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 :مقدمة

يزا  تتبن   يطانية، تبر يطانية  ماي، رئيسة الوزراء البر ي والمخابرات البر
يطان  لمان البر ومن وراءها البر

عنارص وقيادات جماعة اإلخوان المسلمير  سياسة تحمل الكثبر من المجازفة غبر مأمونة العواقب تجاه 

 داخل بريطانيا، 
ً
 منهم أن احتواء جماعة اإلخوان، بدل

ً
ي بريطانيا من مواجهتها والقضاء عليها، ربم ظنا

 ا يق 

ي انار اإل
 
 .لسنوات القليلة الماضيةرها  اليي أنكوت ب  أوروبا ي

  

 جماعة بريطانيا  فقد وصفت
ً
ور " حائط الصد" بأنهااإلخوان مؤخرا اليي سيحمي بالدهم من شر

ي  لمان األورونر ي البر
 
، بحسب وصف تقرير لجنة العالقات الخارجية ي

ً
الجماعات اإلسالمية األكبر تطرفا

ي 
 
ي نوفمبر  بشأن نتائج التحقيقات ي

 
يزا كما ،  1026عالقة جماعة اإلخوان باإلرها ، الصادر ي بادرت تبر

ماي بعد توليها الحكم بشهر واحد فقط بالتودد إىل اإلخوان المسلمير  الهاربير  من مرص والدول األخرى 

 .بأن فتحت لهم با  اللجوء السياسي إىل بريطانيا

 

يطانية لعنارصها، توالت مال من وبمجرد أن أمنت جماعة اإلخوان المسلمير   حقة الحكومة البر

ي األعمال اإلرهابية 
 
ي أهم المدن والمقرات الحيوية بها، وخالل ثالثة أشهر فقط بعد  ي

 
قلب بريطانيا وي

بت لندن ومانشيسب  وويستمنيسب  بثالثة 
صدور تقرير لجنة العالقات الخارجية بشأن اإلخوان، رص ر

ي هيه العتداءات، حسبما كشفت إعتداءات إرهابية مدمرة عىل يد متطر 
 
، أحد المتورطير  ي فير  إسالميير 

ي يمتلكها اإلخوان 
ي أحد المساجد الن 

 
ي ي

التحقيقات، ينتمي لجماعة اإلخوان المسلمير  وتلق  تعليم  الدين 

ي مانشيسب  
 
ي عىل صلة وثيقة بالزعيم الروحي لجماعة اإلخوان، يوسف ي

، ومعلم  هو شيخ إخوان 

 .القرضاوي

 

ي بريطانيا عىل فهم حقيقة جماعة اإلخوان يهدف ه
 
يا التقرير إىل مساعدة صناع القرار ي

ي يتخفون وراءها من أجل ممارسة 
ية الن  ، والكشف عن شبكة المنظمات المدنية والخبر المسلمير 

ي أوروبا والوليات المتحدة األمريكية، وقياس 
 
ي يؤمنون بها ضد دول الغر  ي

أيدولوجية الجهاد العنيف الن 

ي داخل بريطانيا بالشكل الحاىلي والسماح لهم بالعمل بحرية  
 
مدى خطورة انتشار وتواجد جماعة اإلخوان ي
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يطانيير  ولكن عىل  كاملة ودون رقابة، لما يمثل  ذلك من تهديد كببر ليس فقط عىل حياة المواطنير  البر

، ومن ثم نهدف إىل الخروج بمجمو 
ً
ق األوسط أيضا عة من الستنتاجات أمن أوروبا بالكامل والشر

ور جماعة اإلخوان كخطوة ملحة  ي بريطانيا من السيطرة عىل شر
 
ي ستمكن صانع القرار ي

والتوصيات الن 

ي حر  بريطانيا ضد التطرف اإلسالمي واإلرها 
 
 . أوىل ي

 

 : بداية النهاية للتنظيم الدولي لإلخوان المسلمي   

ينيات القرن  ي عشر
 
 ترتسم كما كانت بداية اإلخوان من مرص ي

ً
، بدأت مالمح نهايتهم أيضا ي

الماض 

ي لحقت بالبالد اإلخوان  1022فبعد ثورة يناير . من داخل مرص
ي مرص، مكنت حالة الفوض  الن 

 
ي

ي يونيو 
 
عبر انتخابات جرى بها الكثبر من التالعب، وفق ما  1021المسلمير  من الوصول لسدة الحكم ي

ي تقارير الكثبر من المنظمات الحقوقية
 
ي كانت تتابع النتخابات آنياك ثبت ي

  1.الن 

 

ي يوليو 
 
ي ثورة شعبية دعمها الجيش ي

 
، ضد نظام 1022لكن شعان ما انتفض الشعب المرصي ي

 
ً
 وسياسيا

ً
ي إدارة مرص اقتصاديا

 
يعة اإلسالمية كعنوان حاولوا من خالل   ،اإلخوان اليي فشل ي واستغل الشر

ي تمثل تنفيي أجندتهم وتمرير ممارسات عنرصية تتن
 مع كل قيم الديمقراطية ضد المرأة والن 

 
من % 84اي

، وممارسات طائفية ضد المواطنير  المسيحير  اليين يمثلون   . من إجماىلي الشعب المرصي% 21المواطنير 

 

ي إزاحتهم عن الحكم، شن عنارص اإلخوان
 
 من قبولهم برغبة الشعب المرصي ي

ً
بتحريض  ،وبدل

ي  ،رصيح وموثق من قيادات الجماعة
 
ي جميع أنحاء المحافظات الداخلية ي

 
هجمات إرهابية موسعة ي

 . مرص

 

ي 
 
ي مرص أول ما استهدفت األقباط ي

 
ي المحافظات الداخلية ي

 
أستهدفت أعمال عنف اإلخوان ي

 عن منازل ومحال تجارية يملكها   42صعيد مرص، حيث قاموا بحرق 
ً
مسيحيون مواطنون كنيسة فضال

ي الغر   ،حير  والمسلمير  بغرض إثارة فتنة بير  المسي
 
ي الوقت اليي روجوا في  عبر قنواتهم اإلعالمية ي

 
ي

، باإلضافة إىل  ي
منشآت تابعة للدولة قيامهم ببأن مرص مقبلة عىل حر  أهلية عىل أساس طائق  حرق وتدمبر

                                                           
1
 "الوطن تواصل نشر التحقيقات في قضية تزوير انتخابات الرئاسة 1021"، صحيفة الوطن المصرية بتاريخ 12 يناير 1026  

http://www.elwatannews.com/news/details/928900
http://www.elwatannews.com/news/details/928900
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طة، والعتداء عىل الضباط أثناء تأدية عملهم بالتعييب ثم القتل، وكان المثال األكبر فج اعة وأقسام شر

ة وتعييب الضباط حن  الموت بماء النار  ي محافظة الجبر 
 
طة كرداسة ي ثم عىل ذلك هو استهداف قسم شر

  2.أحياء حرقهم

 

ي 
 
ي حركة حماس ي

 
 عىل ذلك، قام قيادات اإلخوان الهاربير  بتحريض وتمويل عنارصهم ي

ً
فضال

 ، ي تعرف نفسها عىل أنها فصيل تابع لجماعة اإلخوان المسلمير 
ي شمال غزة، الن 

 
للقيام بأعمال عنف ي

ي  ،3سيناء
ودعم جماعات إرهابية معروفة هناك مثل الجماعة اإلسالمية وأنصار بيت المقدس، والن 

ي 
 
 ي
ً
داعش، بما يثبت أن أيدولوجية داعش  وبايعتوأعلنت نفسها باسم ولية سيناء  1026اتحدت جميعا

، وأن قيادات جما
ً
عة اإلخوان وعنارصها ما هم إل دواعش برابطة وجماعة اإلخوان المسلمير  متفقة تماما

 .عنق وبدل نظيفة

  

، حيث أن  ي أعقا  ذلك، واصلت جماعة اإلخوان ممارساتها اإلرهابية ضد المدنيير 
 
الحملة "وي

ي دوىلي  وهي حملة تابعة للمركز المرصي لدراسات الديمقراطية " الشعبية إلدراج اإلخوان تنظيم إرهانر

 عامي ( 2000)كبر من ثالثة آلف أل اإلخوان عنارص  إرتكا الحرة، قد وثقت 
إىل  1022جريمة عنف بير 

ي مرص بير  حرق وقتل واستهداف مدنيير  ومنشآت عامة 1021
 
ي المحافظات الداخلية ي

 
، ناهيك عن 4ي

ي 
 
ة ي ي خلفتها الخسائر الكببر

ي سيناء حن  تاريخ كتابة األرواح والممتلكات الن 
 
ي ما زالت دائرة ي

الحر  الن 

 . الدراسةهيا 

 

 : كيف انخدع الغرب بأكاذيب التنظيم الدولي لإلخوان المسلمي   

 من المواطنير  عىل عزلهم من 
ً
ي داخل مرص انتقاما

 
بينما كان عنارص اإلخوان يمارسون العنف ي

كحز  الحكم، قام بعض المحنكير  من قيادات الجماعة بمغازلة الغر ، من خالل تصوير أنفسهم  

                                                           
2
 "كرداسة مذبحة اإلخوان ضد الشرطة"، صحيفة الوطن المصرية بتاريخ 26 أغسطس 1022  

3
  فيديو: "دمحم البلتاجي: ما يحدث في سيناء سيتوقف لحظة عودة مرسي إلى الحكم"، برنامج صباح أون بتاريخ 9 يوليو 1022  

4
تقارير موثقة عن جرائم العنف التي أرتكبتها جماعة اإلخوان المسلمين في مصر بين عامي 1022 – 1021، المركز المصري لدراسات  

 الديمقراطية الحرة 

http://www.elwatannews.com/news/details/262190
https://www.youtube.com/watch?v=Flng2f0NdCw
https://www.egyldi.org/muslim-brotherhood
https://www.egyldi.org/muslim-brotherhood
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لهيا  يالحقهم فقطوأن الجيش المرصي فع عن الديمقراطية ومكتسبات ثورة يناير، سياسي معارض يدا

ي 
ة وبعض المتعاطفير  معهم عىل أساس دين  السبب، حيث قاموا بجمع عدد من قواعدهم الشعبية الفقبر

ى، أحدهما هو  ي القاهرة الكبر
 
ي ميدانيير  رئيسيير  ي

 
ي اعتصامير  وهميير  ي

 
، ووضعوهم ي من فقراء السلفيير 

ي مدينة نرص، واآلخر هو ميدان النهضة بجوار جامعة القاهرة
 
 .ميدان رابعة ي

 

ي وسائل اإلعالم الغربية وعبر المنظمات الحقوقية 
 
وبينما كان ينشر قيادات اإلخوان الهاربير  ي

ي الوليات المتحدة األمريكية ومنظمة  "هيومان رايتس ووتش"منظمة المنحازة لهم، مثل 
 
العفو "ي

ي  "الدولية
ي بريطانيا، أكاذيب مطولة عن سلمية هيه العتصامات لكسب تعاطف الدول الغربية الن 

 
ي

ي الداخل  
 
ة، كان عنارص الجماعة ي ي الحتجاج السلمي أهمية كببر

 
توىلي مسائل التعببر عن الرأي والحق ي

ن الهجمات التدريب عىل القيام بمزيد مالتخطيط و يقومون بتخزين األسلحة والقنابل بير  المعتصمير  و 

 . ضد المدنيير  وقوات األمن

 

 ،
ً
ف ب  قيادات اإلخوان مؤخرا ي أغسطس وهيا ما اعب 

 
، وهو أحمد المغبر خرج علينا حير  ، 1026ي

ت الشاطر أكبر رأس  ة من خبر ي شا  هار  خارج مرص اآلن، وكان يعمل بأوامر مباشر
قيادي إخوان 

ي جماعة اإلخوان
 
أنشطتها العنيفة والسياسية، بمجموعة ترصيحات  والمسيطر األول عىل كل  أقتصادية ي

، وأنهم كانوا يخزنون القنابل واألسلحة في  بير  المعتصمير  
ً
ف فيها بأن اعتصام رابعة كان مسلحا أعب 

طة واأل  ويتدربون عىل استخدامها، وقاموا باستخدامها  ي ضد قوات الشر
 
من أثناء فض العتصامير  ي

 بيلك كل الب10225أغسطس 
ً
تها ، نافيا ي نشر

العفو "و "هيومان رايتس ووتش"يانات والتقارير الكاذبة الن 

ة وقت  "الدولية ي واقعة شهبر
 
بشأن اعتصامي رابعة والنهضة، ل سيما أن المغبر كان قائد ميدان رابعة، وي

عىل وفد من المنظمات الحقوقية المرصية كان قد ذهب لزيارة الميدان هو ورجال  العتصام أعتدى 

  6.من المرور إىل داخل العتصامبالقوة عن إذا ما كانت ب  أسلحة ومنعهم والكشف 

 

 

                                                           
5
 "أحمد المغير: اعتصام رابعة كان مسلحا باآللي والخرطوش والمولوتوف"، موقع صدى البلد اإلخباري، بتاريخ 28 أغسطس 1026  

6
 "تفاصيل زيارة الحقوقيين لرابعة: الوفد تعّرض العتداء ولم يتحقق من وجود أسلحة" بتاريخ 1 أغسطس 1022  

http://www.elbalad.news/2364227
http://www.almasryalyoum.com/news/details/243933
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ي يبق  األمر المؤسف و
ث "العفو الدولية"و "هيومان رايتس ووتش"هنا أن منظمن  بعد  ،لم تكب 

افاتنشر  وه من أكاذيب بشأن هيه الواقعة ،هيه العب  ، ولو بتصحيح أو حن  مجرد العتيار عن ما نشر

، رغم تواصلنا معهم نحن والعديد من المنظمات الحقوقية العاملة لحفاظ عىل سمعتها المهنيةمن با  ا

افات أحمد المغبر 
جمة من أعب  ي مرص بنسخة مب 

 
 7.ي

 

ي 
 
ي ف  تنظيم إرهاب 

 :  ةعربي دولإعالن جماعة اإلخوان المسلمي  

ي ديسمبر 
 
خوان المسلمير  ، بإعالن جماعة اإل 1022قامت كل من مرص واإلمارات والسعودية، ي

 وقامت بحظر كل أنشطتها، ومالحقة قياداتها الهاربير  إىل قطر وتركيا وألمانيا وبريطانيا 
ً
 إرهابيا

ً
تنظيما

بول)والوليات المتحدة األمريكية عبر البوليس الدوىلي   أن القيادات الهاربة أتخيوا من (األنب 
ً
، خصوصا

 لمواصلة المناخ الديمقراطي المستقر اليي توفره الدول ا
ً
 أمنا

ً
لغربية، وعىل رأسها بريطانيا وأمريكا، مالذا

نشر األكاذيب بخصوص الجماعة وتصويرها عىل أنها جماعة سياسية معارضة وضحية اضطهاد من قبل 

ي يحرضون عليها وينفيوها داخل الدول 
الجيش المرصي، من أجل التغطية والتعتيم عىل أعمال العنف الن 

 .  العربية

 

ي مرص واإلمارات والسعودية، وقد وضع ه
 
ي ي  كتنظيم إرهانر

يا التصنيف لجماعة اإلخوان المسلمير 

ي 
 
ي الدول الغربية، وأهمها بريطانيا وألمانيا والوليات المتحدة للبحث ي

 
ضغط كببر عىل صناع القرار ي

ي بريطاني
 
 عىل بلدانهم، ل سيما ي

ً
 مماثال

ً
ي يمتلك حقيقة جماعة اإلخوان، وإذا ما كانت تشكل خطرا

ا الن 

حقوقية وجمعيات دينية ومساجد مؤسسات فيها اإلخوان أعمال تجارية ومنظمات مساعدة إنسانية و 

  8.هم مسؤولون عن إدارتها بالكامل دون أي رقابة من الدولةومدارس 

  

                                                           
7
 "منظمة حقوقية ترسل اعترافات المغير لهيومان رايتس ووتش لتصحيح أكاذيبها عن مصر"، صحيفة اليوم السابع، بتاريخ 12 أغسطس 1026  

8
 أنظر القسم الخاص بشبكة المنظمات التابعة لجماعة اإلخوان المسلمين في هذه الدراسة 

http://www.youm7.com/story/2016/8/23/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8
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 الغرب يفتح أعينه 
ً
ا  : عىل حقيقة تنظيم اإلخوان المسلمي   أخي 

، الغر  لهجمات إرهابيةدول بعد تعرض  ي السنوات القليلة  متالحقة عىل يد متطرفير  إسالميير 
 
ي

،  الماضية،  بجماعة اإلخوان المسلمير 
ً
ضاقت الوليات المتحدة األمريكية وغالبية الدول األوروبية ذرعا

ء   أن التاريخ مىلي
ً
ي بلدانهم، خصوصا

 
وبدأوا باتخاذ خطوات حقيقية للسيطرة عىل أنشطة الجماعة ي

ي تثبت 
ي العالمبالوثائق الن 

 
 . أن تنظيم اإلخوان كان هو أصل التطرف اإلسالمي ي

  

ي مطلع 
 
ي الوليات المتحدة األمريكية، ينظر الرئيس األمريكي ترامب مني توىل اإلدارة ي

 
ي  1022ي

 
ي

ي أرجاء العالم، وما 
 
ي دوىلي عىل خلفية ما يمارسون  من أعمال عنف ي إمكانية إدراج اإلخوان كتنظيم إرهانر

ي داخل أمريكا، ولم يمنع  من تنفيي قرار اإلدراج حن  اآلن سوى تعقيدات قانونية  يشكلون  من
 
تهديد ي

ي اإلخوان وراء وصف أنفسهم بمصطلح 
ي تخق 

 
وتصوير كل من يتصدى لهم " اإلسالم السياسي "تتمثل ي

 واإلسالم نفس ، وهي مسألة " اإلسالموفوبيا"عىل أن  عنرصي يمارس 
ضدهم وضد عموم المسلمير 

 . يدة الحساسية بالنسبة لصانع القرار األمريكي شد

 

ي أوروبا، فقد اتخيت الدول المحورية هناك إجراءات تجعل من الصعب عىل اإلخوان 
 
أما ي

ور اإلخوان  ي كانوا يتمتعون بها من قبل، لكنها بكل تأكيد لم تخمد شر
ممارسة أنشطتهم بنفس الحرية الن 

ي ظل وجود متنفس
 
 ي
ً
ي كل من تركيا وبريطانيا حن  اآلن بالكامل بعد، خصوصا

 
 . آمن للتنظيم ي

 

ي ألمانيا، قامت هيئة 
 
، وهي الجهاز الرسمي المسؤول عن الحفاظ عىل األمن حماية الدستور ي

ي 
 
ي البالد، ي

 
، بوضع المنتمير  لجماعة اإلخوان المسلمير  والمقيمير  بألمانيا، سواء 1021عام  مطلعالقومي ي

وأمرت بمنع اإلخوان من عمل أنشطة ترويجية   ،ين الجدد، تحت رقابة شديدةحامىلي الجنسية أو المهاجر

ي داخل ألمانيا بسبب تبنيهم للعنف أو 
 
ي الشارع، وقامت باعتقال قيادات إخوانية ي

 
للجماعة وأيدولوجيتها ي

ي مييع الجزيرة والقيادي اإلخوا أحمد منصور  لقبض عىلالتحريض علي ، ومن أبرز األمثلة كان واقعة ا
ن 
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ي يونيو المرصي 
 
ي زيارة عمل ي

 
لير  ي ي 10219المعروف، أثناء تواجده ببر

 
، عىل خلفية تحريض  ومشاركت  ي

طة أثناء ثورة يناير   .وما تالها من سنوات فوض   1022أعمال عنف ضد مدنيير  وضباط شر

  

، بعد ما تعرضت ل  من أعمال إرهابية وفرض حالة الطوارئ، أغلقت فرنس
ً
ي فرنسا أيضا

 
  وي

ً
ا أعدادا

ي يديرها اإلخوان والسلفيون
ة من المساجد والمراكز الدينية الن  وتم منع ممارسة كافة األنشطة  ،كببر

ي األماكن العامة –ومنها اإلسالمية  –الدينية 
 
ي ترويج أجندتهم بير   تنظيم اإلخوانبما أغلق البا  عىل  ،ي

 
ي

ي القري
ي الماض 

 
ي أغلب  عىل مواقع عموم المواطنير  هناك كما كانوا يفعلون ي

 
ب، واقترص نشاطهم ي

ي الغر 
 
ي أوروبا ومدافعير  عن دين اإلسالم ي

 
نت، مصورين أنفسهم متحدثير  باسم المسلمير  ي

 .  األنب 

 

ي 
 
ي احتكار جماعة اإلخوان المسلمير  لدور قائد الجاليات اإلسالمية ي

 
ي ي

ويبدو أن السبب الحقيق 

  يه الصفةه واستغالل ،الغر 
ً
بأن كل استهداف للسيطرة عىل التنظيم وأنشطت  هو  باإلدعاء كيبا

ي " إسالموفوبيا"
 
ي أوروبا هم ي

 
واستهداف لدين اإلسالم نفس ، يعود لواقع أن عموم المسلمير  المعتدلير  ي

أغلبهم غبر مهتمير  باإلنضمام لكيانات سياسية أو تنظيمات تعبر عنهم، وأغلبهم يمارسون دينهم وحياتهم 

ي محيط
 
حكومات الغربية التحدث عوائلهم، أما الكيان التنظيمي الوحيد اليي تستطيع ال بشكل فردي ي

 جماعة اإلخوان والمنظمات العاملة غر مع  حير  ت
ً
ي التحدث إىل مواطنيها من المسلمير  هو دائما

 
ب ي

ي هيه الدول
 
ي هيا الفخ الغربية ، وتعد بريطانيا هي أول الدولتحت رايتها ي

 
ي وقعت ي

 .الن 

 

 : يطانيا مسارح آمنة لتنظيم اإلخوان داخل أوروباتركيا وبر

ي عىل تنظيم اإلخوان المسلمير   ي السنتير  األ  برغم التضييق األورونر
 
، إل أن تخبر وأنشطتهم ي ير 

ي كل من تركيا وبريطانيا، حيث يمارسون أنشطتهم بال أي قيادات 
 
اإلخوان مازالوا ينعمون بمتنفس آمن ي

ي ذلك األنشطة الم
 
ة من هيه الدول ودعم قيود، بما ي حرضة عىل العنف والداعمة ل ، تحت حماية مباشر

ي داخل هيه الدول، 
 
يات المنظمات الحقوقية الدولية الداعمة لجماعة اإلخوان وتعمل ي مشبوه من كبر

ي عىل كامل أوروبا، وأولها هاتير  الدولتير  
 .   تركيا وبريطانيا –بما يشكل تهديد أمن 

 

                                                           
9
 "ألمانيا: اعتقال صحافي الجزيرة أحمد منصور في مطار برلين"، فرانس 18 بتاريخ 10 يونيو 1021 

http://www.france24.com/ar/20150620-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%25
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ً
 طبيعيا

ً
ي تركيا جماعة اإلخوان المسلمير  ويرىع الهاربير  من  وإن كان أمرا

 
أن يتبن  نظام أردوغان ي

ي بث أكاذيبهم وتجميل صورة الجماعة لدى الرأي 
 
 إعالمية لالستمرار ي

ً
قيادات التنظيم ويوفر لهم أبواقا

 وحزب  
ً
 لحقيقة أن  هو شخصيا

ً
، نظرا ي يم الدوىلي جزء ل يتجزأ من التنظ" العدالة والتنمية"العام الغرنر

حيب   السؤال المثبر هنا هو كيف ولماذا تنعم جماعة اإلخوان بكل هيا الب 
، يبق  لإلخوان المسلمير 

ي قلب بريطانيا
 
 .والتواجد ي

 

ي حقيقة أن لجماعة اإلخوان المسلمير  تأثبر كببر وانتشار 
 
ربما تكمن اإلجابة عىل هيا السؤال ي

ي 
 
 ي
ً
ة جدا بريطانيا، حيث يقدر عدد المسلمير  هناك بنحو ثالثة ماليير  من واسع بير  الجالية المسلمة الكببر

ي السابق  
، وسبق ورصح القيادي اإلخوان  عيير  إجماىلي السكان باإلضافة إىل الالجئير  والمهاجرين غبر الشر

 من المسلمير  " كمال الهلباوي
ً
ي بريطانيا قليل، لكن الكثبر جدا

 
ي [إن عدد أعضاء اإلخوان المسلمير  ي

 
ي

، وجدير باليكر هنا أن كمال الهلباوي كان أول أمير  عام 10"يؤيدون ويدعمون مباديء اإلخوان ]بريطانيا

ي بريطانيا مني عام 
 
ي عام 2996لجماعة اإلخوان المسلمير  ي

 
بعد  1021، قبل أن ينشق عن الجماعة ي

 من  عىل  تسلق اإلخوان للعمل السياسي 
ً
ي مرص، إحتجاجا

 
حسب " خروجهم عن خط حسن البنا"ي

ه  . تعببر

 

ي مرص 
 
 عىل ذلك، هناك عالقات تاريخية تربط بير  بريطانيا وتنظيم اإلخوان، مني نشأت  ي

ً
فضال

ي لمرص آنياك صفقات مع اإلخوان لزعزعة  ، حيث عقد المحتل اإلنجلبر  ي
ينيات القرن الماض  ي عشر

 
 ي
ً
شا

 لإلنج
ً
 جيدا

ً
، وتطورت هيه العالقة الستقرار واألمن ومن ثم اإلطاحة بالملك اليي لم يكن صديقا  بير  لبر 

ي محاولة إلحتواء قيادات بريطانيا و 
 
ي اليوم ي

يطان  اإلخوان عبر التاريخ، ولعل ما يقوم ب  صانع القرار البر

أسالف ، لكن اختالف الظروف والمعطيات بير   لمجاراة منهجالتنظيم الدوىلي لإلخوان، ما هو إل محاولة 

ي هيه السياسة
أمر يهدد أمن  من جانب بريطانيا اليوم المتخبطة تجاه اإلخوان األمس واليوم تجعل تبن 

 .بريطانيا وأوروبا بالكامل
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 Michael Whine, “The Advance of the Muslim Brotherhood in the UK”, Research Paper 2005, Hudson Institute 
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ي داخل بريطانيامالمح 
 
ي ف

 
 : االنتشار اإلخواب

ي جميع 
 
أصبحت بريطانيا اليوم هي المركز اليي تدير من  جماعة اإلخوان المسلمير  أنشطتها ي

ي يعلن فيها عنارص اإلخوان أنحاء العالم وليس أوروبا فقط، وهي الدو 
كيا الن  لة الغربية الوحيدة باإلضافة لب 

عية كتنظيم سياسي إسالمي ل  حق عقد الجتماعات  عن أنفسهم دون أي تهديد، ويتمتعون بشر

 . والمؤتمرات العامة والخاصة، واستخدام وسائل اإلعالم وامتالك األعمال التجارية

 

ي بريطانيا
 
 :أبرز قيادات اإلخوان ف

ي ظل حبس المرشد إبراهيم منبر يعيش 
 
، أو هو المرشد الفعىلي للجماعة ي ، نائب المرشد الحاىلي

 داخل بريطانيا ويعمل بحرية كاملة فيها مني العام 
ً
ي السجون المرصية مني ثالث سنوات، آمنا

 
دمحم بديع ي

دد عىل مجلس العموم ا  أن  دائم الب 
ً
 من ثالثير  سنة، واألمر األكبر إدهاشا

ي وجهاز المخابرات أكبر
يطان  لبر

يطانيير  وكيفية التعامل مع المتطرفير   ي أمور تخص المسلمير  البر
 
 ي
ً
ا يطانية الليين يستعينا برأي  كثبر البر

 .بير  المسلمير  هناك المتطرفومحاربة الفكر 

 

ي بريطانيا ول  عالقا
 
 ي
ً
ي الوحيد اليي ينعم بالعيش آمنا

ت وليس إبراهيم منبر هو القيادي اإلخوان 

 وطيدة مع الحكومة هناك، فقد أوت ومكنت بريطانيا 
ً
راشد شخصيات إخوانية معروفة مثل  أيضا

ي 
ي تونس واليي شغل منصب رئيس تونس بعد ثورة الغنوسر

 
ي ي

، 1022، رئيس حز  النهضة اإلخوان 

، واليي ل  العديد من  يوسف القرضاويوكيلك  الزعيم الروحي األول لجماعة اإلخوان المسلمير 

ي تحض شبا  الجماعة عىل محاربة الدول الغربية والجهاد باستخدام العنف الترص
يحات والفتاوى الن 

 من دخول 
ً
يطانية لمنع  رسميا  للحكومة البر

ً
من أجل نشر اإلسالم فيها، وكانت هيه الترصيحات دافعا

اير   1004.11بريطانيا مني فبر

 

ي بريطا
 
اليوم ولهم تاريخ أسود من  نياوفيما يىلي بعض أسماء قيادات اإلخوان الموجودة ف

واإلماراتية ، وقد قامت المحاكم المرصية ودول عربية أخرى التحريض عىل العنف وممارست  داخل مرص 
                                                           

11
 "Controversial Muslim cleric banned from Britain", The Guardian on 7 February 2008 

https://www.theguardian.com/uk/2008/feb/07/religion.politics
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بول)وبعضهم مطلو  عىل قوائم البوليس الدوىلي  ،بإدانتهم بالفعلوالسعودية  بريطانيا  وتتجاهل( األنب 

 :تسلميهم، وهم عىل سبيل المثال ل الحرص

 

  هللا عصام الحداد عبد:  

ي نشاط الجماعة بعد ثورة 
 
ي مرص، وهو نجل القيادي  1022وهو أحد القيادات الشبابية المؤثرة ي

 
ي

ي المعروف عصام الحداد، عضو مكتب إرشاد جماعة اإلخوان، وكان يشغل منصب 
اإلخوان 

ئون المتحدث باسم اإلخوان من لندن، وعند وصول اإلخوان للحكم تم تعيين  مساعد الش

ي أعقا  
 
، وقد تم القبض عىل عصام الحداد وعىل ابن  جهاد الحداد ي الخارجية لمحمد مرسي

ي أعمال عنف، حيث كان جهاد الحداد 
 
ي مرص، عىل خلفية مشاركتهم ي

 
سقوط نظام اإلخوان ي

ي 
اء وتخزين األسلحة والقنابل الن  ي اعتصامات رابعة والنهضة عىل شر

 
يساعد عنارص اإلخوان ي

ي أغسطس استخدموه
 
 ضد المدنيير  وقوات األمن ي

ً
عبد هللا أخوه ، بينما كان 1022ا لحقا

يطانية يقوم بإدارة المنشورات اإلعالمية  ،الحداد من لندن، حيث يحمل هو وعائلت  الجنسية البر

ي قضايا تحريض عىل العنف، لكن لم يتم 
 
 مدان ي

ً
للجماعة وإرسالها للصحف األجنبية، وهو أيضا

ي بريطانياالقبض علي  
 
 . بسبب تواجده ي

 

 سندس عاصم:  

ي كانت تدير 
ي الجماعة والن 

 
ي "أحد الشبا  القيادي ي

ون  وهو الموقع " موقع إخوان ويب اإلليكب 

ية مني تأسيس  عام  نت الصادر باللغة اإلنجلبر 
الرسمي لجماعة اإلخوان المسلمير  عىل شبكة األنب 

ي مرص تم تعيينها مستشار ش، باسم مستعار، وبعد أن وصل اإلخوان لسد1001
 
ئون ة الحكم ي

، وقد أصدر  ، بعد أن 1028القضاء المرصي حكم باإلعدام عليها عام  خارجية لمحمد مرسي

ي أعمال عنف ضد مدنيير  
 
 هربت مع أشتها اإلخوانية إىل لندن، عىل خلفية تحريضها ومشاركتها ي

ي مرص 
 
كة نشر تابعة لجي ، صاحب شر ي ماعة اإلخوان والمسؤول األول ، والد سندس هو عاصم شلنر

  .عن كل المنشورات والمطبوعات الخاصة بالجماعة مني عقود
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   محمود حسير:  

 و  ،أمير  عام جماعة اإلخوان المسلمير   هو عضو بمكتب إرشاد الجماعة، وشغل منصب
ً
هو أيضا

ي 
 
ي جرت داخل الجماعة ي

ي النتخابات الن 
 
تم ، و 1026أحد المنافسير  عىل منصب نائب المرشد ي

ي قضايا عنف وإرها  بأحكام من القضاء المرصي، ومطلو  عىل قوائم البوليس الدوىلي إدانت  
 
ي

بول) ي بريطانيا( األنب 
 
 ويقيم ي

ً
 .لكن يحتمي حاليا

 

 دمحم سويدان:  

ي أعقا  ثورة 
 
ة، وعندما أسس اإلخوان حز  الحرية والعدالة ي ي البحبر

 
كان أمير  لتنظيم اإلخوان ي

ي ، ت1022يناير 
 
ي الحز ، وقد كان ل  دور بارز ي

 
 للجنة العالقات الخارجية ي

ً
م تعيين  رئيسا

ي محافظات الدلتا 
 
التحريض عىل العنف واختيار عنارص اإلخوان اليين ينفيون األعمال اإلرهابية ي

وأدان  القضاء المرصي بعد أن هر  إىل لندن، وما زال يقيم  ،1022بعد ثورة يونيو  شمال مرص،

 . اآلن هناك حن  

 

 أسامة رشدي:  

ي 
 
ي مرص كعضو ي

 
، تم تعيين  بعد صعود اإلخوان للحكم ي ي بارز، وأستاذ جامعي

وهو قيادي إخوان 

التحاد "، وبالتوازي مع ذلك كان يشغل منصب عضو "المجلس القومي لحقوق اإلنسان"

ي والدوىلي للصحفيير  
يطان  ي أسسها م "نجدة لحقوق اإلنسان"، ومدير مؤسسة "البر

ي الن 
 
ع آخرين ي

ي مرص هر  إىل بريطانيا وانضم ل
 
لمجلس الثوري ا"ـ بريطانيا، وبعد سقوط نظام اإلخوان ي

ي الواقع تحت قيادة عمرو دراج ومها عزام، ثم أسس مبادرة وهمية "المرصي
 
 ليس لها وجود ي

ي أوروبا"باسم 
 
 من المطلوبير  عىل قوائم البوليس الدوىلي " جبهة إنقاذ مرص ي

ً
وهو أيضا

بولا)  (. ألنب 
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 طارق رمضان : 

ي جامعة أكسفورد وتم 
 
 ي
ً
، وهو يعمل أستاذا حفيد حسن البنا مؤسس جماعة اإلخوان المسلمير 

ي ملف اإلسالم السياسي وجماعة اإلخوان 
 
ي الفريق الستشاري اليي بحث ي

 
الستعانة ب  ي

ي ا
 
يطانية، وكان ل  مشاركات ي اف وزارة الخارجية البر ي تبنتها المسلمير  تحت إشر

لتحقيقات الن 

ي عام 
 
ي العنف كمنهج،، وبرأت اإلخوان من تهمة 1026بريطانيا بخصوص اإلخوان ي

عىل  تبن 

ي جرت قبلها بعامير  فقط
ي تقرير لجنة سبر جينكيب   الن 

 
 . عكس ما ثبت ي

 

   ياسمير  حسير : 

ي بريطانيا، وتعمل كمدير لقسم العقيدة وحقوق اإل 
 
ي من الوجوه اإلخوانية المعروفة ي

 
نسان ي

ة للجدل "العفو الدولية"منظمة   لتعاطفها ، وهي المنظمة المعروفة بإنحيازها ومواقفها المثبر
ً
نظرا

ي ودعمها األعم لجماعة اإلخوان  مع ي العالم العرنر
 
جماعات اإلسالم السياسي والجهاديير  ي

 بعد ثورة يناير 
ً
ا ، وقد ساعدت ياسمير  حسير  إخوان مرص كثبر ي  بأن 1022المسلمير 

 
ساهمت ي

تمكينهم من حكم البالد عبر زيارات متكررة قادتها عبر منظمة العفو الدولية إىل مرص، وساعدت 

ي بريطانيا وسهلت دخول عدد من الهاربير  منهم إىل هناك بعد 
 
ي الوصول لصناع القرار ي

 
اإلخوان ي

ي 
 
ي الم1022سقوط نظام اإلخوان ي

ي اإلماران 
عروف وائل مصابيح ، كما أنها زوجة القيادي اإلخوان 

ي عام 
 
ي ي

بتهم التحريض عىل العنف ومحاولة قلب نظام  1022واليي أدان  القضاء اإلماران 

 .الحكم

 

 مها عبد الرحمن عزام : 

، حيث أنها تحمل 
ً
ي بريطانيا وربما أوروبا وأمريكا أيضا

 
 بير  اإلخوان ي

ً
هي الوج  األكبر بروزا

ي جام
 
ات ي يطانية وتقدم محارص  ي شئون الجنسية البر

 
يدج وتعمل محلل سياسي وخببر ي عة كامبر

ي المعهد الملكي 
 
ق األوسط ي ولديها عالقات قوية داخل دوائر صناعة القرار " تشاتام هاوس"الشر

ي 
 
ي بريطانيا، وهو ما يش اختيارها كعضو ي

 
اليي أبتدع  اإلخوان  "المرصي المجلس الثوري"ي

ي الهاربير  إىل خارج مرص بعد سقوط نظام اإلخوا
 
ي 1022ن ي

، تحت رئاسة القيادي اإلخوان 
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 مطلو   ،دمحم مرسي  تحت حكمالمعروف عمرو دراج، واليي تم تعيين  كوزير تخطيط 
ً
وهو أيضا

بول)عىل قوائم البوليس الدوىلي  ي تأسيس  ( األنب 
 
ي تركيا، كما ساهمت مها عزام ي

 
حيث يعيش اآلن ي

ي بريطانيا 
 
ي ظاهرها منظمات حقوقية ي

 
وأمريكا وسويشا لدعم أجندة اإلخوان  كيانات تبدو ي

ي الغر ، ومنها عىل سبيل المثال ل الحرص 
 
، "مرصيير  من أجل الديمقراطية"المسلمير  ي

والمجلس "، "الوفد المرصي للدبلوماسية الشعبية"، "التحالف المرصي للحقوق والحريات"

ب وضع أسم  عىل قوائم بسبدراج عمرو  تنحي اليي تعمل رئيسة ل  اآلن، بعد " الثوري المرصي

بول  .   األنب 

 

  عزام التميمي:  

ي األصل، وكان يعمل كمدير 
، حيث أن  فلسطين  أحد أبرز قيادات اإلخوان من غبر المرصيير 

ي لندن حن  عام " معهد الفكر اإلسالمي السياسي "مؤسس لـ 
 
 يعمل كرئيس 1004ي

ً
، وهو حاليا

ي يملكها اإلخوان وتبث من بريطانيا  "يونيةالتليفز قناة الحوار "مجلس إدارة ورئيس تحرير 
الن 

ي 
 
ي تيسبر أعمال اإلخوان الهاربير  من مرص إىل بريطانيا ي

 
، 1022باللغة العربية، وقد ساهم ي

ي واألمريكي واستضافة مؤتمراتهم
يطان  ي اإلعالم البر

 
ويج لهم ي  .والب 

 

  ي
  :أنس أسامة التكرين 

ي لندن، وأحد الوجو 
 
ي الغر  من أصل غبر وهو رئيس مؤسسة قرطبة ي

 
ه اإلخوانية المعروفة ي

 
ً
ي بريطانيا مني أن كان عمره عامير  فقط، وقد شارك أيضا

 
ي بغداد ويعيش ي

 
مرصي حيث أن  ولد ي

ي 
 
ويج للجماعة ي ي الب 

 
ي يرأسها ي

ة بشأن اإلخوان، واستغل المؤسسة الن  ي تحقيقات بريطانيا األخبر
 
ي

ي مقابل هجوم  المس
 
ي مرص دول أوروبا ودعمها، ي

 
، وهو ابن واإلمارات تمر عىل النظام السياسي ي

ي الشيطان األعظم 
، ويعتبر أنس التكرين  ي

ي الشهبر أسامة التكرين 
 
ي العراي

لجماعة القيادي اإلخوان 

ي تأسيس غالبية اإلخوان المسلمير  
 
، حيث شارك ي ي

يطان  ي والسياسي البر
ي المجتمع المدن 

 
ي

ي يعمل 
ية الن   .  من خاللها اإلخوان داخل بريطانيا اليومالمؤسسات الحقوقية والخبر
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 كيف تمكن اإلخوان من إحراز هذا النفوذ القوي داخل بريطانيا؟ 

ي مرص بعد ثورة يوليو 
 
وتوىلي جمال عبد النارص لحكم البالد، سعوا  2911حير  هر  اإلخوان ي

ي كل من أوروبا 
 
عية ي ي عىل أعمالهم شر

وأمريكا، كانت هيه  لتأسيس كيانات يعملون من خاللها وتضق 

ي بداية األمر مجرد مساجد محدودة العدد ملحق بها مدارس وجمعيات
 
خدمة مجتمع تخدم  الكيانات ي

  .أبناء المسلمير  

 

ي أوروبا وإنتشار الهتمام بمباديء الديمقراطية وحقوق اإلنسان، 
 
ومع تطور األحداث السياسية ي

مراكز البحثية ومنظمات حقوق اإلنسان واإلغاثة تحول تنظيم اإلخوان إىل إنشاء شبكة ضخمة من ال

ية واليي " إخوان ويب"اإلنسانية ومؤسسات إعالمية، أشهرها  الموقع الرسمي للجماعة باللغة اإلنجلبر 

ي عام 
 
ي دول أوروبا 1001يدار من داخل لندن مني تأسيس  ي

 
، تحت إدعاء أنها تمثل األقليات المسلمة ي

 . وتدافع عن حقوقهم

 

ي عام
 
ي بريطانيا أسم  2949 وي

 
إتحاد المنظمات "، قامت جماعة اإلخوان بتأسيس كيان جديد ي

ي أوروبا
 
عات وتوزيعها عىل المنظمات اإلخوانية التابعة لها  "اإلسالمية ي قامت من خالل  بجمع أموال التبر

ي تعمل من داخل بريطانيا حيث كان 
ي كامل أوروبا، مع إيالء اهتمام خاص بالمنظمات الن 

 
يوجد أهم ي

ي نفس 
 
ي أمريكا، ي

 
ي الجماعة، عىل غرار نفس الدور اليي لعبت  مؤسسة الوقفية اإلسالمية ي

 
القيادين ي

ي 
 
ي أثبتت التحقيقات الفيدرالية بعد ذلك أن هيه األموال كانت تستخدم ي

، والن 
ً
الحقبة الزمنية تقريبا

ي غزة، التابعة 
 
ي دعم إرهابيير  وتنظيمات جهادية مثل حركة حماس ي

، والن  لجماعة اإلخوان المسلمير 

ي مطلع األلفينات
 
ي والوليات المتحدة األمريكية كمنظمة إرهابية ي  . صنفها التحاد األورونر

 

وقد ساهم تنظيم الجماعة اإلسالمية ذو النفوذ الكببر داخل بريطانيا، ورئيسها المؤسس أبو األعىل 

ي دعم قيادات اإلخوان الهار
 
ي إنشاء  المودودي، بدور كببر ي

 
بير  من مرص والدول العربية إىل بريطانيا، ي

 أن غالبية 
ً
ي بريطانيا لإلنضمام إليها، خصوصا

 
كيانات يعملون من خاللها، وجي  المسلمير  السنة ي

ي 
 
ي بريطانيا ترجع أصولها إىل باكستان والهند، حيث كانوا يتمتعون بحق اإلقامة ي

 
الجالية المسلمة ي



 المركز المرصي لدراسات الديمقراطية الحرة

 06 

ي بريطانيا بوصفهم رعايا تح
 
ي لم تبدأ ي

ي أمريكا والن 
 
، أما النسبة األقل من المسلمير  ي ي

يطان  ت التاج البر

ي نهايات القرن التاسع عشر فهم ذو أصول عربية أو أفريقية
 
 .الظهور إل ي

 

ي شب  القارة الهندية، ما  2982إن تنظيم الجماعة اإلسالمية اليي أسس  أبو األعىل المودوي عام 
 
ي

 بأسم هو إل امتداد لجماعة 
ً
ي مرص، ويعرف أيضا

 
ها "جماعت إسالمي "اإلخوان المسلمير  ي ، ولم ينتقل تأثبر

ي عام 
 
ي الجماعة هما  2961إىل بريطانيا إل ي

 
" خرام مراد"و" خورشيد أحمد"حير  توىل عضوين بارزين ي

 بأسم 
ً
كز غالبية الجال" شبكة المودودي"تأسيس ما عرف لحقا ق لندن، حيث كانت تب  ي شمال وشر

 
ية ي

ي بداية السبعينات قاموا بتأسيس مجموعة من المؤسسات التعليمية داخل بريطانيا 
 
المسلمة آنياك، ثم ي

يطانيير   " البعثة اإلسالمية"تحت عنوان  بهدف نشر منهج اإلخوان داخل بريطانيا وعرض اإلسالم عىل البر

ي   89ة التابعة لها إىل كأسلو  حياة بديل، واليوم وصل انتشار شبكة المودودي والبعثة اإلسالمي
 
فرع ي

 من 
ً
يطانية بدءا ي الحكومة البر

 
ة عىل صناع القرار ي كافة أنحاء بريطانيا، وأصبح لديها تأثبر وعالقات كببر

ي ورئيس الوزراء
يطان    12.المجالس المحلية وحن  مجلس العموم البر

 

عية كاذبة داخل بريطانيشبكة  ي يكتسب من خاللها اإلخوان شر
 : االمؤسسات الت 

ي العام 
 
بشأن ملف اإلخوان  1028ذكرت نتائج التحقيق اليي قامت ب  لجنة سبر جون جينكيب   ي

ي بريطانيا، يصل عددها إىل 
 
المسلمير  داخل بريطانيا أن اإلخوان يمتلكون شبكة من  المنظمات العاملة ي

ية ومنظمات حقوقية ومدارس وإغاثة وخدمة مجتمع،  29 ا ل تعرف لكنهمؤسسة، بير  جمعيات خبر

 عىل أنها تابعة لتنظيم اإلخوان، لكن 
ً
بمراجعة أسماء هيه المنظمات مع أسماء القيادات نفسها رصاحة

ي بريطانيا، نجد أن جميعهم ينتمون لهيه المنظمات بطريقة أو بأخرى، إما كمؤسسير  
 
اإلخوانية البارزة ي

ي ظاهرها متنوعة األهداف أو مديرين أو حن  عاملير  بها، وهم بيلك يمثلون شبكة متشعبة، 
 
تبدو ي

ي مصلحة التنظيم الدوىلي لإلخوان وتروج أجندت 
 
 تصب ي

ً
ي ذلك ومستقلة المقاصد، لكنها جميعا

 
، بما ي

ق األوسط ي الشر
 
 . تمويل تنظيمات إرهابية إسالمية ي

 

                                                           
12

1022، دار المسبار، الطبعة األولى، أغسطس "إلخوان المسلمون الجدد في الغربا"لورينزو فيدينو،    
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ي 
 
ي قادتها لجنة جينكيب   أن المنظمات التابعة لإلخوان ي

وقد أوضحت نتائج التحقيقات الن 

ي وأعمال خبر وتنمية،انيا بريط
ي ظاهرها منظمات مجتمع مدن 

 
ي تبدو ي

ي  ، والن 
 
قد دعمت أعمال عنف ي

ق األوسط، ومثلت   من " الطقس اآلمن لمرور المتطرفير  اإلسالميير  "الشر
ً
ي أماكن عدة حول العالم، بدءا

 
ي

ي خاضها 
 بأعمال العنف الن 

ً
ي مرص الدعم الموثق من قبل هيه المنظمات لحركة حماس ومرورا

 
اإلخوان ي

ي كل من ليبيا وسوريا مثل جيش النرصة1022 مني منتصف
 
اوة ي  بتنظيمات اإلخوان األكبر رص 

ً
 .، وانتهاءا

  

ي بريطانيان تعمل منأغلب المنظمات  إن
 
ي منطقة أيلينج  التابعة لإلخوان ي

 
بقعة جغرافية واحدة ي

ي إدارية هي 
" بيناكل هاوس"و" كراون هاوس"و" ويستجيت هاوس"غر  لندن، حيث يوجد ثالثة مبان 

ين  ي ومنظمة حقوقية تنتمي ( 16)تضم مجتمعة المقرات الرئيسية لستة وعشر
ية ومركز بحنر جمعية خبر

ي جميع 
 
إىل جماعة اإلخوان المسلمير  وحركة حماس، وتعتبر مركز محوري لكل أنشطة اإلخوان المسلمير  ي

 : نذكر منها ما يىلي . أنحاء أوروبا

 

 "ي صندوق اإلغاث
  ":ة والتنمية الفلسطين 

 باسم 
ً
ية معروفة عالميا بال"وهو جمعية خبر أسها عصام مصطق  عضو الهيئة التنفييية  "أنب  ويب 

ي 
 
 عضو ي

ً
ي حركة حماس، والجمعية أيضا

 
أس  الزعيم الروحي لجماعة " إئتالف الخبر "ي اليي يب 

المؤسس، وكانت هو األمير  العام و  عصام مصطق  ، و يوسف القرضاوياإلخوان المسلمير  

ي أنشطة 
 
ي قد قامت بالتحقيق ي

يطان  لمان البر ي البر
 
ية ي يطانية ولجنة المنظمات الخبر الحكومة البر

بال" ي نوفمبر " أنب 
 
 ي
ً
ا ة، حن  أستقرت أخبر ي السنوات األخبر

 
عىل حظر  1028أكبر من مرة ي

عىل خلفية تورطها  ،13المنظمة ووضعها عىل القائمة السوداء للمنظمات اإلرهابية داخل بريطانيا

ق األوسط، وسبق وصنفت الوليات المتحدة األمريكية نفس  ي الشر
 
ي دعم أعمال إرها  وعنف ي

 
ي

بال"المنظمة  ي أغسطس " أنب 
 
 14.وقامت بحظر كافة أنشطتها 1002كمنظمة إرهابية ي

  

                                                           
13

 "Why is the Muslim charity Interpal being blacklisted as a terrorist organisation?", Telegraph, 26 November 2014 

14
 US Treasury, Executive Order 13224 

http://www.telegraph.co.uk/news/religion/11255294/Why-is-the-Muslim-charity-Interpal-being-blacklisted-as-a-terrorist-organisation.html
https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/122570.htm
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 " إئتالف الخبر:"  

أسها الزعيم الروحي لجماعة اإلخوان المسلمير   وأمينها  يوسف القرضاويوهي منظمة دولية يب 

بال"رئيس  عصام مصطق  العام ومؤسسها هو  ( 11)أثنير  وخمسير  " إئتالف الخبر "، ويضم "أنب 

ي أمريكا وأوروبا من أجل جمع األموال وإرس
 
ية تعمل ي ي غزة للقيام اجمعية خبر

 
لها إىل حماس ي

ي بريطانيا قال في 
 
القرضاوي أن عىل  بأنشطة جهادية، وقد تأسست المنظمة بعد خطا  شهبر ي

ي 
 
ي الغر ، وي

 
، 1004نوفمبر  21المسلمير  أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ضد غبر المسلمير  ي

ي الوليات المتحدة األمريكية بتصنيفها كمنظمة إرهابية عىل خلفية تورطها 
 
قامت الخزانة العامة ي

ق األوسط ي الشر
 
ي تمويل ودعم أعمال العنف ي

 
عمل من داخل ، لكن ما زالت المنظمة ت15ي

 أن يوسف القرضاوي نفس  ممنوع من دخول 
ً
بريطانيا دون أي صعوبات، وجدير باليكر أيضا

اير  ي الغر  1004بريطانيا مني فبر
 
  16.بسبب ترصيحات  المحرضة عىل الجهاد ي

 

 " مؤسسة قرطبة للحوار العرنر األورونر:"  

، يديرها  ي وسياسي
 
ي وهي منظمة دعم حقوي

ي ، مؤسس أأنس التكرين 
 
غلب المنظمات اإلخوانية ي

ة من  ي الفب 
 
،  2992بريطانيا ي ي

ي المعروف أسامة التكرين 
 
ي العراي

إىل اآلن، وهو ابن القيادي اإلخوان 

ون رئيس الوزراء السابق مؤسسة قرطبة بأنها  واجهة سياسية "وقد سبق ووصف ديفيد كامبر

ي إعالن دعم  الكامل ، حيث ل يخشر التكر"لجماعة اإلخوان المسلمير  داخل بريطانيا
ألعمال ين 

ي يمارسها
ي ذلك حركة حماس المصنفة كتنظيم و الجهادي العنف الن 

 
ق األوسط، بما ي ي الشر

 
ن ي

ي أوروبا وأمريكا
 
ي ي  .   إرهانر

  

                                                           
15

 "Press Release: Treasury Designates the Union of Good", US Treasury, 12 November 2008 

16
 "Controversial Muslim cleric banned from Britain", The Guardian on 7 February 2008 

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp1267.aspx
https://www.theguardian.com/uk/2008/feb/07/religion.politics
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 "يطانية اإلسالمية   ":المبادرة البر

ي بريطانيا  1002وهي مؤسسة منارصة سياسية تأسست عام 
 
 تحت عنوان الدفاع عن المسلمير  ي

ي ضد اإلسالموفوبيا، وقام بتأسيسها كل من 
ي  دمحم الصوالحة، و أسامة التكرين 

 
القيادي المعروف ي

 . المبعوث الخاص لحركة حماس عزام التميمي حركة حماس، و 

 

 "ي بريطانيا
 
  ":الرابطة اإلسالمية ي

ي بريطانيا عىل المشارك 2992وهي منظمة حقوقية تأسست عام 
 
ة تحت إدعاء تشجيع المسلمير  ي

ة من  ي هيا المجال أنضم لها أعداد كببر
 
 لكونها من أوائل المنظمات ي

ً
، ونظرا ي العمل السياسي

 
ي

المسلمير  جعلت منها المنظمة األقوى بير  المنظمات اإلخوانية هناك، وتعرف المنظمة نفسها 

 
ً
ي تأسيسها أيضا

 
، وقد ساهم ي  عىل أنها منظمة سنية تتبع فكر ومنهج جماعة اإلخوان المسلمير 

ي 
ي  ،أنس التكرين 

 
 عضو مجلس شورى ي

ً
  الرابطة اإلسالميةوهو أيضا

ً
أسها حاليا عمر حن  اليوم، ويب 

ي المساجد التابعة الحمدون
 
ي كان يعمل طبيب أسنان ويؤم المصلير  ي

 
ي من أصل عراي

، وهو أخوان 

ي بريطانيا قبل أن يلتحق بالرابطة اإلسالمية
 
 .  لإلخوان ي

 

 "ي بري
 
 : "طانياالمجلس اإلسالمي ي

ي بريطانيا 
 
 2992، تأسست عام حن  اليوم وهي أكبر منظمة دعم سياسي تعمل باسم المسلمير  ي

الباكستانية، وهي منظمة  شبكة المودوديعىل يد قيادات جماعة اإلخوان المسلمير  وبمساعدة 

ي جميع أنحاء ( 100)ظل ترىع تحتها أكبر من خمسمائة 
 
ة ي مسجد ومدرسة إسالمية منتشر

يطانية، بسبب مشار بريطا ي الحكومة البر
 
ي نيا، وكان لديها عالقات وطيدة مع صناع القرار ي

 
كتها ي

ي عام الحوارات المتعلقة باأل 
 
، وي قررت بريطانيا قطع العالقات معها ووضعتها  1009من القومي

ي غزة
 
ي تقوم بها حماس ي

 . تحت الرقابة عىل خلفية دعمها لعمليات العنف الن 
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 "ية اإلسالميةمنتدى الجمعي  : "ات الخبر

ة  ية تعمل كمظلة دعم وتمويل لعشر ية بريطانية كلها تنتمي ( 20)وهي منظمة خبر جمعيات خبر

المساعدة "، "المعونة اإلسالمية"لجماعة اإلخوان، منها عىل سبيل المثال ل الحرص جمعيات 

ي الدولية"، "اإليادي اإلسالمية"، "اإلسالمية
ه"والنداء اإلنسان  وجميع هيه الجمعيات . ا، وغبر

ي منظمة 
 
المصنفة كمنظمة إرهابية، وقد خضع المنتدى لعدد من " إئتالف الخبر "أعضاء ي

يطانية أفضت إىل أن ستة  جمعيات عىل األقل من ( 6)التحقيقات من قبل الحكومة البر

ق األوسط، وأن لهم صالت وثيقة ي الشر
 
ي المنتدى تمول أعمال العنف ي

 
مع  الجمعيات األعضاء ي

ي والوليات المتحدة األمريكية، مما  ي لدى التحاد األورونر حركة حماس المصنفة كتنظيم إرهانر

ي ديسمبر 
 
يطانية ي ، بسحب مائتير  وخمسير  ألف 1028ترتب علي  أن قامت الحكومة البر

ي كانت قد قدمتها الحكومة لدعم المنتدى ( 250,000)
ي من حسا  المنح الن 

لين  جني  اسب 

        17.لتابعة ل والجمعيات ا

 

 " ي
 : "مركز العودة الفلسطين 

وهو أحد أقوى منظمات المنارصة السياسية داخل بريطانيا، ويعتبر هو الجناح السياسي لحركة 

ي 
 
 أعضاء ي

ً
حماس داخل أوروبا، وكل القيادات العاملير  بالمركز والمسؤولير  عن إدرات  هم أيضا

ي حركة حماس، وللمركز صالت واسعة وتأثبر قو 
 
ي بريطانيا، حيث يشارك ي

 
ي عىل صناع القرار ي

المؤتمر السنوي اليي يقيم  المركز كل عام أعضاء برلمان ورجال سياسة بارزين من بريطانيا 

 إىل جنب مع متحدثير  من حركة حماس مثل إسماعيل هنية، ويعمل 
ً
وكافة الدول األوروبية جنبا

ي "المركز تحت رعاية ودعم 
 
ين داخل " بريطانياالرابطة اإلسالمية ي صاحبة النتشار والتأثبر الكببر

 
ً
 .بريطانيا أيضا
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 "Muslim charity stripped of state funding over extremism fears", The Telegraph, 11 January 2015 
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 "ميدل أيست مونيتور" : 

نت بنفس اإلسم يروج ألجندة اإلخوان  وهي مؤسسة إعالمية تتبن  موقع إخباري عىل شبكة اإلنب 

ي بداية عام 
 
ي بريطانيا بعد سقوط نظام  1028المسلمير  ويدافع عن مصالحهم، وقد تأسست ي

 
ي

ي 
ي مرص وهرو  عدد كببر من القيادات إىل أوروبا، ويدير المؤسسة القيادي اإلخوان 

 
اإلخوان ي

 كمسؤول إداري داخل داوود عبد هللاالبارز 
ً
يطانية اإلسالمية"، واليي يعمل أيضا ، "المبادرة البر

جمعية  ، رئيس مجلس إدارةإبراهيم هيويتأما رئيس تحرير الموقع اإلخباري التابع للمؤسسة فهو 

بال"  .المصنفة كمنظمة إرهابية داخل الوليات المتحدة األمريكية وبريطانيا" أنب 

 

 "مركز اإلمارات لحقوق اإلنسان" : 

ي دول الخليج 
 
وهو منظمة إخوانية تقدم نفسها عىل أنها منظمة تدافع عن حقوق اإلنسان ي

، ي ء سوى تشوي  دولة اإلمارات ل والعالم العرنر ي
ي ولكنها ل تفعل سر

 
دى دوائر صناعة القرار ي

 
ً
ي بريطانيا والوليات المتحدة األمريكية، وقد قام بتأسيسها هي أيضا

ي عام  أنس التكرين 
 
، 1021ي

ي بأسم زوجت  
ون  خت  أزوج ووضع أسم " مالث شاكر"لكن  سجل أوراق المنظمة وموقعها اإلليكب 

 قام بتعيير  القياد" عبدوس سالم"
ً
ي وعضو حركة حماس، كمدير مؤسس لها، ثم لحقا

ي اإلخوان 

 هو مدير للمؤسسة اإلعالمية المعروفة باسم   أنس مقداد 
ً
شبكة "كمدير للمنظمة، ومقداد أيضا

ي بريطانيا" المكير  اإلعالمية
 
ي عقد . التابعة لجماعة اإلخوان المسلمير  ي

 
وقد نجحت المنظمة ي

تير  عدة لقاءات  ي السنتير  األخبر
 
ي الي

 
، قامت خاللها مع لجنة حقوق اإلنسان ي ي

يطان  لمان البر بر

ي كل من مرص والسعودية واإلمارات والكويت
 
 . بتقديم شهادات كاذبة عن أوضاع حقوق اإلنسان ي

 

 "شبكة المكير  اإلعالمية" : 

نت مثل توتبر 
وهي عبارة عن خدمة إخبارية تقدم عبر مواقع التواصل الجتماىعي عىل شبكة األنب 

ي وفيسبوك، وعبر تطبيقات التلي
أنس فون المحمول، قام بتأسيسها ويعمل عىل إدارتها اإلخوان 

 مدير لـ  مقداد 
ً
أنس اليي أسس  " مركز اإلمارات لحقوق اإلنسان"من بريطانيا، واليي يعمل أيضا

ي 
ي تجمل صورة اإلخوان المسلمير  وحماس1021عام  التكرين 

 .    ، وتتعمد الشبكة بث األخبار الن 
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 " كة ميدل أيست آي اإلع  : "الميةشر

ي ديسمبر 
 
كة ربحية ي ي بريطانيا كشر

 
بتمويل قطري عىل يد  1028وهي مؤسسة إعالمية تأسست ي

ي قناة الجزيرة "جوناثون باول"
 
ي قطر المسؤول التنفييي ي

 
، وتمتلك 18ومستشار العائلة الحاكمة ي

كة  ية يحمل نفس األسم ومالشر نت ناطق باللغة األنجلبر 
 موقع إخباري عىل شبكة األنب 

ً
تحبر  تماما

ه، ويرأس تحرير  ي كل ما ينشر
 
ألجندة اإلخوان، ومهتم بشكل رئيشي بمهاجمة دول الخليج ومرص ي

ست"الموقع  ة "ديفيد هبر يطانية، ومعروف بعالقات  المثبر ، مراسل سابق لصحفية الجارديان البر

ي مرص
 
 .  للجدل مع تنظيم اإلخوان ي

 

 "كة الخدمات اإلعالمية العالمية، المحد  : "ودةشر

 وإعالم، وتضم المكتب اإلعالمي الرئيشي للتنظيم الدوىلي لجماعة  ةمسجل وهي 
كة نشر ي لندن كشر

 
ي

ي حي 
 
، وتقع ي ي لندن، ويتوىل  "كريكلوود"اإلخوان المسلمير 

 
وهو حي متواضع بعيد عن األنظار ي

اف عليها   إبراهيم منبر إدارتها واإلشر
ً
، مني تأسست ، اليي يتوىل منصب نائب مرشد الجماعة حاليا

كة إل عام  ين عام بشكل غبر معلن، ولم يتم اإلفصاح عن إدارت  للشر ، ويتوىل هيا 1021قبل عشر

، وأغلبها  ي تعبر عن جماعة اإلخوان المسلمير 
ونية الن  المركز نشر كل المطبوعات والمواقع اإلليكب 

ي الغر ، ومنها عىل سبيل
 
ية وموجهة إىل الرأي العام ي المثال ل الحرص، موقع  باللغة اإلنجلبر 

ة  "إخوان ويب"باللغة العربية، وموقع  "إخوان أون لين" ية، ونشر رسالة "باللغة اإلنجلبر 

ية" اإلخوان هاباللغتير  العربية واإلنجلبر  ي مطلع عام . ، وغبر
 
عندما قامت الحكومة ، 1028وي

، توىل إب ي كة المرصية بحظر كافة أنشطة اإلخوان بعد تصنيفها تنظيم إرهانر راهيم منبر وشر

ي مرص إىل مكتب لندن لمواصلة 
 
الخدمات اإلعالمية نقل مديري مكاتب اإلخوان اإلعالمية ي

 . العمل اإلعالمي للجماعة من هناك
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 "Al Jazeera executive helped to launch controversial UK website", The National, 26 July 2014 
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 "منظمة اإلغاثة اإلسالمية حول العالم" : 

ي بريط
 
ي العالم، حيث تأسست ي

 
ية والتنموية ي انيا  وهي واحدة من أقدم الجمعيات اإلسالمية الخبر

ي المرصي  2948كمنظمة دولية عام 
ي البنا عىل يد اإلخوان 

القيادي  عصام حداد ، وتوىل هان 

ي المرصي المعروف رئاستها بعد ذلك من
إىل حير  توىل اإلخوان المسلمير   2991عام  ي اإلخوان 

ي 
 
ي مرص ي

 
ك إدارتها لكل  1021الحكم ي ، فب  وتم تعيين  كمستشار عالقات خارجية لمحمد مرسي

، وقد جمعت " أحمد كاظم الراوي"و" طاهر ساىلي "و" نارص هاغاميد"من  ي
 
ي من أصل عراي

اإلخوان 

 عن أنها  
ً
المنظمة مني ذلك الحير  ماليير  الدولرات من أفراد وحكومات أوروبية، تم الكشف مؤخرا

ق األوسط وأفغانستان  ي منطقة الشر
 
ي دعم أنشطة إرهابية ي

 
كانت تستغل تلك األموال ي

قامت كل من اإلمارات وروسيا وإشائيل بإعالنها كمنظمة إرهابية وحظرت كل وباكستان، و 

ي أمرها
 
ي يحققان ي

يطان  لمان البر  19.أنشطتها، بينما ما زالت الحكومة والبر

 

 "األمانة األوروبية" : 

ي لندن عام 
 
كة إدارة أوقاف تأسست ي ي "بواسطة  2996وهي شر

 
إتحاد المنظمات اإلسالمية ي

ي عام وهي منظ" أوروبا
 
وتعمل " أمانة أوروبا"تغبر أسمها ليكون  1002مة إخوانية معروفة، وي

ي جميع أنحاء أوروبا وإعادة 
 
عير  األفراد والحكومات ي هيه المؤسسة عىل جمع األموال من المتبر

ي كل أوروبا،  وقام بتأسيسها وإدارتها 
 
فؤاد توجيهها للرصف عىل المنظمات التابعة لإلخوان ي

 أحد قيادات منظمة اإلغاثة كاظم الراويأحمد  و  العلوي
ً
، وهو أيضا ي

 
ي من أصل عراي

، اإلخوان 

ق  ي الشر
 
ي كثبر من الدول عىل خلفية دعمها وتمويلها ألنشطة إرهابية ي

 
اإلسالمية المحظورة ي

 . األوسط

 

 "إتحاد المنظمات الطالبية اإلسالمية:"  

ية،  ي الجامعات اإلنجلبر 
 
ي بريطانيا تستهدف استقطا  الطال  المسلمير  ي

 
وهي منظمة شبابية ي

عىل غرار منظمة  2961منظمة فرعية وأشة طالبية، تأسست عام  80وتضم بداخلها أكبر من 
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 "UK Funds Terror Connections: Islamic Relief Worldwide", International Policy Council, 3 July 2013 
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  " جمعية الطال  المسلمير  "
ً
ي نفس الحقبة الزمنية تقريبا

 
ي الوليات المتحدة األمريكية، وي

 
ي

أو عىل األقل  يستطيع اإلخوان العمل من خالل  مع الشبا  وتجنيدهم لإلنضمام للجماعةككيان 

أس المنظمة كسب تعاطفهم  ، ويب 
ً
 عن  زارا دمحمحاليا

ً
ي خلفا

اليي توىل قيادتها  بشبر عثماناإلخوان 

ي حادث منتصف   لبضعة سنوات قبل وفات 
 
ف عىل عمل ،1021ي كل من   المنظمة ويشر

ي حركة حماس ويدير وهو  ،عزام التميمي وانيير  القياديير  اإلخ
 
ي وعضو ي

ي من أصل فلسطين 
إخوان 

ي لندن، وداوود عبد هللا رئيس " مركز الفكر اإلسالمي السياسي "
 
 .ميدل أيست مونيتوري

 

 "ي بريطانيا
 
 : "منظمة المجتمع اإلسالمي ي

ية غبر حكومية وغبر هادفة للربح، ويقع مق  2990تأسست عام  ي لندن، بغرض كمنظمة خبر
 
رها ي

ي تأسيسها القيادات 
 
ي بريطانيا، وقد ساهم ي

 
نشر قيم اإلسالم والدفاع عن مصالح المسلمير  ي

ي اإلخوانية 
ي بريطانيا، أنس التكرين 

 
، رئيس مؤسسة قرطبة ومؤسس غالبية المنظمات اإلخوانية ي

فكر اإلسالمي معهد ال"المدير السابق لـ مؤسس و و  "قناة الحوار" ـ، الرئيس الحاىلي لعزام التميمي و 

ي منظمة " السياسي 
 
 ي
ً
، وما زال عضوا

ً
ي بريطانيا وهي منظمة إخوانية أيضا

 
حن   المجتمع اإلسالمي ي

  .اليوم

ي بريطانيا جمعية فرعية أخرى أسمها 
 
وهيا  "الشبان المسلمير  "وتضم منظمة المجتمع اإلسالمي ي

ينا ي العشر
 
ي مرص أسم مألوف داخل حركة اإلخوان المسلمير  مني تأسيسها ي

 
ت، وهناك جمعية ي

، وتعمل جمعية 
ً
 مشابها

ً
ي بريطانيا عىل تجنيد " الشبان المسلمير  "تابعة لإلخوان وتحمل أسما

 
ي

يطانية لإلنضمام للجماعة وتأي ي الجامعات البر
 
 .  د فكرهايواستقطا  الشبا  ي

 

 " معهد الفكر اإلسالمي السياسي" : 

ي مستقل أسس  
 ل  حن  عام  1001عام  عزام التميمي وهو مركز بحنر

ً
، قبل أن 1004وعمل مديرا

ي تبث من لندن باللغة ال قناة الحوار ل كرئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ينتقل للعم
عربية، الن 

وقد تعرض تميمي أكبر من مرة لتحقيقات بسبب عالقات  المريبة مع حركة حماس ودعم  لهم،  

ي "ـ راىعي الرئيشي لكما أن معهد الفكر اإلسالمي السياسي كان هو ال
اليي تم  "مركز العودة الفلسطين 

ي عدة دول منها بريطانياتجريم  وتصنيف  كمنظمة إرهابية 
 
 . ي
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 "قناة الحوار" : 

ي أوروبا، تأسست عام 
 
 1006وهي إحدى األدوات اإلعالمية المؤثرة لتنظيم اإلخوان المسلمير  ي

ي عىل يد عدد من قيادات اإلخوان أشهرهم 
 م التميمي عزارئيس مؤسسة قرطبة، و  أنس التكرين 

ي لندن وتبث 
 
 كرئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير للقناة، ويقع مقرها الرئيشي ي

ً
اليي يعمل حاليا

 . محتواها باللغة العربية

 

 " األكاديمية البحثية للتعليم اإلسالمي" : 

ي بريطانيا عام 
 
، وتعرف نفسها عىل أنها منظمة دولية 1009وهي منظمة غبر حكومية تأسست ي

ي أوروبا، وقام بتأسيسها 
 
ي جرين"تعمل عىل التبشبر باإلسالم ي

، اليي اعتنق اإلسالم عام "أنطون 

ي عام " عبد الرحيم جرين"إىل  وغبر أسم  2944
 
، وي ي

ي سلق 
يطان   1028وأصبح يعرف نفس  كبر

ي قدمت لها من مواطنير  بريطانيير  
ي عدد من الشكاوى الن 

 
يطانية تحقيقات ي فتحت الحكومة البر

ي تصدر من  20بشأن األبحاث المتطرفة
المليئة بخطابات الكراهية والتحريض عىل العنف الن 

، إل أنها تعمل تحت ، وعىل الرغم 21األكاديمية من أن األكاديمية ل تنتمي لإلخوان بشكل مباشر

ي نفس مبن  
 
 . اإلداري واليي يضم منظمات إخوانية أخرى" كراون هاوس"رعايتهم ي

 

  ة من ي الفب 
 
يطانية ي بغلق عدد من المؤسسات التابعة  1020و 1001وقد قامت الحكومة البر

ي دعم وتم
 
 لجماعة اإلخوان المسلمير  عىل خلفية مشاركتها ي

ً
ي العالم، خصوصا

 
ويل أعمال عنف ي

ق األوسط، ومنها عىل سبيل المثال ل الحرص  مؤسسة "، و"مؤسسة النهضة"، "أمانة تكافل"الشر

 ."حسن البنا
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ه من شبكة منظمات تابعة لجماعة اإلخوان المسلمي   وتحمل هوية اإلضافة إل ما سبق ذكر ب

 منظمات حقوقية مستقلة تدعم 
ً
الجماعة بشكل غي  مباشر داخل بريطانيا، إسالمية، هناك أيضا

 : وأشهرها

 

 "مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية" : 

، تأسست  وهو مؤسسة بحثية أكاديمية تابعة لجامعة أكسفورد تهتم بدراسة اإلسالم السياسي

لحير  بدأت عنارص اإلخوان يتمبر  بالحيادية والعتدال، وكانت تعمل بشكل مستقل  2941عام  

ي السيطرة عىلمير  المسل
 
ي بريطانيا ي

 
ي   المركز  ي

 
ي نهاية التسعيناتي

 
، وقاموا باستخدام المركز ي

ي أعضاء مجلس أمنائ  شخصيات إخوانية 
 
يطانية، وعينوا ي ي الجامعات البر

 
استقطا  الشبا  ي

الزعيم الروحي لجماعة اإلخوان اليي حظرت بريطانيا دخول  البالد  يوسف القرضاويبارزة مثل 

وهو أكاديمي  عىلي المزروىعي بسبب ترصيحات  المتطرفة والمحرضة عىل الجهاد العنيف، وكيلك 

    22.أمريكي ينتمي لجماعة اإلخوان المسلمير  

 

 "منظمة العفو الدولية:"  

ي مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان والتوعية بها، تأسست عام 
 
ة تعمل ي وهي منظمة دولية شهبر

ي لندن، وما زالت تع 2962
 
ي ي

 
ي ي  اليوم، لكن مني ثورات الربيع العرنر

، 1022مل من هناك حن 

، وقامت بدعمهم للوصول  ة للجدل تجاه جماعة اإلخوان المسلمير  ات مثبر أظهرت المنظمة تحبر 

وط  ي كل من مرص وتونس عبر حمالت إعالمية وسياسية موسعة، بالمخالفة لشر
 
لسدة الحكم ي

 . وطبيعة عمل المنظمة كمنظمة حقوقية

ي يونيو و
 
ي مرص ي

 
إىل بوق  منظمة العفو الدولية، تحولت 1022بعد اإلطاحة بنظام اإلخوان ي

ي الوقت اليي  
 
إعالمي لدعم وتجميل صورة جماعة اإلخوان المسلمير  لدى الحكومات الغربية، ي

كانت تهاجم في  الحكومات المرصية واإلماراتية تحت إدعاء انتهاك هيه الدول لحقوق اإلنسان، 

 ما تقوم بالتنسيق مع منظمة يعتد ب  ن تقدم دليل أو سند دون أ
ً
هيومان رايتس "، وكانت دائما
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 "Oxford Center of Islamic Studies", Global Muslim Brotherhood Watch 

https://www.globalmbwatch.com/oxford-center-of-islamic-studies/
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ويج لنفس األكاذيب وتضخيمها ليتق "ووتش ي الوليات المتحدة األمريكية للب 
 
ها الرأي العام لبي

 . عىل أنها حقائق ل تقبل المناقشة العالمي 

 

ي تلزمها،  حن  أن منظمة العفو الدولية، كاشة كل قوانير  العمل ال
يطانية الن  ي والقوانير  البر

 
حقوي

كانت تنظم تظاهرات لجماعة اإلخوان المسلمير  باستخدام شعارات رابعة داخل بريطانيا، عندما 

 . كان يعجز اإلخوان عن الحصول عىل تصاريح للقيام بمثل هيه المظاهرات

 

ي تحقيق مهم، 
 
ي مجلة نشر لكن ي

 
يطانية" ذا تايم"ي البر

شفت المجلة أن عنارص ، ك1021، عام 23

وأنهم كانوا  منظمة العفو الدولية،جماعة اإلخوان يسيطرون بالفعل عىل المناصب القيادية داخل 

ة، وكان أشهر مثال  ي السنوات األخبر
 
ي دعم تنظيم اإلخوان ي

 
المحرك الرئيشي اليي أوقع المنظمة ي

ي برياسمير  حسير  عىل ذلك هي 
 
يطانيا، وتعمل كمدير لقسم ، أحد الوجوه اإلخوانية المعروفة ي

ي منظمة العفو الدولية العقيدة وحقوق
 
  .اإلنسان ي

 

 بعد ثورة يناير 
ً
ا ي تمكينهم من  1022وقد ساعدت ياسمير  حسير  إخوان مرص كثبر

 
بأن ساهمت ي

حكم البالد عبر زيارات متكررة قادتها تحت اسم منظمة العفو الدولية إىل مرص، وساعدت 

ي الوصول لص
 
ي بريطانيا وسهلت دخول عدد من الهاربير  منهم إىل هناك بعد اإلخوان ي

 
ناع القرار ي

ي 
 
ي المعروف 1022سقوط نظام اإلخوان ي

ي اإلماران 
 وائل مصابيح، كما أنها زوجة القيادي اإلخوان 

ي عام 
 
ي ي

بتهم التحريض عىل العنف ومحاولة قلب نظام  1022واليي أدان  القضاء اإلماران 

 . الحكم

  

ألسماء وتاريخ هيه المنظمات مع أسماء قيادات التنظيم الدوىلي المراجعة البسيطة إن مجرد 

ي إطار شبكة واحدة متشاركة 
 
 يعملون ي

ً
ي بريطانيا يثبت أنهم جميعا

 
 ي
ً
لإلخوان المسلمير  المقيمير  حاليا

 عىل استخدام العنف واإلرها  كوسيلة لنيل مقاصدهم، وإن كانت متنوعة
ً
ي  األهداف ومتفقة تماما

 
ي

  .أشكالها وطريقة تنفيي أعمالها بما يتناسب مع اإلطار الديمقراطي المفتوح داخل بريطانيا
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 "Amnesty director’s links to global network of Islamists", The Times, 17 August 2015 

https://www.thetimes.co.uk/article/amnesty-directors-links-to-global-network-of-islamists-m0wggtnzcgc
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ي بريطانيا، كانوا و 
 
ي الوقت اليي كان اإلخوان يبنون هيه الشبكة ي

 
بالتوازي جدير باليكر هنا أن ي

لة مساحة الحرية شبكة مماثلة من المنظمات داخل الوليات المتحدة األمريكية مستغ، يقيمون مع ذلك

ي هناك، ولعل جماعة اإلخوان تحاول من خالل هيه الشبكات والمنظمات أن 
الممنوحة للعمل المدن 

ي الرأي العام، والضغط عىل صناع القرار لتحقيق 
 
عية تستطيع بها التأثبر ي تكتسب لنفسها صفة شر

ي تمارسها وتدعمها وت
ق مصالحها، والتغطية عىل أعمال العنف واإلرها  الن  ي منطقة الشر

 
حرض عليها ي

ق أسيا  . األوسط وجنو  شر

 

يطانية بشأن جماعة اإلخوان المسلمي     :   وعالقتها باإلرهاب التحقيقات الي 

رغم كل ما تقدم من أدلة عىل تورط التنظيم الدول لإلخوان المسلمير  وقيادات  اليين يعملون بكل 

ي دعم والتحريض عىل عملي
 
يطانية غبر حرية من داخل بريطانيا ي ات إرها  وعنف، ما زالت الحكومة البر

ي ومن ثم حظر كافة أنشطة  ي إتخاذ إجراء حاسم بإعالن اإلخوان تنظيم إرهانر
 
قادرة، أو ربما غبر راغبة، ي

 . الجماعة عىل أراضيها ومحاكمة قيادات التنظيم

 

، بعد أن قامت كل من مرص والسعودية واإلمارات بإعالن جماعة اإلخوان المسل ي  كتنظيم إرهانر
مير 

ي ديسمبر 
 
طة 1022ي ، ورجال شر ، عىل خلفية ما قاموا ب  من أعمال عنف إنتقامية داخل مرص ضد مدنيير 

 بعد ما ورد إليها من معلومات 
ً
ي موقف صعب، خصوصا

 
وجيش، ومنشآت عامة، وجدت بريطانيا نفسها ي

ي ا
 
، اليي كان يخدم كسفبر بريطانيا ي  

لسعودية آنياك، تدين اإلخوان موثقة من سبر جون جينكيب 

ي  ي تهدد أمن أوروبا والعالم الغرنر
هم التنظيم األم لكل التنظيمات اإلرهابية الن  مثل داعش  ،وتعتبر

 .والقاعدة

  

ي األول من أبريل 
 
ون، رئيس وزراء بريطانيا السابق، ي ، 1028ترتب عىل ذلك أن أمر ديفيد كامبر

ي بريطانيا ان المبفتح تحقيق عاجل بشأن جماعة اإلخو 
 
يعتبر تنظيم أي درجة ، بهدف بحث إىل سلمير  ي

 متورط اإلخوان
ً
ي مرص، ل سيما أن أغلب القيادات  ا

 
 ي
ً
ق األوسط خصوصا ي الشر

 
ي أعمال العنف واإلرها  ي

 
ي

ون وقتها بأن بريطانيا تعتبر جماعة  ي بريطانيا وتحمل الجنسية، ورصح كامبر
 
العليا بالتنظيم تعيش ي
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وأنهم بحاجة إلثبات ذلك لتخاذ كافة اإلجراءات الممكنة لتجنب " تنظيم متطرف محتمل"اإلخوان 

  24. لونمثي يالمحتمل الي الخطر 

 

ون عىل فتح تحقيقات بشأن  ي موافقة ديفيد كامبر
 
 ي
ً
ا ددة كثبر

يطانية كانت مب  لكن المخابرات البر

وأن فتح مثل هيه " غبر مجدية"جماعة اإلخوان المسلمير  وعالقتها باإلرها ، ووصفتها بأنها 

يطانية  مع جماعة اإلخوان ( 6إم أي )و ( 1إم أي )التحقيقات سترص  بعالقة أجهزة المخابرات البر

 لما لمنظمات 
ً
ي السيطرة عىل المسلمير  داخل بريطانيا نظرا

 
 ي
ً
ا المسلمير  اليي تعتمد عليهم المخابرات كثبر

ي تنظر إليها المخابرات عىل أنها قنبلة اإلخوان من انتشار واسع وتأثبر كببر عىل األقلية المس
لمة هناك، والن 

  25.موقوتة بسبب سهولة تحويل أبناءها إىل متطرفير  

 

ي 
 
 من مسألة فتح التحقيقات ي

ً
 متوجسا

ً
ي أيضا

يطان  لمان البر وبنفس المنطق المعيو ، كان البر

ون عالقة جماعة اإلخوان المسلمير  باإلرها ، وتواصل بعض أعضاءه من حز  العمل م ع ديفيد كامبر

لمانبشكل شخصي  ي أن أعضاء البر
 
  ،وحيروه من إتخاذ هيه الخطوة، وربما يرجع السبب ي

ً
خصوصا

 عىل الكتل التصويتية للمسلمير  
ً
ا ي بريطانيا، يعتمدون كثبر

 
المنتمير  لحز  العمل، وهو الحز  األقوى ي

ي مناطق حيوي
 
ي تقدر بنحو ثالثة ماليير  مواطن، كلهم يعيشون ي

 بالنسبة للحز ، ويسيطر والن 
ً
ة جدا

  26.عليهم بطبيعة الحال جماعة اإلخوان المسلمير  

 

ون،  ي أمام كامبر
يطان  لمان البر ي وضعتها المخابرات والبر

لكن برغم تلك التحييرات والعقبات الن 

، اليي كان سفبر   
ي فتح التحقيق وأمر بتشكيل لجنة برئاسة سبر جون جينكيب 

 
فقد أرص عىل الستمرار ي

ي بريطانيا، وتشكلت اللجنة ب
 
ريطانيا لدى السعودية آنياك، وأول من فتح النار عىل جماعة اإلخوان ي

ي أبريل 
 
سبر كيم داروتش مستشار رئيس الوزراء : ، برئاسة سبر جينكيب   وعضوية كل من1028بالفعل ي
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 "Cameron orders investigation into Muslim Brotherhood", The Telegraph, 1 April 2014 

25
 "UK intelligence had warned against fruitless probe of Muslim Brotherhood", Middle East Eye, 18 July 2013 

26
 "The Islamization of the British Labour Party", Center pf Religious Literacy in Journalism, 11 November 2016 
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، سبر جون ساورز رئيس المخابرات الشية  ي ، وتشارلز فار مد(6إم أي )لألمن القومي
ير عام المكتب الوطن 

 .لألمن ومكافحة اإلرها 

  

من داخل بريطانيا وخارجها، وقد كان لـ  دقيقة اعتمد تقرير لجنة جينكيب   عىل مصادر معلوماتية

ي دوىلي " المركز المرصي لدراسات الديمقراطية "التابعة لـ " الحملة الشعبية إلدراج اإلخوان تنظيم إرهانر

ي تقديم عد" الحرة
 
 ي
ً
ي دللت عىل قيام عنارص جماعة اإلخوان المسلمير  بأعمال إسهاما

د من الوثائق الن 

ي ثورة 
 
ي الدولة المرصية، بعد سقوط حكمهم ي

 
 27.يونيو 20عنف ضد مدنيير  ومنشأت حيوية ي

 

ي 
 
، رغم أن لجنة جينكيب   كانت قد أتمت 1021ديسمبر  22لم تنشر نتائج التحقيقات النهائية إل ي

ي نوفمبر 
 
ي  1028عملها ي

ن،  اليي يحمل إدانة لجماعة اإلخوابالفعل، لكن تأخر إصدار التقرير النهان 

 لرد فعل اإلخوان ضد  بسبب ضغط
ً
لمان، تحسبا يطانية والبر حلفائها داخل من قبل المخابرات البر

يطانيسسة الؤ الم  .ةبر

  

ي أدانت اإلخوان   28وقد ذكر التقرير اليي حمل نتائج تحقيقات لجنة جينكيب   
بعض النقاط الن 

ي ودول الغر ، بما كتنظيم يتنر ا ي العالم العرنر
 
ة ي ي فلسفت  ومنهج  ويمارس  عبر شبكات منتشر

 
لعنف ي

 ألهم ما توصليشكل خطورة عىل أمن الدول الغربية، 
ً
  :من نتائج حقيقاتإليه الت تونذكر هنا إختصارا

 

ي تؤمن بها بريطا .2
 للقيم الغربية الن 

ً
ي فلسفتها عداءا

 
نيا أن جماعة اإلخوان المسلمير  تحمل ي

ي 
 
كتنظيم شي مناهض لكل   2914والقائمة عىل العولمة والتعددية، وأنها تعمل مني نشأتها ي

ات اإلخوان لمبادئ  القيم الغربية، من أجل إنشاء نظام الخالفة اإلسالمية المعتمد عىل تفسبر

يعة اإلسالمية وقد تسامح حسن البنا مؤسس الجماعة مع فكرة استخدام العنف كوسيلة . الشر

ي أعمال عنف واغتيالت لت
 
حقيق مكاسب سياسية، وأن الجماعة مني نشأتها قد تورطت ي
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ي عهده لشخصيات سياسية مرصية وبريطانية، ومارست العنف والقتل ضد مرصيير  يهود 
 
، ي

ي 
 .  عىل أساس الختالف الدين 

 

أن جماعة اإلخوان المسلمير  تحمل فلسفة تكفبر المجتمعات والجهاد العنيف ضد غبر المسلمير    .1

ي األصل أبو األعىل المودودي  كمنهج لها، وثقت  كتابات سيد 
 بالباكستان 

ً
ا قطب اليي تأثر كثبر

ي تعتبر هي األخرى امتداد لجماعة اإلخوان " جماعت إسالمي "مؤسس الجماعة اإلسالمية 
الن 

ي 
 
ق أسيا المسلمير  ي  .جنو  شر

 

ي كانت تعم  .2
ي مرص إل بسبب الفوض  الن 

 
أن جماعة اإلخوان المسلمير  لم تصل إىل سدة الحكم ي

ي إثبات أنهم حز  سياسي معتدل الب
 
ي مرص قد فشلوا ي

 
الد وقتها، وأنهم بعد أن وصلوا للحكم ي

ي 
 . ومؤمن بقيم الديمقراطية بشكل حقيق 

 

ي شكل تنظيم شي عبارة عن مجموعة  .8
 
أن جماعة اإلخوان المسلمير  ما زالت تعمل حول العالم ي

ي دول أوربا والوليات المتحدة األمريكية، و 
 
كلها تعمل تحت إمرة المرشد العام من الشبكات ي

 .المرصيير  حن  بعد هروبهم من مرصومكتب اإلرشاد اليي ما زال يسيطر علي  قيادات اإلخوان 

 

ي دول غربية  .1
 
ي ذلك اليين يعيشون ي

 
، بما ي أن  ما زال عدد كببر من عنارص اإلخوان المسلمير 

نير  بهيه المباديء قد أنضموا مة المؤ يعتنقون هيا الفكر القائم عىل التكفبر والجهاد، وأن غالبي

ي مرص، 
 
 لصفوف التنظيمات اإلرهابية مثل جماعة التكفبر والهجرة، والجماعة اإلسالمية ي

ً
لحقا

 تنظيم القاعدة
ً
 .وأيضا

 

ي غزة، المسؤول عن تكوين حركة حماس أن جماعة اإلخوان المسلمير  هي   .6
 
وأن حركة حماس هي ي

، جزء من التنظيم الدوىلي لجماعة ا مصنفة كمنظمة إرهابية لدى  حركة حماسو إلخوان المسلمير 

ي  ، ولم ينكر أي من قيادات 1002وبريطانيا مني عام  الوليات المتحدة األمريكية والتحاد األورونر

الجماعة ذلك الرتباط مع حماس، وأن جماعة اإلخوان المسلمير  ما زالت تدعم حركة حماس وما 
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ق األوسط، بالعتاد واألموال والدعم اإلعالمي عبر تقوم ب  من أعمال عنف وإرها  
ي الشر

 
ي

ي جميع أنحاء الدول الغربية، بما يدين جماعة 
 
ة ي ية المنتشر منظماتها الحقوقية وجمعياتها الخبر

ي أعمالها اإلرهابية
 
يك معها ي  . اإلخوان نفسها كشر

 

ي تضم التنظيم الدوىلي لجماعة اإلخوان الم .2
، ما زالت تعمل بكل الشبكة الدولية األكبر الن  سلمير 

عات وتقدم التمويل والدعم الالزم لعنارصها وقياداتها  ي دول الغر ، بأن تجمع التبر
 
حرية ي

 .الهاربير  من بالدهم األصلية وتسمح لهم بغزو الغر  بنشر أيدولوجية اإلخوان المسلمير  

 

ه جماعة اإلخوان المسلمير  عبر قنوات اإلع  .4 ي هناك تناقض كببر بير  ما تنشر
 
ي وخطابها ي الم الغرنر

ي الغر  لنتقاد تنظيم القاعدة 
 
ي الوقت اليي يخرج فيها قيادات الجماعة ي

 
 ي
ً
، فمثال ي العالم العرنر

ي وسائل اإلعالم العربية تحتفل  22بعد أحداث 
 
، كانت قيادات جماعة اإلخوان ي سبتمبر

ها نرص لإلسالم ات وتعتبر  . بالتفجبر

 

ي بريطانيا وأوروبا يعود تاريخ تأسيس أن جماعة اإلخوان المسلمير  تمت .9
 
لك شبكة من المنظمات ي

ي تمثل 
، وأنها عملت عن قر  مع شبكة المودودي الن 

ً
 من خمسير  عاما

جماعت "أقدمها إىل أكبر

عات " إسالمي   حركة إسالمية واحدة، وقاموا بجمع تبر
ً
ون أنهم يشكلون معا المتطرفة، بل ويعتبر

ي حركة حماس  من أفراد وحكومات منها الحكومة
 
يطانية كانوا يرسلونها إىل المجاهدين ي البر

ي أفغانستان
 
 .والمجاهدين السلفيير  ي

 

ي  ا أن األيدولوجي   .20
 
ي تنفي بها مقاصدها، ي

ي تعتنقها جماعة اإلخوان المسلمير  والخطط الن 
الن 

 لقيم بريطانيا ومصالحها وأمنها القومي 
ً
 . بريطانيا أو حول العالم، هي مناقضة تماما

 

 
ً
يطانية عىل هذا الحال طويال ، حيث تحركت لكن لم يستمر الوضع داخل دوائر السياسة الي 

ي الصحف والمواقع الغربية إلدانة تقرير لجنة جينكيب   وتكييب ، وأستمرت 
 
اآللة اإلعالمية لإلخوان ي

يطاني ي محاباة قيادات اإلخوان المسلمير  ( 6إم أي )و( 1إم أي )بقسمهيا  ةالمخابرات البر
 
ي ي

 
 الموجودين ي
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ي البالد من خالل جماعة اإلخوان، 
 
 منهم أنهم بيلك يسيطرون عىل المتطرفير  اإلسالميير  ي

ً
بريطانيا ظنا

وأنهم لو خشوا عالقتهم مع الجماعة بسبب مثل هيه التحقيقات، سيعرضون بريطانيا لخطر اإلرها ، 

ي مطلع عام 
 
ي حدثت ي

طقية هيا التصور كما سنيكر بالتفصيل عدم من 1022وهو ما أثبتت العتداءات الن 

 
ً
 .لحقا

 

 ، ي
يطان  لمان البر ي البر

 
ومن أجل إعادة إصالح العالقة مع اإلخوان، قامت لجنة العالقات الخارجية ي

 بعد رحيل 
ً
بإعالن إعادة فتح التحقيقات بشأن جماعة اإلخوان المسلمير  وعالقتها باإلرها ، خصوصا

ون من السلطة، وتوىلي  ي يوليو ديفيد كامبر
 
يزا ماي رئاسة وزراء بريطانية، ي ي بادرت هي 1026تبر

، والن 

األخرى بالتودد لجماعة اإلخوان بعد قدومها للحكم بشهر واحد فقط، بأن سمحت لإلخوان المسلمير  

ي قرار صادم عىل كل المستويات
 
  29.الهاربير  من مرص أن يطلبوا اللجوء إىل بريطانيا ي

 

ي 
 
ي نتائج  ،1026األول من نوفمبر  وي

يطان  لمان البر ي البر
 
أعلنت لجنة العالقات الخارجية ي

ت تفاصيل  ي أجرتها اللجنة بشأن جماعة اإلخوان المسلمير  وعالقتها باإلرها ، ونشر
التحقيقات الن 

ي شأن اإلسالم  30التقرير
 
 عىل لقاءات مع حفنة قليلة من أكاديمير  متخصصير  ي

ً
اليي توصلت إلي  إعتمادا

، ومنهم نائب المرشد السياسي يعملون  يطانية، وقيادات جماعة اإلخوان المسلمير  ي الجامعات البر
 
ي

 ، وأدىع التقرير بشكل مبهم أن  اعتمد عىل مجموعة وثائق وطارق رمضان حفيد حسن البنا، إبراهيم منبر

ء أو ييكر حن  ما هي هيه الوثائق حن  تاريخ كتابة هيه الدراسة ي
 .لم ينشر منها أي سر

 

ة تحقيقات لجنة العالقات الخارجية صادمة، حيث وصف التقرير جماعة اإلخوان جاءت نتيج

المسلمير  بأنها جماعة إسالم سياسي وليس منظمة تنتهج العنف، ووصف التقرير جماعة اإلخوان بأنها 

حائط الصد ضد جماعات التطرف والعنف اإلسالمية "تمثل اإلسالم الوسطي المعتدل، وأنها تعتبر 

  ."األخرى

                                                           
29

 "Muslim Brotherhood members could seek asylum in UK”, Express UK, 7 August 2016 

30
 "Political Islam and the Muslim Brotherhood Review - Sixth Report of Session 2016–17", House of Commons, 

Foreign Affairs Committee, 1 November 2016 

http://www.express.co.uk/news/world/697369/Muslim-Brotherhood-uk-asylum-shocking-Home-Office-memo
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmfaff/118/118.pdf
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بل وذهب تقرير لجنة العالقات الخارجية، فيما يشب  العتيار لجماعة اإلخوان، إىل انتقاد تقرير 

ي صحة كل ما ورد ب  من مصادر  1021لجنة جينكيب   اليي صدر عام 
 
بشكل مبالغ في  وأخي يشكك ي

  معلوماتية موثقة رغم دقتها، ووصف  بأن  تقرير متحبر  تم تحت تأثبر ضغط من دول الخليج
ً
، نظرا ي العرنر

ي هيا التوقيت
 
 لدى السعودية ي

ً
ا   كان يعمل سفبر

 .ألن سبر جينكيب 

 

 : مواطنيها للخطر أمنبريطانيا تدفع ثمن احتوائها لإلخوان وتعرض 

ي عدد محدود من العمليات اإلرهابية 
 
 إل ي

ً
إن كان إسم جماعة اإلخوان المسلمير  لم يرد رصاحة

ي تعرضت لها بريطانيا عىل يد 
ي نشط فيها المتطرفون  الن 

ة الن  ي الفب 
 
الجماعات اإلسالمية المتطرفة، ي

ي الغر  بعد أحداث 
 
ي بداية األلفينات سبتمبر والحر  عىل العراق 22اإلسالميون ي

 
، إل أن الحقائق ي

ي ذكر تقرير لجنة 
الموثقة عن تاريخ الجماعة وعالقتها بالتنظيمات اإلرهابية المتطرفة بالعالم، والن 

ي  1028ب   عام جينكي
 للشك أن جماعة اإلخوان هي الفاعل الحقيق 

ً
لمحات منها، يثبت بما ل يدع مجال

 من داعش والقاعدة 
ً
ي تهدد أمن العالم اليوم بدءا

والتنظيم األم لكل التنظيمات اإلرهابية اإلسالمية الن 

 جماعت إسالمي  وأنصار بيت المقدس وجيش النرصة وحماس والجماعة اإلسالمية والتكفبر والهجرة
وحن 

ي 
 
   31.اسيق أ  شر نو جي

 

ي تعرضت لها بريطانيا بعد أحداث  وفيما يىلي إستعراض للهجمات اإلرهابية
سبتمبر  22الن 

وحر  العراق عىل يد متطرفير  إسالميير  من جماعات مختلفة ذات صالت معلنة وغبر معلنة بجماعة 

، وت ي نفس األيدولوجياإلخوان المسلمير 
ي تبن 

 
ي تعتمد عىل استخدام العنف جهاديةال ا تفق معها ي

، الن 

 : لتحقيق مكاسب سياسية

  

                                                           
31

 "The Muslim Brotherhood’s Ties to ISIS and Al-Qaeda", Counter Extremism Project 

https://www.counterextremism.com/content/muslim-brotherhood%E2%80%99s-ties-isis-and-al-qaeda
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  1022يونيو  2لندن، ليلة السبت : 

ي منطقة 
 
ي سيارة فان بيضاء، بدهس المشاة ي

 
، ثم نزلوا من "لندن بريدج"قام ثالثة أشخاص ي

ي باستخدام خناجر كب" بورو ماركت"السيارة بالقر  من 
ة وقاموا بطعن المارة بشكل عشوان  بر

أشخاص  ثمانيةونتج عن الحادث وفاة " هيا من أجل اإلسالم، هللا أكبر "الحجم مرددين عبارات 

ين ( 84)وجرح ثمانية وأربعير   ي حالة حرجة، وقد قامت قوات ( 12)آخرين، واحد وعشر
 
منهم ي

طة بقتل الثالثة ي موقع االحادث (2) الشر
 
  .إرهابيير  ي

طة عىل هوية  اد بات، : يير  الثالثة وهماإلرهابوبالتحقيقات تعرفت الشر سنة،  12خورام شر 

ي المدارس التابعة لشبكة المودودي اإلخوانية، 
 
ي وتلق  جزء من تعليم  ي

ي من أصل باكستان 
بريطان 

ي فهو 
ي بريطانيا مني سنوات طويلة، وهو  20د رضوان، يشر أما الثان 

 
ي يعيش ي ي لينر سنة، مغرنر

 ،  بإسم رشيد الخرص 
ً
ي إيطاليا -يوسف زغبة إيطاىلي ومشهور أيضا

 
ي مدرج عىل لوائح اإلرها  ي مغرنر

 مواد دعائية تخص داعشبسبب 
ً
 . القبض علي  حامال

 

  ليلة األربعاء ،  : 1022مارس  11مانشيسب 

أثناء حفلة للمطربة " ب  أريناسمانشي"سنة، بتفجبر قاعة حفالت  11قام سلمان رمضان عبيدي، 

آخرين،  19أطفال وشبا ، وإصابة  شخص بير   11آريانا جراند، وأسفر الحادث عن مقتل 

ي ينتمي لجماعة اإلخوان  ي من أصل لينر
ي مكان الحادث، هو بريطان 

 
ومنفي الهجوم اليي مات ي

ي داخل بريطانيا، 
 
ي مدارس ومساجد تابعة لإلخوان ي

 
ي ي

ومعلم  هو المسلمير  وتلق  تعليم  الدين 

ي يعمل مع يوسف القرض
حسب ما ذكرت نتائج التحقيقات، كما أن والده اوي، و شيخ إخوان 

ي تنظيم القاعدةه" رمضان بوالقاسم عبيدي"
 
ي جماعة اإلخوان  32و قيادي ي

 
 ي
ً
 معروفا

ً
وكان عضوا

ي ليبيا قبل أن يطلب اللجوء السياسي إىل بريطانيا ويستقر بها
 
 .المسلمير  ي

  

                                                           
32

 "وثيقة من سجالت األمن الليبي عن والد انتحاري مانشستر"، سكاي نيوز عربية، 18 مايو 1022 

http://www.skynewsarabia.com/web/article/951388/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%25
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  عرص يوم األربعاء ،  : 1022مارس  11ويستمنسب 

ي منطقة  11قام خالد مسعود، 
 
" جويستمنيسب  بريد "سنة، باستخدام سيارة فان بدهس المارة ي

طة حن  الموت،  ، ثم نزل من السيارة وقام بطعن رجل شر ي لمان األورونر  البر
بالقر  من مبن 

ي مكان الحادث، وبالتحريات ثبت أن خالد مسعود هو 
 
طة بقتل  عىل الفور ي وقامت قوات الشر

ي مسيحي ولد باسم 
 عبر المساجد  "أدريان أجاو"بريطان 

ً
ي كنت، ثم تحول لدين اإلسالم لحقا

 
ي

ي بريطانيا ويسيطر عىل غالبيتها جماعة اإلخوان المسلمير  هناك، وقد قام مسعود المنتشر 
 
ة ي

ي كـ   باألفكار " ذئب منفرد"بتنفيي العتداء اإلرهانر
ً
دون التنسيق مع أي تنظيم جهادي آخر متأثرا

ة عبر مواقع التواصل الجتماىعي  ي تعلمها وبروباجندا داعش المنتشر
 .الن 

 

 1021ديسمبر  1 لندن، صباح يوم السبت: 

ق لندن، بشكل  20قام محي الدين ماير،  ي محطة ليتونستون شر
 
و ي سنة، بمهاجمة ركا  المب 

 عبارة 
ً
 سكير  لطعنهم، ومرددا

ً
ي مستخدما

ي "عشوان 
، سأقتلكم من أجل أخون  أنتم لستم مسلمير 

ي سوريا
 
طة وقامت بالقبض علي " ي   لكن شعان ما تدخلت قوات الشر

ً
، قبل أن يؤذي أحدا

 بما وكشفت التحريات ع
ً
ي مسلم، قام بتنفيي هيا العتداء متأثرا

ن أن محي الدين ماير، هو بريطان 

ي تملك أغلبها 
ي لندن، والن 

 
دد عليها ي ي يب 

ي المساجد الن 
 
نت ويحكي  الشيوخ ي يقرأه عىل األنب 

ورة الجهاد من أجل نرصة المجاهدين هناك   ي سوريا ورص 
 
، عن األوضاع ي جماعة اإلخوان المسلمير 

ي نهاية المطاف إىل أن محي الدين ماير مختل   كواجب عىل
 
كل مسلم، وأستقرت التحقيقات ي

ي 
ي مصحة لألمراض العقلية لمدة ثمان 

 
وفرينيا، وتم الحكم علي  بالحبس ي ي من الشبر 

، ويعان 
ً
عقليا

 . سنوات ونصف

 

  1022مايو  11لندن، صباح األربعاء : 

،  11ويل، سنة، ومايكل أديبو  19قام كل من مايكل أديبولجو،  ي سنة، بمهاجمة الجندي ىلي ريجنر

ق لندن، أثناء تأدية عمل ، حيث  ي منطقة وولويتش جنو  شر
 
أمام أحد الكتائب التابعة للجيش ي

، وعندما سقط نزلوا من السيارة وأنهالوا 
ً
ي كانوا يركبونها أول

ب  باستخدام السيارة الن  قاموا برص 
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 عبر علي  بالطعنات حن  الموت، وعند محاكمتهما 
ً
ثبت أنهما بريطانيير  تحول لإلسالم حديثا

، وقال اإلرهابيير  أنهم  ي لندن، ويسيطر عىل أغلبها جماعة اإلخوان المسلمير 
 
ة ي المساجد المنتشر

ي حر  وأنهم 
 
ي هيه الحر ، وانتىه األمر " جنود هللا"نفيوا هيا العتداء ألن المسلمير  ي

 
ي

 . بالحكم عليهم بالسجن مدى الحياة

 

 مساء يوم الخميس إكسي ،  :1004مايو  11تبر

 ، سنة، بإعداد قنابل يدوية من مواد متفجرة وزجاج ومسامبر وتوج  بها إىل  11قام نيك ريلىلي

اف"مطعم  ي يدي  وأصابت  بجروح،  "جبر
 
، وقبل أن يدخل المطعم أنفجرت القنابل ي ي إكسيتبر

 
ي

ي تحول لإلسالم قبل عام واحد 
فقط من تنفيي العملية اإلرهابية،  وبالتحقيق مع  ثبت أن  بريطان 

ي 
 
ة صاحب ابنها عدد من المتطرفير  اإلسالميير  ي

ي شهادة والدت  قالت أن  خالل تلك الفب 
 
وي

 ، ي يمتلك أغلبها جماعة اإلخوان المسلمير 
ل ، والن  ي محيط مب  

 
دد عليها ي ي كان يب 

المساجد الن 

ية واستخدامها، وحكم عىل نيك ريلىلي أقنعوه بتنفيي العملية ودربوه عىل صناعة القنابل اليدو

ي عام 
 
ي زنزانت  وسط شكوك بأن اإلسالميير  ريلىلي وجد  1026بالسجن مدى الحياة، وي

 
 ي
ً
مقتول

المتطرفير  اليين تعاون معهم هم من قتلوه، لكن لم تحسم التحريات هيا األمر بشكل قاطع 

 .حن  اآلن

 

  1002يونيو  20سكوتالند، صباح يوم السبت: 

سنة، بالهجوم عىل مطار  19سنة، وبالل طالل صمد عبدهللا،  12فيل أحمد، قام كل من ك

وكي سوداء، محملة بزجاجات مولوتوف ومواد  ي سكوتالند باستخدام سيارة جيب شبر
 
جالسكاو ي

ول منها  وأنفجرت المواد حارقة، وبعد ارتطام السيارة بمدخل المطار لم يستطع الرجال الب  

ي كان
ي يحملونه وا الحارقة الن 

 
ة غطت السيارة ا ي من % 90، وأصيب كفيل أحمد، بحروق خطبر

، أما بالل عبد هللا فقد تم القبض علي  هو وأخوه اليي  شهر جسده وأودت بحيات  بعد الحادث ب

  .تم الحكم علي  بالحبس مدى الحياةكان يراقب الشارع أثناء تنفيي العملية، و 

ي من أصل
هندي يعمل مهندس ويحمل درجة  وقد أثبتت التحريات أن كفيل أحمد هو بريطان 

ي 
 
ي بريطانيا، وهي فرع من فروع اإلخوان " جماعت إسالمي "الدكتوراة وعضو ي

 
وشبكة المودودي ي
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ي 
 
ي األصل كان يدرس الطب ي

 
ق أسيا، أما بالل طالل عبد هللا فهو عراي ي جنو  شر

 
المسلمير  ي

 وقته
ً
ي كون  عىل صلة بجماع ا بريطانيا، واشتبهت التحقيقات أيضا

 
ي ي

 
ة اإلخوان المسلمير  ي

 . بريطانيا

 

  1002يونيو  19لندن، ظهر يوم الجمعة : 

ي منطقة  19قام بالل طالل عبد هللا، 
 
ي سيارتير  ي

 
ي لندن، " ويست أيند"سنة، بزرع قنبلتير  ي

 
ي

ي تقاطع شارىعي " تايجر تايجر"أحدهما بالقر  من ملىه ليىلي أسم  
 
بارك "و" كوكسبر "واألخرى ي

ي محيط" لير  
 
ي  ي

 
ي يدرس ي

 
نفس المنطقة، وقد كشفت التحريات أن طالل عبد هللا، طبيب عراي

 إىل مطار جالسكاو 
ً
ة ي اليوم التاىلي مباشر

 
بريطانيا، هو من قام بزرع هيه القنابل قبل أن يتوج  ي

طة ا(أنظر أعاله) لتنفيي هجوم آخر لقنابل وقامت بتفكيكها ، لكن لحسن الحظ أكتشفت الشر

ي اليوم التافنقبل أن ت
 
ي سيارة كفيل أحمد وطالل عبد هللا جر، وي

 
ىلي أنفجرت المواد الحارقة ي

 . فيهما وأودت بحياة كفيل، بينما حكم عىل طالل بالسجن مدى الحياة

 

  1001يوليو  12لندن، يوم الخميس: 

سنة، وحسير  عثمان،  11سنة، رمزي دمحم،  16سنة، ياسير  عمر،  19قام كل من مختار إبراهيم، 

ي أماكن متفرقة داخل خط سنة، بمحاولة ت 14
 
نفيي هجوم إنتحاري عبر حمل قنابل وزرعها ي

ي كانوا يحملونها بسبب عطل ما، وتم 
و واألتوبيس داخل لندن، لكن لم تنفجر العبوات الن  المب 

القبض عليهم ومحاكمتهم والحكم عليهم بالحبس مدى الحياة، وقد أثبتت التحريات أن كل 

ق ي  منهم أن  إىل بريطانيا من شر
 
ء، وتعرفوا عىل بعضهم البعض ي ي ي أوقات متباينة كالحر

 
أفريقيا ي

ي تسيطر جماعة اإلخوان المسلمير  عىل أغلبها، 
ي لندن، والن 

 
ددون عليها ي ي كانوا يب 

المساجد الن 

ي لندن
 
 والتخطيط لتفجبر البنية التحتية للمواصالت ي

ً
 . وقاموا بتكوين عصابة إرهابية معا

 

 1001يوليو  2 لندن، صباح يوم الخميس: 

،  11سنة، شهزاد تنوير،  20قام كل من دمحم صديق خان،  سنة،  24سنة، حسيب حسير 

مير  ليندساي،  و واألتوبيس أثناء  29وجبر سنة، بتنفيي هجوم انتحاري أستهدف تفجبر خط المب 
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ي المروع إىل مقتل خمسير    العتداء اإلرهانر
ي لندن، وأفص 

 
 شخص( 10)ساعة اليروة الصباحية ي

 . آخرين( 200)وإصابة 

ي تمت عن هوية منفيين التفجبر بعد ذلك عن أن دمحم صديق خان، العقل 
وكشفت التحريات الن 

ي ألتحق بجماعة المهاجرين اإلرهابية عبر المسجد 
ي من أصل باكستان 

المدبر للعملية هو بريطان 

ي 
 
دد علي  ي ي ليدز مني عام " بيستون"اليي كان يب 

 
ي من أصل ، أما شهزاد تنو1002ي

ير فهو بريطان 

ي نوفمبر 
 
 من سكان بيستون، وقد أقنع دمحم صديق خان ي

ً
ي وهو أيضا

بالسفر مع   1008باكستان 

ي باكستان وأفغانستان قبل أن يعودا إىل بريطانيا وينفيا العملية 
 
ي صفوف المجاهدين ي

 
للتطوع ي

، وك ي
ي من أصل باكستان 

 بريطان 
ً
ي منطقة اإلرهابية، أما حسيب حسير  فهو أيضا

 
ان يعيش ي

ي عام " هولبيك"
 
وسافر إىل مكة ألداء الحج ثم إىل  1002عىل حدود ليدز، ترك دراست  الثانوية ي

 بالزي 
ً
اما  والب  

ً
باكستان لزيارة أقارب ، ولحظ كل المحيطير  ب  بعد عودت  أن  بدا أكبر تدينا

ل  بعد الحادث وجدوا   كالم مكتو  بخط يد عىل أحد  اإلسالمي اليي ترتدي  القاعدة، وبتفتيش مب  

ي تنظيم "القاعدة بال حدود"كتب  المدرسية يحمل عبارة 
 
، مما أثار شبهات بأن  تم تجنيده ي

مير  ليندساي، فهو من مواليد جامايكا، ثم أنتقل إىل   جبر
ً
ا القاعدة أثناء زيارت  لباكستان، وأخبر

ن صداقة قوية مني الطفولة، بريطانيا مع أم  وعمره عام واحد فقط، وربط  بمحمد صديق خا

ي عام 
 
مير  إىل اإلسالم وتصالح  1000بعد أن تركت  أم  وتزوجت من رجل غبر أبوه، وي تحول جبر

، ثم أقنع  دمحم صديق خان بعد ذلك بالنضمام إىل 
ً
مع أم  وأقنعها باعتناق اإلسالم هي أيضا

ي توزيع منشورات تنظيم القاعدة عىل زم
 
ي المدرسةالقاعدة، وكان يستخدم  ي

 
 . الئ  ي

 

 

 : خاتمة واستنتاجات

ي التحريض عىل 
 
، ليس فقط ي

ً
ي بريطانيا وأوروبا عموما

 
تكمن خطورة تنظيم اإلخوان المسلمير  ي

ي كون مئات المدارس 
 
 ي
ً
ق األوسط، بل أيضا ي الشر

 
العنف وتوفبر الدعم الماىلي واإلعالمي لفلول اإلرها  ي

ي 
ي تبث من والمساجد والمنظمات ووسائل اإلعالم الن 

ي بريطانيا، والن 
 
 تمتلكها جماعة اإلخوان المسلمير  ي

خاللها أيدولوجيتها المتطرفة ليل نهار، وتمثل بيئة حاضنة لنتاج مزيد من اإلرهابيير  الجاهزين عىل حمل 



 المركز المرصي لدراسات الديمقراطية الحرة

 41 

يعة اإلسالمية،  ي وج  الحكومات الغربية من أجل إجبارهم عىل تطبيق ما يظنون أن  يمثل الشر
 
السالح ي

اتهم حسب ما   . يتفق وأيدولوجية اإلخوان وتفسبر

 

أسامة بن لدن زعيم القاعدة، وأيمن الظواهري مساعده المقر  اليي أصبح زعيم تنظيم 

 قد بدأوا 
ً
ي تأسيس تنظيم القاعدة، كانوا جميعا

 
يك أسامة بن لدن ي القاعدة من بعده، وعبد هللا عزام شر

ي جماعة اإلخوان ال
 
مسلمير  تاريخهم الجهادي كأعضاء ي

، وغالبية الشبا  اليين هربوا من مرص 33

ي سوريا بعد عام 
 
ي جماعة 1022لإلنضمام إىل صفوف داعش ي

 
ي مرص أعضاء ي

 
، كانوا أثناء وجودهم ي

اإلخوان المسلمير  حيث تلقوا التدريبات العسكرية واعتنقوا اإليدولوجيا المتطرفة لجماعة اإلخوان
34 ،

ي 
ي أعمال العنف الن 

 
 ي
ً
، بل أكبر من ذلك فإن أبو بكر  وشاركوا أيضا مارسها اإلخوان داخل مرص ضد المدنيير 

ي مقتبل عمره، وكانت 
 
ي جماعة اإلخوان المسلمير  ي

 
 ي
ً
البغدادي، زعيم داعش، كان هو نفس  عضوا

  35.جماعة اإلخوان هي بوابت  األوىل إىل عالم الجهاد

 

ي 
 عىل ما تقدم، فإن غالبية العمليات اإلرهابية الن 

ً
ي بريطانيا والدول األوروبيةفضال

 
ي  تتم ي

 
أوحن  ي

 ما "اليئا  المنفردة"مرص، هيه األيام، تتم من خالل أفراد وليس تنظيمات، فيما يعرف بظاهرة 
ً
، وغالبا

ي عىل  ي يستهدفونها لتنفيي العتداء اإلرهانر
يكون هؤلء األفراد هم من أبناء نفس البلد ونفس المدينة الن 

ي أجريت عىل الخلفية الثقافية والدوافع النفسية لليئا  المنفردة  36الدراسات مواطنيها، وقد أثبتت
الن 

ي 
 
ي بيئة داعمة تكتظ بأحاديث دينية وفتاوى من شيوخ متطرفير  ذو سلطة ي

 
 ما ينشأون ي

ً
أنهم غالبا

 مجتمعاتهم تحض عىل الجهاد باستخدام العنف، وتعتبر قتل النفس أمر يرض  هللا طالما أن المقتول غبر 

ي 
ي سبيل نشر اإلسالم والدفاع عن دين هللا، وما أكبر فتاوى ودروس الجهاد العنيف الن 

 
مسلم، والقتل تم ي

 بريطانيا
ً
ي دول الغر ، وخصوصا

 
 .تقدمها مساجد وشيوخ جماعة اإلخوان المسلمير  ي
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ض أن األمور عىل ما يرام، يجب أن نغبر سياستن"
ي هيا الوضع ونفب 

 
هكيا " ال نستطيع الستمرار ي

ي لندن يوم
 
ي ي  عىل العتداء اإلرهانر

ً
ي خطا  غاضب تعليقا

 
يزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، ي  قالت تبر

ي تعرضت 1022يونيو  2السبت 
، واليي أرصت في  عىل أن  رغم حقيقة أن الهجمات اإلرهابية الثالث الن 

، ل تنم عىل أن فاعليهم( 21)لها بريطانيا خالل الـ  ينتمون لشبكة إرهابية واحدة، إل أنهم  يوم الماضيير 

 يصنفون تحت 
ً
ي تروج العنف، وتعزز النقسامات، "جميعا

يرة للتطرف اإلسالمي الن 
األيدولوجية الشر

  37".وتنشر العنرصية

 

 أن 
ً
يطانية، محاربة التطرف اإلسالمي بحسم، فعليها أول ولكي تستطيع ماي، والحكومة البر

ي هيه ا أليدولوجيا العنيفة البعيدة كل البعد عن قيم اإلسالم األصيلة، وأولهم تستهدف رؤوس ومروحر

ي تعمل بحرية كاملة داخل بريطانيا، وتروج للعنف وتعزز اإلنقسامات 
، الن  جماعة اإلخوان المسلمير 

ي وصفتها ماي بإنها 
ها من األمور الن  يرة"وتنشر العنرصية وغبر ، اإلخوان هم رأس الحية وأصل كل "شر

يطانية أن الجماعا ي هيا التقرير، وعىل الحكومة البر
 
ي العالم كما ذكرنا بالتفصيل ي

 
ت اإلرهابية اإلسالمية ي

ي بيتك ثعبان، يجب أن تقتل  ل أن تحضن 
 
 . تطهر البالد منهم، ل أن تحتويهم، فعندما يكون ي
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