מרכז המידע למודיעין ולטרור
על שם אלוף מאיר עמית
המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(
 22במרץ 2011

האחים המוסלמים הנה תנועת המונים אסלאמית,שבבסיס
תפיסת העולם שלה עומדת האמונה ,כי "האסלאם הוא הפתרון",
והחתירה ,המוצהרת ,לכינון סדר עולמי ושלטון הלכה אסלאמי )ח'ליפות(
על חורבות הליברליזם המערבי .התנועה ,הנשענת על תשתית נרחבת
במדינות ערב ובמידה פחותה במערב ,תופסת את האירועים האחרונים
במצרים כהזדמנות היסטורית וחותרת לנצל
את התהליך הדמוקרטי להתקדמות הדרגתית ובלתי אלימה לביסוס
דומיננטיות פוליטית ,ובסופו של דבר להשגת השלטון במצרים ובמדינות
נוספות במזרח התיכון.

גלגולי דורות באחים המוסלמים )מהפינה השמאלית העליונה עם כיוון השעון( :המייסד חסן אלבנא;
הוגה זרם האסלאם המיליטנטי ,סיד קטב; המדריך הכללי הנוכחי ,מחמד אלבדיע; מאנשי הדור
הצעיר ,אחד הבלוגרים של התנועה ונכדו של המדריך הכללי השישי ,אבראהים אלהצ'יבי

033-11

2

כללי
 .1תנועת האחים המוסלמים )ג'מאעת אלאח'ואן אלמסלמון( ,אשר הוקמה במצרים ע"י חסן
אלבנא בתחילת המאה ה ,20-הפכה במהלך המאה לאחת מהתנועות המרכזיות של
האסלאם הפוליטי.
 .2תפיסת העולם שלה ,שבבסיסה האמונה ,כי "האסלאם הוא הפתרון" לכל מצוקות
הפרט ,החברה והמדינה ,וכי הוא מהווה "הן דת והן מדינה" ,הפכה אותה לאתגר מרכזי
עבור המשטרים הערביים .התנועה התפשטה גם בקהילות המוסלמיות במדינות אירופה
והפכה ,לא אחת ,למוקד כוח פוליטי וכוח חברתי מרכזי בקהילות הללו.
 .3שורשי הצלחת תנועת האחים המוסלמים טמונים בשילוב של גורמים פוליטיים
וחברתיים שהגיעו לשיאם לקראת אמצע המאה ה :20-האידיאולוגיה שלה נתפסה
כמענה אותנטי להגמוניה של "המערב הכובש" ומשכה אחריה ציבורים שהיו שבעי אכזבות
מאידיאולוגיות אחרות שהכזיבו; היא הצליחה לקנות אחיזה בקרב שכבת הביניים העירונית
והמשכילה שעברה תהליכי אסלאמיזציה; ומעל הכל ,פיתחה מערך חברתי-כלכלי רחב
)"דעוה"( ,שתכליתו הכשרת "הלבבות".
 .4פעילות זו שמה דגש על טיפול בבעיות האזרח הפשוט ,באמצעות מערכות סיוע
חברתי רחבות היקף ותשתיות בתחומי החינוך והבריאות ,לצד מערך המסגדים
וההטפה .הללו החליפו פעמים רבות את מוסדות המדינות שלא תיפקדו כראוי ,והיוו רשת
חברתית יעילה להפצת המסר הדתי-פוליטי של האחים המוסלמים.
 .5במוקד האידיאולוגיה של האחים המוסלמים ,חתירה לתחייה אסלאמית ולכינון
שלטון הלכה אסלאמי )ח'ליפות( גלובלי .זאת ,תחילה "בארץ האסלאם" כיום )"דאר
אלאסלאם"( תוך סילוק המשטרים הערביים ,ובסופו של דבר בזירה העולמית כולה )"דאר
אלחרב"( ,על חורבות סדר היום הליברלי של המערב.
 .6התנועה רואה את אדמת פלסטין כהקדש )וקף( אסלאמי ,שוללת זכותה של ישראל
להתקיים ומתנגדת להסכמי השלום ולכל פשרה עמה .היא דבקה בקו אנטישמי עקבי
ועוסקת בהפצת רעיונות אנטישמיים ,כולל הפרוטוקולים של זקני ציון.
 .7בה בעת ,התנועה מתנגדת לטרור ,להוציא נגד "הציונות" ונגד "הכיבוש" בעיראק,
באפגניסטאן וכו' ,וחותרת לממש יעדיה באופן הדרגתי ,אך תוך ניצול הזדמנויות.
 .8בניגוד לזרמים מיליטנטיים של תנועות אסלאמיסטיות אחרות ,השוללים לחלוטין את
רעיון הדמוקרטיה כרעיון מערבי פגאני ,ג'אהילי ,האחים המוסלמים עושה שימוש במונח
דמוקרטיה .אולם זאת ,בשני מובנים עיקריים :כאמצעי טקטי ,אינסטרומנטלי ,להשתלט
על המדינות באמצעות שימוש בתהליך הדמוקרטי; ובמשמעות של "דמוקרטיה אסלאמית"
– המבוססת על חוק השריעה )החוק האסלאמי( ועל מודל של התייעצות פנימית בהנהגה
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)שורא( .אין בין תפיסות אלו לבין רעיונות הדמוקרטיה הליברלית )כולל זכויות המיעוט ,חירויות
הפרט ,שלטון החוק ,פלורליזם וכו'( ולא כלום.
 .9התנועה אינה מונוליטית ,ויש בשורותיה גם זרמים מתונים ופרגמאטיים יותר ,כולל
כאלו החותרים באופן אותנטי לשילוב של פרלמנטריזם דמוקרטי אמיתי וסובלנות
פוליטית ,עם אסלאם .אולם להבנתנו ,משקלם הכולל של זרמים אלו ,לפחות בשלב זה,
ביחס לכוחות הדוגמטיים יותר בתנועה ,הנו משני.
.10מאז תקופת גמאל עבד אלנאצר סבלה תנועת האחים המוסלמים מרדיפות ומדיכוי
מצד המשטרים בעולם הערבי ,ברמות אינטנסיביות משתנות והוצאה אל מחוץ לחוק.
משטרו של מבארכ ראה בה אויב מר וניהל מולה מערכה מתמשכת ,שהצליחה לנטרל את כוחה
ואת השפעתה של התנועה בפוליטיקה הפנים-מצרית .ביטוי מובהק לכך ניתן בבחירות
האחרונות ,כשהמשטר הצליח למנוע לגמרי את נוכחות האחים המוסלמים במועצת העם )הישג
המצטייר ,בדיעבד ,כניצחון פירוס ,שפגע בלגיטימיות של המשחק הפוליטי במדינה(.
.11תנועת האחים המוסלמים במצרים נתונה בשנים האחרונות לשסעים אידיאולוגיים
ופוליטיים פנימיים; התמודדה עם שאלות יסודיות באשר לזהותה; והתקשתה לשמר
אטרקטיביות אידיאולוגית בקרב הדור הצעיר .זאת ,בעיקר נוכח היעדר רצון לשינוי
מצד הנהגתה השמרנית ,והתחרות מול זרמים אסלאמיסטיים אחרים המכרסמים
במעמדה של תנועת האחים המוסלמים העולמית .אף על פי כן ,היא מהווה כיום,
להבנתנו ,את הכוח המאורגן ביותר בקרב תנועות האופוזיציה במצרים.
.12התנועה לא הייתה דומיננטית במהפכה במצרים ,אולם היא רואה במהפכה הזדמנות
היסטורית להגביר את כוחה הפוליטי ולהתקדם לעבר תפיסת השלטון ,ולהפוך את
מצרים למדינה אסלאמית .זאת ,בשלב זה ,באורח הדרגתי ,תוך שיתוף פעולה עם מפלגות
ותנועות אופוזיציה אחרות המתכוונות להתמודד בבחירות לפרלמנט ,ותוך הצגת קו מתון,
לכאורה ,שנועד להפחית את החששות כלפיה בציבור ,במשטר ובמערב .אם וככל
שההתפתחויות יאפשרו זאת ,היא תבקש לצבור תנופה ולבסס הישגים דומים במדינות נוספות
במזרח התיכון.
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מבנה העבודה
.1

העבודה כוללת את הפרקים הבאים:
א .פרק א :ההתפתחות ההיסטורית של תנועת האחים המוסלמים במצרים.
ב .פרק ב :האידיאולוגיה של האחים המוסלמים.
ג .פרק ג :החינוך ,ההטפה והפעילות החברתית של האחים המוסלמים.
ד .פרק ד :מבנה התנועה ומקורות המימון של האחים המוסלמים.
ה .פרק ה :ההתמודדות בין האחים המוסלמים לבין משטר ואתגרים נוספים שבפניהם
ניצבת התנועה.
ו .פרק ו :עמדת האחים המוסלמים כלפי הסכסוך הפלסטיני-ישראלי.
ז .פרק ז :התפתחות השיח הפוליטי בתנועת האחים המוסלמים והמצע של שנת .2007
ח .פרק ח :קווים לדמותם של פעילים בולטים באחים המוסלמים במצרים.
ט .פרק ט :קשרי האחים המוסלמים במצרים עם תנועות הבת המזרח התיכון ובמדינות
המערב.
י .פרק י :האחים המוסלמים במדינות ערב ובאירופה.
יא .פרק י"א :קווים לדמותו של שיח' ד"ר יוסף עבדאללה אלקרצ'אוי.
יב .פרק י"ב :ארגונים אסלאמיים ג'האדיסטיים במצרים ששאבו השראה רעיונית מהאחים
המוסלמים.
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פרק א  -ההתפתחות ההיסטורית של תנועת
האחים המוסלמים במצרים

סמלה של תנועת האחים המוסלמים מורכב משתי חרבות וקראן מעליהן )ביטוי לכך שהקראן הוא מקור
הסמכות ובסיס תפיסתם האידיאולוגית( .מלמטה הכתובת "ואעדו" )היכונו(  .זוהי המילה הראשונה של
פסוק הקראן "הכינו כוח לקראתם ככל שתוכלו ,וסוסים רתומים לקרב ,אשר בהם תזרעו מורא בלב אויב
אללה ואויביכם ובלב אחרים מלבדם ,אשר לא תכירם ,אך אללה יכירם )סורה  ,8אלאנפאל ,פסוק .60
תרגום :אורי רובין(

כללי
 .1תנועת האחים המוסלמים הנה התנועה הדתית-חברתית הגדולה בעידן המודרני
ובעלת הפריסה וההשפעה הרבה ביותר מבין הגורמים האסלאמיים הפועלים בקרב
חברות מוסלמיות סוניות במזה"ת ואף מחוצה לו .הקמתה ועלייתה באה על רקע אירועים
אזוריים דרמטיים ,שבמרכזם התמוטטות האימפריה העת'מאנית בסוף מלחמת העולם הראשונה
והשתלטות המערב "הכופר" על מדינות מוסלמיות.
 .2הקמתה של תנועת האחים המוסלמים היוותה את תחילתו של הגל השני של
האקטיביזם האסלאמי  -זרם רעיוני המבקש להציג מענה אותנטי תרבותי ,חברתי-כלכלי
ופוליטי-מדיני לאתגרי המודרנה אשר הביא עמו המערב ,עם חדירתו למזה"ת בכלל ,ולמצרים
בפרט .בעוד הגל הראשון )שנות השמונים של המאה ה 19-עד שנות העשרים של המאה
העשרים( היה בעיקרו מאמץ אינטלקטואלי-רעיוני ,1הגל השני )החל משנת  (1928תרגם מאמץ
זה לפעילות פוליטית מאורגנת ולפעילות חברתית ממוסדת .עיקריה של פעילות זו הם הטפה
דתית )"הכשרת לבבות"( ושירותי סעד ורווחה לשכבות החלשות )בעיקר במרחב העירוני(.
 .3תנועת האחים המוסלמים הנה תופעה מודרנית הן מבחינת המרקם החברתי של
תומכיה ושל הנהגתה והן מבחינת תפיסתה הדתית ,הממשיכה את הקו הרעיוני של הוגי גל
 1שלושת נציגיו הבולטים הם ג'מאל אלדין אלאפע'אני )בשנים  ,(1897-1838מחמד עבדה )בשנים (1905-1899
ורשיד רצ'א )בשנים . (1935-1865
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האקטיביזם האסלאמי הראשון .מקימיה ,פעיליה הבכירים ועיקר חבריה נמנים עם משכילים
עירוניים ,בני המעמד הבינוני והמעמד הבינוני-נמוך .רבים מהם קיבלו אמנם חינוך מסורתי
כלשהו ,אך את ההשכלה הגבוהה שלהם רכשו במוסדות מודרניים ,2ולא מאנשי דת
ומטיפים מסורתיים או ממסדרים צופיים המהווים חלק בלתי נפרד מהאסלאם העממי במצרים.
 .4בשונה מהאסלאם המסורתי ,שבפי אנשי הממסד הדתי ,נשען על חיקוי עיוור של המסורת
ההלכתית )תקליד( ,התנועה קראה לחזור לאסלאם "המקורי" )סלף( ע"י החייאת
האג'תהאד – פרשנות מקורות הדת )הקראן והסנה של הנביא( בהתאם לרוח התקופה,
כדי להפוך את האסלאם למענה רלוונטי לאתגרי השעה.
 .5בין הגורמים שיצרו את התנאים לצמיחת התנועה והוסיפו להתקיים במידה רבה לאורך שנות
קיומה ניתן למנות :מצוקה כלכלית  -הידרדרות במצב הכלכלי-חברתי ,פערים גדלים בין
המעמדות ,תהליכי עיור מואצים המלווים במשבר זהות ובמצוקה כלכלית של הפרט בהגירתו מן
הכפר אל העיר ואבטלה בקרב מעמד הביניים המשכיל הגדל בקצב מהיר; גורמים תרבותיים -
כגון תהליכי התמערבות וחילון ,נוכחות הכוח הקולוניאלי ,ובהמשך  -כשלון רעיונות הסוציאליזם
והפן-ערביות שביקש לקדם משטרו של נאצר; ופסיביות של הממסד הדתי ,שהפך עד מהרה
למספק גושפנקה דתית למדיניות המשטר.
 .6בזכות אטרקטיביות המצע הרעיוני והפעילות החברתית שלה ,צברה התנועה פופולאריות
נרחבת בציבור המצרי והפכה לאופוזיציה הרעיונית ובהמשך גם לאופוזיציה הפוליטית
המשמעותית ביותר למשטר המצרי.

שלבים מרכזיים בהתפתחות התנועה
 .7תנועת האחים המוסלמים חוותה לאורך השנים תמורות והתפתחויות באידיאולוגיה
ובהתנהלות  -אותן ניתן לחלק לכמה שלבים עיקריים:
א .השלב הראשון )בין השנים  - (1954-1928גיבוש המבנה והדרך של התנועה
וביסוס מעמדה בחברה.
ב .השלב השני )בין השנים  - (1970-1954תקופת הבידוד והעימות עם המשטר ,שלוו
בפילוג רעיוני חריף בתנועה בין הזרם הרדיקלי שהתפתח בה לבין הזרם
הפרגמאטי )הזרם המרכזי בתנועה(.
ג .השלב השלישי )שנת  1970עד ראשית שנות ה - (90-עידן הפתיחות הפוליטית
היחסית מצד המשטר ,פרישת הפלגים הרדיקליים מהתנועה ותחילת השתלבותה
במערכת הפוליטית.

 2כך ,חסן אלבנא ורבים ממנהיגי האחים המוסלמים באותה תקופה היו בוגרי המוסד האקדמי המודרני
דאר אלעלום ,ולא אוניברסיטת אלאזהר.
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ד .השלב הרביעי )אמצע שנות ה 90-ועד היום( – הכבדת יד המשטר על התנועה
ותהיות פנימית בה באשר לזהות שעליה לאמץ )תנועה דתית-חברתית ו/או מפלגה
פוליטית( ,המלוות במתחים פנימיים חוזרים ונשנים.

השלב הראשון )בין השנים  : (1954-1928גיבוש התנועה
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תנועת האחים המוסלמים הוקמה בשנת  1928באסמאעיליה ע"י שיח' חסן אלבנא.

בשונה מהשיח האליטיסטי של הוגי גל האקטיביזם האסלאמי הראשון ,המסר של אלבנא נשא
אופי עממי ופנה להמונים ,כשלנגד עיניו יעד מוחשי  -הקמת תנועה דתית-חברתית .זאת,
כשלב ראשון לקראת יעד ארוך טווח  -שחרור מצרים ואדמות פלסטין משלטון זר ,כינון
שלטון אסלאמי במצרים ובהמשך השבת אחדות האומה המוסלמית וכינון מחדש של
הח'ליפות האסלאמית )שבוטלה בשנת .(1924
.9

התנועה החלה כאגודה לרפורמה אסלאמית ,ונועדה לשרת פועלים מהגרים מהכפר אל

העיר באזור סואץ ,שהיה תחת השלטון הבריטי .עד מהרה התפשטה התנועה לקהיר )בין השנים
 (1934-1932ובעשור השני לקיומה כבר מנתה ,עפ"י ההערכה ,כחמש מאות סניפים וכחצי מיליון
חברים.
 .10מה שסייע לתנועה להתרומם מעל ארגונים דומים שהיו נפוצים באותה עת במצרים ולהפוך
לפופולרית ביותר ,הייתה הכריזמה של חסן אלבנא ויכולתו לשלב בין המסר הדתי הפונה
להמונים - 3הטפה לחזרה לאסלאם הטהור והמקורי ,לבין הרעיון הסוציאליסטי  -פיתוח
תשתית להגשת שירותי סעד ורווחה על בסיס התנדבותי לאוכלוסייה העירונית
החלשה .הייחודיות של התנועה הייתה גם בכך שהיא גישרה בין מנהגים עממיים ומסורת
תרבותית לבין שיטות ותפיסות מודרניות של חינוך ושל ארגון.
 .11תשתית השירותים שהקימה התנועה היוותה בסיס להפצת רעיונותיה ,בשאיפה להרחיב את
התמיכה החברתית בה לכדי כך שזו בסופו של דבר תעלה את התנועה לשלטון .הגמישות
בדרגות ההשתייכות הארגונית שקבע אלבנא 4איפשרה אף היא לגייס תוך זמן קצר קשת רחבה
של חברים לתנועה.
 .12חילוקי דעות ומתחים פנימיים לא פסחו על שלב גיבוש התנועה .קריאות תגר על מנהיגותו
של אלבנא עלו כבר בשנת  ,1932כמו גם בשנת  ,1939ולוו בפרישת פעילים מהתנועה.
 .13למרות השאיפות המדיניות של התנועה ,במשנתו המקורית של חסן אלבנא נאסר על
התנועה להשתלב במערכת המפלגתית ,מחשש שזו תשחית את התנועה .בראשית הדרך
היא אכן נמנעה מכך ,הגם שהמשטר המלוכני לא הטיל עליה מגבלות בהקשר זה.

 3בניגוד לתנועות סלפיות בנות זמנו ,שהתאפיינו בנוקשות רעיונית ,נמנע אלבנא מיצירת דיכוטומיה בין אסלאם
אורתודוקסי לבין אסלאם הצופי וקיבל לחיק התנועה מאמינים מוסלמיים מזרמים שונים.
 4רמות החברות השונות בתנועה באותה תקופה היו )מהרופפת אל הגבוהה ביותר( :החבר המסייע ,החבר המזוהה,
החבר הפעיל ) (PRACTICAL MEMBERSHIPומג'אהד ) - (MUJAHIDהרמה הגבוהה ביותר שמשמעותה הקרבה עמוקה -
כספית ורוחנית  -למען התנועה ועקרונותיה.
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 .14בעשור הראשון לקיומה התגבש גם השלד הארגוני הבסיסי של התנועה :הוקם
"משרד ההדרכה הכללי" )החולש על משרדים מנהלתיים במחוזות ועל האגודות השונות(,
כשחסן אלבנא הפך למדריך הכללי הראשון )הפונקציה הבכירה ביותר בארגון( .לצד גוף
ההנהגה הוקם "המנגנון החשאי" )הזרוע המבצעית( .מטרת "המנגנון החשאי" הייתה
מאבק נגד הבריטים במצרים ונגד היהודים בפלסטין לשחרור אדמות המוסלמים .אך
קיום המנגנון שיקף  ,ככל הנראה ,גם הבנה עמוקה יותר בתנועה ,כי כדי להגיע לשלטון
היא תזדקק לא רק לקונצנזוס חברתי רחב ,אלא גם לכוח.
 .15הפעילות האלימה של הארגון באמצעות "המנגנון החשאי" 5החלה בשנות ה .40-היא לא
כוונה נגד אזרחים מצריים ,אלא נגד הבריטים ונגד בכירי המשטר  -בעיקר במתכונת של פעולות
תגמול על צעדיו נגד הארגון ופעיליו .6בשנת  1949חוסל חסן אלבנא ,ככל הנראה בידי
המשטרה החשאית ,כנקמה על ההתנקשות בבכירי המשטר בידי הארגון .עם חיסולו
נקלעה התנועה למשבר פנימי משמעותי.

השלב השני )בין השנים  : (1970-1954תקופת העימות עם המשטר
 .16השנתיים הראשונות של משטר הקצינים החופשיים )בין השנים  (1954-1952היוו "ירח
דבש" ביחסי האחים המוסלמים עם המשטר החדש  -התנועה הייתה שותפה לשינוי
המשטר ,הביעה תמיכה במשטר החדש ,והוא מצדו אף העניק משרה רשמית בכירה לאחד
מחבריה הבולטים.
 .17תקופה זו באה לקיצה עם ניסיון ההתנקשות בנאצר )שנת  ,(1954לאחר שחתם על
הסכם עם בריטניה ,המאפשר לה המשך נוכחות צבאית באזור תעלת סואץ .בעקבות
ההתנקשות נקט המשטר ביד ברזל לדיכוי התנועה ופעיליה ,והוציאה מחוץ לחוק ,מצב
משפטי שלא שונה עד היום.
 .18בתקופת העימות עם המשטר הועמדו לדין ונאסרו אלפים מבכירי התנועה ומפעיליה.
התנועה עברה ,בהובלת סיד קטב ,פעיל בכיר והוגה דעות ,תהליך רדיקליזציה
רעיונית .7משנתו הקיצונית של קטב הפכה למקור פילוג בתנועה.
 .19בעוד הרוב המשיכו לבכר את פעילות הדעוה וראו את הפנייה למאבק מזוין )ג'האד(
רק כמוצא אחרון )במקרה של שלילת אפשרות מהארגון לעסוק בפעילות הדעוה( ,פלג
מסוים בתנועה קרא להרחיב את המאבק המזוין בנוסף לזרים גם נגד ממשלות
מוסלמיות שאינן מתנהגות לפי הלכות הדת ופוגעות ,בראייתו ,ברווחת האומה המוסלמית.
בשנת  1969זרם פרגמטי בראשותו של המדריך הכללי ,חסן אלהצ'יבי ,התנער פומבית מסיד
 5הפעילות האלימה של המנגנון כללה ,בין היתר :אימון מתנדבים לקראת מלחמת  ;1948התנקשות במושל קהיר ובראש
ממשלת מצרים בשנת  ;1948וביצוע פעולות טרור נגד הבריטים בתחילת שנות ה.50-
 6בין הדוגמאות לכך ההתנקשות בשנת  1949בחייו של ראמ"מ מצרים דאז ,פהמי אלנוקרשי ,לאחר שהיה מעורב
בפרסום צו צבאי לפירוק האחים המוסלמים בשנת  ;1948ההתנקשות בשופט אחמד אלחזנדר בשנת  ,1949בעקבות גזרי
דין שגזר על פעילי האחים המוסלמים בעקבות מעשי האלימות נגד חיילים בריטיים.
 7תהליך זה התבטא בעיקר באימוץ השימוש בכוח ובאלימות ככלים כשרים להשגת יעדי התנועה ,שכן הפעילות
הציבורית של התנועה בתקופה זו הצטמצמה משמעותית בשל הפגיעה האנושה של משטר נאצר בתשתית הארגונית
שלה .בתקופה זו גם התפתחה בקרב העצורים של התנועה ,ובמיוחד בקרב בני הדור הצעיר שבהם ,תפיסת התכפיר,
המתירה פגיעה לא רק בשליטים הסוטים מדרך האסלאם אלא גם באזרחים מוסלמים שאינם מקפידים על אורח חיים
מוסלמי לפי הסטנדרטים שקבעו הוגי התפיסה .
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קטב .משנתו של קטב ,שהוצא להורג בשנת  ,1966הפכה לאבן הראשה של הרדיקליזם
האסלאמי האלים ,שהתפתח עד לאלקאעדה.
 .20הנמכת הפרופיל שנכפתה על התנועה נוצלה ע"י ההנהגה לגיבוש הקו האידיאולוגי,
להפצת כתבי ההוגים המרכזיים ולהעמקת התשתית החברתית.

השלב השלישי )שנת  1970עד ראשית שנות ה :(90-התנערות מאלימות
וכניסה הדרגתית למערכת הפוליטית
 .21מדיניות הדה-נאצריזציה אותה הנהיג סאדאת עם עלייתו לשלטון )בשנת  (1970יצרה
מפגש אינטרסים זמני בין התנועה לבין משטר .סאדאת הורה על שחרור הדרגתי ומקיף
של פעילי התנועה ,ואיפשר לה לשוב לפעילות גלויה בתמורה להענקת לגיטימציה
לשלטונו )"הנשיא המאמין"(.
 .22מדיניות הפתיחות הפוליטית של סאדאת השפיעה על הנהגת התנועה והביאה
לחיזוק הדרגתי של קו פרגמאטי בתנועה )אשר הוסיף להתקיים גם תחת משטרו של נאצר(
ולנכונות לקיים דיאלוג עם המשטר .8השאיפה לגייס את ההמון באמצעות הממסד והחברה
הנוכחיים עמדה בסתירה להשקפתן של הקבוצות הרדיקליות בתנועה ,אשר ראו במשטר
ובציבור המצרי כופרים ודגלו בשינוי מידי ודרסטי במדינה .הפער בין הזרמים העמיק במהלך
שנות ה ,80-עד להיפרדותן של הקבוצות הקיצוניות מהתנועה.9
 .23למעשה ,תקופת שלטונו של סאדאת היוותה את תחילתו של גל שלישי של
האקטיביזם האסלאמי שנמשך לתוך שנות ה 80-ושנות ה .90-מהותו של גל זה עבור
האחים המוסלמים הייתה פנייה לנתיב אקטיבי יותר של מימוש החזרה לאסלאם ע"י
השתלבות במערכת הפוליטית והתבטא ,במקביל ,בפנייה לאלימות נגד המשטר ונגד מתנגדי
התפיסה ע"י הקבוצות האלימות .בתקופה זו הופיעו והתרבו קבוצות אסלאמיות ,ג'מעאת,
בקמפוסים של האוניברסיטאות
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)החל משנת  ,(1971ובהמשך החלו להופיע גם קבוצות

הטרור המיליטנטיות.11
 .24לצד מדיניותו המקלה של סאדאת ,סייעו להתפתחות גל האקטיביזם האסלאמי
השלישי גם מספר מגמות והתרחשויות במצרים ומחוצה לה :התרסקות רעיון הפן-
ערביות בעקבות המפלה מול ישראל בשנת  ;1967תהליכי אסלאמיזציה בקרב פועלים
מצריים שהחלו לעבוד בערב הסעודית ונחשפו לדוקטרינות הוהאביות-חנבאליות הנוקשות;
המהפכה האסלאמית באיראן שהיוותה דוגמה להשתלטות המוצלחת של אנשי דת
אסלאמיים )שיעים( על מדינה חילונית; ומצוקה כלכלית-חברתית מתמשכת במצרים,

 8גישה זו טופחה ע"י המדריכים הכלליים חסן אלהצ'יבי )בשנים  ,(1977-1951עמר אלתלמסאני )בשנים
 (1977-1986ויורשו מחמד חמיד אבו אלנצר )בשנים .(1996-1986
 9המרכזיות שבהן :אלתכפיר ואלהג'רה ,אלג'מאעה אלאסלאמיה ואלג'האד )לפירוט ראו פרק י"ב(.
 10אחת מהן הייתה שבאב אלאסלאם )צעירי האסלאם( בהנהגתו של עצאם אלעריאן )כיום ,בכיר בתנועת
האחים המוסלמים( ,שהשתתפה בהפגנות סטודנטים כבר בשנת  ,1971והייתה בין הביטויים הראשונים של גל אסלאמי
זה.
 11המקרה הראשון של אלימות אסלאמית ,אשר הכה את המשטר בהלם ,היה פרשיית האקדמיה הצבאית הטכנולוגית
)בשנת  ,(1974כאשר קבוצה של צוערים בהנהגתו של צאלח סריה )פלסטיני-ירדני במוצאו( ניסתה להשתלט בכוח
ובשימוש בנשק על מתחם האקדמיה ,כצעד ראשון לקראת הפלת שלטון סאדאת .הניסיון סוכל ע"י השלטונות.
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ובמוקדה התסכול הגובר בקרב צעירים משכילים )שמספרם גדל משמעותית בעקבות
רפורמות בהשכלה הגבוהה( ,על רקע חוסר יכולתם למצוא תעסוקה התואמת את הכשרתם.
" .25ירח הדבש" בין משטר סאדאת לבין התנועה לא האריך ימים ,ובא לקצו לקראת
אמצע שנות ה .70-המשטר ,שדאג מהעוצמה שצברו האסלאמיסטים ומההתנגדות העזה
בה נתקלה מדיניותו )בדגש על מדיניות האנפתאח ,הידוק קשרים עם המערב והפניה להסכם
שלום עם ישראל( ,החל בדיכוי שיטתי של האסלאמיסטים ,כולל של הזרם המתון שבהם .12רצח
סאדאת בשנת  1981בידי קבוצת אלג'האד היווה שיאו של מאבק האסלאמיסטים
במשטר המצרי.
 .26בראשית כהונתו )החל משנת  (1981גילה הנשיא מבארכ סובלנות יחסית כלפי האחים
המוסלמים ,כמו גם כלפי יתר מפלגות האופוזיציה ,כדי ליצור חזית לאומית מאוחדת
נגד איומי הטרור האסלאמי .13לפחות עד אמצע שנות ה ,90-וכל עוד היווה הטרור האסלאמי
איום משמעותי ליציבות ,הייתה מדיניותו של מבארכ מול התנועה בבחינת "השלמה מבוקרת" -
דהיינו פתיחות פוליטית עם סייגים ביטחוניים )מעקב ומעצרים מצומצמים מעת לעת( ,ובמקביל,
שימת רגל לניסיונותיה של התנועה להשתלב במערכת הפוליטית.
 .27התנועה ,מצדה ,ביכרה להימנע מעימות ,אך החלה )כחלק מהאסטרטגיה
הפרגמאטית( בחדירה למישור הפוליטי ,על בסיס התמיכה החברתית .הדבר התבטא
בעיקר בתחילת ההשתתפות בבחירות למוסדות הרשמיים )מועצות העם והשורא; מועצות
מקומיות; איגודים מקצועיים( ,לעתים תוך שת"פ עם מפלגות האופוזיציה ובהגברת פעילות בקרב
הסטודנטים )כולל התמודדות בבחירות לאגודות הסטודנטים ולגופים אחרים בקמפוסים
האוניברסיטאיים(.
 .28בעוד הצלחת התנועה לחדור למוסדות השלטון )מועצת העם והשורא( הייתה מרשימה ,אך
מוגבלת
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)בשל התערבות המשטר( היא רשמה  -עד אמצע שנות ה - 90-הישגים

אלקטוראליים מרשימים בגופים הסטודנטיאליים ובגופי הוראה באוניברסיטאות ,וכן
באיגודים המקצועיים.15
 .29ראשית שנות ה 80-הייתה גם תקופת פריחתן של חברות ושל מוסדות פיננסיים
אסלאמיים ,ובמהלכה התפתחה משמעותית התשתית הכלכלית של התנועה )לרבות
תשתית שירותי הסעד והרווחה לציבור( .הידוק פיקוח המשטר על פעילות זו לקראת סוף שנות

 12בשלהי שלטונו ,כשגבר הלחץ האופוזיציוני ,הורה סאדאת )ספטמבר  ,(1981במהלך דרמטי ,לפגוע בתשתית התנועה
ולאסור את כל פעילי האופוזיציה .משבר זה היה המניע המרכזי לרצח סאדאת ) 6באוקטובר .(1981
 13מבארכ שחרר את מרבית הפעילים שנעצרו בימי סאדאת  -ובראשם את עמר אלתלמסאני ,המדריך הכללי דאז .בכך
אותת ,כי אינו מתנגד לתנועה גופא ,אלא רק לזרוע האלימה שלה.
 14בהתמודדות הראשונה של התנועה בבחירות למועצת העם בשנת  1984היא השיגה שמונה מושבים )מתוך 58
מושבים שהשיגה הברית בינה לבין מפלגת אלופד( .במערכת הבחירות הבאה למועצת העם ,בשנת  ,1987השיגה
התנועה  36מושבים )מתוך  56מושבים בהן זכתה "הברית המשולשת" שהורכבה מהאחים המוסלמים ,מפלגת אלעמל
ומפלגת אלאחראר(.
 15בין המוסדות בהם נבחרו נציגי אחים מוסלמים לתפקידים בכירים  -איגוד המהנדסים )בשנת  ,(1987איגוד הרופאים
)בשנת  ,(1988איגוד הרוקחים )בשנת  ,(1989מועדון הפקולטה באוניברסיטת קהיר )בשנת  ,(1990איגוד עורכי הדין
)בשנת  .(1992התנועה השיגה את רוב המושבים בהתאחדויות סטודנטים באוניברסיטת קהיר ,אלכסנדריה וזקאזיק
)בשנת  (1987ובשנים  1999-1989שלטה על התאחדויות סטודנטים במנצורה ואלאזהר .מועדוני מורים אוניברסיטאיים
עיקריים שנשלטו ע"י האחים המוסלמים כללו את אוניברסיטת קהיר ,אלכסנדריה ואסיוט )בשנים .(1986-1985
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ה 80-שם קץ לפריחה זו ויש הסוברים ,כי פגע משמעותית ביסודות הפעילות המתונה של
התנועה .קו פרשת המים ביחסו של המשטר כלפי הפעילות החברתית והפיננסית של תנועת
האחים המוסלמים היה הסיוע שהגישה לנפגעי רעידת האדמה בשנת  1992מול אוזלת ידו של
המשטר.

השלב הרביעי )אמצע שנות ה 90-ועד היום( :בין תנועה לבין מפלגה
 .30השינוי במדיניותו של המשטר כלפי התנועה החל להסתמן בתחילת שנות ה ,90-עת הסלים
המאבק בינו לבין ארגוני הטרור האסלאמיים .בתקופה זו התגבשה אצל המשטר ההבנה ,כי
בטווח ארוך התנועה מהווה איום ממשי על יציבותו .ברקע לכך ,ההצלחות של התנועה
בחדירה למוסדות פוליטיים רשמיים ,ניצחון האסלאמיסטים בבחירות באלג'יר בשנת 1992
וחשיפת מסמכי התנועה )שנת  (1992שהציגו את תכנית ההשתלטות על המדינה תוך
מספר שנים.16
 .31הבנה זו תורגמה להקשחת המדיניות כלפי התנועה לקראת אמצע העשור .הצעדים
הנוקשים ביותר בוצעו החל משנת  ,1995כשהמשטר כבר הרגיש בטוח יותר נוכח
הצלחותיו במאבק נגד הטרור האסלאמי .זו באה לידי ביטוי במישור החוקתי  -הגבלת
יכולת התנועה להתמודד בבחירות למוסדות הרשמיים ;17במישור ההסברתי  -ניהול
תעמולה שנועדה להכפיש את שם התנועה ,תוך האשמתה במעורבות בטרור; ובצעדים
הכוחניים  -מעצרים נרחבים )מאות פעילים ,לרבות בכירי התנועה( ,18ששיתקו במידה רבה את
פעילותה עד שנת .2000
 .32בתקופה זו חוותה התנועה אירוע משברי נוסף ,של התפלגות קבוצה בהנהגת הדור
הצעיר כדי להקים מפלגה פוליטית )מפלגת אלוסט( בשנת  .1996נושא הקמת המפלגה לא
זכה לקונצנזוס פנימי בתנועה ,בין היתר ,בשל ההבנה ,בעיקר בקרב ההנהגה הוותיקה ,כי
המשטר לא יאפשר זאת ואף יבקש להתנכל לתנועה ,וככל הנראה ,גם בשל הקושי ליישב בין
עקרונות האסלאם לבין יעדים פוליטיים .מכל מקום ,רק בשבועות האחרונים קיבלה מפלגת
אלוסט מעמד חוקי במצרים .המפלגה חרטה על דגלה מצע מתון ודמוקרטי ,ובפועל ,מהווה
תחרות לתנועת האחים המוסלמים שהכריזה על כוונתה להקים עתה מפלגה משלה.

 16מדובר בפרשת סלסביל ,על שם חברת המחשבים בקהיר בבעלות אחד מבכירי התנועה )ח'ירת אלשאטר( ,שבה
תפסו כוחות הביטחון בשנת  1992מסמכים המפרטים את מבנה הארגון ,שמות הפעילים המרכזיים ,כיצד צריכים חברי
הארגון לנהוג אם הם נתפסים בידי המשטר ,הקשר בין התנועה במצרים לבין שלוחות האחים המוסלמים בחו"ל וכן -
את תכנית השתלטות התנועה על המדינה .התכנית מדברת על חדירת האחים המוסלמים לגופים הציבוריים כמו
התאחדויות הסטודנטים ,איגודים מקצועיים ,וכן על המאמץ לחדור לשורות הצבא והמשטרה ולמנגנוני ההסברה
והמשפט .המסמכים כללו הנחייה להיערך לעימות עם גורמים כמו הממשלה והמערב שינסו להכשיל את תכנית
ההפיכה של התנועה ולהקצות משאבים כספיים לביצוע תכנית ההשתלטות.
 17אחת הדוגמאות לכך היא תיקון חוק הבחירות לאיגודים המקצועיים )בשנת  .(1993החוק חייב השתתפות של
לפחות 50%מחברי האיגוד בכדי שהבחירות ייחשבו לחוקיות .באופן זה החוק איפשר למשטר לפסול את הבחירות בהן
אחוז ההצבעה היה נמוך )המצב הרגיל במצרים( ועיקר המצביעים היו מתפקדי/תומכי האחים המוסלמים .בעקבות כך,
המצב באיגודים רבים הוקפא למספר שנים ,שנוצלו ע"י המשטר ל"טיפול" במועמדי התנועה לבחירות .מעבר לכך ,נותר
בתוקף גם האיסור על הקמת מפלגה בעלת צביון דתי.
 18במסגרת זאת ,בולט מעצר של כ 80-חברי מועצת השורא  -אחד הגופים הבכירים בארגון ,והרשעתם בבית דין צבאי
)נובמבר  ,(1995ערב הבחירות למועצת העם .מאז ,נמנע הארגון מכינוס מועצת השורא באופן גלוי וסדור .באותה שנה
נסגר גם מטה הארגון בקהיר .לא ברור מתי מטה התנועה בקהיר נפתח מחדש ,אך בשנים האחרונות הוא פועל מתוך
מקום מושבו בבירה.
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 .33בשנות האלפיים ,עם שחרור פעיליה ובכיריה )שנעצרו בין השנים  ,(1996-1995רשמה
התנועה הישגים פוליטיים חדשים .המשמעותי ביותר בהם  -זכיית התנועה בכ20%-
מהמושבים במועצת העם המצרית בבחירות בשנת  88) 2005מתוך  444מושבים עליהם
מתקיימות בחירות( .19הישג זה התאפשר בזכות פיקוח משפטי הדוק שהוטל על הבחירות
כחלק מהלחץ המערבי על מצרים לדמוקרטיזציה ,ואשר הקשה על המשטר להטות כמנהגו
את התוצאות .קשה להעריך באיזו מידה שיקפו הבחירות את עוצמת התמיכה העממית בתנועה,
ובאיזו מידה הן היוו הצבעת מחאה נגד מפלגת השלטון ונגד מפלגות האופוזיציה הממסדית
במצרים.
 .34ב"עידן הדמוקרטיזציה" הקצר )בין השנים  (2006-2004התנועה אף השתלבה במחאות
פוליטיות נגד המשטר בשיתוף פעולה עם גורמי אופוזיציה אחרים ,בדגש על תנועת כפאיה.20
שיאה של פעלתנות פוליטית זו היה מפגן כוח באוניברסיטת אלאזהר )דצמבר ,(2006
שנתפס ע"י המשטר כקריאת תגר ממשית נגדו.
 .35משנחלש הלחץ החיצוני לדמוקרטיזציה שב המשטר והכביד את ידו על התנועה -
הן במישור החוקתי )עיגן בשנת  2007את האיסור על הקמת מפלגה על בסיס דתי בחוקה
המתוקנת( והן במישור המעשי )מעצרים ,מניעת היבחרות אנשי התנועה למוסדות שלטון

21

ופגיעה בתשתית הכלכלית-חברתית שלה(.
 .36מאז ועד להפגנות המחאה נגד מבארכ התאפיינה פעילות התנועה בהימנעות
מעימות עם המשטר ,תוך התמקדות בפעילות הדעוה .התנועה הרבתה אמנם לבקר את
המשטר במישור הרטורי ,אך נמנעה מהשתתפות בפעולות מחאה נגדו על רקע פוליטי
פנימי ,ולא הרבתה בשת"פ ממשי עם גורמי אופוזיציה אחרים .הגם שכך ,התנועה שבה
והצהירה על זכותה להשתתף במערכת הפוליטית ולא ויתרה על ניסיונות התמודדות
בבחירות למוסדות הרשמיים של המדינה.
 .37התנועה חידשה עתה הצהרותיה אלו והודיעה ,כאמור ,על כוונתה להקים מפלגה
המכונה "החירות והצדק" .דוברי התנועה מנסים להרגיע את החששות באשר לכוונתה ,ומציגים
את המפלגה כמפלגה "אזרחית" המחויבת לערכים של דמוקרטיה ,לצד הממד האסלאמיסטי.

 19עוד עשרה צירים ממונים ע"י הנשיא  -סה"כ במועצת העם  454חברים .בשנת  2009נוספו למועצת העם עוד 64
מושבים המשוריינים לנשים בלבד ,ובכך עלה מספר המושבים הנבחרים במועצה ל.508-
 20כפאיה )"די"(  -תנועת גג המאגדת בתוכה זרמים פוליטיים שונים )בהם פעילי תנועות אסלאמיות ,משכילים ,נציגי
מפלגות שמאל ,שופטים וכו'( שקמה ביולי  2004סביב ההצהרה על התנגדות לכהונתו המתמשכת של הנשיא מבארכ
ולהורשת השלטון לבנו ,גמאל.
 21מועצת השורא )יוני  ,2007יוני  ,(2010הרשויות המקומיות )אפריל .(2008
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פרק ב – האידיאולוגיה של האחים
המוסלמים
.1

תנועת האחים המוסלמים התבססה מאז הקמתה על יסודות אידיאולוגיים ,שראשיתם

בהתפכחות מרעיון "הרפורמיזם האסלאמי" .הדוגלים ברעיון זה ,אשר הופיע במחצית השנייה
של המאה ה 19-ובתחילת המאה ה ,20-ביקשו להעביר את החברה המוסלמית מודרניזציה
מערבית מואצת ולבצע רפורמה באסלאם.
.2

בראיית מייסדי הזרם ,ג'מאל אלדין אלאפע'אני )בשנים  (1897-1839ומחמד עבדו

)בשנים  ,(1905-1849המודרניזציה המיוחלת הייתה צריכה להתבסס על אימוץ נרחב של
טכנולוגיות ,מבנה חברתי ואף אורחות החיים הנהוגים במערב של אותם הזמנים ,אך
תחת אדרת אסלאמית .דבר זה חייב רפורמות עמוקות ומהותיות באסלאם ובמוסדותיו.
.3

במסגרת השינויים הללו ,ביקשו רפורמיסטיים אלו לבטל את עיקרון "התקליד"

)"המסורת" ,החיקוי העיוור של הלכות העבר( ולהתאים את עקרונות ההלכה לדרישות
המודרנה .זאת ,מתוך ראייתם את הרסנים ההלכתיים המקשים על המודרניזציה
כ"תוספות מזיקות" ,אשר נוספו לדת האסלאם במהלך מאות השנים ושיש לשחרר את
האסלאם מהם באמצעות חידושים הלכתיים ,ביניהם אף מרחיקי לכת.
.4

כך ,למשל ,ביקש מחמד עבדו להעניק שוויון לנשים ,במיוחד בתחום החינוך ,ועמד על

הצורך לשאוב ידע וטכנולוגיות מהמערב מבלי לראות זאת כ"בדעה" )שינוי המנוגד להלכה
ופסול מתוקף כך(.
.5

רעיונותיהם של אפע'אני ועבדו ,אשר בפועל ניתן לראות בהם ניסיון לקדם התמערבות

הדרגתית ,הנובעת מראייתם את חברות המערב כמתקדמות ביותר ,שאותן יש לחקות ולמקומן
יש לשאוף להגיע ,לא זכו לתמיכה גורפת בעולם האסלאם .ממשיך דרכם ,מחמד רשיד
רצ'א )בשנים  ,(1935-1865היה זה שהחל לקרוא לעיון מחדש ברעיונות של קודמיו .הגם
שהוא ,כמותם ,ראה את חולשת העולם המוסלמי ביחס למערב ,הדרך שהציע לתיקון המצב
הזה הייתה שונה  -במקום ההתמערבות ,חזרה לשורשי האסלאם ,יישום חוקי ההלכה
והקמת מדינת הלכה אסלאמית.
.6

חסן אלבנא ,מייסדה של תנועת האחים המוסלמים המודרנית ,הושפע רבות מהגותו של

רשיד רצ'א ,ופיתח את רעיונותיו לכדי הקמת ארגון חברתי ,כדי להביא ליישומם בפועל
של העקרונות האלו .במקביל לתהליך התרחבות שורותיו המהיר בשנות ה ,30-כתב אלבנא
חמש "רסאלאת" )אגרות( ,אותן הפנה לקהל תומכיו הצעירים והמשכילים .המסרים שהועברו
על ידו באגרות אלו מהווים עד היום את עמודי התווך של תפיסת העולם של האחים
המוסלמים.
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.7

במסריו האידיאולוגיים ,הגדיר אלבנא את תנועתו כקבוצת מאמינים אשר תרים

אחר תחיית האסלאם ושואפים להקים שלטון הלכה אסלאמי ,אשר יישען על "חוקי
אללה" ,הבאים לידי ביטוי בקראן .מטרה זו ביקש אלבנא להשיג ע"י שחרור העולם
המוסלמי משלטון זר בכל צורה שהיא וע"י עיצוב מדינת הלכה מוסלמית בשטחו לאחר
מכן .יודגש ,כי הקמת מדינת הלכה זו ,בראיית אלבנא ,אינה בבחינת "סוף פסוק" .להיפך ,על
מדינת ההלכה שתוקם להגשים את הסדר החברתי בצורה התואמת את ההלכה
המוסלמית ולשמש בסיס להפצת האסלאם בעולם ,ובסופו של דבר  -לעיצוב ההגמוניה
שלו בכל רחבי תבל.
.8

אלבנא תיאר שבעה שלבים להשגת מטרות אלו ,אשר כל אחד מהם חייב להתבצע

בהדרגה .השלבים מתחלקים לחברתיים ופוליטיים :שלושת הראשונים מתבססים על חינוך
הפרט ,המשפחה וכלל החברה בעולם המוסלמי ,ליישום חוקי השריעה בכל תחום של
חיי היומיום .ארבעת השלבים הבאים פוליטיים במהותם ,וכוללים הגעה לשלטון באמצעות
בחירות ,עיצוב מדינת הלכה אסלאמית ,שחרור מדינות האסלאם מעול הכיבוש הזר
)פיזי ורעיוני כאחד( ,איחודן לכדי ישות אסלאמית אחת )"ח'ליפות חדשה"( והפצת ערכי
האסלאם בכלל העולם.
.9

קיומו של עקרון השחרור של עולם האסלאם מכיבושם של כוחות זרים ,משליך באופן

פרטני על יחסה של תנועת האחים המוסלמים לישראל .הקמתה נחשבת בעיני אנשי
התנועה לחלק אינטגרלי ממזימת המערב להכנסת הפילוג לעולם האסלאם ולכיבושו.
הם שוללים באופן נחרץ את זכות הקיום של ישראל ומביעים התנגדות קולנית לכל
סממן של נורמליזציה ביחסים איתה .נראה ,כי עקרון זה מתקבל בברכה ע"י כלל פעילי
האחים המוסלמים לדורותיהם ובכל מקום הימצאם בעולם )פירוט ראו פרק ו(.
 .10עקרונותיו של אלבנא ממשיכים להוות הבסיס האידיאולוגי של תנועת האחים
המוסלמים עד עצם היום הזה .22יחד עם זאת ,מאז סוף מלחמת העולם השנייה ,חלו
התפתחויות משמעותיות בתקפות המסר האידיאולוגי שלו .עיקר השינוי נבע מהופעת
זרמים קיצוניים של האחים המוסלמים במצרים ,בעקבות מסע המעצרים שערך נגדם
משטרו של נאצר במצרים בשנות ה 50-וה 60-של המאה הקודמת מצד אחד ,וההקלות בתחום
ההשתתפות הפוליטית אשר ניתנו להם במדינות ערב השונות החל משנות ה ,70-מצד שני.
 .11צמיחתו של הזרם הקיצוני באחים המוסלמים קשורה לסיד קטב )בשנים ,(1966-1906
הוגה דעות בכיר בפלג המצרי של התנועה ,אשר כתב במהלך שנות ה 50-וה ,60-של
המאה הקודמת ,בין היתר בעת שהותו בכלא ,מספר ספרים ,בהם הוסיף רוח קיצונית
לרעיונותיו של אלבנא .כך ,הוא פיתח את רעיון "הג'אהליה המודרנית" ,23לפיו החברה
המוסלמית של ימינו הנה "ג'אהלית" ,כלומר ,בורה וסוטה מדרכי ההתנהגות הנדרשים
עפ"י צווים אלוהיים .בתוך כך ,התייחס קטב לתופעת ההתמערבות ,ובין היתר לקיומם של

 22לחמשת המכתבים של אלבנא שמור מקום מיוחד באתר האינטרנט הרשמי של האחים המוסלמים ,ומנהיגי הארגון
חזרו לא פעם בשנים האחרונות על דבקותם בעקרונות המופיעים בהם.
 23ג'אהליה  -תקופת "הבורות" שקדמה להופעתה של דת האסלאם בחצי האי ערב.
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משטרים המתבססים על מערכות חוקים גשמיות ,שנוצרו ע"י האדם .אי לכך ,ראה קטב
את המשטרים הערביים כחסרי לגיטימציה דתית-אלוהית )בעלת משמעות עליונה בעיניו(
וקרא בריש גלי להתנגד למשטרים אלו.
 .12הגם שקטב לא הטעים ,כי ההתנגדות למשטרים חייבת להיות אלימה ,הוא יצר פתח
לפעילות אלימה שכזו ע"י הגדרת הג'האד למען אכיפת חוקי ההלכה )השרעיה( בחברה
המוסלמית כחובתו של כל מוסלמי .הוצאתו להורג של קטב בשנת  ,1966אשר נראתה בעיני
רבים כ"שהאדה" )מוות על קידוש שם אללה( ,תרמה רבות להפצת רעיונותיו .החל משנות
ה ,70-קיבלו רעיונות אלו תפוצה רחבה עוד יותר בזכות פעילותם החינוכית של תומכיו אשר
הגיעו לסעודיה ,ויצרו חיבור בין עקרונותיו של קטב לבין אלו של הסלפיה 24והוהאביזם.
בהמשך הדרך ,התפתח מהחיבור הזה רעיון הג'האד העולמי ו"התכפיר" )האשמת האחר
בכפירה באסלאם(.
 .13במקביל למשנתם הקיצונית של קטב וממשיכי דרכו ,התפתח מאז אמצע שנות ה 80-זרם
אחר ,אשר מקורו גם הוא באידיאולוגיה של האחים המוסלמים .מדובר בזרם "הוסטיה" )דרך
האמצע( ,המזוהה עם איש דת קטרי ידוע ממוצא מצרי ,יוסף אלקרצ'אוי .זרם זה דוגל
ברעיון התאמת האסלאם לתנאי המציאות המודרנית ולסובלנות דתית ,תוקף נחרצות
את רעיון הג'האד העולמי ומנסה לתקף הלכתית שינויים הנובעים מאימוץ טכנולוגיות
חדישות ,מודרניזציה חברתית )לדוגמה ,בתחום מעמד האישה( והצורך להתמודד עם
השפעתן של תרבויות אחרות )בין היתר ,כחלק מהחיים במסגרת קהילות מהגרים(.
 .14עם זאת ,מסרי זרם זה מתמקדים בעיקר בניסיון להיאבק בהשפעתם הרוחנית של
חסידי ג'האד עולמי ,תפיסתו ההלכתית של הזרם ,על אף קיומם של רעיונות ליברליים שונים
בתוכו ,דבק בשמירה אדוקה ובלתי מתפשרת על עקרונות הבסיס של ההלכה ,ללא
עריכת רפורמה מקיפה בראיית העולם המוסלמית ,משקפת שאיפה ל"כיבוש רומא" )קרי,
ניצחון על המערב( ,וחוזרת על תפיסות אנטישמיות חריפות .הזרם תומך בטרור )כולל פיגועי
התאבדות ורצח אזרחים( נגד ישראל ,והכיבוש בעיראק "בלבד" ,בעוד המאבק בכללותו  -מול
המשטרים במזה"ת והמערב  -צריך להתבצע בדרכי "הדעוה" וללא שימוש באלימות )קוים
לדמותו של אלקרצ'אוי ראו פרק י"א(.
 .15מתוקף זאת שהאחים המוסלמים דוגלים בהפצת האסלאם הסוני ברחבי העולם ,הם
שותפים לפולמוס הסוני-שיעי .בתחילת דרכם ,ראו האחים המוסלמים את השיעים
כחלק בלתי נפרד מהאומה המוסלמית ,ואף הביעו תמיכה במהפכה האסלאמית
באיראן .בתקופה שלאחר מכן ,יחסם של האחים המוסלמים לשיעים הפך עוין הרבה
יותר ,בעקבות פעילותה של איראן המכוונת ל"יצוא המהפכה" למרחב הערבי הסוני .בשנים
האחרונות ,וביתר שאת מאז מלחמת לבנון השנייה ,שאלת היחס לשיעים עלתה מחדש

 24סלפיה  -זרם הלכתי בדת האסלאם ,הרואה בקראן ובסנה מקורות חוק עליונים וקורא לבסס את חיי האומה
המוסלמית על הבנה מילולית של הטקסט הקראני ועל אורח החיים של שלושת הדורות הראשונים והצדיקים של האומה
)"סלף"(.
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לדיון .ככלל ,בבסיס הוויכוח עומד השוני בתפיסת התפקיד המדיני-פוליטי של איראן
באזור.
 .16בתנועת האחים המוסלמים במצרים אין תמימות דעים באשר ליחס כלפי איראן .בכירים
אחדים בהנהגת האחים המוסלמים במצרים מובילים את גישת התמיכה באיראן בתור "קטר
ההתנגדות" ,מה שגורם למשקיפים מצרים ממסדיים לטעון ,כי הנהגת התנועה מנסה למצוא
דרכים לחיזוק הקשרים עם איראן לשם הקמת ברית נגד המשטר המצרי .מצד שני,
עומדים שיח' יוסף אלקרצ'אוי ,אשר הביע מספר פעמים את חששו מפני סכנת
"השיעיזציה" של האוכלוסייה הסונית במדינות ערב ,והנהגת תנועת האחים המוסלמים
הסורית ,הרואה באיראן בעלת ברית של משטר אסד האחראי לדיכוי הקשה של האחים
המוסלמים בסוריה.
 .17נראה ,כי יחסה של תנועת האחים המוסלמים לשיעים מתאפיין ,בשורה התחתונה,
באמביוולנטיות .זאת ,כפועל יוצא מהמתח המובנה הנוצר בין תמיכתה העקרונית ברעיון
"ההתנגדות" ,המובל כיום ע"י איראן השיעית והמיושם בין השאר ע"י חמאס ,לבין
היותה ארגון סוני מובהק ,וככזה מחויב במידה מסוימת למסורות בסונה בעלות יחס
שלילי לזרם השיעי.
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פרק ג  -החינוך ,ההטפה והפעילות
החברתית של האחים המוסלמים
כללי
.1

האחים המוסלמים קמו בראש ובראשונה כתנועה המגלמת שליחות דתית אסלאמית,

שמטרתה לכונן את האסלאם כ"סדר כולל" )פוליטי ,חברתי וכלכלי( בעולם בכלל,
ובמצרים בפרט .ברקע לכך ,ראייתו של מייסד התנועה ,חסן אלבנא ,את האסלאם כמערכת
דתית ותרבותית המקיפה ומגדירה כל היבט בחיי האדם וניתנת ליישום בכל מקום ובכל תקופה.
.2

כינון "סדר אסלאמי" כולל יתאפשר ,בראיית התנועה ומייסדה ,רק ע"י יצירת

חברה מוסלמית חדשה .תהליך היצירה הנו כאמור רב-שלבי )שבעה שלבים( וארוך טווח
)ללא מועד מוגדר להשגת היעד הסופי( ,המתחיל ב"בניית" הפרט המוסלמי החדש .מדובר
באדם בעל אמונה איתנה; נוהג עפ"י ההלכה המוסלמית בכל תחומי החיים; מכיר את המסורת
התרבותית שלה; ובעל מחויבות עמוקה לפעול למען רווחתם של מוסלמים אחרים ,למען האומה
האסלאמית כולה ולמען האל .המאמין האמיתי יוביל ,בראיית התנועה ,לשינוי הקהילה
סביבו ,וקהילת מאמינים כזו תביא לשינוי האומה המוסלמית כולה.
.3

התנועה שמה דגש משמעותי ביותר על נושאי החינוך )תרביה( וההטפה ,המהווים,
25

לצד פעילות הסעד והרווחה ,עמודי התווך של פעילות הדעוה )בהיבט הכולל שלה(

של

התנועה ,שתוביל לשינוי האומה המוסלמית.

החינוך וההטפה
.4

החינוך נתפס בתנועה לא רק כהקניית ידע דתי או כללי ,אלא בראש ובראשונה

כחינוך לערכים .לצד לימודי הקראן והסנה הודגשה חשיבות החינוך לפטריוטיות ,לאהבת
מולדת ולאהבת האומה המוסלמית כולה .אלו מחייבים ,בראיית התנועה ,פיתוח תחושת אחריות
חברתית ,רצון להיאבק בחוליי החברה )עוני ,בערות ,פשע ,וכד'( ושאיפה לבנות חברה מופתית
המושתת על עקרונות של צדק אסלאמי ושל אחווה.
.5

בראשית דרכה של התנועה הוכנסו לתכנית החינוך שלה אף תכנים של חינוך גופני ,שכן

אלבנא האמין ,כי ספורט מחנך למשמעת ,לביטחון עצמי ,לשיתוף פעולה ולרעות .26כפועל יוצא

 25המשמעות המילולית של המילה דעוה הנה "קריאה לחזרה או הטפה לאסלאם" ,בעיקר ע"י אינדוקטרינציה או חינוך
מחדש .בפועל ,הפכה המילה לשם כולל לפעילות החינוך ,ההטפה והרווחה שמקיימת התנועה.
 26כנגזרת מראייה זו ,הוקמה תנועת הצופים של האחים המוסלמים ,שאף הייתה רשומה כתנועה רשמית בתנועת
הצופים הלאומית המצרית )בשנים  .(1938-1939הצופים ארגנו אירועי ספורט והחל משנת  1938החלו לערוך גם מחנות
קיץ שכללו תכנים דתיים ,פעילויות חברתיות ,ואימון גופני וצבאי )להפנמת רעיון הג'האד( .הצופים ארגנו מצעדים
ושיריהם כללו תכנים דתיים ורעיונות ג'האד .גם מערכת "הגדודים" שיצר אלבנא )החל משנת  (1937כללה מפגשים
ללימוד ותפילה ביחד ,טיולים בחיק הטבע וארגון מחנות נוער שכללו לימודי קראן ואימונים פיזיים ,כשהמטרה הייתה
גיבוש חברתי והתחזקות רוחנית של החברים .לקראת אמצע שנות הארבעים ,אורגנו הצופים והגדודים ברשת רחבה יותר
של תאים )"משפחות"(.
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מהאדרת חשיבות החינוך ,הפכה הכשרת מורים לעדיפות העליונה של התנועה ,ותכונות המורה
הטוב זכו להתייחסות נרחבת בספרות שלה.
.6

תנועת האחים המוסלמים החלה בבניית מערכת חינוך משלה מיד עם היווסדה.

בתחילה הייתה זו רשת בלתי פורמאלית של בתי ספר ושל חוגי תפילה בכל רחבי מצרים,
כשהלימודים בהם התקיימו בשעות הערב ובימי שישי והתמקדו בתכנים דתיים .כחלק ממאבק
התנועה בבערות ,יצאו שליחיה הצעירים ללמד במועדונים ,בבתי קפה וכו' .בשנות הארבעים של
המאה הקודמת תכנית ההוראה של התנועה כבר התגבשה וכללה לימודי דיסציפלינות שונות,
בנוסף לתכנים הדתיים שנותרו במוקד .27כיום מפעילה התנועה בתי ספר בכל מחוזות
מצרים ,וכן שירותי חינוך מגוונים אחרים )חוגים ,מחנות קיץ לנוער ,הכשרות מקצועיות
וקורסי ערב ,שיעורי עזר לילדים מחוץ שעות בית הספר ועוד( ,המציבים אלטרנטיבה לחינוך
הממסדי/ממלכתי.
.7

ההטפה זכתה לתשומת לב משמעותית ביותר בתנועה ,בשל החשיבות שזו ראתה

בהפצת המסר הדתי והפוליטי שלה .ההכשרה להטפה ולפיתוח מיומנויות נאום הוכנסו כתכני
לימוד כבר ברשת החינוך הראשונה שהקימה .בשנת  1951קרא המדריך הכללי השני ,חסן
אלהצ'יבי ,להקים לפחות בית ספר אחד להטפה בכל משרד מנהלי של התנועה ,ובשנת 1953
התנועה ייסדה את אקדמיית הדעוה )הטפה( במטה שלה בקהיר .מוסדות אלו נועדו
להכשיר מטיפים מקצועיים ,שיוכלו להתחרות באנשי דת מסורתיים ובכאלו המועסקים ע"י
הממשלה ,על לבו של האזרח המצרי.
.8

לאורך שנות קיומה ,השקיעה התנועה מאמץ רב בפרסום ביטאונים ,28ספרים,

עלונים ,קלטות ובארגון כנסים וחוגי לימוד דת .אמצעי נוסף בו השתמשה היה רכישת
זכויות לפרסום מאמרים והצהרות מגורמים המחזיקים ברישיון להוצאת עיתונים וכתבי עת.29
התנועה גם מפעילה עשרות בתי הוצאה לאור ,מרכזי הפצת פרסומים וספריות ברחבי המדינה.
פרסומי התנועה אינם מוגבלים לתכנים דתיים ,וכוללים התייחסות למגוון רחב של נושאים ושל
סוגיות )היסטוריה ,סוגיות פוליטיות ,כלכליות וחברתיות ודיווחים חדשותיים( ,תוך הבעת השקפת
התנועה לגביהם.
.9

תנועת האחים המוסלמים מפעילה רשת ענפה המונה עשרות אלפי מסגדים

פרטיים ,שנבנו בכספי צדקה .מסגדים אלו מהווים מוקד הטפה מרכזי עבורה .עם זאת,
לאורך כל שנות קיומה ,ביקשה התנועה להיעזר בכלל הכלים שמעמידה לרשותה המודרנה.
הדוגמה הבולטת מהעשור האחרון היא אימוץ תקשורת האינטרנט לצורכי הסברה ,להפצת
מסרי התנועה ולשיפור תדמיתה בעולם המוסלמי והמערבי.
 27אלבנא שאף ליישם מתודות הוראה מערביות ,מהן הושפע עוד בתקופת לימודיו המקצועיים.
 28עד להוצאתה של התנועה מחוץ לחוק בשנת  ,1954היה אלדעוה ביטאונה המרכזי )ככלל ,התנועה החלה להוציא
מגוון פרסומים  -יומונים ,שבועונים ,כתבי עת וכו' כבר בשנים הראשונות לקיומה( .הוצאתו חודשה בשנת  ,1976על רקע
מדיניות הפיוס של סאדאת כלפי התנועה .הוא הפך לאחד משופרי התעמולה המרכזיים של התנועה וגיליונותיו זכו
לביקוש רב .גם בראיית הארגון עצמו ,היווה הביטאון ניסיון חשוב ביותר של הארגון בתחום המדיה .בתחילת שנות ה90-
מנעו השלטונות את המשך הוצאתו .פרסומים נוספים שהוציא הארגון מאז שנות ה ,70-הם לואא' אלאסלאם ,אלבשיר
ואלאעתצאם .עד שנת  2000המשטר סגר כמה ביטאונים ועיתונים של התנועה .החל משנות ה 40-החלה התנועה גם
בפרסום ספרים.
 29הדוגמה הבולטת לכך ,הנו ביטאון מפלגת אלעמל אלשעב בין השנים  ,1993-1987שהארגון למעשה "השתלט"
עליו.
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 .10כך ,החל משנת  2000מפעילה התנועה אתר אינטרנט רשמי  ,Ikhwanonlineובשנת
 2005השיקה אתר גם בשפה האנגלית  .Ikhwanwebשני האתרים נושאים אופי חדשותי מודרני
ומדווחים על ההתפתחויות בתנועה ובעולם כולו .התנועה גם מפעילה אתר סרטונים ikhwantube
 גרסת ה Youtube-של הארגון ,הכוללת תכני הטפה דתית .לצד אלה קיימים אתרי אינטרנטרבים אחרים המזוהים עם התנועה ,ובשנת  2007מספר הבלוגרים המזוהים עמה הגיע ל150-
איש.

מערכת הרווחה והסעד
 .11רכישת אהדה ותמיכה נרחבת באוכלוסייה המצרית ע"י התנועה התאפשרה רבות בזכות
רשת

שירותי

רווחה,

בריאות

וסעד

לשכבות

החלשות.

פעילות

זו

נובעת

גם

מהאידיאולוגיה של התנועה ,המקדשת אחריות חברתית ודאגת מוסלמים איש לרווחת
רעהו .רשת זו החלה להיבנות מיד עם הקמת התנועה ,נבלמה בתקופתו של נאצר וזכתה
לצמיחה מחודשת ומשמעותית ביותר בתקופת שלטונם של סאדאת ושל מבארכ.

דוגמה לסעודת שבירת צום רמצ'אן שמקיימת תנועת
האחים המוסלמים

 .12בדומה להטפה ולשירותי חינוך ,מתקיימת פעילות הסעד והרווחה אף היא סביב
המסגד .התנועה מספקת את השירותים באמצעות מנהלות מחוזיות המוכוונות ע"י המנגנון
האדמיניסטרטיבי שלה .אגודות וארגונים לא-ממשלתיים אסלאמיים ברחבי המדינה מהווים
פלטפורמה מרכזית למטרה זו.
 .13התנועה מספקת שירותי בריאות ) 22בתי חולים ומספר רב של קליניקות רפואיות(; ביגוד
ומזון מסובסד; מעניקה סובסידיות לסטודנטים; מקיימת פעילויות חברתיות; מפעילה קווי
תחבורה נפרדים לנשים )למניעת מגע בין המינים ,לרבות הטרדה מינית  -התופעה הנפוצה
במצרים( ועוד .באזורים העניים מפעילה התנועה מערכת הסעדה ,עורכת טקסי נישואין ,מחלקת
מזון ,בגדים וכסף בתמורה להקפדה על הלכות האסלאם )לדוגמה ,לבוש אסלאמי צנוע אצל
נשים(.
 .14השירותים שמפעילה התנועה זולים יותר )או ניתנים חינם אין כסף( מהחלופות
הפרטיות ,ויעילים יותר מהשירותים שסיפקה המדינה ,שהם בדרך כלל ברמה נמוכה.
זאת ,נוכח שיעור ההתנדבות הגבוה המאפיין את מתפקדי התנועה ,והמימון השוטף המגיע אליה
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מכספי תרומות .מדיניות ההפרטה ונסיגת המדינה מתפקידה המרכזי חיזקו את ידיהן של
רשתות אסלאמיות כמספקות שירותים ציבוריים.
 .15פעילות התנועה בתחום הסעד והרווחה סייעה בידה להשיג אחיזה משמעותית )לקראת
סוף שנות ה 80-ותחילת שנות ה (90-במוסדות פוליטיים משניים  -איגודי סטודנטים
ומועדוני מורים בקמפוסים של אוניברסיטאות ובאיגודים המקצועיים .30התנועה פעלה
לזהות את מוקדי המצוקה העיקריים של הציבור במוסדות אלו ולטפל בהם ,בין אם בכוחות
עצמה )שיפור שירותים קיימים או ייזום שירותים שחסרו( ובין אם ע"י הפעלת לחץ על הרשויות
הרלוונטיות במדינה.31
 .16האיגודים המקצועיים בהנהגת האחים המוסלמים החלו לספק תעסוקה )לדוגמה,
ע"י הקמת עסקי פיילוט לבוגרים הטריים בתחום ההנדסה והרפואה( ,דיור והכנסה לרופאים,
למורים ולצעירים בעלי מקצועות אחרים ,תוך צמצום תלותם בהקשר זה במדינה .הסיוע
לסטודנטים כלל העברת שיעורים פרטיים ,אספקת ספרי לימוד זולים ,סיוע בדיור ובמענקים
כספיים ,אספקת שירותי בריאות ועוד.
 .17במרוצת השנים תפקדה התנועה גם בזמן אירועים משבריים ואסונות במצרים
והגישה מענה לנפגעים טרם שעשו זאת הגורמים הממשלתיים המסורבלים .תנועת
האחים המוסלמים ,למשל ,טיפלה בפינוי נפגעי אסון רעידת האדמה בקהיר בשנת  ,1992טרם
עשו זאת הגופים הממשלתיים ,והגישה סיוע כספי לנפגעים .לאחר אסון טביעת המעבורת
אלסלאם ) 98פברואר  ,(2006העניקה התנועה למשפחות ההרוגים סיוע כספי וסייעה בשיקומם.
כפועל יוצא מכך ,קידם המשטר בשנות ה 90-את התכנית המיוחדת "ערפאת" להתמודדות עם
מקרי אסון בסיוע כוחות הצבא.

המאבק מול המשטר על "לב האזרח"
 .18הגם שהתנועה פועלת בקרב רוב המעמדות  -גבוהים כנמוכים  -במצרים ,בסיס התמיכה
העיקרי שלה הנו הציבור העירוני המשכיל מהמעמד הבינוני והבינוני-נמוך )ובתוך כך -
סטודנטים ,מרצים ,פקידים ,פועלים מיומנים ובעלי מקצועות חופשיים(.
 .19אחד המאפיינים המשותפים לציבור רב גוני זה ,הנו חשיפה של מרבית חבריו במסגרת
הכשרתם לתהליכי מודרניזציה על השלכותיהם המכבידות )קושי במציאת תעסוקה
ההולמת את ההכשרה המקצועית ולרוב אקדמית ,משבר זהות ותחושת ניכור חברתי במעבר
מכפר לעיר ,ופערים חברתיים-כלכליים גדלים( .אוכלוסייה זו מהווה גם מאגר גיוס הפעילים

 30בין המוסדות בהם נבחרו נציגי האחים המוסלמים לתפקידים בכירים  -איגוד המהנדסים )בשנת  ,(1987איגוד
הרופאים )בשנת  ,(1988איגוד הרוקחים )בשנת  ,(1989מועדון הפקולטה באוניברסיטת קהיר )בשנת  (1990ואיגוד עורכי
הדין )בשנת  .(1992התנועה השיגה את רוב המושבים בהתאחדויות סטודנטים באוניברסיטת קהיר ,אלכסנדריה וזקזיק
)בשנת  ,(1987ובשנים  1989-1988שלטה על התאחדויות סטודנטים במנצורה ואלאזהר .מועדוני מורים אוניברסיטאיים
עיקריים שנשלטו ע"י האחים המוסלמים כללו את אוניברסיטת קהיר ,אלכסנדריה ואסיוט )בשנים .(1986-1985
 31כך ,באוניברסיטאות הובילה התנועה פעילות )חלוקת שאלונים לסטודנטים( לזיהוי ולמיפוי צרכי הסטודנטים
וארגנה/שיפרה שירותים בהתאם .דוגמה לסיוע באמצעות תיווך מול רשויות המדינה  -סיוע למרצים צעירים באוניברסיטת
קהיר שנוכח משכורותיהם הנמוכות לא הצליחו להשיג דיור כדי להקים משפחה  -בשנת  1986ערכה התנועה ,לאחר
שזכתה בבחירות ,פגישה רשמית עם שר השיכון דאז )פתחי מחמד( ,בעקבותיה הממשלה העניקה כ 200-דירות זולות
למרצים צעירים.
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העיקרי של התנועה .נוכחות והשפעת התנועה בקרב פועלים פשוטים ,חקלאים ובלתי
משכילים מוגבלת יותר.
 .20פעילות הסעד והרווחה של האחים המוסלמים נותנת מענה ל"חלל ריק" בשירותים
הציבוריים ,שהמשטר התקשה למלא בשל סרבול וחוסר אפקטיביות של מערכותיו.
באופן זה היא מפיגה לחצים בשכבות מסוימות בציבור ,ובכך משרתת את אינטרס המשטר
לשימור הסדר והשקט הפנימי .מאידך גיסא ,התמיכה החברתית הנרחבת שרכשה התנועה
בזכות פעילות זו שבה והעמיקה בקרב המשטר את ההבנה ,כי התנועה עשויה להוות אתגר
ממשי ליציבותו בטווח הארוך.
 .21לפיכך פעל המשטר להגביל את התעצמותה החברתית של התנועה וניהל מולה מאבק על
"לב האזרח" .המשטר המצרי ניסה להצטייר כפועל בהשראת האסלאם ,ושיווק את
"האסלאם הממסדי" באמצעות מוסד אלאזהר ,תוך מאמץ להצר את חופש הפעולה של
התנועה בתחום ההטפה .32במקביל ,מנסה המשטר ליצור דה-לגיטימיזציה לתנועה -
ע"י הצגתה בכלי התקשורת הממסדיים כמעורבת/תומכת בטרור וכסובלת ממתחים פנימיים,
משמרנות תפיסתית ומחוסר סובלנות כלפי חבריה שלה .33בנוסף לכך פועל נגד המערך
הכספי
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וההסברתי שלה .הדבר מתבטא ,לדוגמה ,בהחרמת חומרי הסברה ובאיסור

על הטפה במסגדים במהלך חודש רמצ'אן.
 .22נראה ,כי תוצאות מאבק זה ,עד לאירועים האחרונים במצרים ,מוגבלות מנקודת
מבטו של המשטר המצרי .המשטר הוסיף להיתפס בציבור כמושחת וכעושק .הוא
התקשה לבלום את חדירת התנועה למערכת החינוך )רבים מהמורים מזוהים עם התנועה,
ונראה ,כי יש לה השפעה ניכרת על תכניות לימוד בבתי הספר( ,להצר את פעילות ההטפה שלה
במסגדים הפרטיים )אינו יכול להעמיד מספר מספק של מטיפים שכירים לכלל המסגדים
שמפעילה התנועה עקב ,מגבלות תקציביות( ולפקח על תפוצת הפרסומים שלה באמצעות
טכנולוגיה מודרנית )קלטות אודיו ווידיאו ,אינטרנט וערוצי לווין(.

 32דוגמה לכך היא הניסיון להתנות מתן רישיון פעולה למסגדים הפרטיים בהעסקת אמאמים שכירים מטעמו של
המשטר ולהשפיע על תכני דרשות יום שישי .פעילות זו נכשלה בשל יכולתם של מטיפי התנועה להשיג רישיונות
להפעלת חדרי הטפה מהרשויות המקומיות ואף לגרום לפקידים הזוטרים במשרד ההקדשים לשתף פעולה .כמו כן,
התקשה המשטר לשכור שירותי מספר רב כל כך של מטיפים מקצועיים שיכסו את כלל המסגדים הפרטיים )מנו כ-
 170,000בשנת  .(1993ניסיון נוסף היה מהלך חוקתי להלאמת המסגדים הפרטיים והכפפתם למשרד ההקדשים.
 33הדוגמה הבולטת לכך מהשנים האחרונות הנה מעצר בכירי התנועה והעמדתם לדין בבתי משפט צבאיים באשמת
מעורבות בטרור ,כפי שקרה תחילה במקרה ח'ירת אלשאטר ,סגן המדריך הכללי ,שנעצר בשנת  2007ושוחרר
כעת ע"י המשטר הצבאי במצרים .סביב הבחירות האחרונות לגופי ההנהגה של התנועה )דצמבר -2009ינואר (2010
ביקש המשטר להבליט את המתחים הפנימיים בה שליוו אותן .כך במאמר באתר המפלגה הלאומית הדמוקרטית נכתב,
כי" :הארגון התרברב בשיח ,באחווה וביכולתו לשוחח עם האחרים ,בעוד שהאמת היא שהארגון אינו יכול להכיל את
אנשיו אשר חולקים עליו ואינם מתחייבים לעקרון הציות העיוור שלו".
 34פעילות זו כוללת הקפאת חשבונות התנועה או פעילים המזוהים עמה תוך "תפירת" תיקי אישום בהלבנת הון ומימון
טרור ,מניעת כינוסי התנועה ,לדוגמה סעודות שבירת צום ברמצ'אן ,המשמשות ,בין היתר ,לאיסוף צדקה ,פגיעה
בתשתיות שמקימה התנועה )לדוגמה ,הרס בית חולים שבנתה בשלהי שנת .(2009
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 .23בשורה התחתונה ,תנועת האחים המוסלמים היוותה ומהווה יריבה מרה של המשטר
המצרי ,הן במישור האידיאולוגי והן במישור המעשי .התנועה השכילה ,באמצעות בניית
רשת שירותים ענפה ויעילה ,למלא את החלל שהותיר המשטר בתחומים אלו .בזכות
אסטרטגיה זו היא הפכה מתנועת שליחים דתית לחלופה ממשית למשטר במישור הכלכלי-
חברתי וקנתה לה פופולאריות נרחבת בקרב האוכלוסייה.
 .24פריסתה הארגונית הרחבה העניקה לה חוסן מול צעדי המשטר נגדה )היא מהווה בעת
ובעונה אחת ארגון סעד ,חברת השקעות ומחוללת שירותים בכל תחומי החיים( .היא איפשרה
לתנועה לתמרן בין מאמציה לצבור "נקודות זכות" במגרש הפוליטי לבין התמקדות בעשייה
החברתית ,ולו כדי לשפר את נקודת המוצא שלה לקראת ההזדמנות  -שנראה ,כי
התנועה מאמינה שהגיעה כעת  -לממש באופן מלא את שאיפותיה הפוליטיות.
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פרק ד  -מבנה התנועה ומקורות המימון של
האחים המוסלמים
מבנה וארגון
.1

תנועת האחים המוסלמים הנה בלתי חוקית במצרים מאז שנות החמישים .בשל כך,

יצרה התנועה תשתית ארגונית ,שנועדה להיות עמידה ככל הניתן בפני הדיכוי השלטוני ,ע"י
ביזור הפעילות מחד גיסא וקיום מאפיינים מקבילים לאלו של מדינה מאידך גיסא ,באמצעות
מנגנונים מחוזיים וארציים .התנועה מתחלקת לגוף אדמיניסטרציה מרכזי )גוף מחוקק ,גוף
מבצע וגוף שופט/בורר( השוכן בקהיר ,ולמנגנון מקומי.
.2

הגם שאין עוררין על הפופולאריות של התנועה בציבור המצרי ,קיים קושי רב

לאמוד את התמיכה בה באופן מספרי ,כמו גם לאתר נתונים על היקף פעילותה
החברתית-כלכלית .זאת ,בעיקר משום שחברי התנועה שומרים על חברותם בה בסוד ,נוכח
האיומים עליהם מצד המשטר .המספר המוערך של התומכים נע בין מאות אלפים לבין
מספר מיליונים .35עפ"י הערכה אחרת ,המבוססת על שקלול שיעורי ההצבעה בבחירות ועל
ההישגים האלקטוראליים של האחים המוסלמים ,שיעור התמיכה בתנועה מגיע לכ30%--
 20%מהציבור במצרים .אולם יש גם המעריכים שהמספרים נמוכים בהרבה.
.3

התשתית הארגונית של האחים המוסלמים בנויה מלמטה כלפי מעלה:36
א .הרמה הבסיסית ביותר הנה "המשפחה" )אסרה( ,מסגרת שנוסדה בעשורים
הראשונים של התנועה .זהו תא פעילים שכלל תחילה חמישה ,ובהמשך מספר רב יותר
של פעילים ,הקשורים ביניהם בקשרים אישיים הדוקים .תא זה מייצג את קהל החברים
הרחב ביותר וברמות שייכות ארגונית שונות .כל "משפחה" בוחרת את החבר שיעמוד
בראשה )נקיב( ,והוא מייצג אותה בפני המועצה המנהלית של הסניף המקומי של התנועה.
כל חבר משפחה נושא במספר מחויבויות ,ובהן ניהול אורח חיים אסלאמי; יצירת קשרי
אחווה עם מוסלמים אחרים; השתתפות במפגשים השבועיים ובפעילויות אחרות; קיום
משותף של מצוות כגון תפילות ,צום ולימודי הקראן; ותרומת חלק מההכנסות האישיות
ל"קופת הסולידריות" המשמשת לסיוע לחברים הנזקקים ,כשחלק מהכסף מועבר גם
למטה התנועה לקופת תקציב הרווחה הכללי שלה .רשת תאים זו הוכיחה את עצמה
כמסגרת הכשרה וגיבוש אפקטיבית ביותר של פעילי התנועה.

 35הדבר נובע גם משיטות הספירה השונות .פעמים רבות מכלילים בספירה את האישה ואת הילדים של החבר/תומך.
גם בהישגי התנועה בבחירות למועצת העם אין כדי להעיד על היקף התמיכה בה ,שכן ,מלבד אי-אמינות נתוני ההצבעה,
המניע במקרים רבים להצבעה לחברי התנועה עשוי להיות שכנות ,קשרי משפחה ,חברות אישית ו/או מיאוס מהמשטר
ולא הזדהות עם רעיונות התנועה.
 36המובא בפרק זה מתבסס על שלושה מסמכים עיקריים :התקנון המעודכן של התנועה כפי שפורסם בדצמבר ;2009
תקנון תנועת האחים המוסלמים העולמית כפי שמובא באתר הרשמי של התנועה בשפה האנגלית
 (www.ikhwanweb.comוהמסמכים של התנועה שנחשפו ע"י המשטר בעקבות פרשת סלסביל בשנת  .1992במקרים
מסוימים נעשו השלמות ממקורות שונים אחרים.
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ב .על פעילות "המשפחות" מפקחת מנהלה מחוזית .37היא פועלת כגוף עצמאי
בגזרתה הן במישור החברתי )סיוע לנזקקים; פעילות מקומית במסגדים; וחוגים( והן
במישור הפוליטי .פעילות המנהלות המחוזיות מאוכוונת ע"י המדורים הנושאיים,
שמתפקדים תחת משרד ההדרכה הכללי.
ג .ברמה הלאומית ,מבנה תנועת האחים המוסלמים נותר במהותו זהה לשלד
הראשוני ,שהתגבש בשנות ה 30-ושנות ה .40-במהלך שנות ה 80-עברה התנועה
רפורמה במבנה הארגוני ,שעיקרה  -נסיגה חלקית מהאופי הריכוזי ומתן יתר חופש
פעולה לבכירים במחוזות בקבלת ההחלטות .הדבר התבטא בהרחבת הוועדות
והמדורים השונים ובפיתוח הרשויות המקומיות של התנועה.
 .4כיום ניתן להצביע על הגופים הבאים כמרכיבים את הרמה הלאומית בתנועה:
א .המדריך הכללי )"אלמרשד אלעאם"(  -זהו תוארו של מנהיג תנועת האחים
המוסלמים ,המעצב את מדיניות התנועה ואת דפוסי פעילותה .המדריך הכללי משמש
גם כיו"ר לשכת ההדרכה ומועצת השורא של התנועה .חברי התנועה חייבים
בצייתנות מוחלטת להחלטותיו ,וכל אגפי התנועה כפופים למרותו .דה-פקטו ,הדבר
משתנה בהתאם לאישיותו ,לכוחו ולמעמדו בצמרת התנועה .המדריך הכללי של התנועה
במצרים משמש באופן מסורתי גם כראש תנועת האחים המוסלמים הבינלאומית.
 (1סדרי הבחירה של המדריך הכללי מקובעים  -לכאורה  -פורמאלית ,אך הם
גמישים ונתונים לפרשנות:38
א( המדריך הכללי נבחר פורמאלית ע"י מועצת השורא של התנועה
מבין המועמדים שמציגה לשכת ההדרכה .39לרוב יהיה זה אחד מחברי
לשכת ההדרכה הגם שהתקנון אינו מחייב זאת )די שהמועמד יהיה חבר
במועצת השורא( .באחים מוסלמים התפתחה מסורת ,לפיה המדריך הכללי
החדש הוא החבר המבוגר ביותר במועצת השורא המתפקד מבחינה
בריאותית וציבורית ונתפס כראוי.

 37לפחות בראשית דרכה של התנועה ,התקיימו דרגי ביניים נוספים בין "המשפחה" לבין "המנהלה המחוזית" :כל ארבע
משפחות הרכיבו "שבט" )עשירה( ,כל חמישה "שבטים" הרכיבו קבוצה )רהט( וכל חמש קבוצות היוו "גדוד" )כתיבה( .לא
מן הנמנע ,כי גם כיום מתקיימים דרגי ביניים נוספים בין שתי המסגרות.
 38מכל מקום ,נראה ,כי לא קיים כלל/נוהג קבוע לגבי בחירת המדריך הכללי והוא משתנה בהתאם לאישיות המועמד
לתפקיד ,לנסיבות הפוליטיות והביטחוניות וליחסי הכוחות בתוך התנועה .כך ,לדוגמה ,עם מותו של המדריך הכללי
השני ,חסן אלהצ'יבי )בשנת  (1972נבחר יורשו ,עמר אלתלמסאני ,על בסיס עקרון החבר הוותיק והמבוגר ביותר
בתנועה ,ללא הפעלת הצבעה במועצת השורא .בחירתם של המדריכים הכלליים שבאו אחריו  -מחמד חמיד
אבו אלנצר )בשנים  ,(1996-1986מצטפא משהור )בשנים  (2002-1996ומאמון אלהצ'יבי )בשנים - (2004-2002
לא התבססה על הוותק/הגיל ,אלא הייתה פועל יוצא של נסיבות ומניפולציות פנימיות בארגון .במקרה של מצטפא
משהור ומאמון אלהצ'יבי אף נוצר נוהג של הצהרת אמונים פומבית למועמד הראוי ביותר לתפקיד המדריך הכללי בעת
טקס הקבורה של המדריך הכללי הקודם.
 39במסגרת זאת ,המדריך נבחר בהצבעה חשאית ישירה והזוכה הוא מי שמקבל יותר מ 50%-מהקולות .במקרה שאף
אחד מהמועמדים לא קיבל אפילו לא  50%מהקולות ,מתקיים סבב נוסף והזוכה במספר רב יותר של הקולות נבחר.
בפועל ,נראה ,כי הבחירה נעשית בקונצנזוס של הרוב ,אפשר אף ללא הצבעה )בשל הקושי לעתים לקיימה נוכח
היותם של חלק מהמנהיגים במעצר(.
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ב( אם מועצת השורא לא מצליחה להתכנס מכל סיבה שהיא,40
סמכויותיה )לרבות בחירת המדריך הכללי( עוברות ללשכת ההדרכה.
ג( בהיותו משמש גם כמדריך הכללי של תנועת האחים המוסלמים
העולמית ,על המועמד להיות מוכר ומוערך גם בחוגי התנועה מחוץ
למצרים ומוסכם על מועצת השורא העליונה )מועצת השורא של תנועת
האחים המוסלמים הבינלאומית(.
 (2בשנה האחרונה נקבע ,כי המדריך יכול לכהן עד שתי קדנציות בנות שש
41

שנים כל אחת

)רוב המדריכים הכלליים בעבר

42

כיהנו בתפקיד עד יום מותם(.
43

לצד המדריך הכללי ממונים לרוב סגן אחד או יותר ,ודובר  .הנושא בתואר
המדריך הכללי כיום ,החל מינואר  ,2010הנו מחמד בדיע.
ב.

לשכת ההדרכה הכללית היא גוף ההנהגה וההנהלה העליון של התנועה,

המגבש והמבצע את מדיניותה הארצית )לרבות הכוונה ופיקוח על פעילות ההטפה
ועבודת מחלקותיו( וקשריה הבינ"ל .לפי תקנון התנועה:
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 (1הלשכה מורכבת מ 16-חברים ,מרביתם מצריים

והיתר  -צירים

המייצגים את התנועה במדינות ערביות אחרות .45חברי לשכת ההדרכה
נבחרים בהצבעה חשאית ע"י מועצת השורא של התנועה.46
 (2הבחירות ללשכת ההדרכה נערכות אחת לארבע שנים .מספר הכהונות
של החברים הנבחרים מוגבל לשתיים )קרי ,שמונה שנים( ושל החברים הממונים
לאחת ,וזו מסתיימת בכל מקרה עם תום כהונת חברי לשכת ההדרכה הנבחרים.

 40נראה ,כי מועצת השורא לא התכנסה באופן סדור מאז שנת  ,1995כשבכינוס שערכה באותה שנה נעצרו בבת אחת
כל חבריה.
 41הסעיף על הבחירה מחדש של המדריך הכללי והגדרת משך תקופת כהונתו הוכנס לתקנון התנועה בשנת  ,1992אך
הוא לא הגביל את מספר הכהונות.
 42החריגים בהקשר זה הם המקרים של מינוי מדריך כללי זמני )בשנים  ;(1951-1949פרק זמן קצר בראשית ,2004
לאחר מות המדריך הכללי מאמון אלהצ'יבי ועד לבחירתו של מהדי עאכף כמחליפו  -בדרך כלל על רקע משבר ו/או
חילוקי דעות בתנועה לגבי יורש המדריך הכללי; ופרישתו היזומה של המדריך הכללי ,מהדי עאכף ,מתפקידו בתום
תקופת הכהונה הראשונה  -היווה תקדים בתולדות התנועה.
 43התקנון המעודכן מנחה שלכל אזור גיאוגרפי יהיה לפחות נציג אחד בלשכת ההדרכה .במסמכי התנועה שנחשפו
בפרשת סלסביל )בשנת  (1992קיימת חלוקה מוגדרת יותר של ייצוג האזורים הגיאוגרפיים ,ולא ברור אם עודנה תקפה
)ולו כנוהג( :תשעה מחברי לשכת ההדרכה  -מקהיר )בתנאי שמתגוררים בעיר באורח קבוע( ,ואמורים לעסוק בעניינים
הנוגעים לאגפים של התנועה ,לארגונה ולפעילותה; נציג מטעם מחוזות אלכסנדריה ומרסא-מטרוח ,שני נציגים ממצרים
עלית ,שני נציגים מטעם הגולה המצרית בחו"ל.
 44תקנון שפורסם באתר הרשמי של התנועה בשפה האנגלית www.ikhwanweb.com ,מחייב ,כי בלשכת ההדרכה יינתן
ייצוג לשלוחות התנועה במדינות האחרות .התקנון המעודכן )דצמבר  (2009איננו מתייחס לכך.
 45לפי שעה ,חברי לשכת ההדרכה חייבים להיות חברי מועצת השורא הכללית של התנועה .בדצמבר  2009העלה סגן
המדריך הכללי לשעבר ,מחמד חביב ,רעיון לתיקון התקנון לפיו חבר לשכת ההדרכה לא יחויב להיות חבר במועצת
השורא הכללית .זאת ,מתוך כוונה להפריד בין רשויות התנועה  -המחוקקת )מועצת השורא( והמבצעת )לשכת
ההדרכה( ,אך הרעיון לא זכה למענה.
 46הגבלת מספר הכהונות של חברי לשכת ההדרכה הנה אחד התיקונים שבוצעו לאחרונה בתקנון הארגון .תיקון זה בא
בעקבות הדרישה שהעלו נציגי הדור הצעיר בארגון ,המבקש לקבל ייצוג משמעותי יותר בתפקידי ההשפעה בו .מנגד
עומדת הקביעה ,לפיה אדם נחשב לחבר בלשכה גם אם עברה תקופת כהונתו כמוזכר לעיל ,עד אשר מועצת השורא
מתכנסת ובוחרת את חברי הלשכה החדשים .זאת ,נוכח הקושי הקיים בכינוס מועצת השורא של התנועה בשל המגבלות
הביטחוניות והפוליטיות החלות עליה .כמו כן ,תיקון נוסף של התקנון קובע ,כי אדם יישאר חבר בלשכת ההדרכה גם אם
נעצר.
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 (3מפגשי הלשכה מתקיימים על בסיס תקופתי )מטה הלשכה הנו בקהיר(,
ומנוהלים ע"י המדריך הכללי ,ובהיעדרו  -ע"י סגנו או ע"י החבר הוותיק ביותר
בלשכה.
 (4ארבעה מחברי הלשכה משמשים גם כחברים בוועדה המתמדת )היאה
דאא'מה( ,שתפקידה לקבל החלטות דחופות בעתות חירום ,או לחלופין ,בעניינים
שוטפים בעלי חשיבות משנית.
ג .מטה המדריך הכללי ולשכת ההדרכה:
 (1הלשכה המדינית/המדור המדיני  -הזרוע המבצעת של התנועה כפופה
ישירות ללשכת ההדרכה.
 (2מדורים  -המדריך הכללי ולשכת ההדרכה הכללית חולשים על מספר
מדורים המקבילים למשרדים ממשלתיים ,ואמונים על נושאים מוגדרים.
באמצעות מנגנונים אלו מנהלת התנועה קשרי עבודה רציפים עם האיגודים השונים
במנהלות המחוזיות )אגודות צדקה ,סעד ורווחה ,איגודים מקצועיים ואגודות
סטודנטים(.
ד .מועצת השורא הכללית  -לפי התקנון ,המועצה מקבילה לרשות מחוקקת,
משתתפת בהתוויית המדיניות הכללית של התנועה )אמורה לאשר את המדיניות הכללית
ולדון בדוחות השנתיים שמגישה לשכת ההדרכה( ועוסקת בסוגיות לוגיסטיות ומנהלתיות.
בפועל ,מאז שנת  1995לא הצליחה מועצת השורא להתכנס באופן תקין וסדור,
ונראה כי הפכה לגוף פיקטיבי המשמש כ"חותמת גומי" להחלטות לשכת
ההדרכה .המאפיינים ,הסמכויות והתפקידים העיקריים של מועצת השורא לפי התקנון
הפורמאלי הנם:
 (1המועצה כוללת בין  75ל 90-חברים הנבחרים בבחירה חשאית מקרב
מועצות השורא של המחוזות .לשכת ההדרכה יכולה למנות עוד  15חברים
נוספים.
 (2תקופת הכהונה של חברי מועצת השורא עומדת על ארבע שנים .במקרה
בו לא ניתן להשלים את הבחירות למועצת השורא במועד שנקבע ,המועצה
הקיימת תמשיך למלא את תפקידה ,עד שתיבחר המועצה החדשה.
 (3מועצת השורא אמורה להתכנס פעמיים בשנה )פעם אחת בכל מחצית( -
לפי זימון המדריך הכללי .לפי הצורך ,יכול המדריך הכללי לקרוא אותה גם לכינוס
חירום .לשכת ההדרכה קובעת את מיקום )אמור להיות בקהיר( ואת סדר היום של
המושב .הקוורום המתקף את ישיבת המועצה הנו מחצית חבריה ,והחלטותיה
תתקבלנה ברוב של החברים הנוכחים.
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 (4פיקוח המועצה על פעילות לשכת ההדרכה  -לפי התקנון ,לשכת ההדרכה
מחויבת להגיש למועצת השורא דוח כולל על פעילותה ועל פעילות הדעוה של
התנועה בשנה החולפת ולהציג את מדיניותה ואת תכניות העבודה לשנה הקרובה.
לשכת ההדרכה אמורה לבצע את הדברים ,שאושרו ע"י מועצת השורא.
ה .אם מועצת השורא לא יכולה להתכנס בשל נסיבות מיוחדות לשכת ההדרכה
תיטול לידיה את כל סמכויותיה .זהו ,כאמור ,להבנתנו ,המצב מאז שנת .1995
.5

הרשות השופטת של התנועה  -רשות זו הוקמה בתנועת האחים המוסלמים

המצרית בשנים האחרונות ,וכוללת את היועץ המשפטי ואת בתי משפט ,47הפועלים ,כפי
הנראה ,על בסיס אזורי .נראה ,כי גם על מערכת זו חולש המדריך הכללי ,שכן החלטותיהם של
בתי המשפט מועברים לאישורו והוא גם זה שממנה את השופטים.
.6

מבנה התנועה ברמה הארצית משכפל את עצמו ברמת המחוזות .כך ,בכל מחוז או

קבוצת מחוזות פועלת הלשכה המנהלתית )המקבילה ללשכת ההדרכה( ומועצת השורא
המחוזית .יחסי הגומלין ביניהן מקבילים לאלו שבין הגופים ברמה הארצית .לשכת ההדרכה
הכללית מפקחת ומכווינה גופים אלו ורשאית להתערב ולשנות את סדרי ההתנהלות ואת ההרכב
האנושי שלהם .באמצעות גופים אלו מפעילה התנועה רשת שירותים לציבור ומקיימת קשר ישיר
עם האזרחים.

מנגנונים חשאיים
 .7מראשית ימיה של תנועת האחים המוסלמים ,הטמיע בה חסן אלבנא נדבך חשאי.48
הביטוי הבולט ביותר שלו היה ה"מנגנון החשאי" ,שפעל )במהלך שנות ה (40-נגד הנוכחות
הבריטית על אדמת מצרים ,היה מעורב בהתנקשויות בגורמי המשטר ,וחלק מפעיליו אף
השתתפו בלחימה לצד הכוחות הערביים במלחמת  .1948במרוצת השנים נפרדו הגורמים
הרדיקליים מהתנועה ,אולם ייתכן שקיימים גופים חשאיים גם כיום כגון :מנגנון מודיעין
חשאי האוסף מידע על חברי הארגון ומוסדותיו ,ועל גורמי כוח חיצוניים אחרים ,וקבוצה
"מיוחדת" בעלת צביון צבאי .למיטב ידיעתנו אין היום לאחים המוסלמים זרוע טרור.
 .8תקנון הארגון ,הנו מסמך דינמי המתפתח מעת לעת ומתקף את ההשתנות לאורך
השנים בתנועה .התקנון נכתב בשנים הראשונות לקיומה )בין השנים  ,(1931-1930עבר שינויים,
ואושר בשנת  .1945תחת המדריך הכללי השני ,חסן אלהצ'יבי )בין השנים  ,(1977-1952אושר
תקנון חדש ,שכלל בין היתר סעיף המאפשר בחינה מחדש של התקנון ותיקונו .החידוש הבא של
 47נראה ,כי הרשות השופטת הוקמה בסיועם של נציגי הזרם הפרגמאטי בתנועה .כמו כן ,נמסר כי בתנועת אחים
מוסלמים הירדנית קיימים בתי משפט בהם נשפטים חברי התנועה .סביר ,כי המערכת המקבילה במצרים פועלת בצורה
דומה.
 48למעשה ,המבנה הארגוני של התנועה דומה לזה של התנועות הקומוניסטיות והפאשיסטיות שפעלו בשנות ה.30-
ישנן עדויות ,כי מייסד התנועה ,חסן אלבנא עצמו ,הושפע והתרשם עמוקות מקבוצות הנוער המיליטריסטיות
שנוסדו באיטליה הפאשיסטית ובגרמניה הנאצית .כך ,בעשורים הראשונים לקיומה של התנועה ,הקים אלבנא את
תנועת "הצופים" של האחים המוסלמים ,שבוגריה השתלבו בהמשך במערכת של "גדודים" .החברים במסגרות אלו
עברו ,לצד הכשרה דתית ,גם אימונים גופניים ,באופן שוטף ובמסגרת מחנות קיץ וכנסי תנועה אחרים ,וחלקם אף
השתלבו בשנות ה 40-בזרוע הצבאית של התנועה" ,המנגנון החשאי".
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התקנון נעשה בשנת  1982ונועד לשרת את ההתרחבות שחלה בהיקף פעילות התנועה .תקנון זה
הגדיר ,כי גופי ההנהלה העיקריים של הארגון הם המדריך הכללי ,לשכת ההדרכה
ומועצת השורא הכללית .העדכון הבא של התיקון התבצע בשנת  1990והגביל את תקופת
כהונתו של המדריך הכללי לשש שנים.
 .9התיקון האחרון )ככל הנראה דצמבר  ,(2009המבוסס בעיקרו על נוסח התקנון משנת ,1990
מגביל את מספר הכהונות של חברי לשכת ההדרכה ,משמר את תפקידם של אלו מביניהם
שנעצרו ,ומכניס תיקונים לאופן הבחירה שלהם .נראה ,ככלל ,כי השינויים שעבר תקנון
התנועה כוללים חיזוק הציר ההיררכי והריכוזי בכל הקשור לקבלת החלטות בסוגיות
מבנה ואסטרטגיה של התנועה ,תוך הגדלת משקלם של המדריך הכללי ושל לשכת
ההדרכה על חשבון זה של מועצת השורא ,אך תוך השארת מרחב פעולה רחב יחסית
למאפייני הביצוע של "דרגי השטח".
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מבנה תנועת האחים המוסלמים במצרים

"הקבוצה
המיוחדת"

המדריך הכללי

מנגנון המודיעין
החשאי

סגנים

ועדת דוברים

מועצת השורא הכללית

לשכת ההדרכה הכללית
הלשכה
המדינית

מדורים
ועדת כספים
ארגוני עובדים
איכרים
משפחה
סטודנטים ותנועות נוער
קשרי חוץ
ספורט
מקצועות
עיתונות ותרגום
הטפה

ועדת מדיניות

מנהלה מקומית
)לשכה מנהלתית(
ומועצת שורא(

ועדת הסברה
סניפים
ועדת פרלמנט
ועדת המשפט
משפחות/תתי
סניפים

חינוך
איגודים מקצועיים
האחיות המוסלמיות
כפיפות אורגנית

אכוונה מקצועית
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הארגון הבינלאומי של האחים המוסלמים
 .10תנועת האחים המוסלמים הבינלאומית ,המהווה תנועת גג לסניפים של האחים
המוסלמים ברחבי העולם ,הוקמה בשנת  1982בהובלת התנועה במצרים .נראה ,כי
התנועה כוללת את לשכת ההדרכה העולמית ואת מועצת השורא העולמית .49תנועת
האחים המוסלמים הבינלאומית מתכנסת מעת לעת ומשמשת מסגרת התייעצות בין סניפי
האחים המוסלמים ברחבי העולם.
50

 .11תקנון התנועה

מגדיר פורמאלית שלושה מעגלי זיקות בין שלוחות האחים

המוסלמים לבין הנהגת תנועת האחים המוסלמים הבינ"ל ,שהיא ברובה ההנהגה
המצרית:
א .המעגל הראשון  -מחייב את מנהיגי האחים המוסלמים במדינות השונות לנהוג עפ"י
החלטות ההנהגה הכללית של התנועה )המדריך הכללי ,לשכת ההדרכה ומועצת
השורא( ,בכל הקשור לתנאי החברות בתנועה ולמדיניותה הכללית .בנוסף ,עליהם לקבל
את אישור לשכת ההדרכה הכללית לפני קבלת החלטה מדינית חשובה.
ב .המעגל השני  -על מנהיגי האחים המוסלמים במדינות השונות להתייעץ ולהגיע
להסכמה עם המדריך הכללי/לשכת ההדרכה ,לפני שמקבלים החלטה בנושאים
המקומיים העשויים להשפיע על האחים המוסלמים במדינות אחרות.
51

ג .המעגל השלישי  -מרחב הפעולה העצמאי

של הנהגות האחים המוסלמים במדינות

אחרות כולל את תכניות פעולה של התנועה המקומית ,מדיניותה ופעילותה ,התפתחויות
ארגוניות ,עמדות ביחס לעניינים המקומיים שאין להם השלכות על האחים המוסלמים
במדינות אחרות ,ובתנאי שאינן חורגות מהמדיניות הכוללת של התנועה .על סוגיות אלו יש
לדווח למדריך הכללי/לשכת ההדרכה בהזדמנות הראשונה או במסגרת הדוח השנתי של
המפקח הכללי )תואר ראש האחים המוסלמים במדינות שאינן מצרים(.
ד .מעבר לכך ,מנהיגי האחים המוסלמים במדינות השונות מחויבים להשתתף בנטל
הפצת עקרונות התנועה ועל כל שלוחה ארצית לשלם לקופת התנועה הכללית סכום
מסוים מדי שנה ,אשר גודלו ייקבע בתיאום עם לשכת ההדרכה.

מקורות המימון של האחים המוסלמים
 .12היקף הפעילות הכלכלית של תנועת האחים המוסלמים ומקורות המימון שלה לוטים
בערפל .מערך הכספים נחשב לאחד מהסודות השמורים ביותר בתנועה ,ומנוהל ישירות

 49המבנה ואופן הפעולה של תנועת האחים המוסלמים הבינ"ל לוטה בערפל .עפ"י דברי המדריך הכללי לשעבר ,מהדי
עאכף )ראיון לאלקדס אלערבי ,אפריל  ,(2004לשכת ההדרכה העולמית מונה  80חברים מצריים ועוד חמישה חברים
שאינם מצריים ואילו מועצת השורא העולמית מונה  90חברים מצריים ו 40-חברים שאינם מצריים.
 50נחשף אף הוא בפרשת סלסביל )בשנת .(1992
 51ברקע ,ההבנה בתנועה ,כי תנאיי הקיום של כל סניף שונים והוא נתון למערכת של אילוצים והזדמנויות הייחודית
למדינה בה הוא פועל.
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ע"י המדריך הכללי ,סגניו ומזכ"ל התנועה מעצם היותו בסיס הכוח המרכזי שלה .בכירי
התנועה טוענים ,כי אין גוף כלכלי מרכזי האחראי למימון פעילות התנועה .בראייתם,
כל הכספים של התנועה מגיעים ישירות מכיסם של מתפקדיה ,ובהתאם לכך כל לשכה
מנהלתית אמונה על ניהול עצמאי של הפעילות הכלכלית בגזרת אחריותה.
 .13עם זאת ,מהמידע שמצוי בידינו ,המערך הפיננסי הענף מושתת על תורמים פרטיים מחוץ
למדינה )בעיקר ממדינות המפרץ ומהמערב( ,כולל במסגרת קרנות מסודרות; על גביית
כספים מקרב פעילי התנועה ,בדגש על בעלי האמצעים שבהם; על דמי צדקה )"זכאת"(
במסגדים ובכינוסים ציבוריים שמארגנת התנועה )כגון ארוחות שבירת צום ברמצ'אן,
כינוסים על הסוגיה הפלסטינית וכו'(; ועל רווחים מהשקעות של התנועה וחבריה בחברות
ובמפעלים שונים ,במצרים ומחוצה לה.
 .14נראה ,כי לאחים המוסלמים גם מערכת קשרים ענפה עם בנקים ומוסדות פיננסיים
אסלאמיים ,52שעליהם הם ככל הנראה נשענים לצורך ניהול הפעילות הפיננסית השוטפת.
סביר גם שהמערך הפיננסי של התנועה ניזון מתקציבים שוטפים ,המועברים ע"י המשטר
לאגודות צדקה חוקיות )שלחברי האחים המוסלמים אחיזה איתנה בהן(.
 .15ב 24-באפריל  2010דיווח העיתון אלמצרי אליום על הגשת תביעה פלילית נגד חמישה
ממנהיגי האחים המוסלמים ,באשמת העברת כספים בסדר גודל של מיליוני דולרים מחו"ל
למצרים לצורך מימון פעילות התנועה ,דרך מוסדות כלכליים במצרים שבבעלות פעילים
מהתנועה .אחד מהחמישה עצור במצרים והשאר נשפטו שלא בפניהם.
 .16אחד הנאשמים ,אבראהים מניר אחמד מצטפא ,53נאשם כי ניצל את אירועי "עופרת יצוקה",
כדי לגייס תרומות למען התנועה ,בטענה שהכספים ישרתו את "העם הפלסטיני" .גם הנאשמים
האחרים מואשמים במעורבותם בגיוס הכספים והלבנת כספים ,שהועברו לתנועה וגויסו כביכול
למען העם הפלסטיני .וג'די ע'נים ,נאשם נוסף ,מוזכר כמואשם בגיוס כספים ,במסגרת כינוס של
גוף בשם "הפורום הפלסטיני בבריטניה".
 .17אחד המוסדות בבריטניה אותו מזכר העיתון ,ששימש להעברת הכספים למצרים ,הנו דאר
אלרעאיה ,גוף השייך לאחים המוסלמים בבריטניה ) .(Muslim Welfare Houseהעיתון אלאהראם
ציין ב 8-בינואר  ,2011כי בית המשפט הפלילי בגיזה חידש את הדיון בפרשה זו .

 52מוסדות אלו נפוצו במצרים במהלך שנות ה ,80-אך לקראת סוף שנות ה 80-הצליח המשטר למוטט את מערכת
חברות ההשקעות האסלאמיות שעבדו עם האחים המוסלמים .המוסד הפיננסי הבולט האחרון ,שנחשף כמממן את
פעילות האחים המוסלמים,,הנו בנק אלתקוה תחת ניהולו של חברהאחים המוסלמים ,מהנדס יוסף נדא .הבנק )שהוקם
בשנת  1988באיי בהאמה( חוסל בשנת  2000תוך התבססות על עברות בתחום הפיננסי.
 53אבראהים מניר ,המתגורר בלונדון הנו חבר בלשכת האכוונה של האחים המוסלמים ,מזכ"ל הארגון הבינ"ל של
האחים המוסלמים ודובר התנועה במערב .הוא מפקח על ביטאון התנועה רסלת אלאח'ואן היוצא לאור בלונדון.
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פרק ה  -ההתמודדות בין האחים המוסלמים
לבין משטר ואתגרים נוספים שבפניהם
ניצבת התנועה
אתגר המשטר המצרי
.1

במהלך שמונים ושלוש שנות קיומה ,הפכה תנועת האחים המוסלמים במצרים

לתנועה הדתית-חברתית הגדולה ביותר ובעלת הפריסה וההשפעה הרבה בקרב
חברות מוסלמיות סוניות במדינות אחרות .תפיסת העולם שלה ,שבסיסה האמונה ,כי
"האסלאם הוא הפתרון" לכל מצוקות הפרט ,החברה והמדינה ,הכתה שורשים ברחבי
המזה"ת ,והיא הפכה לאופוזיציה העיקרית למשטר המצרי ולמשטרים במדינות רבות
במזה"ת )כגון ירדן וסוריה(.
.2

במצרים ,נתפסת תנועת האחים המוסלמים ע"י כל המשטרים מאז שנות החמישים

כיריבתם העיקרית ,בשל האידיאולוגיה האסלאמית-רדיקלית שלה והצלחתה לחדור
למוסדות המדינה .התנועה מקיימת רשת כלל ארצית של שירותי סעד ,בריאות ,חינוך ,הטפה
ורווחה )דעוה( ,תוך הישענות על מגוון מקורות מימון )רובם מחוץ למצרים( ,היוצרים חלופה
לטיפול הבלתי יעיל של מנגנוני המשטר בצרכים ובמצוקות האזרח הפשוט.
.3

השילוב בין הפעילות החברתית ומילוי הוואקום שנוצר ע"י המשטר ,לבין הפצת

מסר דתי-תרבותי אותנטי המדבר לשדרות רחבות באוכלוסייה ,הוא אחד ממקורות
הפופולאריות הנרחבת של התנועה בציבור המצרי ,שהייתה לצנינים בעיני המשטר
המצרי.
.4

התמודדות המשטר המצרי עם האחים המוסלמים התאפיינה ברב-ממדיות וכללה

מגוון רב של שיטות ,מדיכוי כוחני ועד הסדרים מקומיים וזמניים .המוקדים והעוצמות של
המהלכים נגד התנועה השתנו משליט לשליט ומתקופה לתקופה ,אך ככלל הניבו מחזוריות
דומה ביחסים בין המשטר לבין התנועה" :הנמכת פרופיל" ע"י התנועה בעקבות
הגברת צעדי המשטר נגדה ,הרפיית הדיכוי ע"י המשטר נוכח הצטמצמות פעילות
התנועה והצנעת שאיפותיה" ,הרמת ראש" ע"י התנועה והעמדת אתגר בפני המשטר
וחוזר חלילה.
.5

כמה מאפיינים במאבק בין שני הצדדים:
א.

במישור החברתי  -פעילות המשטר נגד התנועה נשאה רוב השנים אופי של

השלמה מבוקרת ,שכן פעילותה בהקשר זה שירתה חלקית את האינטרס שלו
)כמפיגה מתח בשכבות החלשות( .בעשור האחרון ,פנה המשטר לצעדים אגרסיביים
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יותר ,54שאילצו את התנועה לצמצם את פעילות הדעוה המוסדית ולעבור
במקרים רבים לדעוה "אינדיבידואלית" .חרף זאת ,המבנה המבוזר והמגוון הרב
של מקורות המימון והשירותים הציבוריים שהיא מספקת ,מקנים לתנועה חוסן
לא מבוטל מול מהלכי המשטר.
ב.

במישור האידיאולוגי  -מאמצי המשטר להתחרות בתנועה על לב האזרח

הפשוט או להטיל פיקוח יעיל על תכני ההטפה שלה )בסיוע הממסד הדתי( נחלו
כישלון ואף הביאו להמרצת תהליכי האסלאמיזציה במצרים .בשנים האחרונות מנסה
המשטר לפגוע בפופולאריות התנועה ע"י מעצר חברים ,בעיקר מהזרם
הרפורמיסטי בה ,התומך ביתר פעלתנות פוליטית וזוכה לאהדה רבה בקרב הדור
55

הצעיר ,וכן ע"י חיזוק זרם האסלאם הסלפי

במצרים ,הנושא בינתיים אופי א-

פוליטי ,כחלופה רעיונית לאסלאם הפוליטי של האחים המוסלמים.
ג.

במישור הפוליטי  -המשטר פעל למנוע בכל דרך אפשרית צבירת עוצמה
56

פוליטית ע"י התנועה .זאת ,ע"י הטלת מגבלות חוקתיות קשות  ,צעדי דיכוי )תוך
ניצול סמכויות נרחבות שמעניק למשטר חוק החירום( ,57מניעה/מזעור הישגים
אלקטוראליים של התנועה בבחירות למוסדות הרשמיים של המדינה
59

להסדר עם התנועה מעמדת כוח  -בין אם לקראת הבחירות

58

והגעה

ובין אם סביב תקופות

רגישות )להבטחת שקט( .בתחום זה ידו של המשטר על העליונה .התנועה מבינה
זאת ,וביקשה בעשורים האחרונים להימנע מעימות עמו.
ד.

במישור הסיכולי  -המשטר עוצר באופן עתי את פעילי התנועה ,ומשחרר

אותם )"דלת מסתובבת" לרוב לקראת ולאחר בחירות(; עורך פשיטות עתיות על
מו"לים ועל ספריות שברשותה ומחרים חומרי הטפה ומסמכים; פועל לפגוע במקורות
המימון המקומיים של התנועה; ומנהל מערכה הסברתית נגדה ע"י הצגתה כמזוהה עם
טרור.

 54אלה כללו ,בין היתר ,הרס מבנים שבנתה התנועה ,מניעת קיום ארוחות שבירת הצום בחודש רמצ'אן ,הפקעת נכסים
פיננסיים החשודים בזיקה לתנועה ועוד.
 55סלפיה )מילולית ,חזרה לדרך האבות הראשוניים( ,הנו זרם באסלאם שהופיע במצרים ,תחילה כזרם אינטלקטואלי
מודרניסטי ,אך בהמשך עבר תמורות והוליד זרמים נוספים .ככלל ,תנועת האחים המוסלמים הנה אחד מגלגולי
זרם הסלפיה ,אך בהקשר המובא לעיל הכוונה היא לזרם הנוקשה יותר מבחינה הלכתית ,שהתפתח מאוחר יותר
והושפע מהוהאביה הסעודית המודרנית )הלא מיליטנטית והמטיפה לציות למשטר( .זרם זה אוסר על פרשנות מרחיבה
של כתבי הקודש המוסלמים ודורש להיצמד לאות הכתובה בקראן ,לרבות חיקוי ההיבטים הפיזיים של דפוסי החיים
)מנהגים ,לבוש וכו'( בתקופת הנביא מחמד כפי שמתוארים בקראן.
 56בין היתר ,איסור בחוקה על הקמת מפלגה בעלת צביון דתי  -מהלך שגם מקשה על התנועה להציג מועמד מטעם
המפלגה לנשיאות ,בצד הצבת תנאים קשים להשגה להצגת מועמדות עצמאית )שלא מטעם מפלגה( להתמודדות על
הנשיאות.
 57למשל ,העמדת מנהיגי התנועה שנעצרו בפני בתי דין צבאיים שלא ניתן לערער על פסיקותיהם
 58לדוגמה ,השעיית בחירות לאיגודים המקצועיים; במקרה של בחירות לפרלמנט ו/או לרשויות המקומיות  -תיחום אזורי
בחירה ,באופן שיקשה על מועמדי התנועה להשיג מספר קולות שיבטיח להם מושבים; מעצר מועמדים לבחירות ו/או
ביטול/ניפוי מועמדות של נציגי התנועה )נהוג גם בבחירות לאיגודי סטודנטים( ואילוצה לפרוש מהמרוץ לבחירות; וזיוף
תוצאות הבחירות.
 59לדוגמה ,הסדר על מספר המועמדים שיתמודדו מטעם התנועה.

34

אתגרים נוספים שבפניהם ניצבת תנועת האחים המוסלמים
 .6מעבר לאתגר ההישרדות תחת דיכוי ורדיפה מצד המשטר המצרי ,ניצבה התנועה עד להפלת
משטר מבארכ ,בפני שורה של אתגרים נוספים ,עמם היא התקשתה להתמודד ואשר
מאיימים על לכידותה ,האטרקטיביות הרעיונית שלה ואף על שרידותה הפוליטית.
האתגרים המרכזיים עמם היא התמודדה:
א .שאלות של זהות וייעוד  -בעשור האחרון ניכרה התגברות תהיות בקרב פעילי
התנועה ,בעיקר בקרב הדור הצעיר ,באשר לזהותה וליעדיה .הסוגיה המרכזית
בהקשר זה ,הנה אם על תנועת האחים המוסלמים להישאר תנועה דתית-
חברתית בעלת ממד סודי ,להפוך למפלגה פוליטית גלויה ו"שקופה" או לשמר את
שני המרכיבים גם יחד .בהקשר זה ,התנועה גם מתקשה להכריע בשאלות היסוד עליהן
היא חלוקה ,כגון צביון המדינה שהיא מבקשת לכונן אם תגיע לשלטון )אסלאמית
או אזרחית בעלת אופי אסלאמי( .התנועה התקשתה להסדיר את עקרונות
האידיאולוגיה האסלאמית שלה עם שאיפותיה המדיניות והפוליטיות ,ועל כן
התחמקה ממתן תשובות קונקרטיות בשאלות אלו.
ב .אתגר שימור הלכידות  -נובע בעיקר מהמתחים סביב סוגיית זהות התנועה
ומהיעדר הנהגה כריזמטית:
 (1התחדדות שסעים תפיסתיים שעיקרם בין האסכולה השמרנית ,המבכרת
את ההתמקדות בפעילות הדעוה וקריאה למעורבות פוליטית מאוזנת ,תוך שמירה
על העקרונות הדתיים-אידיאולוגיים הראשוניים ,לבין האסכולה הפרגמאטית,
המעדיפה יתר השתלבות פוליטית גם במחיר של ויתור/מיתון חלק מעקרונות
התנועה ,ונציגיה תומכים בהקמת מפלגה פוליטית לצד התנועה )בניגוד בולט לציוויו
של חסן אלבנא(.60
 (2התגברות מאבקי כוח פנימיים ואינטריגות בין-אישיות .היעדר מנהיג
חזק ובעל וחזון מזה כמה עשורים )גם המדריך הכללי הנוכחי ,מחמד אלבדיע,
אינו נתפס ככזה( ,העצים את הפילוג הפנימי ופוגע ביכולת התנועה לגבש
מדיניות סדורה .ריכוז עוצמה בידי הזרם השמרני והשתרשות הנורמה של קידום
בעלי ותק ,כסף וקשרי משפחה לבכירי הארגון על חשבון בעלי כישורים מנכרת
את הצעירים .עם זאת ,מרבית הפעילים הצעירים ונציגי הזרם הרפורמיסטי
משמרים נאמנות לתנועה ומבקשים לחולל את השינויים בה מבפנים.
ג .קושי לשמר אטרקטיביות אידיאולוגית  -התמורות החברתיות והטכנולוגיות,
בדגש על גלובליזציה ועידן האינטרנט ,הגבילו את יכולתם של מנהיגי התנועה
לעצב את תודעת פעיליה הצעירים .אלה פיתחו והפיצו השקפה עצמאית ,לרוב

 60מרחיקי הלכת שבהם תובעים את הפיכת התנועה באופן כולל למפלגה .נראה כי זרם זה ,שנקרא גם וסטיה
)הדוגלים בכינון קו מרכזי( איבד מכוחו ואינו מיוצג כיום בלשכת המדריך הכללי.
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ליברלית יותר מזו של הדורות הוותיקים ,ולעתים קרובות ביקורתית כלפי התנהלות
ההנהגה

השמרנית.

חוסר

קשב

והיענות

מצד

ההנהגה

כלפי

רעיונותיהם

ותביעותיהם ,ובמקביל ,העלייה בפופולאריות של זרמי האסלאם "האישי"
והאסלאם "הכלכלי" )על רקע מגמות אינדיבידואליזציה והתפתחות תרבות הצריכה(
מצמיחה מתחרים פוטנציאליים לתפיסת האסלאם הפוליטי של התנועה .קיימות
אף עדויות לעזיבה של פעילים מן השורה של תנועת האחים המוסלמים ,לטובת
הזרמים הללו או אף מול רעיון הג'האד העולמי .כך ,בשנת  1995הוקמה ,ע"י זרם
שפרש מהאחים המוסלמים ,מפלגה בשם "אלוסט" )האמצע( המדגישה סדר
דמוקרטי ,פלורליסטי וסובלני .מפלגה זו זכתה עתה להכרה כמפלגה חוקית ,ע"י
המשטר הצבאי במדינה .אין תמה אפוא ,שהתנועה לא הייתה הגורם היוזם והמוביל
של האירועים הנוכחיים במצרים ,שיחקה תפקיד שולי ,והצטרפה אליהם רק לאחר
שהשתכנעה בעוצמתם ,ובחתירה לנצלם.
ד .קושי לשמר רלוונטיות ושרידות פוליטית  -חדירתה המשמעותית של תנועת
האחים המוסלמים למוסדות המדינה נבלמה ע"י המשטר .התנועה לא הצליחה
לתרגם את כוחה הפרלמנטארי להשפעה ממשית על מדיניותו .בנוסף ,היא
נמנעה מליטול חלק בפעולות מחאה על רקע פנימי באירועים קודמים) ,התגייסה
בעיקר לגילויי מחאה הקשורים לפלסטינים ולישראל כמכנה המשותף הנמוך ביותר מול
יתר גורמי האופוזיציה ,ובמקרים אלו גם הוכיחה את יכולתה להוציא רבבות לרחובות(61
ומלהיכנס לבריתות חזקות וארוכות טווח עם גורמי אופוזיציה אחרים )מפאת
החשש מהסתבכות עם המשטר ,וכן ,בשל אופייה הסודי ובשל פערי השקפות
ואינטרסים( .התנהלות פסיבית זו עוררה ביקורת מתוך התנועה ומכרסמת
ברלוונטיות שלה כשחקן פוליטי.
ה .מעמד האחים המוסלמים במצרים מול תנועת האחים העולמית  -בעשור
האחרון ניכרים ביתר שאת סימני שחיקה במעמד התנועה המצרית בקרב תנועת
האחים המוסלמים העולמית .השחיקה באה לידי ביטוי בקולות גוברים מצד תנועות
אחים מוסלמים אחרות ,המערערים על זכותה של התנועה המצרית להמשיך ולהנהיג את
התנועה העולמית ובפופולאריות הרבה במצרים ,בעולם הערבי ובאירופה לה זוכה
שיח' יוסף אלקרצ'אוי הפועל בקטר )ראו פרק י"ב(.
 .7נפילת משטר מבארכ נתפסת ע"י תנועת האחים המוסלמים כהזדמנות היסטורית.
התנועה בוחנת את דרכה ומנסה להרגיע את הציבור באשר לכוונותיה ,אולם כבר עתה ברור
להם שהיא תנסה להשתמש בתהליך הפוליטי בניסיון לצבור עוצמה ,ובתהליך הדרגתי
לבסס דומיננטיות במצרים.

 61לדוגמה ,במהלך אירועי "עופרת יצוקה" )ינואר  (2009בהפגנות מחאה שהובילו פעילי התנועה השתתפו עשרות אלפי
אנשים.
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פרק ו  -עמדת האחים המוסלמים כלפי
הסכסוך הפלסטיני-ישראלי
עמדת האחים המוסלמים כלפי ישראל
 .1עמדתה של תנועת האחים המוסלמים ביחס לקיומה של מדינת ישראל מוכתבת ע"י
עקרונות הבסיס האידיאולוגיים של התנועה ,המעוצבים ומשתנים מתוקף הנסיבות
ההיסטוריות .תנועת האחים המוסלמים מתנגדת מטעמים אידיאולוגיים לזכות קיומה
של מדינת ישראל ,מדגישה כי אין לה זכות קיום באזור וחותרת להקמת מדינה
פלסטינית על כל שטחה של "פלסטין" .מאז שנת  ,1979מתנגדת התנועה נחרצות
להסכם השלום עם ישראל וחותרת לביטולו .עם זאת ,היא מציגה עתה קו פרגמאטי יותר,
לפיו יש "לבחון" את ההסכם ,ועתידו יוכרע במשאל עם.
 .2בתחילת המאה ה ,20-כאשר תנועת האחים המוסלמים הופיעה על הבמה הפוליטית
במצרים ,רווחו בשיח הציבורי השאיפות ל"שחרורה" של האומה הערבית מעול
הקולוניאליזם המערבי ,כאשר כל כוח פוליטי )ליבראלים ,אנשי שמאל וכדומה( הציע דרכים
משלו לטובת כך .תנועת האחים המוסלמים נדרשה גם היא לתת ביטוי לשאיפות אלו
במצע הרעיוני שלה ,כשהמיזם הציוני )ולאחר מכן ,מדינת ישראל שקמה( נתפס ותואר כחלק
מתכניתו של המערב ליצור דריסת רגל במזה"ת ,אשר מאפשר שליטה קולוניאלית על
העמים הערביים.
 .3מלבד ההקשר ההיסטורי ,ההתנגדות של האחים המוסלמים לקיומה של ישראל כישות
מדינתית וציונית נשענת גם על עקרונות אידיאולוגיים:
א .הקביעה ,שהוגי האחים המוסלמים מייחסים לקראן ,כי לא ייתכן מצב בו חלק
מהאומה המוסלמית נשלט ע"י זרים )האחים המוסלמים בהיותם מתנגדים ,לדוגמה גם
להגעתו של קופטי לתפקיד הנשיאות במצרים(.
ב .הקביעה ,כי פלסטין היא אדמת "וקף" )הקדש אסלאמי( ,וחלק מ"ארץ האסלאם"
)דאר אלאסלאם( ,ומכיוון שכך לא יכולה שלא להיות בידי מוסלמים ,ויש לחלצה מידיהם.
ג .גישות אנטישמיות מודרניות המוצגות בכסות אסלאמית )כגון הציטוטים ,כביכול,
מן הקראן ,לפיהם היהודים הם בני חזירים וקופים ,או שהם בוגדניים ,וכדומה(.
.4

עמדתם הנחרצת של האחים המוסלמים ביחס לישראל השפיעה באופן ישיר על

התנהלותם הפוליטית מול המשטרים במדינות ערב השונות .הדוגמה הידועה ביותר
להתנהלות זו ,הייתה החלטת תנועת האחים המוסלמים בירדן להפסיק את השת"פ הפוליטי
עם המשטר ,לפרוש מהממשלה ולהחרים את הבחירות לפרלמנט של שנת 1997
בעקבות חתימת הסכם השלום עם ישראל בשנת .1994

37
.5

תנועת האחים המוסלמים אמנם מקפידה על רטוריקה מתלהמת ונוקשה בסוגית הסכסוך

הפלסטיני-ישראלי ,אך היא למעשה חוששת לחרוג מהקו המקובל של החרמת ישראל,
ומתקשה לעיתים להסדיר עמדה העקרונית עם שאיפותיהם הפוליטיות והמדיניות .זאת,
בשל העובדה שהתפישה האסלאמית עלולה להרחיק תומכים פוטנציאליים המודעים לתועלת
שבשלום עם ישראל )הלגיטימציה הבינלאומית והסיוע הכלכלי המוגש למצרים כתוצאה ממנו(.
מסיבה זו ההתייחסות לישראל ולקיומה תופסת מקום שולי יחסית במכלול הנושאים
בהם עוסקת התנועה .כך ,לדוגמה ,הסוגיה בלטה בהיעדרה המפורשת מהמצע של
התנועה שפורסם בספטמבר  .2007תנועת האחים המוסלמים מדגישה עתה האמירה ,כי עם
עליית התנועה לשלטון  -יועמדו ההסכמים עם ישראל בפני משאל עם.
.6

דוגמה להשפעת העמדה הבסיסית העוינת כלפי ישראל על פעילותה הפוליטית של תנועת

האחים המוסלמים במצרים ,הנה ניסיונות ההתנגדות שלהם לחתימה ולביצוע של הסכם
אספקת הגז הטבעי ממצרים לישראל .מדובר במערכה פוליטית ,אשר צירי האחים
המוסלמים בפרלמנט המצרי מנהלים מאז שנת  ,2003ולמעשה עד עצם היום הזה .עיקר
המאבק מתבטא בהגשת שאילתות פרלמנטריות למשרדי הממשלה הנוגעים בדבר ,וכן השמעת
גינויים פומביים רבים נגד תכניות ייצוא הגז .בשנת  2008חברי סיעת האחים המוסלמים
בפרלמנט המצרי אף ביטאו את מוכנותם ,בין השאר על רקע פרשת הסכם ייצוא הגז לישראל,
לפרישה קבוצתית מן הפרלמנט כאות מחאה .כוונה זו נותרה ללא ביטוי כלשהו בפועל ,בתירוץ
שצעד כזה היה יכול להתפרש כניסיון של האחים המוסלמים לברוח מן האחריות שהטיל עליהם
קהל בוחריהם.
.7

למרות הרטוריקה המתלהמת כלפי ישראל ,כמה התבטאויות של בכירי התנועה אף כללו,

בנסיבות פוליטיות מסוימות ,מסר סמוי בדבר כוונת התנועה לכבד את ההסכם עם ישראל,
אם תגיע לשלטון .כך ,ציין המדריך הכללי של התנועה לשעבר ,מהדי עאכף ,לקראת הבחירות
לפרלמנט )בשנת  ,(2005כי התנועה אומנם לא מכירה בישראל ,אך אם תגיע לשלטון לא
תילחם בה ותכבד את ההסכמים )במשתמע ,אלה שחתמה ממשלת מצרים עם ישראל( .יו"ר
הלשכה המדינית של התנועה ,עצאם אלעריאן ,הביע דעה כי האחים המוסלמים לא יוכלו
לפעול באותו אופן כגוף אופוזיציוני וכמפלגת שלטון.
.8

אלעריאן טען )אוקטובר  ,(2007כי אם תנועת האחים המוסלמים תעלה לשלטון ,היא

תתייחס לישראל "בריאליות" ,כלומר תפעל עפ"י המצב בו ישראל היא מדינה קיימת ויכירו
בהסכמים שנחתמו עמה .62בהמשך נאלץ אלעריאן לסייג את דבריו .63כעת טוענת התנועה,
כי החלטה בנושא צריכה להתקבל במשאל עם.

 62באותה התבטאות טען אלעריאן כי אם תוקם מדינה פלסטינית תשקול התנועה להכיר בישראל  -ובהמשך טען,
כי דבריו אלו סולפו.
 63לאחר שספג טענות קשות על דברים אלו ,הן מהציבור והן מהנהגת התנועה ,אלעריאן טען ,כי אם התנועה
תגיע לשלטון היא תפעל בדרכים מדיניות להשבת הזכויות לפלסטינים אך הדגיש כי דרכים אלו אין פירושן
הכרה בישראל.
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התבטאויות אלה ,שהדים להן ניתן למצוא גם באירועים האחרונים במצרים ,הושמעו

בהקשרים פוליטיים תועלתיים יפים לזמנם ולנסיבות שבהן נאמרו .לנוכח העוינות
האידיאולוגית הבסיסית לישראל ,ולתמיכה הגורפת בחמאס ובדרכה )ראו להלן( ,קיים סימן
שאלה גדול אם תנועת האחים המוסלמים תתמיד בהן ,אם תגיע לעמדות השפעה
שלטוניות ,קל וחומר אם יעלה בידה להביא לשלטון אסלאמי במצרים.

עמדת האחים המוסלמים כלפי תנועת חמאס
המישור האידיאולוגי
 .10סניף האחים המוסלמים לו הקשרים הענפים ביותר עם תנועת האם המצרית הוא הסניף
הפלסטיני  -תנועת חמאס .חמאס צמחה מתוך תשתיתה של אגודת אלמג'מע אלאסלאמי-
הסניף העזתי של תנועת האחים המוסלמים והאידיאולוגיה שלה  -לבד ממוטיבים ייחודיים
לפלסטינים  -מבוססת על משנתו של חסן אלבנא .מערכת החינוך ,המסגדים ,ההטפה
והרווחה של חמאס )הדעוה( והחשיבות הרבה שהיא מייחסת להם ,מבוססים באופן ברור על
הדגם של האחים המוסלמים .חסן אלבנא עצמו נחשב לדמות מופת בקרב חמאס ודיוקנו מעטר
את הפוסטרים שלה )ראו להלן(.
 .11ביטוי לקרבה האידיאולוגית שבין השתיים ניתן למצוא באמנת חמאס ,המסמך המכונן
והחשוב ביותר של התנועה ,בו מוצגת האידיאולוגיה שלה כפי שעוצבה וגובשה ע"י מייסדיה.64
המסמך מקפל בתוכו תפיסת עולם אסלאמית רדיקלית ,מבית מדרשם של האחים
המוסלמים במצרים ,שלא השתנתה בעיקרה ב 18-השנים שחלפו מאז הקמת התנועה.
כלפי ישראל מבטאת האמנה עמדה בלתי מתפשרת ,הרואה ב"בעיית פלסטין" בעיה מוסלמית
דתית ,ובסכסוך עם ישראל סכסוך בין האסלאם לבין היהודים "הכופרים" .שטח "פלסטין"
מוצג באמנה כאדמת הקדש אסלאמית ,שחל איסור חמור לוותר על אף שעל ממנה ,משום
שלאיש )לרבות שליטים ערביים ומוסלמים ( אין לכך סמכות.
 .12מתפיסת עולם זאת ,נגזרים אי-הכרה בזכות קיומה של מדינת ישראל כמדינה ריבונית
ועצמאית ,ניהול ג'האד )מלחמת מצווה( בלתי מתפשר נגדה והתנגדות מוחלטת לכל הסכם
או הסדר המכיר בזכות קיומה .בפתח האמנה מצוטט פסוק ,המיוחס לחסן אלבנא ,מייסד
האחים המוסלמים ודמות מופת בפנתיאון השהידים של חמאס לפיו" :ישראל תקום
ותוסיף להתקיים עד שהאסלאם ימחה אותה ,כפי שמחה את מה שקדם לה".

 64פירוט ראו לקט מידע מה 29-בינואר " 2006אמנת תנועת חמאס" )שנת  :(1988מסמך יסוד בעל אופי אנטישמי ואנטי
מערבי בוטה ותפיסת עולם אסלאמית רדיקלית .האמנה מדגישה את מחויבותה האידיאולוגית של חמאס לחיסול מדינת
ישראל באמצעות אסטרטגיה של מאבק אלים ארוך טווח".
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הציטטה של
חסן אלבנא

עמוד השער של אמנת חמאס,
שיצאה לאור ע"י תנועת חמאס
בקלקיליה בשנת  .2004על עמוד
השער מופיע דיוקנו של אחמד יאסין
שעיצב וגיבש את נוסח האמנה

פסוק של "האמאם השהיד " חסן אלבנא בפתח אמנת
חמאס "ישראל תקום ותוסיף להתקיים עד שיחסל אותה
האסלאם כפי שמחה את מה שקדם לה"...

המישור המעשי
 .13קשרי האחים המוסלמים עם חמאס בשנים האחרונות באו לידי ביטוי בכמה
תחומים:
א .במישור ההסברתי-תעמולתי  -תנועת האחים המוסלמים מעניקה תמיכה פוליטית,
רעיונית והסברתית לחמאס ,ויוצאת נגד מדיניות המשטר המצרי ,כשזו פוגעת בראייתם
בחמאס .התמיכה ההסברתית מצאה ביטויה בכלי התקשורת של האחים המוסלמים.

אסמאעיל הניה ,ראש ממשל חמאס ברצועה בפגישה עם
ד"ר מחמד אלבלתאג'י ,מזכ"ל סיעת האחים המוסלמים
במועצת העם המצרית .ד"ר מחמד אלבלתאג'י היה ראש
המשלחת המצרית על גבי "המרמרה"
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ב .מעורבות אינטנסיבית בפרויקט המשטים ושיירות סיוע לרצועת עזה  -תנועת
האחים המוסלמים במצרים מעורבת באופן אינטנסיבי במשטים ושיירות המגיעים לרצועת
עזה )לרבות באמצעות אגודת הרופאים המצרית שבשליטת התנועה( .תפקיד חשוב
בפרויקט זה ממלאת תשתית האחים המוסלמים בבריטניה ובמדינות נוספות
באירופה )תוך חבירה לגורמי שמאל קיצוניים( .יוזכר ,כי במסעה של "המאוי מרמרה"
השתתפו ,בין השאר ,שני חברי מועצת העם מטעם האחים המוסלמים במצרים ופעילי
האחים המוסלמים בירדן.
ג .סיוע כספי  -בראיון שהתקיים בשנת  2006עם בכיר האחים המוסלמים במצרים,
עצאם אלעריאן ,אישר האחרון כוונות מצד האחים המוסלמים לסיוע כספי לחמאס ואת
המחויבות שלהם לסייע לעם הפלסטיני .בתקשורת המצרית דווח ,כי לאחר מבצע
"עופרת יצוקה" הקימה האחים המוסלמים קרן לשיקום עזה ,שמטרתה לגייס 50
מיליוני דולרים ולהעבירם לחמאס .לא ברור עד כמה הבטחות אלו מומשו.
 .14המשטר המצרי מצדו ראה בחומרה את השתלטות חמאס על רצועת עזה )"אמירות
אסלאמית" על פי התקשורת המצרית( ואת תהליכי ההתעצמות הצבאית )באמצעות הברחות
אמצעי לחימה דרך מצרים( והאסלאמיזציה המתחוללים ברצועה .באפשרות שהרצועה
עלולה להקרין טרור ,חתרנות ואסלאם קיצוני לעבר מצרים רואה המשטר המצרי סכנה
לביטחונה הלאומי של מצרים.
 .15כפועל יוצא ,המשטר המצרי חותר לצמצם למינימום את הקשר בין האחים
המוסלמים לבין חמאס .כך ,בין השאר ,הקפיד המשטר להזהיר את חמאס מיצירת
מגעים עם האחים המוסלמים ,לעצור גורמי אחים מוסלמים החשודים בקיום קשרים מעשיים
עם חמאס )במישור הכלכלי והאופרטיבי( ולסכל את מאמצי הסיוע של האחים המוסלמים
לתנועה בתקופות רגישות )בין השאר ,אי מתן אישור למשלחות סיוע מטעמה לעבור לרצועה זמן
קצר לאחר מבצע "עופרת יצוקה"( .כל זאת לצד מסע דה-לגיטימציה מתמשך נגד הקשרים
בין התנועות ברצועה לבין מצרים ע"י הצגתם כ"קונספירציה" )לה שותפים איראן
וחזבאללה( ,שנועדה לערער את היציבות באזור בכלל ובמצרים בפרט.
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פוסטר של יח' אחמד יאסין מייסד
חמאס ומשמאלו דמויות נערצות נוספות
של חמאס .מלמעלה למטה :עז אלדין
אלקסאם ,חסן אלבנא ועבדאללה עזאם

שי מטעם חמאס לרגל חג הקורבן ,במסגרת פעילות הדעוה שלה
שבמרכז ראו דמויות שיח' אחמד יאסין וחסן אלבנא ומימין סמל
חמאס
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פרק ז  -התפתחות השיח הפוליטי בתנועת
האחים המוסלמים והמצע של שנת 2007
.1

השתנות המציאות הכלכלית ,החברתית והפוליטית במצרים ,והעמקת השתלבות

התנועה במערכת הפוליטית המקומית ,הובילה בשנים האחרונות לתמורות בשיח
הפוליטי ובמצע התנועה.
.2

התנועה עמעמה בהדרגה מונחים ותביעות דתיות-אסלאמיות ,והתחזק השימוש

במונחים ובתביעות ברוח הרפורמה הדמוקרטית והליברליזם הכלכלי ,תוך יישור חלקי
של הקו ,לפחות כלפי חוץ ,עם הדרישות הפוליטיות של גורמי אופוזיציה אחרים .פרסומים
והצהרות ברוח זו של התנועה החלו להופיע החל משנת  ,1994כשהם מאמצים תפיסות
המתארות את הדמוקרטיה כעולה בקנה אחד עם עקרונות האסלאם .זאת ,אף שבפועל,
מידע מהימן שבידינו מוכיח כי הנהגת האחים המוסלמים דבקה בקו האידיאולוגי
הדוגמטי ,וראתה את הניסוחים המתונים כמיועדים לשרת צרכים טקטיים בלבד.
.3

השינויים בשיח ובמצע של התנועה נבעו מהדרישה של גורמי אופוזיציה וחוגים

בציבור המצרי )אינטלקטואלים עצמאיים ,קופטים( להבהיר את עמדותיה בסוגיות
הרגישות .כך ,נדרשה התנועה להבהיר את עמדתה ודרכה לגבי המשמעות המעשית של יישום
השריעה )שאינה קודקס חוקים קבוע וניתנת לפרשנויות שונות( והשלכתו על החקיקה ,מעמד
וזכויות קופטים ונשים במצרים ,הפלורליזם הפוליטי וחופש הביטוי.
.4

שיקולים נוספים שסביר כי עודדו את התנועה לשינוי זה ,היו הרצון לבדל את

עצמה מתנועות אסלאמיות קיצוניות בעקבות פיגועי ה 11-בספטמבר והרצון להביא,
תוך ניצול אג'נדת הדמוקרטיזציה של המזה"ת ,ללחץ אמריקני על המשטר להכיר בה
כתנועה לגיטימית ולהעניק לה חופש פוליטי.
.5

במסגרת המסרים המרגיעים ,המדריך הכללי של התנועה לשעבר ,מהדי עאכף ,אף טען

לקראת הבחירות לפרלמנט בשנת  ,2005כי התנועה אמנם לא מכירה בישראל ,אך אם
תגיע לשלטון ,גם לא תילחם בה ותכבד את ההסכמים )במשתמע ,הסכם השלום בין
מצרים לבין ישראל( .בהמשך ,החלה התנועה להדגיש ,כי היא סבורה שבעקרון יש לכבד
הסכמים בינ"ל ,אך יש לבחון מחדש את ההסכם עם ישראל ועתידו יוכרע במשאל עם.
.6

חרף מאמצים אלו ,התקשתה התנועה ליישב בין העקרונות הדמוקרטיים לבין

יעדיה ותפיסתה האסלאמיים .מרבית פרסומיה נותרו מעורפלים בסוגיות הרגישות,
ואף כללו מסרים סותרים .זאת ועוד ,ניכרו פערים בוטים בין פרסומי התנועה והצהרות
מנהיגיה בשפה הערבית לבין אלו שבשפה האנגלית ,שכללו ניסוחים מתונים יותר.
.7

דוגמה בולטת לחוסר אחידות במסרי התנועה ,היא הצהרותיו של סגן המדריך

הכללי לשעבר ,מחמד חביב ,בסוגיית הזכויות הפוליטיות של הקופטים במצרים .כך,
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בשנת  2005התבטא חביב ,כי לקופטים אין שום זכות להיבחר למשרה פוליטית בכירה .מנגד,
בשנת  2006ציין כי לקופטים יש זכות להיבחר למשרה פוליטית בכירה ,אך לא לראשות המדינה;
אולם במקביל ,בהערותיו באותה תקופה בשפה האנגלית בנושא ,ציין כי הקופטים הם אזרחים
שווי זכויות וכי יש להם זכות מלאה להיבחר גם לראשות המדינה .בטיוטת המצע הפוליטי של
תנועת האחים המוסלמים בשנת  2007נשללה שוב מהקופטים הזכות להתמודד על
ראשות המדינה.
.8

טיוטת המצע הפוליטי ,שפורסמה ביולי-אוגוסט  ,2007נועדה ,לטענת התנועה,

להוות צעד ראשון לקראת הקמת מפלגה פוליטית .נראה ,כי ברקע לפרסום עמד גם רצון
התנועה לשמר עשייה ורלוונטיות פוליטית ,חרף הדיכוי הכבד מצד המשטר .המצע ביקש
לשלב ,אף כי ללא הצלחה יתרה ,בין עקרונות דמוקרטיה  -שוויון זכויות והזדמנויות
לאזרחים ,חופש ביטוי ופלורליזם פוליטי  -לבין עקרונות אסלאמיים מובהקים הסותרים
אותם ,בהם הדרת נשים וקופטים מהתמודדות על תפקיד הנשיא והקמת מועצה מייעצת
של אנשי דת כגוף המפקח על המדיניות ,והמנטרל ,למעשה ,את הפרלמנט.65
.9

במישור הכלכלי הסתייג המצע מרעיון ההפרטה ,קידש כלכלה אסלאמית )האוסרת

על ספסרות בבורסה והלוואות בריבית( ,והטיל סייגים אסלאמיים על תיירים זרים )קוד
לבוש ,שתיית אלכוהול וכו'( .בסוגיות חוץ ,לצד הבעת רצון טוב לשת"פ עם מדינות
העולם ,הוצג הצורך לבחון מחדש הסכמים בינ"ל עליהם חתומה מצרים )במשתמע ,גם
בהתייחס להסכם השלום עם ישראל(.
 .10טיוטת המצע חשפה ,ביתר שאת ,גם את המתחים בין בני הדור הצעיר בתנועה,
התומכים בפרשנות גמישה ומרחיבה של "יישום השריעה" ויעדי התנועה ,לבין הדור הוותיק
המייצג את הזרם השמרני בתנועה והחושש מאובדן הקו הייחודי לה ,העשוי לנכר את
תומכיה המסורתיים.

 65יצוין ,כי בגרסה האנגלית של המצע שפורסמה באתר הרשמי של התנועה נעדרו חלק מהאלמנטים
האסלאמיים המובהקים שהופיעו בגרסה בשפה הערבית ,ואלו מהם שהופיעו ,נוסחו באופן מרוכך יותר.
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סעיפים נבחרים מטיוטת המצע הפוליטי
של האחים המוסלמים שפורסם בשנת 2007
כיבוד אמנות והסכמים בינ"ל הקוראים לשיתוף פעולה בין עמים
למען האנושות.
החייאת התפקיד המוביל של מצרים בעולם המוסלמי והערבי.
מדיניות חוץ

בניית רשת קשרים בינלאומיים לקידום מגע אנושי בין עמים
לבין ציביליזציות.
העיון מחדש באמנות ובהסכמים הבילטראליים הוא פעולה מקובלת ביחסים
בינלאומיים ,מעוגנת בסעיפי ההסכמים ונחשבת להליך רגיל.

נושא

צביון המדינה

מאפיינים דמוקרטיים

מאפיינים אסלאמיים/ריכוזיים

מדינת שלטון החוק ,מדינת שוויון
זכויות והזדמנויות ללא הפליה
על רקע מגדר ,מוצא ,שפה ,דת
ואמונה ,מדינה המקדמת אחדות
לאומית.

משרת ראש המדינה )נשיא או ראש ממשלה,
לפי המשטר( ,הנה משרה דתית ולכן
מנוגדת לאמונתו של הלא-מוסלמי .לפי
כך ,לא-מוסלמי פטור ממשימה זו .אין
להטיל את חובות נשיא המדינה על אישה
משום שהן מנוגדות לטבעה וליתר תפקידיה
החברתיים.

קידום חקיקה שתערוב לקיום חופש,
חינוך למעורבות פוליטית ודעה
חופשית.

יש לבסס את החוקה על זהות אסלאמית
ועל ממד תרבותי ערבי.

חופש התאגדות פוליטית ותרבות
של פלורליזם פוליטי ,ביטול הגמוניה
ומונופולין של מפלגה אחת.
הפרדה בין שלוש רשויות
המדינה ,תוך הבטחת העצמאות
של הרשות השופטת ושל השופטים.
יש לטפח "חברה אזרחית"  -ריבוי
מוסדותיה ועצמאותם חיוניים
להבטחת יציבות המערכת הפוליטית
וקידום דמוקרטיה.

יש להקים גוף נבחר ועצמאי של חכמי דת
אסלאמיים ,שיבחן את החלטות נשיא
המדינה והפרלמנט וייתן ייעוץ והמלצות
בענייני מדיניות ,בהתאם לחוקי
האסלאם.
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נושא

סדר
כלכלי-חברתי

מאפיינים דמוקרטיים

מאפיינים אסלאמיים/ריכוזיים

יש להעביר את האחריות לניהול
הפעילות הכלכלית
לידי המגזר הפרטי .זאת,
תוך התבססות על הטמעת
טכנולוגיה בהתאם לתנאים
ולנסיבות שבהם מתנהלת הכלכלה.

יש להקטין את השימוש בבורסה לניירות ערך.

יש לעודד תיירים לבוא
ולבקר במצרים.

על התיירים לנהוג על-פי עקרונות
האסלאם ,ולא לעבור עליהם בפומבי בעת
שהותם במצרים.

פעילות כלכלית מודרכת ומוכוונת על בסיס של שוק קונים אסלאמי ,המושתתת על
מערכת של שת"פ ,תחרות מכובדת במשק וליברליזם כלכלי מאופק השולט בייצור
על בסיס של היצע וביקוש.

46

פרק ח  -קווים לדמותם של פעילים בולטים
באחים המוסלמים במצרים
כללי
.1

ראשי תנועת האחים המוסלמים ובכיריה נמנים ,רובם ככולם ,עם המעמד הבינוני -
66

בינוני-גבוה; חלקם אף באים ממשפחות אמידות  ,מחזיקים בהשכלה אקדמאית שנרכשה
במכללות ובאוניברסיטאות )חלקם אף למדו במערב( ,והם בעלי ניסיון תעסוקתי בסקטור
הציבורי .ההשכלה הדתית של רבים מבכירי התנועה נרכשה במערכת הלימוד הדתית של
התנועה )אם כי יש בקרבם גם קבוצה של בוגרי אוניברסיטת אלאזהר(.

לשכת ההדרכה
.2

ד"ר מחמד בדיע עבד אלמג'יד סאמי:
א .תפקיד

בארגון:

המדריך

הכללי

)החל מינואר .(2010
ב .רקע אישי :יליד שנת  ,1943מחלה אלכברא ,נשוי
ואב לשלושה ,חתנו של המדריך הכללי החמישי,
מצטפא משהור .בעל דוקטורט ברפואה וטרינרית
מאוניברסיטת אלזקאזיק; עבד כמרצה באוניברסיטאות אסיוט וזקאזיק; שהה תקופה
בתימן )במהלך שנות ה 70-וה ;(80-שימש מזכ"ל האיגוד המקצועי הכללי של הוטרינרים.
ג .רקע בתנועה :חבר בתנועה מראשית שנות ה ;60-חבר בלשכת ההדרכה משנת
 ,1996ובלשכת ההדרכה העולמית  -משנת  .2007נעצר ונכלא מספר פעמים על פעילותו
בתנועה )בהם לראשונה בשנת  1974-1965ובפעם האחרונה למשך חודש בשנת 2008
בזמן הבחירות לרשויות המקומיות(.
ד .אוריינטציה אידיאולוגית :בראשית דרכו הושפע מרעיונותיו של סיד קטב ,נחשב
לנציג מובהק של האסכולה השמרנית בתנועה .לאחר היבחרו יצא בהצהרות התומכות
בפעולות טרור של חמאס ותומכות בג'האד שמקיימים "המוסלמים הנרדפים" בזירות
שונות בעולם )ציטטות מדבריו ראו פרק האחים המוסלמים בבריטניה(.
ה .מאפיינים נוספים :טרם הוכיח את עצמו ,אך להתרשמותנו עד כה מצטייר
כמנהיג אפרורי ,זהיר ,ללא כריזמה וחזון ,שנבחר לתפקיד כמועמד פשרה בין גורמי
הכוח בארגון.
 66לדוגמה ,המדריך הכללי השלישי ,עמר אלתלמסאני הנו בן למשפחה אלג'יראית שהגרה למצרים במאה ה19-
וצברה עושר רב )בעיקר בתחום הנדל"ן(; המדריך הכללי הרביעי ,אבו אלנצר ,הנו בן לאחת המשפחות העשירות
ובעלות ההשפעה במחוז אסיוט.
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 .3ד"ר מחמוד עזת אבראהים:
א .תפקיד בארגון :סגן המדריך הכללי
)החל מינואר  (2010וראש מדור הפצת הדעוה
)החל מפברואר .(2010
ב .רקע אישי :יליד שנת  ,1944קהיר ,נשוי
לאחותו של המדריך הכללי לשעבר ,מהדי
עאכף .מרצה לרפואה באוניברסיטת זקאזיק;
עבד תקופה כמרצה באוניברסיטת צנעאא'
בתימן )ראשית שנות ה 80-וייתכן אף קודם לכך(.
ג .רקע בתנועה :חבר בתנועה משנת  ;1962נבחר לחבר בלשכת ההדרכה בשנת ,1981
אך מכהן בה ברצף משנת  ;1995בתפקידו הקודם שימש כמזכ"ל הארגון .נעצר ונכלא
מספר פעמים )בהם לראשונה בשנים  1974-1965ובפעם האחרונה לשלושה חודשים
בשנת .(2010
ד .אוריינטציה אידיאולוגית :נחשב לנציג המובהק של האסכולה השמרנית.
ה .מאפיינים נוספים :נחשב לאחת הדמויות החזקות והמשפיעות ביותר בארגון
ולמי ש"מושך בחוטים" בו.
 .4ד"ר ג'מעה אמין עבד אלעזיז:
א .תפקיד בארגון :סגן המדריך הכללי )החל
מינואר  ;(2010ראש מדור החינוך ומפקח על נשים,
קרי "אחיות מוסלמיות" )החל מפברואר .(2010
ב .רקע אישי :יליד שנת  ,1934בני סויף.
ג .רקע בתנועה :חבר בתנועה משנת  ,1951שימש
כמנהל הסמינר העולמי לנוער אסלאמי בג'דה בשנים  ;1985-1981חבר בלשכת ההדרכה
משנת  .1995אחד מהוגי הדעות וההיסטוריונים של התנועה .נעצר ונכלא מספר פעמים
)לראשונה בשנים .(1971-1965
ד .אוריינטציה אידיאולוגית :נציג מובהק של האסכולה השמרנית.
ה .מאפיינים נוספים :ידוע כי סובל מבעיות בריאותיות.
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 .5ד"ר רשאד אלביומי:
א .תפקיד בתנועה :סגן המדריך הכללי
)החל מינואר  (2010וראש מדור הסטודנטים
)החל מפברואר .(2010
ב .רקע אישי :יליד שנת  ,1935סוהאג'; מרצה
בפקולטה למדעים באוניברסיטת קהיר )מתמחה
בגיאולוגיה(.
ג .רקע בתנועה :הצטרף לתנועה בשנת  1948בעת המלחמה; עבד תקופה במאע"מ
)עד שנת  ;(1986חבר בלשכת ההדרכה משנת  .1995נכלא בין השנים .1971-1954
ד .אוריינטציה אידיאולוגית :נציג מובהק של האסכולה השמרנית.
ה .מאפיינים נוספים :ידוע כי אינו ניחן ביכולות ארגוניות גבוהות.
 .6ד"ר ח'ירת אלשאטר:
א .תפקיד בארגון :סגן המדריך הכללי )מאז שנת
 ,2004כרגע מרצה מאסר בכלא(.
ב .רקע אישי :יליד שנת  ,1950דקהליה ,נשוי לאחותו
של חבר לשכת ההדרכה מחמוד ע'זלאן ובתו נשואה
לבנו

של

האחרון.

בעל

תואר

ראשון

בהנדסה

מאוניברסיטת אלכסנדריה ותעודת בוגר במדעי הרוח מאוניברסיטת אלשמס; בעל
דיפלומה בלימודים אסלאמיים; למד לימודי החברה האזרחית וארגונים בלתי ממשלתיים;
נראה כי הוא בעל תואר ד"ר במחשבים מלימודיו בלונדון .בנוסף עבד בתחום המסחר
ובמועצות מנהלים של כמה חברות ובנקים .בבעלותו למעלה מעשר חברות ומפעלים
שונים )בהם חברת מחשבים סלסביל שעל שמה קרויה פרשה משנת  ,1992כשכוחות
הביטחון החרימו חומר על תנועת האחים המוסלמים וחבריו ממשרדי החברה( .הונו מוערך
בכ 100-מיליוני לירות מצריות; התגורר בתימן ,בסעודיה ,בירדן ובבריטניה ונסע מספר
פעמים למדינות ערב ,אסיה ואירופה.
ג .רקע בתנועה :הצטרף רשמית לתנועה בשנת  ,1974אך החל ליטול חלק בפעילות
אסלאמית עוד בשנת ) 1967ככל הנראה היה בראשית דרכו נאצריסט(; חבר בלשכת
ההדרכה משנת  .1995נעצר מספר פעמים )החל משנת  ;(1968המעצרים הבולטים בשנת
 - 1995לחמש שנים; משנת  2007מרצה שבע שנות מאסר באשמת מימון טרור והלבנת
כספים בעקבות פרשת מיליציית אלאזהר בדצמבר  .2006נחשב למוח הכלכלי של
הארגון ולמממן הראשי שלו )השני אחרי יוסף נדא(.
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ד .אוריינטציה אידיאולוגית :גם אם תפיסתית נוטה יותר לאסכולה הרפורמיסטית,
בפועל ניצב באמצע בין השמרנים לבין הרפורמיסטיים .נאמר עליו ,כי "הותיקים אימצוהו
לחיקם".
ה .מאפיינים נוספים :נחשב לאיש החזק והמשפיע ביותר בתנועה לפני שנעצר
)זכה לכינוי "איש הברזל" ,חלש על מקורות המימון שלה והכניס את מקורביו לתפקידי
מפתח( .היה פופולרי בקרב חברי התנועה מהדור הצעיר.
 .7ד"ר מחמוד חסין:
א .תפקיד בארגון :מזכ"ל )החל מינואר (2010
ואחראי

על

תיק

דרום

מצרים

)החל

עלית

מפברואר .(2010
ב .רקע אישי :יליד שנת  ,1947יפו .אמו הייתה
פלסטינית,

התגורר

תקופה

ברפיח.

מרצה

בפקולטה להנדסה באוניברסיטת אסיוט.
ג .רקע בתנועה :היה מועמד להחליף את המדריך הכללי הרביעי ,אבו אלנצר בשנת
 ;1996חבר בלשכת ההדרכה משנת  .2009נעצר בשנת  1995ונידון לשלוש שנות מאסר.
ד .אוריינטציה אידיאולוגית :להערכתנו ,נמנה עם הזרם השמרני.
 .8ד"ר עצאם אלדין מחמד חסין אלעריאן:
א .תפקיד בארגון :ראש הלשכה המדינית
ודובר רשמי )החל מפברואר .(2010
ב .רקע אישי :יליד  ,1954ג'יזה .בעל תואר ראשון
ברפואה ,תעודת מוסמך למשפטים ותעודת מוסמך
להלכה אסלאמית מאוניברסיטת אלאזהר; חבר-
מייסד של הארגון המצרי לזכויות האדם.
ג .רקע בתנועה :ככל הנראה הצטרף לתנועה בשנות ה ;70-חבר-מייסד של הפעילות
החינוכית-אסלאמית באוניברסיטת קהיר וכן באוניברסיטאות במצרים; שימש כחבר
במועצת העם בשנים) 1990-1987נציג אמבאבה(; אחד החברים המרכזיים שהובילו את
השתלבות התנועה במערכת הפוליטית בשנות ה ;80-כבר תחת המדריך הכללי הקודם
שימש כראש הלשכה המדינית ואחראי על ההסברה .נעצר ונכלא מספר פעמים )הבולט
בהם בשנים  ,2000-1995בפעם האחרונה  -לשלושה חודשים בשנת .(2010
ד .אוריינטציה אידיאולוגית :נציג מובהק של האסכולה הפרגמאטית ,הגם שיודע
לתאם עמדות עם נציגי האסכולה השמרנית.
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ה .מאפיינים נוספים :חבר פעיל מאוד ומשפיע בתנועה; פוליטיקאי מנוסה ,כריזמטי,
יודע למצב עצמו כ"לוחם דמוקרטיה" מול המערב ,ואף נתפס כאיש הקשר של התנועה
מול ארה"ב ,אם כי הכחיש זאת.
 .9ד"ר מחמד סעד אלכתאתני:
א .תפקיד בארגון :דובר רשמי ,אחראי תיק צפון
מצרים עלית )החל מפברואר  ,(2010ויו"ר הסיעה
הפרלמנטרית )משנת .(2005
ב .רקע אישי :יליד שנת  ,1952בעל תואר ראשון
במדעי הרוח ,בעל דוקטורט במדעים ,מרצה לבוטניקה
בפקולטה למדעים באוניברסיטת אלמניא; חבר בארגון המצרי אלסמום לחירויות וזכויות
אדם; המזכיר הכללי של מועדון חברי סגל ההדרכה באוניברסיטת אלמניא החל משנת
.1990
ג .רקע בתנועה :ממייסדי ועדת התיאום בין המפלגות ,הזרמים הלאומיים והאיגודים
המקצועיים; ממובילי מעורבות התנועה במערכת הפוליטית; חבר בלשכת ההדרכה החל
מיוני  ;2008משמש כשליח התנועה לכנסים בינלאומיים מחוץ למצרים
ד .אוריינטציה אידיאולוגית :נציג מובהק של הזרם הרפורמיסטי.
ה .מאפיינים נוספים :פעלתן ,בעיקר בתחום הפוליטי.
 .10ד"ר מחמד מרסי:
א .תפקיד בארגון :דובר רשמי וראש מדור האיגודים
המקצועיים )החל מפברואר .(2010
ב .רקע אישי :ככל הנראה יליד שנות ה ;50-ראש החוג
להנדסת

חומרים

בפקולטה

להנדסה

באוניברסיטת

אלזקאזיק.
ג .רקע בתנועה :חבר מועצת העם ויו"ר הסיעה הפרלמנטרית של האחים המוסלמים
)בשנים  ;(2005-2000בשנת  2005לא נבחר למועצת העם; הוביל מגעים מול גורמי
אופוזיציה אחרים )ובפרט המפלגה הנאצריסטית( ,לקראת הבחירות למועצת השורא
בשנת .2010
ד .אוריינטציה אידיאולוגית :נמנה עפ"י פרסומים שונים עם הזרם הפרגמטי.
ה .מאפיינים נוספים :נחשב לנאמנו של סגן המדריך הכללי ,ח'ירת אלשאטר.
 .11ד"ר עבד אלרחמן אלבר:
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א .תפקיד בארגון :המופתי של התנועה )החליף
את עבדאללה ח'טיב ,החל מפברואר .(2010
ב .רקע אישי :יליד שנת  ,1963דקהליה .בעל
דוקטוראט במדעי החדית' מאוניברסיטת קהיר ,מרצה
למדע החדית' באוניברסיטת אלאזהר.
ג .רקע בתנועה :חבר בלשכת ההדרכה משנת  ;2009מקיים פעילות הטפה לאסלאם
בחו"ל .נעצר בשנת  2008באשמת מימון חמאס ואספקת נשק עבורו.
ד .אוריינטציה אידיאולוגית :ככל הנראה נוטה יותר לשמרניים.
 .12ד"ר אסאמה נצר אלדין מחמד מצטפא:
א .תפקיד בארגון :ראש מדור פיתוח מנהלי באחים המוסלמים.
ב .רקע אישי :יליד שנת  ,1956אלכסנדריה .מרצה למיקרוביולוגיה באוניברסיטת
אלכסנדריה.
ג .רקע בתנועה :שימש כיו"ר הלשכה המנהלית של הארגון באלכסנדריה; חבר בלשכת
ההדרכה משנת  .2008נעצר לעתים תכופות החל משנת  1995ובפעם האחרונה בשנת
.2010
 .13מהנדס סעד עצמת מחמד אלחסיני:
א .תפקיד בארגון :חבר בלשכה המדינית
)החל משנת  (2010וחבר בסיעת האחים
המוסלמים

העם

במועצת

מטעם

מחוז

אלע'רביה ,אלמחלה אלכברא )החל משנת
 (2005וסגן דובר הסיעה.
ב .רקע

אישי:

יליד

שנת

;1959

מהנדס

בהכשרתו.
ג .רקע בתנועה :חבר בלשכת ההדרכה משנת  ;2008היה מעורב בקידום מגעים עם
גורמי אופוזיציה אחרים )ובפרט ,מפלגת אלע'ד( ,לקראת הבחירות למועצת השורא בשנת
 .2010נעצר בשנת  1995וזוכה ,נעצר כמה פעמים
בעשור האחרון.
ד .אוריינטציה אידיאולוגית :להערכתנו ,נמנה עם
הזרם הרפורמיסטי.
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 .14ד"ר מחמד עבד אלרחמן אלמרסי:
א .תפקיד בארגון :אחראי על תיק מרכז הדלתא
)החל מפברואר .(2010
ב .רקע אישי :יליד שנת  ,1956דקהליה .רופא
מומחה ללב ולכלי דם.
ג .רקע בתנועה :שימש כסגן האחראי על הלשכה
המנהלית של האחים המוסלמים במחוז אלדקהליה .נעצר מספר פעמים )הבולט בהם
בשנת .(2004
 .15ד"ר מחמוד אחמד אבו זיד:
א .תפקיד בארגון :אחראי תיק קהיר רבתי )החל
מפברואר .(2010
ב .רקע אישי :יליד שנת  .1956בעל דוקטורט
בכירורגיית כלי דם ומרצה בפקולטה לרפואה של
אוניברסיטת קהיר.
ג .רקע בתנועה :חבר בלשכת ההדרכה משנת  .2009נעצר בשנת  2006ושוחרר
לאחרונה.
 .16ד"ר מחמוד סיד עבדאללה ע'זלאן:
א .רקע בתנועה :שימש בעבר כמזכ"ל הארגון
)עד למעצרו בשנת  ,2001שוחרר בשנת ;(2005
הצטרף מחדש ללשכת ההדרכה בשנת .2009
נעצר בפעם האחרונה בשנת .2007
ב .רקע אישי :ככל הנראה בן גילם של המדריך
הכללי ,בדיע ,ושל סגנו ,מחמוד עזת; בעל קשר
משפחתי כפול לח'ירת אלשאטר ,סגן המדריך הכללי .מרצה בפקולטה לחקלאות
באוניברסיטת אלזקאזיק.
ג .אוריינטציה אידיאולוגית :נמנה עם האסכולה השמרנית.
ד .מאפיינים נוספים :הוזכר )יולי  (2008לצד מחמוד עזת וצברי ערפה כגורם כוח מרכזי
השולט בפועל בארגון.
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 .17ד"ר מחיי חאמד מחמד אלסיד:
א .תפקיד בארגון :אחראי תיק מזרח הדלתא
)החל מפברואר .(2010
ב .רקע אישי :יליד שנת  ,1960סואץ .בעל תואר
ראשון ברפואה וכירורגיה מאוניברסיטת זקאזיק,
כיום יועץ בתחום אף-אוזן-גרון.
ג .רקע בתנועה :סגן מזכ"ל הארגון במחוז אלשרקיה; סגן יו"ר הלשכה המנהלתית
באלכסנדריה; חבר בלשכת ההדרכה משנת  .2008נעצר מספר פעמים מאז שנת .1992
 .18ד"ר מצטפא טאהר אלע'נימי:
א .תפקיד בארגון :אחראי תיק מערב הדלתא )מפברואר
.(2010
ב .רקע אישי :יליד שנת  ,1955ע'רביה .רופא מומחה
למחלות נשים; שימש כמזכ"ל איגוד רופאי אלע'רביה.
ג .רקע בתנועה :חבר בלשכת ההדרכה משנת  .2009נעצר
מספר פעמים )הבולט בהם בשנת  ,1999על רקע פרשת
חברי האיגודים המקצועיים(.
 .19ד"ר מחמד עלי בשר:
א .תפקיד בארגון :חבר כבוד בלשכת ההדרכה.
ב .רקע אישי :יליד שנת  ,1951מנופיה .מרצה
בפקולטה להנדסה באוניברסיטת מנופיה .משנת
 1997משמש כיו"ר המשרד האזורי של התאחדות
ארגוני ההנדסה במדינות האסלאמיות ).(FEIIC
ג .רקע בתנועה :הצטרף לתנועה בשנת  ,1979התמודד כמה פעמים )בהם גם בשנת
 (1995בבחירות למועצת העם ,אך נכשל ,עקב מעורבות המשטר; שימש כראש האגודה
לחינוך אסלאמי במנופיה וכראש אגודת השוויון והצדקה האסלאמית; השתתף מטעם
התנועה בוועידות בינ"ל הקשורות אליה; שימש בשנת  2005כדובר הארגון בתוך מצרים
ומחוצה לה; הצטרף מחדש ללשכת ההדרכה בשנת ) 2009שמו הוצא מלשכת ההדרכה
בשנת  2008על רקע מעצרו(; ונעצר בשנת  1999על רקע פרשת חברי האיגודים
המקצועיים ושוחרר בשנת .2002
ד .אוריינטציה אידיאולוגית :ככל הנראה ,מזוהה עם האסכולה הרפורמיסטית.
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החברים הבולטים בסיעה הפרלמנטרית של הארגון
.20מחמד אלבלתאג'י  -מזכ"ל הסיעה הפרלמנטארית של האחים
המוסלמים )בשנים  (2010-2005ואחד מחברי הפרלמנט הפעילים ביותר
)נציג מחוז קליוביה ,אלשברא אלח'ימה( .פעיל נמרץ נגד הסגר על
רצועת עזה .היה מעורב בשנים  2010-2009בארגון שיירות סיוע
הומניטארי ,במחאה ,נגד בניית גדר הפלדה בגבול רצועת עזה-מצרים ועוד.
היה אחד משני חברי פרלמנט מצריים שהשתתפו במשט התורכי לחופי
עזה ונכחו על סיפון "המרמרה" )מאי  .(2010מתח ביקורת חריפה בסוגיית הירושה
השלטונית ,כתב מאמרים ביקורתיים על מדיניות המשטר בעיתונות האופוזיציונית/עצמאית .בה
בעת ,תומך באי-התמודדות התנועה על הנשיאות ובאי-תמיכה במועמד אחר לנשיאות,
כמו גם בהסתפקות ב 20%-מהמושבים במועצת העם  -למשך שתי הקדנציות הבאות
לפחות ,תוך התמקדות בפעילות החברתית.
.21חסין מחמד אבראהים  -סגן יו"ר הסיעה הפרלמנטארית של האחים המוסלמים )בשנים
.(2010-2005
.22ג'מאל נצאר  -דובר סיעת הארגון במועצת העם; הבעלים
והאחראי על אתר האחים המוסלמים ,לעיתים מתייחסים אליו
כיועץ התקשורתי של האחים המוסלמים.
.23חמדי חסן  -דובר סיעת הארגון במועצת העם )בשנים 2010-
.(2005
.24חאזם

פארוק

-

חבר

פעיל

בסיעה

הפרלמנטרית

של האחים המוסלמים )בשנים  ,2010-2005נציג החוף הצפוני( .היה
מעורב יחד עם מחמד אלבלתאג'י בפעילויות לשבירת הסגר על
הרצועה ,לרבות ההשתתפות במשט התורכי )מאי .(2010

פעילים בולטים נוספים באחים המוסלמים
.25ד"ר מחמד אלסיד חביב )יליד שנת  - (1943לשעבר
סגן המדריך הכללי ,נחשב כל עוד היה בתפקיד לאחד
מגורמי הכוח המרכזיים בארגון )לצדם של מחמוד עזת
וח'ירת אלשאטר( ואף כמועמד מוביל להחליף את
מהדי עאכף כמדריך הכללי .חביב נתפס בארגון
כתככן וכאינטרסנט שלא היסס להוציא את חילוקי
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הדעות הפנימיים ואת הביקורת האישית שלו על תפקוד המדריך הכללי לתקשורת.
כפועל יוצא מהחרפת סכסוכיו עם גורמים אחרים בהנהגת הארגון ,לא נבחר ללשכת
ההדרכה )דצמבר  ,(2009וכתוצאה מכך הודיע על פרישתו מכל תפקידיו ,אם כי נותר חבר
מועצת השורא של הארגון .חביב קרא ל"הפרדת רשויות" בתנועה ולצמצום שליטתה
הבלתי מוגבלת של לשכת ההדרכה בו .הוא לא הצליח עד כה לגבש סביבו חזית שתתמוך
ברעיונותיו .מבחינת אוריינטציה אידיאולוגית ,ניצב חביב באמצע בין השמרנים לבין
הרפורמיסטים.
.26עבד אלמנעם אבו אלפתוח )יליד שנת ,(1950
אחד

המנהיגים

האסכולה

הבולטים

הפרגמאטית

והמובהקים

של

אהוד

על

בארגון,

הפעילים הצעירים; הנו חסיד רעיון הפיכתה של
התנועה למפלגה ,מחזיק בדעות פרגמאטיות
ופתוחות )לדוגמה ,לא שולל התמודדות של נשים
ושל קופטים

לנשיאות במצרים(

ותומך נלהב

בהגברת הפעלתנות הפוליטית שלה )לרבות הידוק השת"פ עם גורמי אופוזיציה אחרים( .כבר
בשנת  2002הוזכר אבו אלפתוח כאחד המועמדים לתפקידים בכירים בארגון ,כגון המדריך
הכללי ,סגן המדריך הכללי ודובר התנועה ,אך באופן שיטתי הפסיד למועמדים חזקים יותר מדור
הוותיקים )מאמון אלהצ'יבי ,מהדי עאכף ועוד( .בבחירות האחרונות )דצמבר  (2009אבו
אלפתוח לא נבחר מחדש ללשכת ההדרכה והנו משמש כעת רק כחבר מועצת השורא של
התנועה.
.27יוסף מצטפא נדא  -מיליונר ,ככל הנראה גם כתוצאה ממסחר
בנשק .כבר בשנות ה 90-נודע כתומך מחו"ל בתנועת האחים
המוסלמים .שימש כנשיא בנק אלתקוא האסלאמי ,שכספיו
הוקפאו ע"י האמריקנים בסוף שנת  2001באשמת הלבנת
הון וחשד במימון טרור .פועל החל משנת  1954מחוץ למצרים,
סייע רבות לפעילות האחים המוסלמים בעולם ,ובייחוד באירופה ,ותפקידו מוגדר כנציב
לענייני קשרי חוץ של התנועה .נראה ,כי הוא עומד בקשר שוטף עם האחים המוסלמים במצרים,
ולדברי המדריך הכללי הקודם ,מהדי עאכף )יולי  ,(2008נדא אף הציע לתווך בין התנועה לבין
ג'מאל מבארכ.
.28מחמד ג'מאל חשמת  -נבחר למועצת העם )מטעם
דמנהור ,אלבחירה( בשנת  ,2000אך חברותו הופסקה
)דצמבר  (2002בהחלטת בית המשפט העליון שמצא אי-
חוקיות בהיבחרותו; התמודד שוב בבחירות בשנת  ,2003אך
הפסיד למועמד מפלגת אלופד )ככל הנראה ,בסיוע
המשטר(; בבחירות בשנת  2005הפסיד למועמד המפלגה
הדמוקרטית ,מצטפא אלפקי .לא נבחר מחדש ללשכת
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ההדרכה של הארגון בסבב מינויים/בחירות הקודם )יוני  .(2008נמנה עם האסכולה
הרפורמיסטית ומקורב לעצאם אלעריאן.
.29אבראהים זעפראני  -מאלכסנדריה ,ככל הנראה מזוהה עם
האסכולה הפרגמאטית ,מקורב לקבוצת עצאם אלעריאן ,ג'מאל חשמת
ודומיהם ,וכמוהם חבר באיגוד הרופאים .בשנת  2002הוזכר בין שמות
המועמדים האפשריים לסגן המדריך הכללי.
.30מח'תאר נוח )יליד שנת  - (1953עו"ד בהכשרתו ,שימש כגזבר איגוד
עורכי הדין ,מתומכי עצאם אלעריאן ,היה אחד המועמדים לתפקיד סגן
המדריך הכללי בשנת  .2002גורמים בתנועה לא שמחו משחרורו ממאסר )אוגוסט  ,(2002בשל
תמיכתו בפומבי בבחינה מחדש של תפיסות התנועה .בעבר התגלעו )אפריל  (2004סכסוכים
בינו לבין התנועה על רקע החלפתו כנציג הארגון באיגוד עורכי הדין לאחר מעצרו ,ומשום
שהקים מרכז לזכויות אדם ולימודים הומניים בנוסף לעבודתו בתנועה.
.31צברי ערפה  -חבר לשעבר בלשכת ההדרכה )בשנים  ,(2009-2004מונה לתפקיד זה ע"י
ח'ירת אלשאטר )שהעדיפו על פני עצאם אלעריאן(; ככל הנראה ,היה מקורב למחמוד עזת
ולמחמד ע'זלאן ,ולפי דיווח בודד ,נמנה יחד עמם עם גרעין גורמי הכוח השולט בפועל בתנועה.
.32לאשין אבו שנב )יליד שנת  - (1927היה מהמועמדים לתפקיד המדריך הכללי בשנת .2004
נחשב לאחד מאנשיו החשובים של ח'ירת אלשאטר בלשכת ההדרכה ,אך נראה ,כי פעילותו
הופסקה בשל מצבו הבריאותי והוא לא נבחר ללשכת ההדרכה בבחירות האחרונות )דצמבר
.(2009
.33שיח' עבדאללה אלח'טיב )יליד שנת  - (1931המופתי לשעבר של התנועה וחבר בלשכת
ההדרכה עד להתפטרותו בנובמבר  ,2008ככל הנראה על רקע מצבו הבריאותי .שמו הוזכר
כמועמד אפשרי לתפקיד המדריך הכללי בשנת  .2004אלח'טיב מחזיק בדעות שמרניות
ורדיקליות  -מטיף להריסת הכנסיות הקיימות ולמניעת בניית כנסיות חדשות ומתנגד להיבחרות
קופטים ונשים לתפקידים פוליטיים בכירים.
.34מחמד מהדי עאכף )יליד שנת  - (1928המדריך הכללי
השביעי של התנועה והראשון בתולדותיו שפינה את תפקידו
בעודו בחיים ומתוך רצונו .נחשב למדריך כללי חלש ,לא
כריזמטי שנבחר לתפקיד בתור מועמד פשרה .בעברו היה חבר
ב"מנגנון החשאי" ואף היה מעורב בהתנקשות בנשיא נאצר ,אך
לאחר תקופת מעצר ממושכת מיתן את השקפותיו .הוא אמנם נמנה
עם האסכולה השמרנית ,ו"זיגזג" לא פעם בינה לבין נציגי האסכולה הרפורמיסטית בתנועה.
התבטאויותיו הניציות הבלתי זהירות מול המשטר עוררו ביקורת פנימית חריפה על תפקודו.
תקופתו הייתה רוויה בסכסוכים פנימיים בתנועה שדלפו גם לתקשורת .תפקודו הלקוי היה,
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כנראה ,הסיבה המרכזית לכך שהתפטר מתפקידו .כיום משמש כחבר מועצת השורא של
התנועה.
.35עבד אלמנעם אלמקצוד  -עו"ד של האחים המוסלמים במצרים.
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פרק ט  -קשרי האחים המוסלמים עם
תנועות הבת במזה"ת ובמדינות המערב
כללי
 .1תנועת האחים המוסלמים קמה במצרים כתנועה מוסלמית-סונית מצרית בבסיסה.
אולם שאיפתה להקמה מחדש של הח'ליפות האסלאמית ולהפצת האסלאם בעולם ,וכן
ייחודיותה כתנועה דתית-חברתית ,הביאו עד מהרה להתפרסות פעילותה גם לזירות
אחרות בעולם הערבי והאסלאמי ,במזה"ת ובמדינות המערב.
 .2החל משנות ה 40-הוקמו במרבית מדינות המזרח התיכון תנועות הבת פוליטיות
אסלאמיות בעלות אידיאולוגיה ומבנה ארגוני דומים לאלו של תנועת האחים
המוסלמים המצרית .גרעיני התנועה במדינות אלו התגבשו לרוב ע"י פעילים מקומיים ,שספגו
את ההשראה האידיאולוגית בעקבות לימודיהם במצרים .עם זאת ,רק חלק מהתנועות
המגדירות עצמן כאחים מוסלמים מקושרות לאחים מוסלמים המצרית באופן רשמי
ונחשבות לשלוחות של תנועת האם .חלק מהן ,בעיקר במדינות המערב ,אף מכחישות את
השתייכותן לאחים המוסלמים ואת הקשרים הארגוניים ביניהן.
 .3התנועה המצרית טיפחה ומיסדה את הקשרים עם תנועות הבת שהוקמו במדינות
ערב .הבולטות שבהן :תנועת הבת הפלסטינית ,חמאס; תנועות האחים המוסלמים
בירדן ובסוריה ,שם הן מהוות אופוזיציה עיקרית למשטר; והתנועות בלבנון ,בעיראק,
בתוניסיה ובמדינות נוספות.
 .4מטעמים ביטחוניים ,פעלה הנהגת התנועה המצרית ב"פרופיל נמוך" ונוקטת במשנה
זהירות בקשריה החיצוניים .בכירי התנועות במדינות הללו מאיישים בדרך כלל את
תפקיד סגן המדריך הכללי לענייני חוץ ,למשל :מחמד אלהוידי ,בכיר באחים המוסלמים
הסורית ,שמילא את התפקיד תחת המדריך הכללי מהדי עאכף; ואבראהים אלמצרי ,מזכ"ל
אלג'מאעה האסלאמיה ,שהיא שלוחת האחים המוסלמים בלבנון ,שעמד להתמנות לתפקיד זה
תחת המדריך הכללי החדש ,מחמד בדיע.
 .5על-פי הרעיון המכונן שלו ,נועדה התנועה העולמית של האחים המוסלמים,
שהוקמה בשנת  ,1982להיות גוף ריכוזי בעל מוסדות הנהגה מרכזית שבהם ייצוג
לסניפים הלאומיים של התנועה .מוסדות אלו תוכננו להיות הסמכות העליונה לאשר כל
החלטה פוליטית ואחרת משמעותית המתקבלת בסניפים הלאומיים.
 .6אולם מאבקי כוחות שהתפתחו בין ההנהגה המצרית לבין הסניפים הלאומיים של
תנועת האחים המוסלמים על השליטה בתנועה העולמית ,הביאו להעמקת הדה-
צנטרליזציה ,שהפכה את התנועה העולמית ללא יותר מפדרציה רופפת של ארגונים,
המתפקדת כגוף מתאם ומגייס כספים .זאת גם לצד העובדה ,כי לעתים קרובות נאסר על
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המדריך הכללי המצרי לצאת מגבולות המדינה )בהיותו ראש תנועה בלתי חוקית ,כפי שנחשבת
האחים המוסלמים( ,ודמותם החיוורת של חלק מ"המדריכים הראשיים" הקשתה עליו לפקוד את
כינוסי התנועה העולמית ,ותרמה להיחלשות שליטתו בו.

התפתחות מערכת הקשרים בין האחים המוסלמים
לבין תנועות הבת השונות
 .7להלן כמה מאפיינים של מערכת הקשרים בין ההנהגה המצרית לבין תנועות הבת
הפזורות במדינות השונות:
א .תנועות האחים בפזורה מחויבות לעקרונות היסוד ,למדיניות העל ולמתודה
החינוכית שהתוותה תנועת האחים המוסלמים המצרית .כל הנהגה רשאית לבצע
במשנתה התאמות מקומיות ,בהתאם לאופי המדינה בה היא פועלת.
ב .תנועת האם המצרית והמדריך הכללי העומד בראשה מהווים ,דה יורה,
סמכות אידיאולוגית ורוחנית עבור יתר סניפי התנועה .אולם ,בשל תופעת ריבוי פוסקי
ההלכה הרווחת כיום ,הפיכתו של המדריך הכללי המצרי לדמות פוליטית בעיקר,
ושקיעתה של הנהגת התנועה המצרית בשמרנות אידיאולוגית ,גרמו לכך ששיח' יוסף
אלקרצ'אוי ואנשי דת פופולאריים נוספים בעולם המוסלמי הסוני הפכו להיות,
דה-פקטו ,מקורות הסמכות ההלכתית )מרג'אעיה( של חברי האחים המוסלמים.
ג .על הנהגות תנועות הפזורה להיוועץ בהנהגה המצרית בסוגיות המשליכות על
תנועות במדינות אחרות ,ולקבל את הכרעותיה במקרים בהם יש חילוקי דעות
בתוך התנועות .הגם שכך ,נראה ,כי כוחה של התנועה הבינלאומית לכפות את
החלטותיה על תנועות האחים המוסלמים במדינות השונות מוגבל.
ד .לתנועות האחים המוסלמים שמחוץ למצרים חופש פעולה בנושאים פנימיים
שאינם משפיעים על תנועות במדינות אחרות .זאת ,מתוך הכרה ,כי כל תנועה
מתמודדת עם אתגרים שונים בהתאם למדינה בה היא פועלת ,ומתוך הנחה ,כי לכל
הנהגה מקומית ההיכרות הטובה ביותר עם זירתה .לעיתים מעניקה ההנהגה המצרית ייעוץ
ואכוונה כללית למהלכים הפוליטיים של התנועות השונות ,אך אינה כופה את דעתה
עליהן .במקרים בהם ניסתה התנועה המצרית לכפות אפוטרופסות ,התרעמו ההנהגות
המקומיות על פגיעה בריבונותן.
.8

ברבות השנים השאיפה הפאן-אסלאמית הכללית של האחים המוסלמים לא

הצליחה לגבור על האינטרסים המקומיים של כל תנועה במדינתה .מטרת העל של
התנועה המצרית תחומה בגבולות המדינה ולכן הנהגת התנועה מטפחת את יחסי החוץ
בעיקר לגיוס סיוע כספי ולצורכי האדרת מעמדה הפנימי .במקרים רבים ,טיפוח הקשרים
הבינלאומית נעשה ביחס הפוך למידת הלגיטימציה הפנימית של המדריך הכללי המכהן ,והייתה
בבחינת חיפוש לגיטימציה חיצונית על ידו כפיצוי על כך.
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.9

תנועת האחים המוסלמים הבינלאומית הגיעה לשיא בהשפעתה תחת הנהגת

המדריך הכללי ,מצטפא אלמשהור )בשנים  ,(2002-1996ומאז מותו הצטמצמו תחומי
פעילותה .המדריך הכללי לשעבר ,מהדי עאכף ,שסבל מחולשה מנהיגותית ,פעל להרחיב
מחדש את מוטת שליטתו ,לפתור את הסכסוכים בתנועה הבינלאומית ו"להחיותה" ,אף במחיר
של התערבות בענייני פנים של התנועות במדינות השונות )למשל תיווך בין הזרם הניצי לבין
הזרם היוני באחים המוסלמים בירדן ,בשנת .(2010
 .10בשנים האחרונות החלו לגבור הקולות בקרב תנועות אחים מוסלמים במדינות אחרות,
המערערים על זכותה של תנועת האחים המוסלמים המצרית להמשיך ולעמוד בראש
הארגון עולמי ,67וכן תביעה ליתר עצמאות ממרותו .נראה ,כי ברקע  -היעדר ממושך של מדריך
כללי חזק ושקיעתה של התנועה המצרית בשמרנות .הגם שכך ,מסורת מנהיגותה של
התנועה המצרית בארגון האחים המוסלמים העולמי עדיין נשמרת.

עמדת האחים המוסלמים כלפי ארגונים
ג'האדיסטיים/טרוריסטיים
 .11תנועת האחים המוסלמים הוציאה מקרבה את מייסדיהן של רבות מתנועות האסלאם
הקיצוני והפונדמנטליסטי במצרים )אלג'מאעה אלאסלאמיה; אלג'האד( ובעולם האסלאמי
)אלקאעדה והתארגנויות הג'האד העולמי במקומות שונים בעולם( .אי לכך ,תיוג התנועה
כארגון טרור והאשמות בדבר קשרים עם ארגונים דומים מלווים את התנועה כמעט
מיום היווסדה.68
 .12התנועה מתנערת מכל קשר לארגוני טרור במצרים ומחוצה לה ,ומדגישה את השוני
המהותי בין הגדרתה את תפיסת עולמה והאמצעים לבין קידום יעדיה ,לעומת האופן בו עושות
זאת הקבוצות האסלאמיות המיליטנטיות הג'האדיסטיות .עם זאת ,תנועת האחים המוסלמים
מבחינה בין זכות "ההתנגדות" לבין טרור ופעילות לא לגיטימית אחרת .דהיינו ,היא
תומכת ללא סייג בפעילות הטרור של חמאס ושל חזבאללה ,המוצגת כ"התנגדות"
לגיטימית )גם כשהיא מופנית נגד אזרחים( ,כמו גם קביעות של חלק ממנהיגיה  -בפעילות נגד
"הכיבוש" בעיראק .אולם ,היא מתנגדת לפעילות הטרור של אלקאעדה.
 .13גם כאן פני הדברים אינם אחידים .האבחנה בין טרמינולוגיית "ההתנגדות" לבין זו של
ארגוני הטרור מעורפלת ,והתנועה מתקשה לעיתים לשרטט את הגבול בין השתיים .כך,
למשל ,המדריך הכללי לשעבר ,מהדי עאכף ,התבטא )מאי  ,(2008כי אסאמה בן לאדן הנו
"לוחם ג'האד" ,וכי הוא תומך בפעילותה של אלקאעדה .עד מהרה נאלץ לסייג את דבריו בשל
גל הביקורת ששטף אותו ואת תנועת האחים המוסלמים )מהדי עאכף טען לבסוף ,כי תנועת
האחים המוסלמים מסכימה עם הפילוסופיה של אלקאעדה  -אך מתנגדת לגילויי אלימות נגד
אזרחים ונגד מוסלמים(.
 67בין היתר ,נאמר ,כי המדריך הכללי של האחים המוסלמים אינו חייב להיות מצרי .ככלל ,הטענות נגד הדומיננטיות
של האחים המוסלמים המצרית באחים המוסלמים הבינ"ל ,וביקורת על המבנה של הארגון העולמי הועלו כבר בשלבים
הראשונים של קיומו.
 68בפברואר  ,2003למשל על רקע המהומות בצ'צ'ניה ,הוכנסה התנועה לרשימת ארגוני הטרור של ממשלת רוסיה.
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עמדת האחים המוסלמים כלפי ארה"ב והמערב
 .14סוגיית היחס למערב והקשרים עמו מעמידה את הנהגת תנועת האחים המוסלמים
בפני קשיים אידיאולוגיים ומעשיים .האידיאולוגיה האסלאמית שלהם פוסלת ,ככלל ,את
ערכי המערב ,בפרט אלה הנתפסים כמתירנים ,וקוראת לדחות כל חדירה והשפעה של תפיסות
עולם ,ערכים ותוצרי תרבות מערביים )האידיאולוגיה האסלאמית רואה בחדירת המערב מאמץ
מכוון להחליש את עולם האסלאם ואת עמידותם המוסרית של תושביו ,ומאשימה אותו
בכישלונותיו( .בכתבי הוגי התנועה המוקדמים ,בולטת ההשקפה ,לפיה אומת המאמינים
המוסלמית נתונה במאבק קיומי מול המערב.
 .15עם זאת ,תנועת האחים המוסלמים מושפעת ממגמת הגלובליזציה ,מהטכנולוגיה
המערבית ומכוחה ומהשפעתה של ארה"ב במזה"ת .המערכה למען הדמוקרטיזציה
שהובילה ארה"ב במחצית הראשונה של העשור הקודם הציבה ,בהקשר זה ,אתגר רעיוני בפני
התנועה ,שכן ,היא אילצה בשעתה את המשטר להרפות מאחיזתו ואיפשרה לתנועה לממש
חלקית את כוחה הפוליטי .התנועה ניצבה אפוא בפני הדילמה אם לתמוך במסרים הזרים
והמערביים  -ובכך לזכות בהישגים פוליטיים תקדימיים  -אך גם לאבד חלק מצביונה האסלאמי,
ולהסתכן בפגיעה בתדמיתה.
 .16המחלוקת הפנימית בסוגיית הקשר עם ארה"ב והיחס למערב ,הנה אחת
המורכבות עמן מתמודדת התנועה :הזרם השמרני בתנועה נאמן יחסית לאידיאולוגיה
הרשמית של התנועה ודוחה דיאלוג עם המערב .לדוגמה ,במשבר הקריקטורה הדנית )ינואר
 ,(2006האחים המוסלמים הובילה את המחאה ואת ההפגנות שעוררו הקריקטורות
המבזות את דמותו של הנביא מחמד.
 .17התנועה הציגה עצמה כ"מגינת האסלאם" ,הרואה בהשתלבות ובקבלת ערכי
המערב מזימה להחליש את האומה האסלאמית .לעומת זאת ,הקבוצה המזוהה עם חסן
אלבנא והגורמים הפרגמאטיים רואה במערב כלי לגיטימי להגשמת מטרותיה
הפוליטיות .הקושי לגבש מדיניות אחידה בנושא ניכר בהתבטאויות המעורפלות של הבכירים
בנוגע לטיב היחסים עם המערב.69
 .18בפועלם גם מצדדי הגישה הפרגמאטית מתקשים ליישב את הקשיים האידיאולוגיים
הטמונים בכינון קשרים עם המערב ,ומשתדלים ללכת "בין הטיפות" בכל הנוגע לסוגיה.70
חברי התנועה מבקשים לפתוח בדיאלוג מול "קבוצות בחברה האמריקנית" )דהיינו -
 69במספר הזדמנויות )בשנים  (2006-2004ציין המדריך הכללי לשעבר ,עאכף ,כי תכנית ארה"ב לרפורמה
ולדמוקרטיזציה נועדה לשרת את האינטרסים האמריקניים ,וכי מסע הרפורמה של ארה"ב הנו חלק ממלחמת דת,
ומטרתה להשתלט על תודעה ועל לבבות הערבים והמוסלמים; קידום חילוניות ,ליברליזם פוליטי וכלכלי נועד לחזק את
ארה"ב ומהווה חלק מהמאבק בין תרבות האסלאם לבין תרבות המערב; וגלובליזציה הנה אמצעי להביא לדומיננטיות
המערב על כלכלות מדינות מוסלמיות; לדבריו ,אם תנועת האחים המוסלמים תגיע לשלטון ,היא תקיים דיאלוג עם
ארה"ב ,אם ארה"ב תשנה את גישתה לאסלאם.
 70כך ,התבטא עבד אלמנעם אבו אלפתוח ,דמות בולטת מהזרם הרפורמיסטי ,כי הסכסוך עם ארה"ב אינו מכשול,
שכן הנביא מחמד דיבר עם הכופרים .עוד ציין ,כי הדיאלוג )עם ארה"ב( לא מתקיים משום שהוא חסר ערך ,ומצרים לא
יכולה ליהנות ממנו .מנהיג רפורמיסטי אחר בתנועה ,עצאם אלעריאן ,תהה בהקשר לתועלת של דיאלוג התנועה עם
האחים המוסלמים  -האם המערב יקבל מודל אחר של דמוקרטיה במזה"ת ,דמוקרטיה אסלאמית? בהזדמנות אחרת ציין,
כי האחים המוסלמים הנה כמעט הזרם הפוליטי היחיד שהאמריקנים לא קיימו איתו מגעים וגם הם לא קיימו מגעים עם
האמריקנים.
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ארגונים חברתיים ועמותות ,אקדמאיים ואנשי רוח( ולא מול הממשל עצמו .הטרמינולוגיה בה
משתמשים דוברי התנועה באפיק זה הנה דמוקרטית.
 .19כל הזרמים בתנועת האחים המוסלמים מכחישים ,כי קיים קשר בין התנועה
כתנועה לבין הממשל האמריקני "הכופר" .71כניסת התנועה לפרלמנט המצרי בשנת 2005
אמנם פתחה ערוץ קשר חדש מול גורמים מערביים רשמיים ,אולם אלו התנהלו מול סיעת האחים
המוסלמים כחברי פרלמנט עצמאיים ,אך לא בתור נציגי התנועה .יו"ר הלשכה המדינית לשעבר
של האחים המוסלמים ואחד ממנהיגי הזרם הרפורמיסטי ,עצאם אלעריאן ,נחשב לאחראי על
קשרי התנועה עם ארה"ב ועם המערב ,אם כי הוא מכחיש זאת.
 .20בפועל ,המגעים השוטפים בין האחים המוסלמים לבין שגרירות ארה"ב במצרים
החלו בשנות ה ,70-תחת משטרו של סאדאת .בשנות ה ,80-פקידי השגרירות נהגו לפקוד
מעת לעת את מטה התנועה בקהיר .לאחר אירועי ה 11-בספטמבר המגעים הופסקו,
בעקבות בקשת התנועה .שרת החוץ האמריקאית ,קונדוליסה רייס ,הבטיחה )יוני  ,(2005כי
ארה"ב לא תקיים קשרים עם האחים המוסלמים ,אך תוך כשנה המגעים התחדשו.
 .21גורמי עבודה אמריקניים נפגשו עם צירי האחים המוסלמים בפרלמנט )כצירים
עצמאיים( באופן גלוי ובנוכחות גורמים מצריים אחרים ,לרבות חברי המפלגה הלאומית-
דמוקרטית .לראש סיעת האחים המוסלמים בפרלמנט ,סעד אלכתאתני ,הותר לבקר בוועידה
אקדמית באוניברסיטת ג'ורג'טאון ,רק במסגרת תפקידו הפרלמנטארי .כמו כן ,ידוע ,כי גם סגן
המדריך הכללי לשעבר ,מחמד חביב ,נפגש כמה פעמים עם אנשי אקדמיה אמריקניים.

קשרי האחים המוסלמים עם אירופה
 .22בכירי התנועה מילאו לאורך ההיסטוריה תפקידים בולטים ואף מובילים בבנייה
ובניהול מערך הארגונים האסלאמיים באירופה ,שנעשה במידה רבה לפי המודל הארגוני
והרעיוני של האחים המוסלמים במצרים .לפי שעה נראה ,כי ארגונים אלו ,הגם שנמצאים בקשר
שוטף עם האחים המוסלמים במצרים ,פיתחו פעילות ודפוסים ארגוניים משל עצמם )הנהגה
מקומית( ופועלים לפי עקרונות תנועת האחים המוסלמים העולמית ,ללא אכוונה ארגונית
מתמדת מראשות התנועה במצרים )פירוט ראו פרק י'(.
 .23המרכיב הבולט ביותר בפעילות האחים המוסלמים באירופה הוא הקמה של מרכזים
אסלאמיים בקהילות המהגרים המוסלמים הגדלות במדינותיה .תופעה זו נתפסה בתנועה
הן ככורח המציאות )רבים ממנהיגיה נמלטו לאירופה מדיכוי המשטר במדינתם( והן כשליחות
)הנחלת השריעה לקהילות המהגרים( ,וזכתה גם לגיבויו של שיח' יוסף אלקרצ'אוי ,שלמרות
שאינו חבר פורמאלי בתנועת האחים המוסלמים ,נהנה כיום מהשפעה רבה בקרב הקהילות
המוסלמיות באירופה ,תוך שהוא מאפיל על דמותו של מחמד בדיע ,המדריך הכללי של האחים
המוסלמים.
 71זאת גם בגלל החשש מתגובתו האפשרית של המשטר ,שכן כל מגע כזה המתקיים ללא נוכחות גורמים רשמיים
מצרים עלול להביא למעצר חברי התנועה.
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פרק י  -האחים המוסלמים במדינות ערב
ובאירופה
.1

בעולם הערבי החלו לקום שלוחות של תנועת האחים המוסלמים בשנות השלושים

והארבעים של המאה הקודמת .שלוחה בולטת של האחים המוסלמים הופיעה בסוריה,
שנחשבה בזמנו לשנייה בגודלה אחרי התנועה המצרית המייסדת .כמו כן ,צמחו והתבססו
שלוחות חשובות של האחים המוסלמים בירדן ,אלג'יריה ,סודאן ,מרוקו ,סעודיה ,תוניסיה
ובמדינות המפרץ ,ותנועת בת )חמאס( בזירה הפלסטינית.
.2

בחינת התנהלות התנועה במדינות השונות ואופי היחסים בין סניפי התנועה במדינות ערב

לבין המשטרים השונים מראה ,כי הללו התאפיינו בדפוסי פעולה שונים ,שהושפעו
מהתנאים החברתיים והפוליטיים השונים בכל אחת מהמדינות הערביות ,תוך
התחשבות בתנאים הייחודיים של כל מדינה ,בדמות מתחים לאומיים ,עדתיים ,דתיים
או שבטיים.
.3

כתוצאה מתפיסת העולם השמה את הדגש על שינוי חברתי עמוק ,אותה חרתה תנועת

האחים המוסלמים על דגלה ,ולנוכח הקו התקיף בו נקטו השלטונות ,התמקדה התנועה
במרבית מדינות ערב בבניית תשתית חברתית ובהכשרת הלבבות )"דעוה"( ,וגילתה
מידה רבה של פרגמטיזם ונכונות להבליג על רדיפות המשטרים כדי להבטיח את
הישרדותה לטווח הארוך.
.4

בכמה מדינות התנועה השתלבה בממסדים הפוליטיים ,לרוב כאופוזיציה נסבלת ,אולם

בכמה מקרים היא שיתפה עמם פעולה נגד אתגרים פוליטיים משותפים )למשל ,במאבק נגד
השמאל הלאומי החילוני הנאצריסטי( .בסוריה ,באלג'יריה ,החזית ההצלה האסלאמית"
המזוהה עם האחים המוסלמים ועם הרשות הפלסטינית ,הייתה תנועת האחים
המוסלמים )וחמאס ,תנועת הבת שלהם( מעורבת במהלכים צבאיים נגד השלטון.
.5

כך למשל ,בירדן אף התנועה היוותה באופן מסורתי איום משמעותי למשטר ההאשמי ,היא

שולבה בכמה פרקי זמן במוסדות השלטון; בסודאן עברה התנועה תקופות של השתלבות
בשלטון והשפעה פוליטית על הנעשה במדינה ,לצד תקופות של רדיפות ודיכוי; באלג'יריה
השתלבה התנועה בסופו של דבר במערכת השלטונית של הנשיא בותפליקה; במרוקו התפצלה
התנועה בין מפלגה המשולבת במוסדות השלטון לבין קבוצה אופוזיציונית הנרדפת ע"י
השלטונות; ובסעודיה העניק המשטר מקלט לפעילי האחים המוסלמים אולם יחסו אליו נותר
מסויג; בקטר הם זכו לתמיכת השלטון ובכוית הם השתלבו בחיים הפרלמנטאריים.
.6

בתוניסיה נרדפה ע"י מפלגת "אלנהדא" המזוהה עם האחים המוסלמים השלטונות ,עד

לשובו של מנהיגם ,רשאד אלענושי ,לאחר מהפכת היסמין .לעומת זאת ,בסוריה הנהיגה
האחים המוסלמים התקוממות צבאית ,שהתמקדה בעיר חמאת ,אשר דוכאה בברוטאליות ע"י
משטרו של חאפט' אלאסד; ברשות הפלסטינית השתתפה חמאס ,תנועת הבת של האחים
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המוסלמים ,בבחירות לפרלמנט )בשנת  (2006אולם לאחריהן היא השתלטה בכוח הזרוע על
רצועת עזה )בשנת  (2007ונטרלה את כוחם של יריביה ,פתח והרשות הפלסטינית .המקרה של
רצועת עזה מהווה דוגמה חריגה להקמתה של ישות שלטונית אסלאמיסטית ,באמצעות
הפיכה צבאית ,הנשלטת ע"י תנועה המזוהה עם האחים המוסלמים.
.7

כצעד של זהירות וכדי שלא להסתבך בפוליטיקה היום-יומית ,פעלה התנועה בזירה

הפרלמנטארית ברוב המדינות הערביות באמצעות מפלגות חזית המזוהות עמה ,שהשתלבו
במשחק הפוליטי :כך למשל ,בירדן הקימה האחים המוסלמים את חזית הפעולה האסלאמית;
באלג'יריה את התנועה לחברה של שלום; בסודאן את חזית האמנה האסלאמית )(ICF
ובהמשך את חזית הפעולה הלאומית ) .(NIFבלבנון פועלת האחים המוסלמים באמצעות ארגון
בשם אלג'מאעה אלאסלאמיה; במרוקו ,הוקמה מפלגת הצדק והצמיחה המרוקאית; בתוניסיה
הוקמה מפלגת אלנהאדה ,שנרדפה ע"י השלטונות; בסעודיה לא הותר להם להקים מפלגה
ובכוית הם הקימו את התנועה החוקתית האסלאמית .בסוריה לעומת זאת ,שמרה התנועה על
זהותה כתנועת האחים המוסלמים ,הגם שמנהיגה הביע בשנה האחרונה נכונות להפוך אותה
למפלגה פוליטית.
.8

בכמה מדינות )למשל ירדן ,מרוקו ,כוית( היוותה השתלבות האחים המוסלמים

במוסדות הממשל קטליזאטור למתחים פנימיים על רקע מחלוקות בין זרמים
פרגמאטיים לבין זרמים קיצוניים ,המעדיפים להיות באופוזיציה ולהתעמת עמו .במדינות
אחרות כגון סודאן נהנתה התנועה מהשפעה פוליטית ,אולם סבלה גם מדיכוי ומרדיפות לאחר
תהפוכות פנימיות בצמרת השלטון.
.9

האחים המוסלמים במצרים ובמדינות נוספות בעולם הערבי שותפה להתעוררות

המהפכנית הנוכחית .אולם ,למודה דיכוי ורדיפות ע"י המשטרים הערביים השונים .במשך
עשרות שנים ,היא מקפידה לשמור על פרופיל ציבורי ותקשורתי זהיר.
 .10היא מאמצת טקטיקה של התנהלות זהירה ,המתבטאת בעמעום והסתרה של
האידיאולוגיה הקיצונית ,בהצגת פנים מתונות ובהימנעות מבוטות תקשורתית
וציבורית .בחלק מהמקרים ,היא מעדיפה להשתלב בקואליציה רחבה יותר של אופוזיציה
חברתית ,תנועות צעירים ותנועות שמאל ,השותפים כולם לגילויי המחאה נגד המשטרים השונים.
 .11גם כך ,ניתן להעריך ,כי בהמשך ,אם וכאשר גלויי המחאה יבשילו לידי שינויים פוליטיים
וחברתיים עמוקים ,תזנח האחים המוסלמים את ההתנהלות הזהירה הנוכחית ,ותחתור להפוך
גם במדינות אלו לשחקנית פוליטית לגיטימית ,בעלת נראות בולטת ,החותרת להשליט
את סדר היום האסלאמי שלה ולהפך לגורם דומיננטי בקרב המשטרים והחברות
במדינות ערב השונות.

האחים המוסלמים במדינות אירופה
 .12המאיץ המרכזי להתפשטותה של התנועה מחוץ לגבולות מצרים ,ובכלל זה במדינות אירופה,
היה מסע הדיכוי שערך נגדה נשיא מצרים גמאל עבד אלנאצר )בשנת  .(1954שתי קבוצות
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גדולות ומאורגנות של האחים המוסלמים נמלטו בשנות החמישים ממצרים לסעודיה
ולקטר .קבוצה שלישית של פעילי האחים ,פחות מלוכדת ,נמלטה לארה"ב ולכמה מדינות
אירופה ,ובכללן מערב גרמניה .כיום טוענת האחים המוסלמים ,כי יש לה נוכחות בלמעלה
מ 80-מדינות ברחבי העולם.72
 .13בגרמניה התערתה תנועת האחים המוסלמים תחילה בקרב הקהילה המוסלמית ובהמשך גם
בקמפוסים ובקרב פעילי אופוזיציה מהשמאל .בשנים שלאחר מכן ,התבססה תנועת האחים
המוסלמים בהדרגה במדינות נוספות באירופה והפכה למפיצת האסלאם הרדיקלי
במדינות המערב ולנציגה בפועל של קהילות המהגרים המוסלמים .יודגש ,כי הגופים
והפעילים השונים באירופה נוהגים בדרך כלל להכחיש את השתייכותם לאחים
המוסלמים ,בעיקר לאחר אירועי  11בספטמבר .2001
 .14באמצעות סיוע כספי ממדינות המפרץ )הנמשך גם כיום( הרחיבה התנועה את תשתית
"הדעוה" שלה באירופה ובארה"ב בהקימה רשת של בנקים ,מסגדים ,מרכזי מחקר ,מכונים
אסלאמיים ,מוסדות חברתיים ומוסדות חינוך.
 .15הללו עוסקים בהפצת האסלאם הרדיקלי-פוליטי של התנועה בקרב הקהילות המוסלמיות
באירופה .המרכזים האסלאמיים הבולטים ביותר באירופה ,שלהם קשר ישיר או עקיף
לאחים המוסלמים ,נמצאים כיום בבריטניה ,גרמניה וצרפת )העיר מינכן הייתה תקופה
ארוכה מטה מרכזי של פעילויות התנועה( בין המוסדות הבולטים במדינות הללו ניתן למנות את
החברה האסלאמית של גרמניה ) Islamic Society of Germanאו  ;(IGDאיגוד הארגונים
האסלאמיים בצרפת ) (Union of Islamic Organizationsואיגוד המוסלמים של בריטניה ) the
 ,Muslim Association of Britainאו .(MAB
 .16האחים המוסלמים ברחבי אירופה חותרת להפוך את האסלאם לכוח דומיננטי ביבשת
בקרב החברה האירופית הרב-תרבותית ,כחלק מהחזון הכולל של השתלטות האסלאם
על העולם .יוסף אלקרצ'אוי מבכירי הפוסקים המוסלמים סונים המזוהה עם האחים המוסלמים,
שב והביע באחרונה ביטחונו ,כי האסלאם ישתלט בסופו של דבר על אירופה ,אולם לשיטתו ,לא
במלחמה אלא באמצעות מאמצי ההטפה והחינוך )"הדעוה"( .73הוא קבע ,כי האסלאם
"ישוב לאירופה ככובש ומנצח ,לאחר שגורש משם פעמיים" ,בהוסיפו הסתייגות" :ייתכן ,כי
הכיבוש הבא ,ברצון אללה ,יתבצע ע"י הטפה ואידיאולוגיה".74
 .17ביטוי למטרת העל ניתן למצוא בביטאון האחים המוסלמים בבריטניה רסאלת אלאח'ואן,
שבשער שלו הופיעה מפה של העולם ומתחתיה ציטטה של חסן אלבנא מייסד האחים:
"המשימה שלנו ]הנה[ שלטון על העולם" מאוחר יותר ,כנראה החל משנת ,2003
הושמטו מהכותרת המילים "שלטון על העולם) "...להערכתנו ,בשל חשש האחים
מהסתבכות עם רשויות החוק בבריטניה לאחר אירועי ה 11-בספטמבר .(2001
 72מאמרו של אהוד רוזן ,שהתפרסם בסוף שנת  2010באתר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה:
","Mapping the Organizational Sources of the Global Delegitimization Campaign against Israel in the UK
עמ' ) 12להלן :מאמרו של אודי רוזן(.
 73מאמרו של אודי רוזן ,ע' .12
 74ממר"י 6 ,Special Dispatch No. 447 ,בדצמבר  ,2002מתוך מאמרו של אודי רוזן.
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ביטאון האחים המוסלמים ,רסלאת אלאח'ואן ,לפני ואחרי הורדת
הציטטה אודות ההשתלטות על העולם

לפני...

ואחרי...

עמדת האחים המוסלמים באירופה כלפי ישראל
 .18האחים המוסלמים באירופה )כמו גם במדינות ערב( מהווה תנועה עוינת לישראל,
התומכת בתנועת חמאס ,שוללת את הלגיטימיות של הרשות הפלסטינית ,ומתנגדת
באופן נחרץ לתהליך השלום למו"מ שבין ישראל לבין הרשות הפלסטינית ולסממני
הנורמליזציה שבישראל למדינות ערב )בדגש על מצרים וירדן( .האידיאולוגיה שלהם גורסת ,כי
"פלסטין" הנה אדמת הקדש מוסלמית ,שיש להקים על כל שטחה מדינה פלסטינית אסלאמית,
אליה יחזרו כל הפליטים שנמלטו בשנת .1948
 .19עמדות אלו של האחים המוסלמים מצאו ביטוין במאבק פוליטי ותקשורתי מתמשך נגד
התהליך המדיני וסממני הנורמליזציה; בסיוע לממשל חמאס ברצועה ע"י שיגור משטים ושיירות,
תוך חבירה לגורמי שמאל קיצוניים באירופה על בסיס עוינות משותפת לישראל; ובהשתלבות
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במתקפת הדה-לגיטימציה נגד ישראל בה ממלאת האחים המוסלמים באירופה )בדגש
על בריטניה( ובמדינות ערב תפקיד מרכזי )כפי שהוכח בפרשת "המרמרה"(.

סיכום
 .20תנועת האחים המוסלמים באירופה אינה מעורבת ישירות בפיגועי טרור נגד ישראל או
המערב ובמקרים רבים נמנעים ארגוניה ופעיליה להזדהות ,מטעמי זהירות ,במפורש
כאחים מוסלמים .התנהלותה הזהירה של האחים המוסלמים נועדה לאפשר להם לפעול
בחופשיות מבלי לחשוף את עצמם לתגובות מצד שירותי הביטחון המקומיים במדינות אירופה.
מדינות אירופה אכן מאפשרות פעילותה של האחים המוסלמים זאת בניגוד מובהק
לאלקאעדה וג'האד עולמי ,המהווים יעד לפעילות סיכול של המדינות האירופאיות
השונות.
 .21ולמרות זאת מהווה תנועת האחים המוסלמים ,להערכתנו סכנה פוטנציאלית
לאירופה ולמדינות המערב ,בתוכם היא פועלת .זאת ,מכמה סיבות :האסלאם הקיצוני
שהיא מפיצה מביא לבידול האוכלוסייה המוסלמית ומקשה עליה להתערות בחברות המקומיות
במדינות השונות ולהפנים את ערכיו הליבראליים והדמוקרטיים של המערב ,התעמולה הארסית
שהיא מפיצה כלפי המערב וערכיו תורמת לתחושת ניכור ואי-שייכות בקרב האוכלוסיות
המוסלמיות המקומיות; ומעבר לכל זאת צעירים מרחבי אירופה ,שנחשפו למשנתם
האסלאמית-קיצונית של האחים המוסלמים ,מהווים תשתית אנושית פוטנציאלית
לארגוני ג'האד עולמי.
 .22ואכן ,בשנים האחרונות ניתן לזהות טרוריסטים בעלי אזרחות מערבית ,שהתחנכו בשלב זה
או אחר במוסדות המזוהים עם הדעוה של האחים המוסלמים ,או שעברו תהליכי אסלאמיזציה
רדיקלית באמצעות האינטרנט )תהליך "ג'האדיזציה"( ,עד שבסופו של תהליך פנו לדרך
הטרור של הג'האד העולמי.
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פרק י"א  -קווים לדמותו של שיח' ד"ר יוסף
עבדאללה אלקרצ'אוי

שיח' יוסף אלקרצ'אוי
) 15 ,Palestine-infoבאוגוסט (2010

כללי
.1

שיח' ד"ר יוסף עבדאללה אלקרצ'אוי הנו דמות מרכזית המזוהה עם האחים המוסלמים,

שגורש ממצרים ,מצא מקלט בקטר ,וממנה הוא פועל ברחבי העולם המוסלמי.
.2

לאחר סילוקו של הנשיא מבארכ הוא שב למצרים ונשא דרשה בכיכר אלתחריר

שבקהיר ,במהלך עצרת המונים .אלקרדצ'אוי נחשב בעיני רבים כסמכות הדתית
והאידיאולוגית העליונה של האחים המוסלמים ,הגם שפורמאלית אין הוא מכהן
כמנהיגה הרשמי של התנועה )הוא סרב בעבר להתמנות ל"מדריך הכללי" שלה( .הוא נהנה
מהשפעה רבה במצרים ונחשב לאחד מחשובי הפוסקים המוסלמים הסונים בדורנו
וסמכות רוחנית בקרב מיליוני מוסלמים ברחבי העולם ,ובתוכם גם תנועת חמאס.
.3

הפופולאריות של אלקרצ'אוי בקרב העולם המוסלמי סוני מתעצמת בשל שימוש

מאסיבי שהוא עושה בכלי התקשורת האלקטרוניים ,ובתוכם ערוצי הטלויזיה ואתרי
האינטרנט .כלי חשוב בידו משמש ערוץ אלג'זירה הקטרי בו הוא משדר .אלקרצ'אוי נודע
בעיקר בזכות תכנית פופולארית בשם "אלשריעה ואלחיאת" )"ההלכה האסלאמית והחיים"(
הנצפית ע"י עשרות מיליוני מוסלמים.
.4

לא אחת מנוצלת תכנית "ההלכה האסלאמית והחיים" ע"י אלקרצ'אוי להסתה

אנטישמית קשה )ראו דוגמה בהמשך( .הוא גם נמנה על ממקימיו של אתר האינטרנט
) IslamOnlineשנת  ,(1997ודבריו מצוטטים בו לעתים תכופות.
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התכנית הפופולרית "ההלכה האסלאמית והחיים"
בהשתתפותו של שיח' ד"ר מחמד יוסוף אלקרצ'אוי )15
במרס  ,2009ערוץ אלג'זירה(

.5

אלקרצ'אוי מגדיר את השקפתו הדתית כ"אסלאם מתון" שמבקש לאזן בין השכל

לבין הלב .הוא רואה בחיוב רפורמות באסלאם אותן הוא מגדיר כ"תיקונים של תפיסות
שהושחתו" .כחלק מהשקפה זו נחשב אחד מראשי דוקטרינת "חוק המיעוטים המוסלמים" )פקה
אלאקליאת( המספקת למיעוטים המוסלמים בעולם מרווח תמרון המאפשר להם לפשר
בין חיי היום-יום לבין ההלכה האסלאמית .תפיסה זו נועדה בשלב הראשון להביא לאיחוד
ולגיבוש בקרב המיעוטים המוסלמים ,כדי לאפשר להם לחיות תחת שלטון לא מוסלמי,
אולם בשלב הסופי לסייע להפצת האסלאם בעולם כולו.
.6

בה בעת ,פעילותו לגשר בין אילוצי היום-יום של המהגרים המוסלמים לבין ההלכה

האסלאמית ,כרוכה בראיית כיבוש אירופה את יעדו הבא של האסלאם .בשנת  2003הוא
פרסם פסק הלכה המצהיר ,כי "האסלאם יחזור לאירופה ככובש וכמנצח ,לאחר שגורש
ממנה פעמיים .הפעם הכיבוש לא יהיה באמצעות החרב ,אלא באמצעות ההטפה
והפצת האידיאולוגיה ...העתיד שייך לאסלאם ...התפשטות האסלאם עד שיכבוש את העולם
כולו ויכלול את המזרח ואת המערב ,היא תחילת חזרת הח'ליפות האסלאמית"...
.7

במקביל ,בעוד שהוא מתנגד לאלקעדה ולדרכי פעולתה ,אלקרצ'אוי תומך נלהב

בטרור הפלסטיני ,כולל בפיגועי התאבדות נגד מטרות אזרחיות; וביטא בעבר תמיכה גם
ב"התנגדות" )טרור( לכיבוש בעיראק ,כולל במשתמע )הוא הכחיש זאת( חטיפת ורצח אזרחים
אמריקניים בעיראק.
.8

הוא הוציא פסקי הלכה הקוראים לג'האד נגד ישראל ונגד היהודים ,והמתירים

ביצוע פיגועי התאבדות ,גם אם נפגעים בהם נשים וילדים .אלקרצ'אוי רואה בכל שטחי
"פלסטין" אדמה מוסלמית )עפ"י האידיאולוגיה של האחים המוסלמים וחמאס( ,מתנגד בחריפות
לקיומה של מדינת ישראל ושולל את הסכמי השלום עמה; ומתנגד לרשות הפלסטינית ואף
קרא בעבר לסקילת אבו מאזן.
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אלקרצ'אוי והאירועים האחרונים במצרים
.9

בתגובה להתפתחויות הדרמטיות במצרים הביע אלקרצ'אוי )שדבריו זוכים לתהודה במצרים(

את תמיכתו במפגינים .הוא קרא לעם המצרי להילחם בשליטים העריצים ואסר על כוחות
הביטחון לירות באזרחים .באתר האינטרנט של  IslamOnlineהוכנס לאחרונה פרק מספרו
"חוקה וג'האד" האומר שג'האד נגד שחיתות ושלטון עריץ הנו סוג הג'האד הנעלה ביותר,
החשוב אפילו יותר מג'האד נגד אויבים חיצוניים.
 .10שיח' אלקרצ'אוי גורש ממצרים לקטר בשנת  ,1997בשל היותו מזוהה עם האחים
המוסלמים ,שהוצאו מחוץ לחוק במצרים .לאחר סילוק מבארכ ,הוא הופיע בעצרת המונים
בהשתתפות למעלה ממיליון איש בכיכר אלתחריר בקהיר ,ונשא את דרשת יום השישי )18
בפברואר  .(2011בדבריו הביע אלקרצ'אוי הערכה לצעירי מצרים על הישגיהם במהפכה נגד
"פרעה העריץ" מבארכ.
 .11הוא העביר מסר של אחדות בין דתית בין המוסלמים לבין הנוצרים ,שעמדו והפגינו
זה לצד זה .אלקרצ'אוי ברך את צבא מצרים ש"דבק בחירות ובדמוקרטיה" וקרא לשחרור מידי
של כל העצירים הפוליטיים ולהרכבת ממשלה אזרחית במהרה .בסיום דבריו קרא לשחרור
מסגד אלאקצא וביקש מצבא מצרים לפתוח את מעבר רפיח ולאפשר כניסתן של
שיירות סיוע לרצועה ) 18בפברואר  ,2011אלג'זירה( .בתום כמה ימים )כנראה ב 21-בפברואר(
שב אלקצ'אוי לקטר.
 .12תנועת האחים המוסלמים ,שהקפידה עד להגעתו של אלקרצ'אוי שלא להתלבט יתר על
המידה ,הזדרזה להבהיר כי אינה עומדת מאחורי הזמנתו של אלקרצ'אוי ,ככל הנראה כדי
שלא לעורר מתיחות מול כל שאר תנועות המחאה .דובר האחים המוסלמים ד"ר מחמד סעד
אלכתאתני אמר ,כי תנועת האחים המוסלמים כלל לא הייתה זאת שהזמינה את ד"ר אלקרצ'אוי,
אלא הצעירים בכיכר ) 19בפברואר  ,2011אלשרק אלאוסט( .דוברים אחרים של תנועות המחאה
ניסו להמעיט את משמעות הופעת אלקרצ'אוי )שם(.

שיח' אלקרצ'אוי נואם בעצרת המונים בכיכר אלתחריר
) 18בפברואר  ,2011ערוץ אלג'זירה(

 .13הופעתו של שיח' אלקרצ'אוי בעצרת בקהיר מעידה על הפופולריות הרבה ממנה הוא
נהנה במצרים ומשקפת שלב נוסף בעליית פרופיל המעורבות של האחים המוסלמים
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באירועים .בו בזמן תגובת דובר האחים עשויה להעיד על פוטנציאל של יריבות/מחלוקות
בין הנהגת האחים המוסלמים במצרים לבין אלקרצ'אוי ,אשר נכנס לוואקום שנוצר כתוצאה
ממשבר ההנהגה ממנו סובלת התנועה במצרים בשנים האחרונות.

פרטים ביוגרפיים
 .14אלקרצ'אוי נולד בשנת  1926בכפר קטן באזור הדלתא שבמצרים .כאשר היה בן שנתיים
התייתם מאביו וגדל בבית דודו ,בסביבה דתית .בגיל ארבע נשלח ללמוד בבית ספר דתי.
מספרים עליו ,כי בגיל תשע ידע את כל הקוראן בעל-פה .בנעוריו למד בבית ספר דתי בטנטא
שם החל להתעמק בכתביו של חסן אלבנא ,מייסד תנועת האחים המוסלמים ,אותו
מגדיר אלקרצ'אוי כמעצב הגדול ביותר של תודעתו הפוליטית והדתית.
 .15בגיל  18החל אלקרצ'אוי ללמוד בפקולטה לדתות באוניברסיטת אלאזהאר שבקהיר .הוא
סיים את לימודיו בשנת  .1953שנה לאחר מכן עבר בחינות הסמכה להוראה .בשנת  1958סיים
את התואר שני בשפה וספרות ערבית ובשנת  1973קיבל תואר דוקטור .אלקרצ'אוי חיבר עד היום
למעלה מ 50-ספרים אודות ההיבטים השונים של ההלכה האסלאמית .במהלך לימודיו
באוניברסיטת אלאזהאר נחשף אלקרצ'אוי לאידיאולוגיה של האחים המוסלמים
והתמסר לפעילות פוליטית אסלאמית ולהטפה נגד הנוכחות הבריטית במצרים .הטפותיו נגד
המשטר הנאצרי הביאו מספר פעמים למעצרו בידי השלטונות.
 .16פעילותו

הפוליטית

אסלאמית

וחריפות

לשונו

הביאו

להרחקתו

בשנת

1961

מאוניברסיטת אלאזהאר ולמינויו לראש שלוחת האוניברסיטה בקטר .אולם דווקא צעד זה,
שהסיט ממנו את אילוצי הממשל המצרי ,סייע להתבלטותו כאיש דת עצמאי .החל משנת 1961
הוא חי בקטר ועמד בראש בית הספר העליון לדתות .בשנת  1977ייסד את הפקולטה
ללימודי ההלכה האסלאמית באוניברסיטת קטר ועמד בראשה עד שנת  .1990במקביל
הוא ייסד גם מכון לחקר הסנה.
 .17מוסדות אלה מהווים ,עד היום ,מוקד חשוב של פעילות בעולם הערבי והמוסלמי ושל
פעילותו בקרב קהילות מוסלמיות במערב .פעילותו זו זיכתה אותו באזרחות קטרית על בסיס
שירות מצטיין למדינה .הוא זכה למספר אותות ועיטורים ביניהם אות המלך פיצל הסעודי ,אות
האוניברסיטה האסלאמית במלזיה ואות סלטאן בורניי.
 .18בעקבות הוצאתה מחוץ לחוק של תנועת האחים המוסלמים במצרים נחשב
אלקרצ'אוי למבוקש ועל כן הוא לא שב אליה .עד כה התגורר אלקרצ'אוי בקטר ושימש
במספר תפקידים בקטר ומחוצה לה .ביניהם :ראש המכון לחקר תולדות הנביא באוניברסיטת
קטר; יו"ר ארגון העלמאא' )ארגון חכמי דת אסלאמיים(; ראש "המועצה האירופית לפסקי הלכה
)פתוה( ולמחקר" )) (ECFRמסגרת גג אסלאמית-אירופית המנסה לקרב בין קהילות מוסלמיות
ברחבי אירופה ולגשר בין הזרמים השונים במטרה לשלב בין החיים באירופה הנוצרית דמוקרטית
לבין ההלכה האסלאמית( .ביולי  2007השיק אלקרצ'אוי פורום למחשבה מוסלמית מתונה הקרוי
על שמו ,אשר ממומן ע"י הפקולטה לשריעה באוניברסיטת קטר והמרכז לאסלאם מתון בכוית.
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 .19למרות שאלקרצ'אוי החל את דרכו כפעיל באחים המוסלמים ,הוא הכחיש בהמשך את
היותו חבר בתנועה ואף סרב כמה פעמים לעמוד בראש התנועה במצרים )קרי ,לשאת
את תואר "המדריך הכללי"( .עם זאת ,ראוי להדגיש כי הוא זוכה למעמד מיוחד בקרב האחים
המוסלמים ,בקרב חמאס ,תנועת הבת של האחים ,בקרב התנועה האסלאמית בישראל;
הוא מהווה עבורם מקור סמכות הלכתית ראשונה במעלה.

אידיאולוגיה ,פעילות פוליטית ופרסומים
 .20אלקרצ'אוי מגדיר את השקפתו הדתית כ"אסלאם מתון" שמבקש לאזן בין השכל
והלב .הוא רואה בחיוב רפורמות באסלאם אותן הוא מגדיר כ"תיקונים של תפיסות שהושחתו".
כחלק מהשקפה זו ,נחשב אחד מראשי דוקטרינת "חוק המיעוטים המוסלמים" )פקה
אלאקליאת( המספקת למיעוטים המוסלמים בעולם מרווח תמרון המאפשר להם לפשר
בין חיי היום-יום לבין ההלכה האסלאמית .תפיסה זו נועדה בשלב הראשון להביא לאיחוד
ולגיבוש בקרב המיעוטים המוסלמים ,כדי לאפשר להם לחיות תחת שלטון לא מוסלמי,
אולם בשלב הסופי לסייע להפצת האסלאם בעולם כולו.
 .21בה בעת ,פעילותו לגשר בין אילוצי היום-יום של המהגרים המוסלמים לבין ההלכה
האסלאמית ,כרוכה בראיית כיבוש אירופה את יעדו הבא של האסלאם .בשנת  2003הוא
פרסם פסק הלכה המצהיר ,כי "האסלאם יחזור לאירופה ככובש וכמנצח ,לאחר שגורש
ממנה פעמיים .הפעם הכיבוש לא יהיה באמצעות החרב ,אלא באמצעות ההטפה
והפצת האידיאולוגיה ...העתיד שייך לאסלאם ...התפשטות האסלאם עד שיכבוש את העולם
כולו ויכלול את המזרח ואת המערב ,היא תחילת חזרת הח'ליפות האסלאמית"...
 .22מוסלמים שמרניים מתנגדים לגמישות היתרה שמפגין לדעתם קרצ'אוי ולא אחת
הותקף על פסקי הלכה "מתירנים מידי" שהוציא .למרות הביקורת הנמתחות על משנתו הוא זוכה
לכבוד והערכה גדולים בעולם המוסלמי ורוב אנשי ההלכה המוסלמים מכבדים את פסיקותיו.
בעיני רבים נחשב אלקרצ'אוי כיום כיורשו של סייד קטב )הוגה דעות ופעיל בכיר בתנועת
האחים המוסלמים במצרים( וכסמכות הדתית והאידיאולוגית העליונה של האחים
המוסלמים ,אף כי הוא דחה הצעות לכהן כמנהיג הרשמי של התנועה.
 .23אלקרצ'אוי פרסם שורה ארוכה של פסקי הלכה וכן מפר רב של ספרים שהחשוב בהם הוא
הספר "מותר ואסור באסלאם" .הספר תורגם לשפות רבות ונמכר במיליוני עותקים .כיום הוא
נחשב לספר המוסלמי הנמכר ביותר באירופה לאחר הקוראן.
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שיח' ד"ר יוסוף קרצ'אוי עונה לשאלות הצופים
) 15במרס  ,2009ערוץ אלג'זירה(

יחסו של אלקרצ'אוי לפיגועי ההתאבדות ותמיכתו
בחמאס
 .24אלקרצ'אוי מחזיק בדעות קיצוניות בכל הקשור לישראל והוא מהווה מקור סמכות דתי
ראשון במעלה גם עבור חמאס .אלקרצ'אוי הנו תומך נלהב בטרור הפלסטיני כולל נגד
מטרות אזרחיות בטענה ,כי מדובר בביטוי לגיטימי של "התנגדות" ,וכי ישראל היא חברה
מיליטאריסטית שבה כל אזרח הוא חייל בפוטנציה.
 .25אלקרצ'אוי הוציא פסקי הלכה הקוראים לג'האד נגד ישראל והיהודים והמתירים
ביצוע פיגועי התאבדות ,גם אם נפגעים בעקבותיהם נשים וילדים .הוא פרסם גם פסק
הלכה המתיר תקיפת יהודים ברחבי העולם שכן בראייתו אין הבדל יסודי בין יהדות לבין הציונות
ועל כן כל מטרה יהודית היא שוות ערך למטרה ישראלית.
 .26מעמדו המוביל של אלקרצ'אוי באסלאם הסוני מקנה משנה תוקף לחוות הדעת
ההלכתית שלו ,הנותנות הכשר לטרור הפלסטיני ,והופכות אותו לגורם בעל השפעה רבה
בעיצוב הלך הרוח האנטי-ישראלי בעולם המוסלמי והערבי.
 .27כך ,ביולי  ,2003בעיצומה של מתקפת טרור המתאבדים )האנתיפאדה השנייה( התייחס
אלקרצ'אוי לסוגיית פיגועי ההתאבדות .בכנס של "המועצה האירופית לפסקי הלכה )פתוה(
ומחקר ) (ECFRלדבריו פעולות "האסתשהאד" )מות הקדושים למען אללה( ,75שמבצעים
הארגונים הפלסטינים כדי להתנגד ל"כיבוש הציוני" אינן נכללות בשום פנים ואופן במסגרת
ההגדרה של הטרור ) 19ביולי  ,2003אלשרק אלאוסט( .הוא גם השמיע בהזדמנויות נוספות
תמיכה בפיגועי ההתאבדות ,בין השאר ב 8) BBC-בפברואר  (2010ובערוץ אלג'זירה ) 28בינואר
.76(2009
 .28ראוי לציין ,כי בכירים בחמאס הסתמכו על פסקי ההלכה של אלקרצ'אוי המתירים
ביצוע פיגועי התאבדות נגד ישראל כדי להצדיק סוג זה של פיגועים )השנוי במחלוקת(.
כך למשל:

75
76

מבצע פעולת ההתאבדות נקרא "אסתשהאדי" ,מי שהקריב עצמו במודע למען אללה.
עפ"י דוח ממר"י 8 ,בפברואר .2010
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א .שיח' חאמד אלביתאוי ,פעיל בכיר של חמאס ביהו"ש ,קבע תוך כדי הסתמכות על
פסק הלכה של קרצ'אוי ,כי עפ"י ההלכה האסלאמית "הג'האד הוא מצווה קולקטיבית
)פרצ' כפאיה( ;...ואולם ,אם הכופרים כובשים שעל כלשהו מאדמתם של המוסלמים -
כפי שקרה הלכה למעשה בכיבוש פלסטין ע"י היהודים  -הרי שהג'האד הופך למצווה
החלה על הפרט )'פרצ' עין'(" ,ולכן פיגועי ההתאבדות מותרים.77
ב .ד"ר עבד אל-עזיז אלרנתיסי ,מראשי חמאס ,שנהרג בסיכול ממוקד ,הסביר
בהסתמכו על פסק הלכה של אלקרצ'אוי" :התאבדות תלויה בכוונה .אם מוסר הנפש
מתכוון להרוג את עצמו ,משום שמאס בחיים הרי שזוהי התאבדות .ואולם ,אם הוא רוצה
למסור את נפשו כדי להלום באויב ולזכות בשכר מאללה  -הרי שהוא נחשב למוסר נפש
)ולא למתאבד(.78
 .29כדי לסייע במימון תשתית ה"דעוה" האזרחית של חמאס ,הקים אלקרצ'אוי את
"קואליצית הצדקה" ,שבראשה הוא עומד .זהו ארגון גג המשמש לגיוס כספים עבור חמאס
ועבור פעילויות אסלאמיסטיות אחרות ברחבי העולם" .קואליציה" זו הוכרזה כמסייעת לטרור
והוצאה אל מחוץ לחוק בישראל בפברואר  .2002בדצמבר אותה שנה היא הוצאה אל
מחוץ לחוק גם בארה"ב.
 .30אלקרצ'אוי עוין את הרשות הפלסטינית .בתחילת שנת  2010מתח אלקרצ'אוי ביקורת
על אבו מאזן על רקע הצבעה בעניין ביטול דוח גולדסטון ,והוציא פסק הלכה לפיו יש לסקול
את אבו מאזן במכה .אבו מאזן ,דרש מאלקרצ'אוי לחזור בו מדבריו .אלקרצ'אוי מצדו הכחיש
את פרסום פסק ההלכה ,אולם אישר שאמר במהלך דרשה שאם האשמות נגד אדם כלשהו
ברשות יוכחו כנכונות )בסיוע לביטול ההצבעה על דוח גולדסטון( הרי יש לסקול אותו במכה
כעונש על בגידה ) 7בינואר  ,2010אסלאם און ליין( .בתגובה מסר מחמוד אלהבאש ,שר
ההקדשים והדתות ברשות הפלסטינית ,כי משרדו הורה לכל דרשני המסגדים בשטחי הרשות
לתקוף את אלקרצ'אוי באופן אישי ) 18בינואר  ,2010אלקדס אלערבי(.

התבטאויות אנטישמיות
 .31אלקרצ'אוי השמיע לא אחת התבטאויות אנטישמיות בעלות אופי אסלאמי .כך למשל,
התכנית "ההלכה והחיים" ,ששודרה בערוץ אלג'זירה ב 15-במרס  ,2009דנה בנושא הצדיקים
באסלאם .אחד הצופים הפנה שאלה לאלקרצ'אוי לגבי תפקידם של הצדיקים )אלצאלחון(
בקוראן בשחרור המקומות הקדושים )לאסלאם( וניצחון האומה )המוסלמית(.
 .32אלקרצ'אוי ניצל את ההזדמנות למתן תשובה ,שכללה השתלחות בעלת אופי אנטישמי
מובהק נגד העם היהודי בהתבססו על מסורת אסלאמית )חדית'( ידועה הקוראת להרוג
ביהודים .בתשובה לשאלה אמר אלקרצ'אוי ,כי הצדיקים הם "מלח הארץ" שבאמצעותם תמיד
משוחררות האדמות .לדבריו ,הצדיקים הם מקור התקווה והשאיפה שבאמצעותם תשוחרר
ירושלים ,תשוחרר פלסטין ,תשוחרר עזה וישוחררו כל האדמות עליהן שולטים אויבי המוסלמים.
77
78

אלחיאת 25 ,בפברואר .2001
שם.

75
קרצ'אוי ממשיך לפרט את עמדתו בנושא בהדגישו ,כי המלחמה נגד היהודים אינה מלחמה
של הפלסטינים בלבד אלא מלחמה של כלל המוסלמים.
 .33שיח' אלקרצ'אוי הסתמך בתשובתו על המסורת )החדית'( הידועה אודות מלחמת אחרית
הימים בין המוסלמים לבין היהודים .לדבריו ,כפי שהם מובאים בתכנית ,אמר הנביא מחמד:
"לכן תמשיכו להילחם ביהודים והם ילחמו בכם ,עד שיהרגו אותם המוסלמים .היהודי
מתחבא מאחורי האבן והעץ .האבן והעץ אומרים ,הוי עבד אללה ,הוי המוסלמי ,הנה היהודי
מאחורי ,בוא והרוג אותו" .79אלקרצ'אוי מפרש את החדית' באומרו ,כי הוא מתייחס לכך שכל
דבר הניצב ליד אלה אשר יילחמו ביהודים וישחררו את האדמה ,אפילו האבן והעץ ,יצביע על
)מיקומם של( היהודים .הוא מוסיף ,כי אלה המבצעים את המערכה לשחרור המקומות הקדושים,
הם עבדי אללה המוסלמים ,ולא ירדנים או פלסטינים או מצרים או עיראקים.

עמדת אלקרצ'אוי כלפי אלקאעדה וג'האד עולמי
 .34שיח' אלקאצ'אוי גינה את פיגועי ה 11-בספטמבר וקבע ,כי חובתו של כל מוסלמי
לסייע להביא את מבצעי הפיגוע לדין .לעומת התנגדותו לאלקאעדה ,הוא קרא בעבר
לפגוע באמריקנים הפועלים בעיראק.
 .35בכנס בנושא "הפלורליזם באסלאם" ,שהתקיים בסוף אוגוסט  2004באיגוד העיתונאים
במצרים בקהיר ,פרסם השיח' יוסוף אלקרצ'אוי חוות דעת הלכתית )פתוה( המתירה
לחטוף ולרצוח אזרחים אמריקנים בעיראק כדי ללחוץ על הצבא האמריקני להסיג את
כוחותיו .אלקרצ'אוי הדגיש ,כי "כל האמריקנים בעיראק הם לוחמים ,אין הבדל בין אזרח לבין
חייל ,ויש להלחם בהם משום שהאזרח האמריקני בא לעיראק כדי לשרת את הכיבוש .חטיפתם
והריגתם של אמריקנים בעיראק היא חובה )דתית( כדי שיצאו ממנה ויעזבו אותה לאלתר.
ההתעללות בגופות ההרוגים )לעומת זאת( אסורה באסלאם ) 2בספטמבר  ,2004אלשרק
אלאוסט ,לונדון(.
 .36אלקרצ'אוי פרסם חוות דעת זו שבוע לאחר שהתפרסם גילוי דעת של אישים ממדינות שונות
בעולם המוסלמי ובו קריאה לתמיכה בכוחות הנלחמים נגד הקואליציה בעיראק .גילוי דעת זה
נחתם ע"י  93אנשי דת מוסלמים כולל אישים מתנועת האחים המוסלמים ובהם אלקרצ'אוי
ואישים מחמאס ,מג'האד אסלאמי ומחזבאללה ) 23באוגוסט  ,2004אלקדס אלערבי ,לונדון(.
 .37לנוכח סערה שעוררה חוות דעתו המתירה להרוג אזרחים אמריקניים בעיראק,
שלח אלקרצ'אוי ,עשרה ימים לאחר מכן ,פקס למשרדי היומון הבינערבי אלחיאת שבו
הכחיש את "מה שייחסו לו כלי התקשורת" בעניין זה .לדבריו" ,כמה אמצעי תקשורת טענו
שאני פרסמתי חוות דעת הלכתית שיש חובה להרוג אזרחים אמריקניים בעיראק .אין לכך בסיס.
כלל לא פרסמתי פתוה בעניין זה .נשאלתי באגודת העיתונאים המצריים לפני מספר ימים לגבי

 79עפ"י החדית' המקורי ,כל עץ ואבן יסגירו את מקום מחבואם של היהודים פרט לעץ הימלוח )שיח קוצני הגדל באזורים
מדבריים( שיגן על היהודים ולא יסגיר את מקום מסתורם .בגרסאות אחרות של המסורת ,דוגמת זו שצוטטה ע"י שיח'
קרצ'אוי ,מנוסחים דברי הנביא לאו דווקא כנבואת אחרית הימים אלא בהקשרים פוליטיים עכשוויים וכציווי כללי
למוסלמים להרוג יהודים ,ללא מוטיב ההגנה עליהם של עץ הימלוח.
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ההיתר להיאבק בכיבוש בעיראק ועניתי בחיוב .אחר כך נשאלתי לגבי האזרחים האמריקניים
בעיראק והשבתי בשאלה בלבד  -האם יש בעיראק אזרחים אמריקניים? כידוע אינני משתמש
בפתוה מעין זו במילה 'הריגה' אלא במילה 'מאבק' שהיא מקיפה הרבה יותר מן המילה הריגה
ופירושה אינו בהכרח הריגה .כמו כן ,גיניתי בעבר במספר הזדמנויות חטיפה של בני ערובה
ודרשתי לשחררם ולא לאיים בהריגתם" ) 9בספטמבר  ,2004אלחיאת ,לונדון(.
 .38יצוין ,כי לפני פרסום הכחשה זו אישר מנהל לשכתו של אלקרצ'אוי ,עצאם חלימה,
כי אלקרצ'אוי פרסם חוות דעת הלכתית לפיה חובה להילחם באזרחים האמריקניים
בעיראק בהיותם פולשים ) 23בספטמבר  ,2004אלקדס אלערבי ,לונדון(.

אלקרצ'אוי ואיראן
 .39אלקרצ'אוי מתנגד נמרצות לניסיונות ההתפשטות של האסלאם השיעי והוא מותח
ביקורת על מאמציה של איראן להפיץ את השיעה בקרב המדינות הסוניות .אלקרצ'אוי
אף יצא מספר פעמים בביקורת נגד חסן נצראללה ,מנהיג חזבאללה.

קריאה למוסלמים להשיג נשק גרעיני
 .40אלקרצ'אוי התבטא בעבר ,כי על המוסלמים להשיג נשק גרעיני "כדי להטיל אימה בליבות
אויביהם" .עם זאת ציין ,כי אין להשתמש בנשק הגרעיני.80

התייחסות אלקרצ'אוי לאירועים האחרונים בתוניסיה
ובלוב
 .41בהתייחסו לאירועים בתוניסיה אמר ,כי יש להמשיך במאבק עד שכל אנשי מפלגתו של
הנשיא בן עלי יועברו מתפקידם ,חוץ מהנשיא הזמני ,אשר צריך לדעתו להישאר כדי שלא ייווצר
ואקום חוקתי .הוא קרא לתוניסיה לשחרר את האסירים הפוליטיים ,להחזיר גולים פוליטיים,
ולהחזיר מנהגים אסלאמיים שנאסרו ע"י שלטונו החילוני של הנשיא המודח כמו לבישת
הרעלה )חג'אב( בקמפוסים של האוניברסיטאות.
 .42בהתייחסו לאירועים בלוב קרא אלקרצ'אוי למעמר אלקד'אפי לעזוב את השלטון וללמוד
את הלקח מהאירועים במצרים ובתוניסיה .הוא קבע ,כי המרי נגד אלקד'אפי הנו חובה
הלכתית אסלאמית ,קרא לבני השבטים בלוב למרוד בקד'אפי ולהצטרף לשורות המפגינים,
וקרא לאנשי הצבא בלוב "לנהוג כמו אחיהם במצרים ,לעמוד בשורה אחת יחד עם בני עמם ,כדי
להשיב את לוב לצביונה הערבי והאסלאמי" .הוא קבע ,כי אלו שנהרגו במהלך האירועים
האלימים בלוב הם שהידים ,היושבים בגן עדן ,התומכים בלוחמי ג'האד המתקוממים נגד
המשטר הלובי ) 20בפברואר  ,2011הטלויזיה המצרית ,ראיון טלפוני עם אלקרצ'אוי ששודר
במסגרת מהדורת החדשות(.

80

 18באוקטובר  ,2002הטלויזיה הקטרית ,עפ"י ממר"י.
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פרק י"ב  -ארגונים אסלאמיים ג'האדיסטיים
במצרים ששאבו השראה רעיונית מהאחים
המוסלמים
כללי
.1

החל משנות ה 70-ועד שלהי שנות ה 90-של המאה הקודמת היוותה פעילות

הקבוצות האסלאמיות המיליטנטיות במצרים האתגר הגדול ביותר למשטר בתחום
ביטחון הפנים .מספר הקבוצות נאמד בכמה עשרות שהגדולות והמובילות ביניהן הן
אלג'מאעה אלאסלאמיה ואלג'האד .81חלקן פרשו מתנועת האחים המוסלמים כתוצאה
מחילוקי הדעות על הדרך להשגת היעד  -הפיכת מצרים למדינת הלכה אסלאמית והחלת החוק
האסלאמי )שריעה( על כל תחומי החיים במדינה .קבוצות אחרות שאבו מתנועת האחים
המוסלמים והוגיה השראה רעיונית וארגונית.
.2

בבסיס האידיאולוגיה של הקבוצות האסלאמיות עומדת האשמת המשטר בכפירה

באסלאם )תכפיר( .זרם האסלאם המיליטנטי היה עצמו חלוק לגבי אופן השגת היעד של הקמת
מדינה וחברה אסלאמית בין שתי גישות רעיוניות בסיסיות:
א .ג'האד  -מלחמת מצווה נגד המשטר להשגת המטרה הכולל מאבק אלים נגד ראשי
המשטר וזרועותיו כדי להביא להפלתו .גישה זו הנחתה את שני הארגונים המובילים -
אלג'מאעה אלאסלאמיה ואלג'האד.
ב .אלתכפיר ואלהג'רה  -בנוסף למשטר ,גם החברה היא מושחתת ורקובה וגם היא
אשמה במצב החברתי הנוכחי .לפיכך על המאמינים חלה חובה לפעול נגד החברה
הכופרת ,זאת תוך פרישה פיזית ממנה וקיום חיים אסלאמיים אמיתיים תוך סיוע
להתמוטטות המשטר והחברה .בעקבות ההתמוטטות על המאמינים לקחת את ההנהגה
לידיהם ,להקים חברה אסלאמית טהורה וצודקת .עד אז על המאמינים נאסר
להתערות בחברה ,להשתתף בבחירות או לשאת משרות ממשלתיות.
 .3הקבוצות הללו מביעות התנגדות עזה למערב בכלל ולישראל וליהודים בפרט ,להם הן
מייחסות תפקיד מרכזי להבאת האסלאם למעמדו הנחות בעידן המודרני .עם זאת ,ההתנגדות
למערב ולציונות אינה נמצאה במקום ראשון בסדר עדיפות הקבוצות ובתפיסתן
המלחמה בישראל תגיע לאחר סיום המאבק באויבו הראשון במעלה ,שהוא המשטר
המצרי.

 81ארגונים אסלאמיים מיליטנטיים נוספים שפעלו במצרים קטנים יותר ועיקרם קבוצות שפרשו מהארגונים המובאים
בפרק .בין הארגונים הקטנים ניתן למנות את ארגון טלאא'ע אלפתח )פלג של ארגון אלג'האד שנחשף לראשונה בשנת
 ,(1993ארגון אלשוקיון )פלג שפרש בשנת  1988מאלג'מאעה אלאסלאמיה ונקרא על שם מייסדו( ,ארגון אלחרכיון )פלג
פורש מאלג'האד ,ארגון מקומי במחוז בני-סויף( ,ארגון אלואת'יקון מן אלנצר )פלג שפרש מאלג'האד בשנת ;(1991
אלתוקף ואלתבין )פלג מארון אלתכפיר ואלהג'רה( ,אלנאג'יון מן אלנאר )פלג שנוצר כתוצאה מפילוג אלג'האד בראשית
שנות ה.(80-
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אלג'מאעה אלאסלאמיה
 .4ארגון אלג'מאעה אלאסלאמיה הנו הגדול והפעיל בין הארגונים הקיצוניים שפעלו
במצרים .הארגון הוקם בסוף שנות ה 60-כארגון סטודנטים המקורב לאחים
המוסלמים .באמצע שנות ה 70-פרש הארגון מהאחים המוסלמים על רקע חילוקי דעות
והתחושה שהאחים מתונים מדי בגישתם למשטר .הארגון התמסד בסוף שנות ה 70-ובתחילת
שנות ה 80-הוקמה הזרוע הצבאית שלו לביצוע פיגועים אלימים .באותה עת התהדקו
היחסים בינו לבין ארגון אלג'האד והם פעלו בתאום מלא ,כולל ביצוע רצח הנשיא סאדאת
בשנת ) 1981את הרצח עצמו ביצע ארגון אלג'האד ,כשארגון אלג'מאעה אלאסלאמיה תקף בו
זמנית את מחלקת הביטחון באסיוט והביא למותם של עשרות שוטרים( .לאחר הרצח רמת שת"פ
בין שני הארגונים פחתה על רקע סכסוך בין מנהיגיהם.
 .5הארגון הורכב מחבורות שונות הכפופות למרותו באזורי מצרים בהם הוא היה פעיל ובעיקר
במצרים עלית )מחוזות אסיוט ,קנא ואלמניא( ,רובעי עוני בקהיר )בדגש על אמבאבה ,עין
שמס וג'יזה( ובאלכסנדריה .עפ"י ההערכה ,מנה הארגון בין אלפים לבין עשרות אלפי פעילים
ומבנהו היה דומה לזה של האחים המוסלמים )מנהיג רוחני ,מועצת השורא והנהגה מרכזית
כ"מעין" ממשלה המופקדת על "תיקים" שונים ומערך ארגוני דומה ברמת המחוזות הכפוף
להנהגה המרכזית( .גוף ההנהגה העליון של הארגון הנו מועצת השורא ,המונה מספר
חברים מצומצם )חלקם בחו"ל והאחרים כלואים במצרים( .מועצה זו מהווה את "הנהגת
החוץ" של הארגון" .הנהגת הפנים"  -מוגבלת אמנם ביכולתה להכווין פעילויות מבצעיות
ושוטפות של הארגון מבין כתלי הכלא ,אולם לחבריה שמורה עמדה בכירה ביותר ,ייתכן אף
זכות ההחלטה הסופית ,בסוגיות הלכתיות ובכל הקשור לדרכי הפעולה האסטרטגיות של
הארגון.
 .6הדמות הבולטת בארגון היא שיח' עמר עבד אלרחמן  -מנהיגו הרוחני של הארגון  -איש
דת עיוור בעל תואר דוקטור להלכה מאוניברסיטת אלאזהר ,הושפע בילדותו מכתבי אבן תימיה
וסיד קטב .בעת לימודיו באלאזהאר הכיר את עבדאללה עזאם )ראו בהמשך( ובשנות השמונים
הפכו השניים לידידים קרובים .עפ"י מחקר של Adrian Morganהבריטי אודות האחים המוסלמים,
הגיע עבד אלרחמן לארה"ב תחת חסות שני פעילים של האחים המוסלמים ,מחמוד אבו חלימה
ומצטפא שלבי )אבו חלימה נידון ל 20-שנות מאסר בגין מעורבותו בניסיון פיצוץ מרכז הסחר
העולמי .82מרצה כיום מאסר עולם בארה"ב בשל מעורבותו בתכנון וביצוע הפיגוע הראשון
במרכז הסחר העולמי ) 26בפברואר .(1993

82

Adrian Morgan, Muslim Brotherhood's Long-Standing War on the West.
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שיח' עמר עבד אלרחמן )ויקיפדיה(

 .7דמויות נוספות:
א .מצטפא אחמד חסן חמזה  -יו"ר מועצת השורא של הארגון.
ב .מחמד מח'תאר ג'מעה אלמקראא'  -חבר במועצת השורא.
ג .שיח' עבד אלאא'ח'ר  -חבר במועצת השורא.
.8

פעולות הטרור הבולטות של הארגון :התנקשות ביו"ר מועצת העם )בשנת  ;(1990ניסיון

התנקשות בשר ההסברה )בשנת  ;(1993התנקשות באידיאולוג והעיתונאי האנטי-פונדמנטליסטי
פרג' פודה )בשנת  ;(1992פיגועים "מטרידים" נגד התיירות הזרה במצרים ,קופטים )התנקשויות,
שריפת בתים ובתי עסק( וכוחות ביטחון )בדגש על קציני משטרה ,לרבות בכירים( .הארגון גם
הוכיח מספר פעמים את יכולתו להוציא לפועל פיגועים "איכותיים" יותר ,ולעתים אף
אסטרטגיים :ניסיון ההתנקשות בנשיא מבארכ באדיס אבבה )בשנת  ,(1995פיצוץ מכונית תופת
ברחוב בקרואטיה )בשנת  ;(1995והפיגוע נגד תיירים ) 58הרוגים( בלוקסור )בשנת .(1997
.9

בעקבות סדרת ההצלחות הבולטות של המשטר המצרי במאבקו נגד הארגון,

במצרים ומחוץ לה ,פרסמו )החל מיולי  (1997המנהיגים הכלואים סדרת הצהרות ,שבהן
קראו ל"הפסקת אש" בפעולות נגד המשטר .במרס  1999גם הנהגת ה"חוץ" של הארגון
הכריזה על קבלת היוזמה ,כמהלך טקטי .מאז הכרזה זו נשאר הארגון מחויב לה .החל משנת
 2002מנהיגי "הפנים" הכלואים פעלו להכרה ביוזמת "הפסקת האש" לא כצעד זמני וטקטי,
אלא כמהלך אסטרטגי וקבוע )נציגים מהארגון אף הביעו התנצלותם על פשעי העבר( מצד
כלל חברי הארגון )כולל הנהגת ה"חוץ" הקיצונית יותר( .המשטר מצדו ,מעניק להנהגת "הפנים"
של הארגון "גזרים"  -בעיקר במחוות כגון שחרור עצורים  -ומנגד נקט מול הנהגת ה"חוץ" קו
קשוח ופעל להסגרת הפעילים החופשיים והעמדתם לדין .כיום "הנהגת הפנים" של הארגון
מגנה כל פעילות טרור ומיישרת קו עם המשטר ,אפילו נגד ארגון האחים המוסלמים.

אלג'האד
 .10ארגון אלג'האד הוקם בשנת  ,1975נחשף ע"י המשטר בשנת  ,1978חבריו נעצרו
והארגון פורק .בשנים  1979-1978הוקם הארגון בשנית והפך לארגון הגדול והחזק ביותר מסוגו
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במצרים .לאחר רצח סאדאת ,אותו ביצע ,נחשף הארגון שנית ,אחדים ממנהיגיו הוצאו להורג
ואחרים נכלאו או הושמו במעקב משטרה .הארגון התקשה להתאושש ממכה זו והפך
מארגון מיליטנטי ראשי לארגון שני בגודלו אחרי אלג'מאעה אלאסלאמיה.
 .11בתחילת שנות ה 90-החלה בפקיסטאן התארגנות לכינונו מחדש של ארגון
אלג'האד ,ביוזמתו ובהנהגתו של ד"ר אימן אלט'ואהרי ,המשמש כיום כסגנו של
אסאמה בן לאדן מנהיג אלקאעדה .במסגרת ההתארגנות ,הקים הארגון את מפקדתו
הצבאית באפגניסטאן .עיקר הפעילות של הארגון באותה תקופה נועדה לבנות תשתית מבצעית
של תאים מחתרתיים בקהיר ,באלכסנדריה וברחבי הדלתא .הוקמו מספר תאים אשר עסקו
בהשגת אמצעי לחימה ,הכנת רשת דירות מסתור ומחסני נשק ,אימונים ,איסוף מודיעין למבצע
)מל"מ( ,מימון עצמי ותכנון פעולות נועזות ואיכותיות )דוגמת התנקשויות בבכירי משטר(.
 .12הארגון הורכב מהמועצה המכוננת הזרוע העליונה של הארגון שהורכבה מועדות נושאיות
המפקחות על פעילותו וממועצת השורא )ככל הנראה כגוף מתאם )גיוס כספים ,איתור מקומות
אימונים( .הארגון קיים קשרים )מימון ,אימונים( עם גורמים מחוץ למצרים  -סודאן ,איראן,
אפגניסטאן )חברי הארגון השתתפו במלחמה נגד ברית המועצות חלק ממסלול הכשרתם
הצבאי( ,פעיליו שהו במדינות ערב שונות וגייס כספים גם במדינות אירופה.
 .13מנהיגיו הבולטים של הארגון:
א .עבד אלזומור ,מנהיג צבאי של הארגון שנעצר לאחר רצח סאדאת והושם במאסר
ארוך.
ב .אימן אלט'ואהרי  -נעצר לאחר רצח סאדאת ולאחר שחרורו העתיק את מקום מושבו
לפאקיסטאן ,והפך לימים למספר שניים בארגון אלקאעדה .ארגון אלג'האד קיבל את
עמר עבד אלרחמן כמנהיגו הרוחני.
 .14הארגון מנה אלפי חברים פעילים .נראה ,כי עיקר הדגש בארגון הושם על הפעילות
האלימה וחלקה של ההסברה וההטפה בו היה פחות מרכזי יחסית .הארגון פעל בעיקר באזור
מצרים עלית )בדגש על אסיוט ובני סויף( ובשכונות העוני של קהיר )בדגש על אמבאבה ,עין
שמס וג'יזה( .בין פעולות הטרור ה"איכותיות" של הארגון  -ניסיונות התנקשות בראש הממשלה
)דצמבר  (1993ובשר הפנים .לצדם ,ביצע הארגון פעולות טרור "פשוטות" יותר )פיגועי ירי
והשלכת רימונים ,הנחת מטעני חבלה ,ופעילות נגד המיעוט הקופטי ,שוטרים ואנשי ביטחון פנים,
תיירים( .זאת ,ככל הנראה ,בכדי להתחרות באטרקטיביות ובחשיפה לה זכתה אלג'מאעה
אלאסלאמיה ,בשל ביצוע פיגועים במאפיינים אלו.
 .15שיטות הפעולה של ארגון אלג'האד התאפיינו באורך-רוח ,בהקפדה על תכנון
מדוקדק ואיסוף מודיעין למבצע ,בשילוב פעילים ממדינות שונות בפעילות המבצעית
ובהקפדה על ביטחון שדה ,ביטחון קשר ומידור .כך ,הורכבו תאי הארגון בתוך מצרים
ממספר רב של חוליות עצמאיות )שנקראו טלאא'ע אלפתח -חלוצי הניצחון( ,שמנו מספר קטן
של פעילים .כל יחידה התאמנה בביצוע מספר משימות מוגבלות ומצומצמות בהיקפן .במקרה
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של פיגוע גדול ומורכב יותר ,היה מנהיג הארגון מחלק מטלות ליחידות השונות ,בחשאיות מלאה,
עד להשלמת כל מרכיבי המשימה.
 .16המשטר הצליח לפגוע בצורה משמעותית בתשתית הארגון בתוך מצרים ולעצור
פעילים רבים ומרכזיים והארגון נאלץ להעתיק את מרכז הכובד של תשתיתו ופעילותו
אל מחוץ למצרים .במסגרת זו ,הוא הקים רשת תאים ברחבי העולם :אפגניסטאן ,לבנון,
סוריה ,סעודיה ,ירדן ,סודאן ,צ'צ'ניה ,ארה"ב ,קנדה ,בריטניה ,גרמניה הולנד ועוד,
שהתמקדו בפעולות הסברה ומימון .במקביל להעתקת תשתית הארגון לחו"ל ונוכח המצוקה
אליה הוא נקלע ,הארגון החל להדק את שת"פ שלו עם ארגון אלקאעדה של אסאמה בן
לאדן ,עד שחבר אליו )פברואר  ,(1998ולמעשה הכפיף עצמו לפעילותו וליעדיו.
 .17בשנת  ,2000הנהגת הארגון קראה להכריז על "הפסקת כל פעולות האיבה נגד
מצרים ולמקד את כל המאמצים במטרה העיקרית ,ניהול מלחמת קודש לשחרור מסגד
אלאקצא" .היוזמה זכתה ,אומנם ,לתמיכה הולכת וגוברת של מנהיגי "הפנים" הכלואים ,וקיבלה
עידוד מכיוון המשטר ,שנקט בפומבי צעדים חיוביים כלפי הארגון ,ושחרר מכלאם מאות
מפעיליו .אולם בפועל ,הנהגת הארגון בחוץ המשיכה לעסוק בפעילות מבצעית ,באותם
מאפיינים כמו קודם ליוזמה.
 .18בשנת  2001הודיע אימן אלט'ואהרי ,כי ארגונו החליט להפסיק את הפעילות נגד
המשטר ,אך הדגיש כי יש להמשיך בביצוע פיגועים נגד יעדים מערביים .הנהגת הארגון
גינתה גם את הפיגועים בשנים האחרונות במצרים ואף הצהירה ,כי בכוונת הארגון לצאת ביוזמה
להפסקת האלימות בדומה ליוזמה של אלג'מאעה אלאסלאמיה .עם זאת ,נראה כי הארגון מתנה
יוזמה זו בביצוע רפורמות פוליטיות במצרים ,במתן חירויות הכלל ,ובזכותם של חברי הארגון
לקבל את זכויותיהם הפוליטיות מיד לאחר שישוחררו.

אלתכפיר ואלהג'רה
 .19הארגון הוקם בשנת  1971והיה פעיל ואלים בעיקר בסוף שנות ה 70-ובתחילת
שנות ה ,80-אך כנראה המשיך להתקיים בפרופיל נמוך גם שנים לאחר מכן .כך ,לפי
הודעות משרד הפנים משנת  ,1989נחשף ארגון סודי קיצוני שהוקם בידי חברי אלתכפיר
ואלהג'רה בפיקוח ובמימון איראניים .בדצמבר  1992הגדיר שר הפנים את ארגון אלתכפיר
ואלהגרה כאחד משני הארגונים המסוכנים ביותר במצרים.
 .20לפי האידיאולוגיה של הארגון על המאמינים להגר למקום מבודד ,עדיף מדבר ,ושם
להקים מחדש חברה אוטנטית מוסלמית תוך המתנה להתמוטטות החברה הרקובה
והמשטר שלה ואז להשתלט על המדינה ולהקים בה חברה אסלאמית אמיתית .בתקופות
שונות הגשים הארגון תפיסה זו והקים במדבר המערבי ובפאתי הערים קהילות קטנות ומבודדות.
עפ"י עקרונות הארגון ,אסור לאיש מחבריו להיכנע לשליטים והנאמנות והציות נתונים לאל לבדו.
הארגון רואה בכל מי שמשתייך לקבוצה מוסלמית אחרת כופר ,גם אם הוא ממלא את מצוות
האסלאם .לכן ,קבע עונשים כולל עונש מוות על החברים הפורשים ממנו .הארגון מתיר רק

82
לחבריו להפעיל את עיקרון האג'תהאד )פסיקת הלכה על בסיס שיפוט אישי( כדי לדחות הלכות
שהתקבלו לאחר מחמד ושולל זכות זו מכל מוסלמי אחר.
 .21מנהיגו הבולט של הארגון ומייסדו היה שכרי מצטפא שנחשב למפקדו הכללי )אמיר
אלעאם( ,שהוצא להורג בסוף שנות ה .70-הארגון פעל באמצעות תאים שונים ברחבי מצרים
תוך הקפדה על מידור מרבי ביניהם ובשיא פעילותו מנה אלפי חברים ,בעיקר צעירים מן המעמד
הבינוני הנמוך העירוני .מימונו בא מתרומות חברים ותומכים במצרים ומחוצה לה .בין פעולות
הטרור הבולטות שלו הייתה חטיפה ורצח של שר ההקדשים בשנת .1977

דמויות בולטות בארגון אלקאעדה ששורשיהן באחים
המוסלמים
 .22בארגון אקאעדה בולטות שתי דמויות ששורשיהן באחים המוסלמים:
א .ד"ר עבדאללה יוסף מצטפא עזאם:
 (1פלסטיני ,יליד סלת אלחרת'יה שמצפון מערב לג'נין .היה האידיאולוג של ארגון
אלקאעדה ושימש כמורהו הרוחני של אסלאמה בן לאדן .נתפס כדמות מופת בעיני
חמאס עד עצם היום הזה .במרכז הגותו עומדת הדגשת מרכזיות הג'האד )מלחמה
בכופרים( כחובה אישית החלה על כל מוסלמי  .הוא נלחם נגד הסובייטים
באפגניסטאן ומצא את מותו בפיצוץ מטען במכוניתו בפשאור  24בנובמבר .1989
 (2שורשיו האידיאולוגיים מצויים בתנועת האחים המוסלמים .הוא התחנך על ברכי
תורתו של חסן אלבנא בהיותו נער הקים תא של התנועה בכפרו .בהמשך הושפע
מאידיאולוגים נוספים של התנועה וביניהם סיד אלקטב .בעת לימודיו בדמשק,
שהותו בירדן ולימודיו באוניברסיטת אלאזהאר בקהיר הוא עמד בקשר עם פעילי
האחים המוסלמים והשתלב בפעילות התנועה .בתקופת שהותו במצרים הוא
התיידד עם בני משפחתו של סיד קטב ועם משפחתו של חסן אלהצ'יבי ,מי שהיה
המדריך הכללי של האחים המוסלמים המצרים ועם השיח' העיוור עמד עבד
אלרחמן .בהמשך הקצין את עמדותיו וקרא תיגר בפומבי נגד המשטרים הערביים.83

83

ראו ספרם של אסף מליח ושאול שי "מכאבול לירושלים" ,בו מצוי מחקר מקיף על חיי עבדאללה אלעזאם.
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עבדאללה יוסף מצטפא עזאם

 .23אימן אלט'ואהרי  -סגנו של אסאמה בן לאדן ,מנהיג ארגון אלקאעדה ,בהיותו בן ,14
הצטרף אלט'ואהרי לאחים המוסלמים והחליט כבר מגיל צעיר לממש את חזונו של סיד קטב
לממשלה אסלאמית .שנה לאחר מכן הוצא להורג סיד קטב ע"י נאצר ,ואלט'ואהרי הקים יחד עם
מספר תלמידים נוספים תא להפלת השלטון המצרי ולהקמת ממשלה אסלאמית .הוא הצטרף
לארגון ג'האד אסלאמי המצרי והיה אחד לפעילים הבולטים בו .נעצר בעקבות ההתנקשות
בסאדאת ,הורשע באחזקת נשק והיה נתון במאסר למשך שלוש שנים.84

אימן אלט'ואהרי
)הצילום מתוך אחת הקלטות שפרסם ארגון אלקאעדה(

84

ויקיפדיה.

