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الملخص التنفيذي
تتجلى اإلسالموية في المملكة المتحدة في مجموعة من المنظمات المختلفة ،ولكنها تنبع بشكل
رئيس من تأثيرين رئيسيين :الجماعة اإلسالمية القادمة من جنوب آسيا ،وجماعة اإلخوان
المسلمين القادمة من الدول العربية .يهدف هذا التقرير إلى تقديم لمحة عامة عن جذور
اإلسالموية وتجلياتها في المملكة المتحدة ،والصعوبات التي تخلقها لمجتمعاتنا المسلمة والسكان
بشكل عام .تعتبر قضية رشدي نقطة انطالق بسبب ما لها من تأثير محفز على المجتمعات
المسلمة في المملكة المتحدة ،والصحوة التي تلهم المنظمات اإلسالمية.
يختار التقرير عددا من المنظمات لمناقشتها بمزيد من التفصيل كوسيلة إللقاء نظرة عامة على
المنظمات اإلسالموية أو تلك المتأثرة بها في المملكة المتحدة ،وتوثيق أي من الفئتين الواسعتين-
األكثر تأثرا نسبيا بجماعة اإلخوان أو األكثر تأثرا بالجماعة اإلسالمية -التي تندرج في نطاقها.
كما يحدد التقرير عددا من المواضيع التي تركز عليها المنظمات واألفراد المرتبطون بها في
رسائلها ،وهي كراهية مؤسسات الدولة لإلسالم أو الكراهية المؤسسية ( state-institutionalised
 ،)Islamophobiaوالصراعات التي ينظر إليها على أنها جزء من "حرب غربية على اإلسالم"،
والتعليم اإلسالمي.
يخلص التقرير إلى عدد من المشكالت التي تخلقها النزعة اإلسالموية في المملكة المتحدة ،بما
في ذلك خلق شعور للمسلمين بأنهم مهددون في المملكة المتحدة -خاصة من قبل الدولة -وشعور
بأن العالم الغربي يقف ضد اإلسالم على مستوى العالم .وهذا يغرس بذور االنقسام ويقود
األفراد إلى أن يكونوا أقل قابلية لالندماج ،وأقل ثقة في غير المسلمين وفي الحكومة ،وأكثر
عرضة للتطرف .كما يفند التقرير النظرية األكاديمية التي يقوم عليها ذلك.
عالوة على ذلك ،يتضمن هذا التقرير حركة خاتم النبوة ،ولكن ليس بالضرورة أن تندرج
بوضوح ضمن نطاق المنظمات اإلسالموية .خاتم النبوة حركة طائفية في جنوب آسيا متأثرة
بشدة بالمنظمات اإلسالموية؛ مثل الجماعة اإلسالمية .وقد كان لها تأثير مدمر على طائفة
محددة في المملكة المتحدة ،هي الطائفة األحمدية .ونظرا ألنها ال تندرج بسهولة في فئة
المنظمات اإلسالموية ،وعدم تركيزها على مبدأ "نحن" ضد "هم" الذي يثير القلق بين
المنظمات األخرى في المملكة المتحدة ،فإنه يتم تجاهلها بسهولة ،ولكن تأثيرها هي والمنظمات
األخرى التي تشاركها وجهات نظرها ربما تكون هي التي قادت إلى القتل نتيجة دوافع طائفية
ألسد شاه في عام  .2016وينبغي مناقشة تأثير خاتم النبوة وتلك التي تشاركها الخطاب المعادي
لألحمدية؛ ذلك ألنها تمثل جرس إنذار على تنامي التطرف في المملكة المتحدة.
الغرض الرئيس من هذا التقرير هو رفع وعي القراء بجذور اإلسالموية ومظاهرها في المملكة
المتحدة .التقرير هو بشكل عام عبارة عن استعراض لألدبيات المتعلقة باإلسالموية في المملكة
المتحدة ،مع التركيز على كيفية ارتباط المنظمات واألفراد ،وتأثيرها ،وكيفية نشر رسائلها عبر
اإلنترنت ،وأماكن أخرى.
كما سيناقش التقرير بإيجاز األساليب المتطورة التي تنتهجها الدولة البريطانية في التعامل مع
المنظمات اإلسالموية ،وأهمية العمل من أجل تعزيز مجتمع بريطاني أكثر اندماجا وتماسكا.
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مقدمة
النظرية الحالية التي تقوم عليها الطبيعة اإلشكالية للسرد
اإلسالموي "نحن" مقابل "هم"
المسلمون في المملكة المتحدة يشكلون قرابة ثالثة ماليين نسمة ،حوالي سبعين في المائة منهم من
أصول تعود لجنوب آسيا .1يعكس تاريخ المنظمات اإلسالموية في المملكة المتحدة الحركات
اإلسالموية في الخارج التي تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات المسلمة في المملكة المتحدة .وقد
أسهم تدفق المهاجرين المسلمين من شبه القارة طوال فترة الستينيات في تأسيس منظمات متحالفة
بشكل وثيق مع الجماعة اإلسالمية في جنوب آسيا في بريطانيا .وفي وقت الحق ،مكنت هجرة
المسلمين العرب جماعة اإلخوان المسلمين من إنشاء المزيد من المنظمات اإلسالموية في المملكة
المتحدة .استقر بعض من األعضاء المصريين والعراقيين والسوريين والليبيين والتونسيين
والفلسطينيين ،وبدرجة أقل ،فروع أخرى من جماعة اإلخوان المسلمين في لندن .وبحلول أواخر
التسعينيات ،كان األمناء العامون للفروع السورية والعراقية والتونسية لإلخوان يعيشون جميعا
في لندن .2وإضافة إلى الجماعة اإلسالمية ،وجماعة اإلخوان المسلمين ،كان هناك تأثير لحركة
خاتم النبوة والحركات األكثر تطرفا مثل حزب التحرير ،وكذلك الحركة الخمينية اإليرانية.
وفقا للبروفيسور بيتر ماندافيلي ،3تشير اإلسالموية إلى "أشكال النظرية والممارسة السياسية التي
تهدف إلى إقامة نظام سياسي إسالمي ،بمعنى دولة تستمد مبادئها ومؤسساتها ونظامها القانوني
الحكومي مباشرة من الشريعة اإلسالمية" .4لذلك ،يمكن لعدد من األيديولوجيات اإلسالمية أن
تكون إسالموية إذا وضعت التغيير السياسي نحو الحكم بالشريعة اإلسالمية هدفا لها .وهذا يعني
أنها ليست حكرا على السنة أو الشيعة فقط ،حيث يؤثر المنظرون اإلسالمويون على أعضاء
الطائفتين والفروع داخلهما .ال يشكل اإلسالمويون ،في أغلبيتهم ،تهديدا عنيفا للمجتمع
البريطاني ،وغالبا ما يتخذون موقفا علنيا ضد العنف ،ومع ذلك فهناك قسم صغير من
اإلسالمويين المتطرفين الذين يسعون علنا إلى إقامة الحكم اإلسالمي عن طريق العنف .تتعلق
القضايا الرئيسة مع المنظمات اإلسالموية في المملكة المتحدة بغرس بذور االنقسام في المجتمع،
وإثارة التعصب ،وجعل األفراد أكثر عرضة للتطرف .وسواء هذا يحدث بشكل عمدي أو ال
يختلف من جماعة ألخرى.
يعتقد اإلسالمويون أن المسلمين يجب أن يعتبروا أنفسهم ،أوال وقبل كل شيء ،أعضاء في أمة
إسالمية جامعة ومعولمة ،أي أنها تتجاوز الطابع اإلقليمي والسياق والثقافة التي تحكم طبيعة كل
دولة .5ويصرون على أن هناك طريقة "صحيحة" لفهم الدين ،ويجب أن يكون الوالء لهذه
األيديولوجية المصدر الرئيس لهوية الفرد .وفي ظل هذا الدافع عادة ما "يسعى اإلسالمويون إلى
التحدث باسم المجتمعات المسلمة ،وأن يقبلهم اآلخرون كممثلين رسميين لها؛ وينبغي التعامل مع
فسيفساء متنوعة من الثقافات والعقائد والممارسات ككتلة دينية متجانسة هم وحدهم الذين يوفرون
إمكانية الوصول إليها" .6تحدث المشكلة عندما ال يريد المسلمون أن يمثلهم اإلسالمويون ،وعندما
تعلن بعض الجماعات اإلسالموية أن هؤالء المنشقين غير مسلمين ،أي تكفيرهم ،وتحاول إجبار
اآلخرين على رؤيتهم بهذه الطريقة.
سيشرح هذا التقرير القضايا المذكورة أعاله التي تجسدها المنظمات التي تمت مناقشتها .ولكن
أوال ،من الضروري هنا تقديم موجز للنظرية التي تقوم عليها المخاطر المرتبطة بسردية "نحن"
مقابل "هم" ،من أجل فهم النقاش األكاديمي المتعلق بما إذا كان يمكن اعتباره عامال مساعدا على
التطرف ،وبالتالي يمثل مشكلة مجتمعية .ومن المهم مالحظة أن األيديولوجيات اإلسالموية ليست
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دائما سببا في العمل العنيف ،كما أن اإلسالمويين ال يسلكون حتما طريقا عنيفا ،ولكن هذه
األيديولوجيات تعزز مناخا واتجاها يمكن أن يؤديا إلى أعمال عنف.
في دراسته لألدبيات المتعلقة بالحركات الهوياتية المسيحية اليمينية ،يقول البروفيسور جونا
بيرجر إن "المتطرفين يربطون مجموعة خارجة بأزمة أو مجموعة أزمات ،ويربطون
مجموعتهم بالحلول" .7ما سنراه في األمثلة التالية هو شيطنة الجماعة الخارجية (الغرب غير
المسلم) وأزمة "اإلسالموفوبيا المؤسسية" و"الحرب العالمية على اإلسالم" المتصورتين ،حيث
ينظر إلى الحمالت وجمع التبرعات والتعليم المجتمعي على أنها وسائل لمعالجة هذه األزمات .قد
ال يكون هذا إشكاليا في حد ذاته ،ولكن وجهات النظر العالمية التي تخلق عدوا وترى أن جماعتها
ال تمتلك سوى قدرات محدودة للتغلب على هذا العدو قد تتجه ألعمال العنف بسهولة أكبر من
غيرها .8كما يشير بيرجر إلى أنه يمكن فهم التطرف المتصاعد عندما يتم توسيع المظالم الحقيقية
الحالية لتتناسب مع سياق تاريخي أو كوني أكبر .9وقد يحدث ذلك ،على سبيل المثال ،في شكل
التعرض لهجوم حقيقي وتمييزي للغاية يتسم بكراهية اإلسالم والمسلمين داخل حافلة ،مثال،
واالفتقار المحتمل والمحبط ألي نوع من المالحقة القضائية ،ثم أخذ تلك التجربة الحقيقية وربطها
بالسردية األكبر التي يكون فيها جميع غير المسلمين ضد اإلسالم ،وجزءا من جهد تنظمه الدولة
للتمييز ضد المسلمين.
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في هذا الصدد أيضا ،تجدر االستعانة بما يطلق عليه البروفيسور فتحالي مقدم " سلم" اإلرهاب
الذي يتصور/يرسم العملية على أنها تتكون من عدة طوابق تقود من التشدد إلى التطرف العنيف،
حيث توجد المظالم وسلوك المجموعة داخلية /المجموعة الخارجية في الطابق األول وبيئة
متطرفة في الطابق الثاني .في هذه البيئة المتطرفة تصبح الجماعة الخارجة تهديدا وتعطى
المظالم أهمية تاريخية أو حتى كونية أكبر؛ حيث نرى معظم المنظمات اإلسالموية التي نوقشت
في هذا التقرير ،في هذه البيئة .الطابق الثالث هو المكان الذي يبدأ فيه دعم اإلرهاب .ويرى
البروفيسور مقدم أن استكمال العمليات المحورية في كل خطوة يقود إلى الخطوة التالية ،ولكن
هناك اعتراض على األساس اإلثباتي لذلك .11ما هو واضح هو أن المنظمات اإلرهابية
اإلسالموية والمنظمات اإلسالموية المتطرفة غير العنيفة في المملكة المتحدة تشترك في بعض
السرديات األساسية .تشارك بعض المنظمات اإلسالموية البريطانية غير العنيفة في السردية
القائلة بأن هناك صراعا عالميا "نحن" مقابل "هم" ،و"حربا غربية على اإلسالم" ،وليس عددا
من الصراعات المختلفة التي تحدث في دول مختلفة في الشرق األوسط لعدد من األسباب
المختلفة .تشارك جميع المنظمات اإلسالموية غير العنيفة في المملكة المتحدة رواية "نحن" مقابل
"هم" عندما يتعلق األمر بحكومة المملكة المتحدة ،معتقدة أن الحكومة قد أضفت الطابع المؤسسي
على اإلسالموفوبيا ،بدال من أن تكون هناك حاالت من كراهية اإلسالم في المجتمع ليس لها دعم
رسمي ،وتتجاهل هذه المنظمات القوانين التي تمنع التمييز ضد المسلمين من قبل الدولة .وإذا
افترضنا ،كما يقول البروفيسور بيرجر ،أن "اإلرهاب تكتيك ،في حين أن التطرف نظام
عقائدي" ،12فمن المنطقي أن نفترض وجود خطورة أكبر في انتقال األشخاص من الطابق الثاني
إلى الطابق الثالث إذا كانوا يشتركون في النظام العقائدي نفسه الذي يشترك فيه المتطرفون
العنيفون؛ وفقا لهذه الذهنية ،من األسهل أن تقتنع بأن التكتيكات غير العنيفة لتعزيز القضية غير
فعالة.
عالوة على ذلك ،سيقدم هذا التقرير لمحة عن شكل هذه األيديولوجيات اإلسالموية في المملكة
المتحدة ،ويقدم سجال تاريخا لعدد من المنظمات اإلسالموية البريطانية التي تلتزم بهذه
األيديولوجيات .وسيختتم التقرير ببحث المواضيع الرئيسة التي تلتقي فيها مختلف المنظمات
اإلسالموية ،ونهج المملكة المتحدة في التصدي للتطرف اإلسالموي.
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أصول اإلسالموية في المملكة المتحدة :المنظرون ومنظماتهم
الجماعات اإلسالموية في المملكة المتحدة لها مصدران إسالميان رئيسيان ،أحدهما شرق
أوسطي (جماعة اإلخوان المسلمين) واآلخر جنوب آسيوي (الجماعة اإلسالمية)؛ وتشكل هذه
الخيوط مجتمعة ما يشار إليه في كثير من األحيان باسم "الحركة اإلسالمية".
ينحدر اإلخوان المسلمون والجماعة اإلسالمية من تقليد أيديولوجي مشترك تشكل بالفعل بعد
زوال الخالفة العثمانية في عام  ،1924وتمثلت مصادر اإللهام الرئيسة في :أبواألعلى
المودودي ،وحسن البنا ،ويوسف القرضاوي ،وسيد قطب .وتشترك الجماعتان في معارضة
االستعمار البريطاني والتأثيرات الثقافية الغربية في العالم اإلسالمي ،واالعتقاد بالحاجة إلى
إحياء ديني إسالمي إلزاحة الدولة القومية ،التي كانت تحظى -في ذلك الوقت الذين كان يكتب
فيه هؤالء المفكرين -باهتمام قوي جدا بين النخب الفكرية والسياسية في العالم العربي ،وشبه
القارة.
يقول ضياء الدين سردار ،بصفته أحد الناشطين الشباب األوائل في الحركة اإلسالمية في
المملكة المتحدة في هذه الفترة" :لقد تنافست اثنتان من أكثر المنظمات نفوذا في الحركات
اإلسالمية العالمية مع بعضهما البعض للسيطرة علينا :جماعة اإلخوان المسلمين في مصر،
والجماعة اإلسالمية الباكستانية".13
أبواألعلى المودودي
دعا المودودي ،الذي يعتبر أحد أكثر المنظرين براعة للدولة اإلسالمية في العالم اإلسالمي ،
بتحويل الدولة إلى دولة دينية .وادعى أنه "كان ال بد من استعادة الشريعة بالكامل ،وإلغاء جميع
القوانين الصادرة من مصادر أخرى؛ وأن يتم استبدال المسؤولين العلمانيين؛ وأن تستخدم جميع
وسائل اإلعالم والتعليم لتحسين الوعي اإلسالمي".15
في الهند البريطانية ،في عام  ،1941أسس المودودي الجماعة اإلسالمية ،منظمة إسالموية
عارضت الحكم االستعماري البريطاني ،وتقسيم الراج إلى باكستان والهند .انقسمت المنظمة في
وقت الحق ،مع تشكيل فروع منفصلة في باكستان وبنجالديش والهند (المعروفة باسم الجماعة
اإلسالمية في الهند).
في باكستان ،كان هدف الجماعة اإلسالمية أسلمة الدولة الوليدة .وسعت الجماعة اإلسالمية إلى
إضفاء شكل منظم على فكرة المودودي قائلة إن المسلمين بحاجة إلى دولة إسالمية من أجل
تنفيذ متطلبات دينهم بالكامل .16كما ركز المودودي بشكل كبير على الردة .وحكم على جماعات
مثل األحمدية بالموت ،ولعل األكثر شهرة قيادة "أعمال الشغب" في الهور في عام  ،1953التي
تحولت إلى مذبحة ضد األحمديين.
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الجماعة اإلسالمية
الجماعة اإلسالمية هي حركة سياسية في باكستان ،تشارك في الغالب في الضغط من أجل
أسلمة الدولة واستبعاد "الزنادقة" .في  5مارس  ،1953نشر المودودي المسألة القاديانية -
"القادياني" مصطلح تحقيري لألحمديين -الذي يعتبر اإلدانة األكثر منهجية ضد األحمدية
كمجموعة خارجة عن اإلسالم من الناحية الالهوتية .ويستند هذا إلى حقيقة أن األحمديين
يعتبرون مؤسسهم ميرزا غالم أحمد ( )1908-1835نبيا ،واإلسالم التقليدي يؤكد أن محمدا هو
خاتم األنبياء.16
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ودعا المودودي إلى" :إقصاء القاديانيين بطريقة دستورية من المجتمع المسلم ،ألنهم مثل
السرطان الذي ينهش تدريجيا جسد المجتمع المسلم".18
في يناير  ،1953طالب المودودي وأتباعه رئيس الوزراء الباكستاني بعزل جميع األحمديين من
المناصب الحكومية ،وتحديدا محمد ظفر هللا خان من منصب وزير الخارجية .واستغل
المودودي رفض الحكومة الباكستانية تطهير نفسها من األحمديين ،وإعالن األحمديين رسميا
غير مسلمين ،للتحريض على أعمال الشغب في الهور بعد أسابيع .19أسفرت أعمال الشغب عن
مقتل ما ال يقل عن  200أحمدي ،وفرض األحكام العرفية لمدة سبعين يوما.20
الجماعة اإلسالمية في المملكة المتحدة
تنحدر الجالية المسلمة في المملكة المتحدة إلى حد كبير من أصل جنوب آسيوي ،وبالتالي يمكن
القول إنها تأثرت بالجماعة اإلسالمية أكثر من تأثرها بجماعة اإلخوان المسلمين.
تختلف استراتيجية الجماعة اإلسالمية في المملكة المتحدة عن استراتيجيتها في باكستان ألنها
تنشط بين أقلية مسلمة؛ لذلك ،ال يوجد تركيز كبير على إقامة دولة إسالمية .ينصب تركيز
الجماعة في المملكة على إمالء الفهم "الحقيقي" لإلسالم ،ومعارضة ما تعتبره تفاهمات منحرفة
قد انتقلت إلى المملكة المتحدة .من خالل المنظمات المرتبطة بالجماعة واستقبال دعاة الكراهية
في المملكة المتحدة ،أسهمت الجماعة اإلسالمية في كراهية شديدة بين بعض المسلمين
البريطانيين لما يسمى بالمجدفين ،األمر الذي تسبب في قتل أسد شاه ،صاحب متجر في
جالسكو ،وينتمي إلى الطائفة األحمدية ،طعنا بالسكين في عام  .21 2016الرجل الذي قتله ،تنوير
أحمد ،كان على صلة بحركة خاتم النبوة واحتفت حسابات الحركة على وسائل التواصل
االجتماعي بوفاة شاه .22وكان أحمد قد أجرى مكالمات هاتفية منتظمة مع أعضاء الجماعة
اإلسالمية في باكستان ،ما يدل على الروابط الوثيقة التي تربط الجماعة اإلسالمية بين فروعها،
ويتلقى حتى يومنا هذا رسائل من المعجبين في السجن من أولئك الذين يعتبرونه بطال لقتله
لشخص أحمدي.23
يحدد يورجن نيلسن بروفيسور الالهوت في جامعة برمنجهام أربع منظمات يزعم أن الجماعة
اإلسالمية أسستها في المملكة المتحدة )1 :البعثة اإلسالمية في المملكة المتحدة ))2 ،(UKIM
الشباب المسلم في المملكة المتحدة )3 ،المؤسسة اإلسالمية )4 ،صندوق التعليم اإلسالمي.24
تجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد منظمات "رسمية" للجماعة ،أي منظمات علنية ،في المملكة
المتحدة ،بل منظمات تعمل بصالت غير رسمية وثيقة مع الجماعة .وهناك منظمتان أخريان
ينبغي النظر إليهما باعتبارهما جزءا من هذا الوسط ،تتشاطران إلى حد كبير نظرة الجماعة
اإلسالمية ،وتتالقيان مع الجماعات المرتبطة بها بشأن الخطاب المناهض لألحمدية ،وهما خاتم
النبوة ،والدعوة اإلسالمية.
مجلس تحفظ خاتم النبوة
على الرغم من أن حركة تحفظ خاتم النبوة ( )MTKNالطائفية ،ومنظمات خاتم النبوة المرتبطة
بها ،متأثرة بشكل كبير باإلسالمويين ،ومرتبطة بالعنف والقتل الطائفي في المملكة المتحدة ،فإن
خاتم النبوة ال تندرج بدقة في فئة محددة ،وبالتالي يتم تجاهلها بانتظام في المناقشات حول
التطرف في المملكة المتحدة .ومع ذلك ،فإن تأثير خاتم النبوة أكبر من أن يستمر استبعاده.
نشأت تحفظ خاتم النبوة الطائفية كحركة منشقة من مجلس أحرار اإلسالم ،المعروف اختصارا
باسم "أحرار" .وخرجت أحرار من رحم االضطرابات التي شهدتها الهند البريطانية في أوائل
العشرينات ،بعد "كارثة أمريتسار" في عام  1919وانهيار حركة الخالفة ،التي أرادت الضغط
على البريطانيين لترك الخالفة في مكانها ،بعد هزيمة اإلمبراطورية العثمانية في الحرب
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العالمية األولى .مع انتصار مصطفى كمال أتاتورك ،وجمهوريتهم العلمانية في تركيا ما بعد
الحرب ،تجاوزت األحداث حركة الخالفة وتفككت .25ومن بقايا حركة الخالفة األكثر تطرفا،
برزت "أحرار" ،حيث قامت على برنامج مناهض لإلمبريالية والقومية الهندية يدعو إلى رحيل
البريطانيين ،على الرغم من أن معاداتهم لإلقطاع تعني أنهم غير راضين عن الطريقة التي
غادر بها البريطانيون بالفعل .وتعتقد حركة األحرار أن التقسيم حيلة لصرف انتباه الفقراء عن
القضايا الحقيقية للظلم االجتماعي واالقتصادي .26وفي وقت الحق ،ستجد األحرار خدمة رسمية
في الدولة الباكستانية ،وال تزال حتى يومنا هذا أحد المحرضين الرئيسيين على الخطاب الطائفي
واإلسالموي ،ال سيما ضد األحمدية.
تنشط خاتم النبوة ،وهي حركة من المهم مالحظة أنها ليست إسالموية تماما ،بل متأثرة
باإلسالمويين ،في المملكة المتحدة منذ عام  ،1985عندما عقد اجتماعها األول في مركز ويمبلي
للمؤتمرات .ركز االجتماع بقوة على معاداة األحمديين .ووفقا لتقرير لصحيفة "لندن تايمز"
حول هذا المؤتمر ،بعث الرئيس الباكستاني آنذاك ،الجنرال محمد ضياء الحق ،برسالة وعد فيها
"بمواصلة الجهود لضمان استئصال هذا السرطان" .27وغالبا ما يلقى باللوم على ضياء في
أسلمة باكستان ،وال شك أنه عزز هذا االتجاه ،28لكنه ،كما يشير هذا التقرير ،كان يواصل عملية
بدأت قبل ذلك بكثير ،في ظل المودودي في الخمسينيات ،وتكثفت في ظل الحكم العسكري في
الستينيات ،وكما يغفل في كثير من األحيان -استمرت وتوسعت في ظل الحكومة المدنية لذو
الفقار علي بوتو في السبعينيات.29
منذ ذلك الحين ،رسخت حركة خاتم النبوة نفسها في المملكة المتحدة ،وتستضيف بانتظام
مؤتمرات من هذا النوع .وتعمل فروعها المختلفة في عدد من المواقع في جميع أنحاء المملكة
المتحدة ،بما في ذلك وجود قاعدتين في لندن ،واحدة في مسجد ستوكويل جرين ،واألخرى في
أكاديمية خاتم النبوة في بلدية فورست جيت.
اسم حركة "خاتم النبوة" يشير إلى آخر األنبياء ،في إشارة إلى النبي محمد .تعطي الحركة
األولوية لتثقيف الناس حول أهمية العقيدة القائلة بأن محمدا هو النبي الخاتم وزيادة وعي أولئك
الذين (في رأيهم) يختلفون على هذا االعتقاد .وهذا يعني أن نسبة كبيرة من كتابات وأنشطة
الحركة موجهة ضد األحمديين ،وتحديدا لتعميم الرأي القائل بأن األحمديين ليسوا مسلمين وأنهم
في أحسن األحوال كفار ،وغالبا ما يصفون األحمديين بأنهم "مرتدون" عن اإلسالم ،وبالتالي
فإن العقوبة التقليدية لهم هي اإلعدام.
تعود شدة عقوبة الردة إلى أن الردة في الفقه اإلسالمي التقليدي لها الدالالت نفسها التي تحملها
الخيانة في الغرب ،وفي هذه الحالة تكون الخيانة هلل والمجتمع ،وليس لدولة قومية .هذا هو
االعتقاد الذي ينشط في الخلفية عندما تعرض أكاديمية خاتم النبوة في لندن علنا رسالة على
الصفحة الرئيسة لموقعها على اإلنترنت تقول" :إن األحمديين خونة لإلسالم والهند على حد
سواء".30
حركة خاتم النبوة ليست دائما صريحة في أنه ينبغي قتل المرتدين ،سوى في بعض الحاالت.
وكمثال واحد فقط ،توضح الحركة في باكستان أن أي شخص ينكر أن محمدا هو "خاتم األنبياء"
هو "كافر وخائن وأكبر كاذب [هكذا] .وعقابه هو نفسه عقاب مسيلمة الكذاب" .31وقد أعلن
مسيلمة نفسه نبيا وتمرد على الخليفة األول ،أبو بكر ،قبل أن يقتل في معركة اليمامة في عام
 632هجرية" .الكذاب" هو تسمية تضاف إلى اسمه في التاريخ اإلسالمي.
اإلخوان المسلمون
تأسست جماعة اإلخوان المسلمين في مصر في عام  .1928وكان المؤسس والمرشد األعلى
األول ،حسن البنا ،قد دعا إلى اإلصالح الديني للمسلمين األفراد ،والتنقية األخالقية التدريجية
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للمجتمعات اإلسالمية ،وتوحيدها السياسي في نهاية المطاف في خالفة تحتكم إلى الشريعة
اإلسالمية .32وقال البنا إن العلمنة والتغريب هما السبب الجذري لجميع المشكالت المعاصرة
للمجتمعات العربية واإلسالمية ،وإن اإلسالموية الجامعة وليس القومية هي الحل.
يعرف البروفيسور لورنزو فيدينو ،مدير برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن ،جماعة
اإلخوان المسلمين بأنها "أقدم حركة إسالموية معاصرة ويمكن القول إنها األكثر تأثيرا".33
أعدت حكومة المملكة المتحدة تقريرا عن جماعة اإلخوان المسلمين في عام  ،34 2014ووجدت
أن جماعة اإلخوان المسلمين كانت تقوم بشكل روتيني بما يلي:
▪ دافعت عن حماس -الفرع الفلسطيني لجماعة اإلخوان المسلمين ،والحزب الحاكم في
غزة ،والتنظيم اإلرهابي المصنف -وهجماته ضد إسرائيل ،بما في ذلك استخدام
االنتحاريين وقتل المدنيين.
▪ تسهيل التمويل لحماس.
▪ استخدم لغة خبيثة ومعادية للسامية وتبرير الهجمات ضد قوات التحالف في العراق
وأفغانستان .صدر هذا من كبار أعضاء الجماعة ،وكذلك أفرادها.
▪ زعمت أن هجمات  11سبتمبر اختلقتها الواليات المتحدة كذريعة لـ"الحرب على
اإلرهاب" ،الذي هو في الحقيقة هجوم على المسلمين .يوجد هذا الخطاب من جماعة
اإلخوان المسلمين في الوقت الذي ينتقد فيه بعض أعضائها (في البلدان ذات األغلبية
غير المسلمة أساسا) تنظيم القاعدة بشدة.
توجد جماعة اإلخوان المسلمين في نحو تسعين دولة في جميع أنحاء العالم ،وتتخذ الجماعة في
كل دولة أشكاال مختلفة ،للتكيف مع الظروف السياسية المحلية .وتعمل الكيانات المرتبطة
بجماعة اإلخوان وفقا لرؤية مشتركة ،ولكن في كثير من األحيان باستقاللية عملياتية كاملة.35
هذا يعني أن لجماعة اإلخوان المسلمين في جميع أنحاء العالم أولويات مختلفة من دولة إلى
أخرى  .يسمي اإلخوان المسلمين الغرب "دار الدعوة" .أولوية جماعة اإلخوان المسلمين في
الغرب هي ،كما يقول الزعيم الروحي للجماعة يوسف القرضاوي ،نشر تفسيرهم لإلسالم
ومقاومة "اجتياحهم بدوامة االتجاه المادي السائد في الغرب" .36ويأتي نشر (نسخة اإلخوان
المسلمين) من العقيدة بهدف مواز هو أن يصبحوا ممثلي اإلسالم في البلدان المضيفة في
الغرب .وفي هذا الشأن ،يعلن القرضاوي أنه "يجب أن يكون لإلسالم في هذا العصر وجود في
مثل هذه المجتمعات التي تؤثر على السياسة العالمية" ،وأن وجود حركة إسالموية قوية ومنظمة
في الغرب "أمر مطلوب للدفاع عن قضايا األمة اإلسالمية ،واألرض اإلسالمية ،ضد عداء
وتضليل القوى واالتجاهات المعادية لإلسالم".37
وفي حين أن نية اإلخوان المسلمين إقامة حكم إسالمي في الدول الغربية غالبا ما تكون غير
معلنة وآفاقهم الزمنية لمثل هذه النتيجة غامضة إلى حد ما ،فإن هناك اعتقادا متأصال بأنه من
خالل قيادة المجتمعات المسلمة في الغرب للعيش بشكل إسالمي ،وفقا إلرشادات جماعة
اإلخوان المسلمين ،فإن أسلمة الدولة سوف تحدث بشكل طبيعي.
اإلخوان المسلمون في المملكة المتحدة
تجدر اإلشارة إلى أن المراجعة التي أجرتها حكومة المملكة المتحدة عن اإلخوان المسلمين قام
بها كل من السير جون جنكينز ،سفير صاحبة الجاللة السابق في الرياض ،وتشارلز فار ،الذي
كان يشغل في ذلك الوقت منصب المدير العام لمكتب األمن ومكافحة اإلرهاب في وزارة
الداخلية .ووجدا ،في المملكة المتحدة ،كما هو الحال بالنسبة لدول أخرى غير إسالمية ،أن
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الرواية العامة لجماعة اإلخوان المسلمين ركزت أكثر على مهمة أسلمة الفرد والمجتمع ،بدال
من إقامة دولة إسالمية.38
يلتزم اإلخوان المسلمون في المملكة المتحدة بشكل وثيق باألهداف التي حددها القرضاوي
للجماعة في الدول الغربية:
 .1زيادة وعي المسلمين بدينهم؛
 .2تحذير المسلمين حول المخاطر المحيطة بدينهم وهويتهم تحت ستار مصطلحات معدة
بعناية مثل "العولمة" و"الحداثة"؛
 .3إعداد جيل مسلح بإيمان ال يتزعزع لحمل الشعلة اإلسالمية؛
 .4توفير اإلرشاد لجميع المسلمين ،وإيجاد الحلول المثلى لمشكالتهم؛
 .5توحيد صفوف العلماء المسلمين عند التعامل مع القضايا الرئيسة لألمة؛
 .6العمل في انسجام في مواجهة أعداء األمة من خالل التركيز على أي أرضية مشتركة
متاحة وحل الخالفات.39
في عام  ،2015نشرت حكومة المملكة المتحدة النتائج الرئيسية لتقريرها عن جماعة اإلخوان
المسلمين ،وأشار أحد الباحثين الذين راجعوا التقرير إلى أن جماعة اإلخوان المسلمين تستخدم
تكتيكات "تسلل" للتأثير على المجتمعات المضيفة ،وخلق مجموعات واجهة -ال سيما جمعية
مسلمي بريطانيا -التي تشترك جميعها في األهداف التالية:
▪ نشر وجهات نظرها الدينية والسياسية إلى المجتمعات المسلمة البريطانية.
▪ تسعى ألن تصبح الممثل الرسمي أو الفعلي للجاليات المسلمة البريطانية في نظر
الحكومة ووسائل اإلعالم؛
▪ دعم القضايا اإلسالموية المحلية والدولية ،وحشد المجتمعات المسلمة المحلية للضغط
على الجمهور وصناع السياسات.40
وخلص تقرير الحكومة البريطانية بشأن اإلخوان المسلمين إلى ما يلي" :إن جوانب أيديولوجية
اإلخوان المسلمين وتكتيكاتهم ،في هذا البلد وفي الخارج ،تتعارض مع قيمنا ومع مصالحنا
الوطنية وأمننا القومي" .41ومن األمثلة على ذلك القرضاوي نفسه ،وهو عضو بارز في جماعة
اإلخوان المسلمين ،يعتبره العديد من المحللين "العالم اإلسالمي الحي األكثر نفوذا" ،وربما أكثر
تأثيرا بين األقليات المسلمة في الغرب منه في الشرق األوسط.42
يدعو القرضاوي إلى حماية المسلمين الذين يعيشون في الغرب من فقدان دينهم ،في حين يرى
أيضا المسلمين الذين يعيشون هناك كفرصة لمنع ترك إدارة الغرب "لنفوذ اليهود وحدهم".43
كما يرى القرضاوي أن المسلمين في الغرب يوفرون فرصة لجذب متحولين جدد لإلسالم،
معتقدين أن أوروبا بأسرها ستتحول في نهاية المطاف إلى اإلسالم .44ويتوقع القرضاوي أن
"يعود اإلسالم إلى أوروبا كفاتح ومنتصر بعد طرده منه مرتين" ،في إشارة إلى حروب
االستعادة أو سقوط األندلس ،وانعكاس الفتوحات العثمانية في أوروبا الشرقية في نهاية المطاف.
يقول القرضاوي" :الغزو هذه المرة لن يكون بالسيف ،بل بالوعظ واأليديولوجية.45
وباإلضافة إلى تعزيز معاداة السامية والتفوق العرقي ،أيد القرضاوي ،الذي أشاد به العديد من
أعضاء الحركة اإلسالمية في بريطانيا ،الجهاد ضد القوات الغربية في العراق وأفغانستان،
وتتعارض آراؤه حول النوع االجتماعي والمثلية الجنسية مع القيم البريطانية للحرية الفردية
والمساواة.46
وعلى غرار القرضاوي ،47دعمت المنظمات واألفراد المرتبطون باإلخوان المسلمون في
المملكة المتحدة علنا أنشطة حماس .48وقد أشاد األشخاص المرتبطون بجماعة اإلخوان المسلمين
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في المملكة المتحدة بالتفجيرات االنتحارية التي نفذتها حماس ،وفي بعض الحاالت ضد المدنيين.
ولم يتم التبرؤ علنا من األنشطة اإلرهابية لحماس أو إدانتها .لم تفند منظمات اإلخوان المسلمين
وفروعها في المملكة المتحدة علنا وال باستمرار أدبيات المنظر اإلخواني سيد قطب.49
سيد قطب
تأثر سيد قطب بتجاربه الشخصية في مصر األربعينات ،وفي الواليات المتحدة في الفترة
الزمنية نفسها ،وفي السجن في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر (،)1970-1952
وأصبح المنظر الرئيسي لجماعة اإلخوان المسلمين ،واستعان بفكر المودودي للترويج للعقيدة
التكفيرية . 50وقد فهم هذا باستمرار على أنه عقيدة تسمح بوصف المسلمين اآلخرين بالكفار أو
المرتدين ،والنظر إلى الدول القائمة في الدول ذات األغلبية المسلمة على أنها غير إسالمية،
واستخدام العنف في السعي إلى إقامة المجتمع اإلسالمي المثالي.
قال قطب إن معظم المسلمين سقطوا في الجاهلية وإن وجود مجموعة طليعية من المؤمنين
الحقيقيين ضرورية إلعادة تكوين مجتمع ودولة إسالمية حقيقية .وقد وفر تفكير قطب أجزاء
رئيسة من "الروافع" األيديولوجية لظهور اتجاه تكفيري داخل الحركة اإلسالموية ،وألهم العديد
من المنظمات اإلرهابية.
كان قطب ،مثل غيره من المنظرين اإلسالمويين ،يضغط من أجل التحول في الهوية ،بعيدا عن
الثقافة والدولة ،باتجاه تعريف أيديولوجي يتجاوز الحدود ويوحد المسلمين بطريقة تفكير ليست
فقط مناهضة لالستعمار -ترفض الهيمنة العسكرية والسياسية الغربية على الدول ذات األغلبية
المسلمة -بل تفوقية ،ترفض األفكار المستوردة من الغرب مثل الديمقراطية والليبرالية،
وتحرض ضد المسلمين الذين يدافعون عنها.
أعدم قطب في مصر عام  1966وطرد العديد من أتباعه من مصر ،ولجأوا إلى الغرب .وفي
هذه الفترة ،أي الستينات والسبعينات ،أسست أولى المنظمات اإلسالموية الرئيسة في المملكة
المتحدة ،من قبل جماعات مرتبطة بجماعة اإلخوان المسلمين والجماعة اإلسالمية .وكان من
بين هذه الموجة األولى من المجموعات ،وفقا للدكتور دامون بيري من المركز الدولي لدراسة
التطرف ،ما يلي" :اتحاد الجمعيات اإلسالمية الطالبية ()FOSIS؛ والبعثة اإلسالمية في المملكة
المتحدة ()UKIM؛ وصندوق التعليم اإلسالمي ()MET؛ ودار رعاية المسلمين؛ والمؤسسة
اإلسالمية".51
في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي ،أنشئت مجموعة أخرى من هذه المنظمات:
مجلس الشريعة اإلسالمية؛ والمنتدى اإلسالمي ألوروبا ( )IFEوجناحه الشبابي ،منظمة الشباب
المسلم ()YMO؛ ورابطة المدارس اإلسالمية في المملكة المتحدة ()AMS-UK؛ والمجلس
اإلسالمي البريطاني ()MCB؛ والرابطة اإلسالمية في بريطانيا ()MAB؛ وصندوق اإلغاثة
والتنمية الفلسطيني ()Interpal؛ ومركز عودة فلسطين والمساعدات اإلسالمية ()؛ كما أسست
البعثة اإلسالمية في المملكة المتحدة جمعية الشبان المسلمين (.52)YM
وكان التركيز الرئيسي لهذه المنظمات هو تثقيف الجيل الثاني من المسلمين الذين ولدوا في
المملكة المتحدة ،وضمان تمرير تعاليمهم وقيمهم الدينية لألجيال التالية ،مع نشر وجهات نظر
الجماعة اإلسالمية وجماعة اإلخوان المسلمين .وكان من الضروري أن يكون هناك حافز لنقل
هذا النشاط من المجال الخاص نسبيا إلى الجمهور العام؛ شيء من شأنه أن يغرس شعورا عاما
من الغضب ويلهم العمل الموحد .وقد وفرت قضية سلمان رشدي مثل هذا الحافز.
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قضية سلمان رشدي
أعلنت منظمات إسالموية عدة أن كتاب آيات شيطانية الذي ألفه سلمان رشدي ،الذي نشر في
سبتمبر  ،1998يعد تجديفا ألسباب عدة ،بما في ذلك السخرية من زوجات النبي محمد ،والتلميح
بأن بعض آيات القرآن جاءت من الشيطان ،واستخدام مصطلح تحقيري لإلشارة إلى النبي محمد.
في  14فبراير  ،1989أصدر المرشد األعلى إليران ،آية هللا روح هللا الخميني ،فتوى ضد سلمان
رشدي:
"أود أن أبلغ جميع المسلمين البواسل في العالم ...أن مؤلف الكتاب المعنون "آيات
شيطانية" ،الذي تم إعداده وطباعته ونشره ضد اإلسالم والنبي والقرآن ،وكذلك
الناشرين الذين كانوا على علم بمحتوياته ،قد أهدر دمهم .أدعو جميع المسلمين
الغيورين إلى إعدامهم بسرعة ،أينما وجدوا ،حتى ال يجرؤ أحد على إهانة اإلسالم مرة
أخرى"...
وإضافة إلى الفتوى ،عرضت إيران أيضا مكافأة قدرها ستة ماليين دوالر الغتيال رشدي .وفي
عام  ،1991طعن المترجم الياباني لكتاب آيات شيطانية حتى الموت .وبعد ذلك بوقت قصير،
طعن المترجم اإليطالي أيضا ،لكنه نجا .وفي صيف عام  ،1993قتل حشد إسالمي أربعين
شخصا في حريق متعمد ضد المترجم التركي للكتاب ،وبعد بضعة أشهر أصيب الناشر
النرويجي في هجوم بسالح ناري.
53
عالوة على ذلك ،حظرت حكومات خمسة وأربعين بلدا إسالميا الكتاب  .كما اجتمعت عشرون
منظمة إسالمية لتشكيل لجنة العمل البريطانية للشؤون اإلسالمية ( )UKACIAللتعامل مع
"األزمة" .كانت قضية رشدي لحظة محورية في التاريخ البريطاني اإلسالمي الذي شكل صحوة
وتسييسا للشباب المسلم على وجه الخصوص.
وكما قال أحد الصحفيين اإلسالمويين:

"إن الجدل حول كتاب رشدي هو الذي أجبرنا على الظهور .مجتمع غير مرئي آنذاك-
إذا كان من الممكن استخدام مثل هذه الكلمة لمجموعة متنوعة مثلنا ،مقسمة حسب اللغة
واألصول القومية والعرق والطبقة -فقد هوجمنا من قبل عقارب عنصرية راحت تلدغنا
جميعا دون تمييز".54

رأى إد حسين ،مؤلف كتاب "اإلسالموي" والمؤسس المشارك لمركز كويليام ( )Quilliamالمعني
بأبحاث مكافحة التطرف ،55أن قضية رشدي كانت محورية لتطرفه .وأشار إلى ما يلي:

"المتنزهات التي كنا نحتج فيها ضد سلمان رشدي تستخدم اآلن لالحتجاج على السياسة
الخارجية للمملكة المتحدة .لقد انتقلنا من معارضة مؤلف إلى معارضة الحكومة
البريطانية .لقد تم تسييسنا تماما".56
استجابة لذلك الحادث ،افتتح البرلمان اإلسالمي ( )1998-1992كوسيلة للجمع بين المجتمعات
المسلمة سياسيا .وذكر بيانهم المبكر ( 57)1990ما يلي:

توجيهات عامة للمسلمين في بريطانيا
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 -1يجب على كل مسلم ،رجل أو امرأة ،أن يمارس اإلسالم في كل جوانبه ،لكي يحقق
أعلى درجة من التقوى في حياته الخاصة ،والشخصية العائلية واالجتماعية والمهنية،
 -2يجب على كل مسلم أن يسعى للتفوق في كل مناحي الحياة ،خاصة اكتساب المعرفة
الشاملة،
 -3يجب على كل مسلم التأكد من أن حياته ،وحياته األسرية ،الخاصة والعامة تلتزم
بالسعي لرضى هللا وحده،
 -4يجب على كل مسلم التأكد من أن أسلوب حياته ال ينغمس في االنحالل األخالقي
المتفشي في الثقافة العلمانية لبريطانيا اليوم،
 -5يجب على كل مسلم التقيد بالقوانين البريطانية،
 -6يجب على كل مسلم أن يسعى لتطوير هوية من حيث أهدف اإلسالم ويشارك في نضال
الحركة اإلسالمية العالمية لتحقيق هذه األهداف،
 -7الجهاد فريضة أساسية في اإلسالم والعيش في بريطانيا أو الحصول على جنسية
بريطانية بالمولد أو التجنيس ال يعفي المسلم من فريضة المشاركة في الجهاد ،يمكن أن
تكون هذه في شكل الخدمة في النضال المسلح في الخارج و/أو توفير الدعم المادي
والمالي للذين ينخرطون في هذا النضال في أي مكان في العالم،
 -8يجب على كل مسلم أن يقدم مساهمة منتظمة في شكل نسبة من دخله للحركة اإلسالمية
بدال من عادة تقديم مبالغ ضئيلة عندما يواجه بدفع الضرائب،
 -9يجب على كل مسلم أن يسعى لتحقيق أهدافه في إطار المجتمع المسلم في بريطانيا،
واألمة ،والحركة اإلسالمية العالمية.
شعارنا :اإلسالم دليلنا في كافة المواقف
ولخصت منصة "السالم" ( )Salaam portalاإللكترونية الموالية لإلسالمويين تداعيات قضية
رشدي على النحو التالي:

"كانت النتيجة األكثر إيجابية لقضية رشدي هي أنها أتاحت مستوى معين من التنسيق
والتواصل بين هيئات المجتمع اإلسالمي والناشطين ،ما أدى إلى تشكيل لجنة العمل
البريطانية للشؤون اإلسالمية ،التي بدورها كانت مقدمة لمبادرة أكثر طموحا لتوحيد
المسلمين البريطانيين ،المجلس اإلسالمي البريطاني الذي افتتح في قاعة بلدية برنت في
نوفمبر  .1997وأسهم النشطاء في لجنة العمل البريطانية للشؤون اإلسالمية ،السيما عبد
الواحد حامد ،إقبال سكراني ،شير عزام ،خورشيد درابو -على سبيل المثال ال الحصر-
في القيام بدور أساسي في وضع أسس المجلس اإلسالمي البريطاني".58

وتبين فيما بعد أن كليم صديقي ( ،)1996 -1931المدير السابق للمعهد اإلسالمي المنحل اآلن
الذي أسس البرلمان اإلسالمي لبريطانيا المنحل أيضا ،سافر إلى إيران وطلب من آية هللا إصدار
الفتوى المذكورة أعاله .وقالت الصحفية ياسمين البهاي براون ،مسلمة علمانية ،أجرت مقابالت
مع المعنيين في وقت الحق ،إن "الفتوى ما كانت ستصدر لو لم يقم البريطانيون بتلك الرحلة.
لقد نشأت الفتوى من هنا".59
كان الرد على قضية رشدي تعبيرا عما أسماه الباحث الفرنسي أوليفييه روي هوية إسالمية
معولمة و"غير إقليمية"( ،60)de-territorialized Islamic identityهوية تتجاوز الحدود والجذور
العرقية لتوفير أيديولوجية مشتركة.
وفي هذا الصدد ،توضح أستاذة الدراسات اإلسالمية مارسيا هيرمانسن أن:
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"الفرضية األيديولوجية للهوية األممية في اإلسالم هي أن هذا اإلسالم "الحقيقي" يعلو
على ما يبدو فوق كل شيء ثقافي .إنه أصلي وال يمكن التشكيك فيه ،ومن الناحية
السياسية فقد أنشأ دولة طوباوية حيث يكون الجميع سعداء وصادقين ،وأنه ينبغي إعادة
فرض هذه الدولة على اإلنسانية اليوم ،التي ستجعل عالمنا أفضل .الحركات األممية
إلحياء اإلسالم مثل الجماعة اإلسالمية واإلخوان المسلمين ...شجعت هذا المفهوم
لإلسالم "الذي يتجاوز الثقافات اإلقليمية" في جميع أنحاء العالم .وقد تمكنت من
السيطرة على المنظمات اإلسالمية والمساجد بسبب التزامهم ،وشبكاتهم القائمة من قبل،
والدعم المادي الخارجي ،وأجندتهم األيديولوجية المحددة".61
في هذا السياق الجديد ،وكرد فعل على قضية سلمان رشدي ،تأسس المجلس اإلسالمي
البريطاني ،والرابطة اإلسالمية في بريطانيا ،وكالهما ينتمي إلى جماعة اإلخوان المسلمين،
وكذلك اللجنة اإلسالمية لحقوق اإلنسان ( ،)IHRCالتي تتبع أيديولوجية الثيوقراطية اإليرانية.
في العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،أنشئت منظمات إضافية تعكس تنويعا إضافيا
للمصالح اإلسالموية ،بما في ذلك منظمة "كيج" ( ،)CAGEوقناة اإلسالم ،ومؤسسة قرطبة،
ومنظمة "مند" ( ،)MENDو"مرصد الشرق األوسط" (.)MEMO

15

دراسات حالة :منظمات إسالموية في المملكة المتحدة
بعد أن عرض هذا التقرير ملخصا لجذور وتاريخ اإلسالم السياسي في المملكة المتحدة،
سيعرض اآلن عددا من دراسات الحالة للمنظمات اإلسالموية النشطة غير المحظورة في
المملكة المتحدة ،مع إلقاء نظرة على تاريخها وأهدافها ،وبعض أنشطتها وتأثيرها.
تهدف دراسات الحالة هذه إلى تقديم نظرة عامة حول تجليات اإلسالموية في المملكة المتحدة.
ونظرا لتعقيد الحركة اإلسالمية في المملكة المتحدة واتساع نطاقها ،فإن هذه الدراسات ال تهدف
إلى أن تكون بمنزلة دراسة شاملة .وقد اختيرت المنظمات الواردة ألنها تلقي الضوء على
تجليات محددة من اإلسالموية.
"البعثة اإلسالمية" في المملكة المتحدة و"خاتم النبوة" مثاالن على المنظمات المستوحاة من
الجماعة اإلسالمية؛ فيما تستوحى "رابطة مسلمي بريطانيا" من اإلخوان المسلمين ،وكذلك
"المجلس اإلسالمي البريطاني"؛ واللجنة الدولية لحقوق اإلنسان من الخمينية؛ فيما تقدم منظمة
"مند" نظرة ثاقبة على جماعات المجتمع المدني؛ وتظهر "اإلسالم في القرن الواحد والعشرين"
( ،)Islam 21Cالتي يمكن القول إنها أكثر قربا من الطرف السلفي من الطيف اإلسالموي ،كيف
تجتمع بعض هذه الجماعات والروايات العامة التي تتقاسمها .ويقدم "حزب التحرير" فكرة عن
منظمة إسالموية أكثر تطرفا.
هناك عدد من المنظمات التي نوقشت بشكل عابر ضمن دراسات الحالة ،مثل الجمعية اإلسالمية
البريطانية ،ومؤسسة قرطبة ،ومؤسسة البحث والتطوير اإلسالمية.
غير أن هناك عددا قليال منها مستبعد تماما:
▪ كيج :يتم تناول هيكل هذه المنظمة مع "مند" كونهما يتشاركان كبار المسؤولين .وتعمل
كيج على نحو مماثل لمنظمة "مند" بوصفها مؤسسة خيرية مسجلة ومنظمة اسمية
للمجتمع المدني ،تقوم بحمالت بشأن مختلف القضايا وتقوم "بعمل مجتمعي" .وعلى
عكس "مند" ،ينصب تركيز كيج بشكل أكبر على الدفاع عن المسلمين المتهمين بجرائم
تتعلق باإلرهاب.
▪ جمعية إحياء منهج السنة ( :)JIMASعلى الرغم من كونها في األصل منظمة سلفية
إسالموية مثيرة للجدل ،فإنها غيرت أهدافها بالكامل منذ ذلك الحين ،ولم تعد مرتبطة
بهدفها األصلي .وبدال من ذلك ،يعتبر "صندوق البحوث والتنمية اإلسالمي" اآلن
التنظيم السلفي الرائد في المملكة المتحدة ،وسيتم مناقشته في القسم الخاص بالشيخ هيثم
الحداد.
▪ المهاجرون :يتطرق البحث إلى هذه الجماعة في القسم الخاص بحزب التحرير ،لكنها،
كمنظمة محظورة في المملكة المتحدة ،تقع خارج نطاق هذا التقرير.
▪ أكاديمية إيرا (( )IERAاختصار ألكاديمية التعليم والبحث اإلسالمي) منظمة دعوية
سلفية إسالموية ،أنشأها متحولون إلى اإلسالم ،وأحدهم عضو سابق في حزب التحرير،
الذي سنناقشه بالتفصيل.
هذه ليست قائمة شاملة .هناك منظمات إسالموية نشطة في المملكة المتحدة لم يذكرها هذا
التقرير .يهدف التقرير إلى تقييم حاالت كافية بحيث نتمكن من رؤية الصورة اإلسالموية في
المملكة المتحدة ،وكيفية ارتباط المنظمات ببعضها اآلخر ،وأهدافها المشتركة.
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منظمات ذات صلة بالجماعة اإلسالمية
البعثة اإلسالمية بالمملكة المتحدة
كانت البعثة اإلسالمية ( )UKIMفي المملكة المتحدة أحد المظاهر األولى للحركة اإلسالمية في
المملكة المتحدة .تأسست البعثة في عام  ،1962وال تزال موجودة حتى اليوم ،وقد ألهمت إنشاء
منظمات إسالموية رئيسة أخرى في المملكة المتحدة ،وترتبط بها .ونظرا ألنها مؤسسة ومؤثرة،
فإنها تقدم فكرة جيدة عن تأثيرات هذه المنظمات وأهدافها.
تشكلت البعثة اإلسالمية في المملكة المتحدة "لتلبية احتياجات مجتمع مسلم جديد ومتنام" في
المملكة المتحدة .وكان معظم أعضائها أيضا أعضاء في الجماعة اإلسالمية أو أشخاصا
متعاطفين مع أفكار المودودي.
وفي هذا الصدد ،قال خورام مراد ،أحد المؤيدين الرئيسيين لها ،ينبغي أن تكون الحركة
اإلسالمية في المملكة المتحدة:

"نضال منظم لتغيير المجتمع القائم إلى مجتمع إسالمي يقوم على القرآن والسنة ويجعل
اإلسالم ،الذي هو رمز للحياة كلها ،سائدا ومهيمنا ،خاصة في المجاالت االجتماعية
والسياسية ...وينبغي للحركة في الغرب أن تؤكد من جديد على مفهوم التغيير الكامل
وسيادة اإلسالم في المجتمع الغربي كهدف نهائي لها ،وأن يعطى األولوية القصوى ...لن
يتحقق ذلك إال إذا كان النضال من قبل السكان المحليين .ألنهم وحدهم هم الذين يملكون
القدرة على تغيير المجتمع إلى مجتمع إسالمي".63

بعد تلقي التدريب من مراد ،أطلقت البعثة اإلسالمية في المملكة المتحدة جمعية الشبان المسلمين
في المملكة المتحدة ( .64)YMوقد حققت جمعية الشبان نجاحا قويا ،في غضون سنوات قليلة،
حيث كان لها وجود في كل بلدة ومدينة رئيسة بها عدد كبير من السكان المسلمين.65
وتبين أن لدى جمعية الشبان المسلمين غرفة دردشة يستخدمها المتطرفون للترويج للرسائل
الجهادية ،وصفحة على شبكة اإلنترنت تحتوي على كتابات موجهة إلى األطفال تدعوهم إلى
"مقاطعة أولئك الذين يشنون حربا علنية على هللا" .وجاء فيها:

أن "الجهاد توق شديد إلى قوة اإلسالم ومجده ( )...ما يجعلك تبكي عند النظر إلى ضعف
المسلمين اليوم ،والمآسي المهينة التي تسحقهم حتى الموت في كل مكان ...الجهاد هو أن
تكون مقاتال في سبيل هلل .عندما يعلن النفير ...يجب أن تكون أول من يلبي النداء ،وينضم
إلى صفوف المجاهدين".66

في التسعينيات ،بدأت البعثة اإلسالمية تعزيز عالقاتها مع المنظمات اإلسالمية الدولية الرائدة
من خالل الزيارات التي استضافها أعضاء جماعة اإلخوان المسلمين .وفي عام  ،1993ذهب
أعضاؤها إلى السودان كضيوف لمنظر اإلخوان المسلمين والحاكم المشارك بحكم األمر الواقع
حسن الترابي ،وإلى تركيا للقاء حزب الرفاه التابع لنجم الدين إربكان ،وإلى باكستان لالجتماع
مع الجماعة اإلسالمية ،وإلى ماليزيا للقاء الحزب اإلسالمي الماليزي .67وكان الهدف من هذه
الرحلة هو تعزيز الروابط العالمية للحركة اإلسالمية في المملكة المتحدة ،ورفع مكانتها ونفوذها
حتى يكون لها تأثير أكبر على المجتمعات المسلمة محليا.
جمعية الشبان
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اندمجت جمعية الشبان مع الجمعية اإلسالمية البريطانية ( .)ISBلكن منذ عام  ،2001نأت
الجمعية اإلسالمية البريطانية بنفسها عن جماعة اإلخوان المسلمين وأيديولوجيتها .68وبعد
هجمات  7/7في لندن في عام  ،2005ال تتشارك أي من الجمعيتين رسائل أيديولوجية إسالموية
عبر اإلنترنت .وحذفتا جميع اإلشارات إلى المنظرين اإلسالمويين ،والمناقشات المتعلقة
بالجهاد.
في نهاية المطاف ،أدى التناحر الداخلي إلى انقسامات .وبعد جهود المصالحة الفاشلة التي بذلتها
شخصيات بارزة في الجماعة اإلسالمية واإلخوان المسلمين ،انقسمت جمعية الشبان إلى الجناح
الشبابي في البعثة اإلسالمية في المملكة المتحدة ،وذهب البعض لالنضمام إلى الرابطة
اإلسالمية في بريطانيا.
المنظمات اإلسالمية المرتبطة باإلخوان المسلمين
الرابطة اإلسالمية في بريطانيا
يصف موقع الرابطة اإلسالمية في بريطانيا ( )MABالجماعة بشكل لطيف بأنها منظمة
إسالمية بريطانية (سنية) أسست في عام  1997وتهدف إلى تشجيع مشاركة المسلمين في
السياسة والمجتمع األوسع .ويبدو أن أنشطتها الرئيسة تتمحور حول االحتجاج على الحرب
وتنظيم حمالت لخدمة مصالح المسلمين في المملكة المتحدة وخارجها .وفي حين أن عالقات
البعثة اإلسالمية في المملكة المتحدة هي في الغالب مع الجماعة اإلسالمية ،تتركز عالقات
الرابطة مع جماعة اإلخوان المسلمين.
انضم كمال الهلباوي إلى جماعة اإلخوان المسلمين في سن الثانية عشرة .وكان جزءا من موجة
اإلخوان المسلمين التي جاءت إلى الغرب هربا من حمالت القمع في مصر ،حيث ذهب في
البداية إلى المملكة العربية السعودية .وكان مسؤوال في وقت الحق عن أنشطة جماعة اإلخوان
المسلمين في أفغانستان وباكستان ،قبل أن ينتقل إلى المملكة المتحدة ،ويؤسس مع آخرين
الرابطة ،فضال عن دار رعاية المسلمين ،ويساعد في إنشاء المجلس اإلسالمي في بريطانيا.69
وفي وقت الحق ،ترك الهلباوي جماعة اإلخوان المسلمين بعد أن اختلف معهم حول عدد من
المسائل في أعقاب الربيع العربي في  .2011-2010ومع ذلك ،فهو ال يزال يدعم رؤية البنا
وأيديولوجية جماعة اإلخوان المسلمين.70
أنس التكريتي ،مؤسس مؤسسة قرطبة ونائب الرئيس السابق وراعي "تحالف أوقفوا الحرب"-
جبهة لحزب العمال االشتراكي -هو أيضا رئيس سابق للرابطة اإلسالمية في بريطانيا.
وقد وصف التكريتي الرابطة بأنها:

"األقرب إلى جماعة اإلخوان المسلمين [في المملكة المتحدة] ،التي تتبنى المبادئ
األساسية أليديولوجية اإلخوان المسلمين ...وأنا عضو فيها ،وعضو مؤسس ،وكنت
رئيسا لها ،واآلن أنا رئيس لمجلس إدارتها".71

لدى الرابطة اإلسالمية صالت واضحة بمؤسسة قرطبة من خالل التكريتي ،وفي عام ،2007
أسس التكريتي المبادرة اإلسالمية البريطانية ،التي وصفت مرة أخرى بأنها تابعة لجماعة
اإلخوان المسلمين .72وفي حين أنه قد يكون من المغري التفكير في هذا النوع من االنقسام على
أنه "تفكك في صفوفها ،فإنه يذكرنا أكثر بتكاثر الخاليا" ،كما أشار أحد علماء اإلسالم السياسي
في سياق آخر.73
وخلص تقرير حكومة المملكة المتحدة عن جماعة اإلخوان المسلمين إلى ما يلي:
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"لسنوات ،هيمن اإلخوان المسلمين ...على الرابطة اإلسالمية في بريطانيا ...وأصبحت
الرابطة نشطة سياسيا ،السيما فيما يتعلق بفلسطين والعراق ،وتقديم مرشحين في
االنتخابات الوطنية والمحلية".74
ويعترف التقرير بأن الرابطة اإلسالمية نأت بنفسها علنا عن جماعة اإلخوان المسلمين ،لكنه
يشير إلى أن الرابطة ال تزال متعاطفة مع اإلخوان المسلمين على ما يبدو.75
ويبدو أن الرابطة اإلسالمية أقل نشاطا بكثير في الوقت الحاضر :ادعت في عام  2014أن
لديها  600عضو فقط ،على الرغم من أنها قادرة على الحفاظ على ثمانية دور رعاية ومساجد
مرتبطة بها ،وتسعة فروع في المملكة المتحدة ،76وهذا يمكن أن يكون أقل من العدد الفعلي.
وبغض النظر عن ذلك ،كان لها تأثير عميق في إعادة تشكيل طبيعة النشاط اإلسالموي في
المملكة المتحدة.
وقد وصف ديفيد ريتش ،رئيس قسم السياسات في صندوق األمن المجتمعي ( Community
 ،)Security Trustالذي يرصد الكراهية المعادية لليهود في المملكة المتحدة ،الرابطة بأنها أحدثت
ثورة في دور اإلسالم السياسي في المملكة المتحدة من خالل "تحويله إلى أكثر معاداة للغرب
وإسرائيل ومعاداة للسامية" .77ويمكن رؤية ذلك مع الهلباوي ،الذي ردد مرارا وتكرارا آراء
القرضاوي والشيخ الراحل أحمد ياسين زعيم حماس ،قائال إن المدنيين اإلسرائيليين يختلفون
عن المدنيين في الدول األخرى ،ألن جميع اإلسرائيليين جنود سابقون أو حاليون أو مقبلون،
وبالتالي ال ينبغي النظر إلى التفجيرات االنتحارية ضد اإلسرائيليين على أنها إرهاب.78
في أواخر العامين  2002و ،2003نظمت الرابطة جولة دعوية في المملكة المتحدة ألنور
العولقي .وكان العولقي متورطا مع الشبكة التي نفذت هجمات  11سبتمبر ،79وكان بعد ذلك
مجندا رئيسا للدعاية باللغة اإلنجليزية لتنظيم القاعدة ،وقد ألهمت أعماله العديد من الهجمات
اإلرهابية حتى بعد مقتله في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في اليمن عام  .2011شهدت
جولة العولقي في المملكة المتحدة محاضرة له للرابطة اإلسالمية ،واتحاد الجمعيات اإلسالمية
الطالبية ،وجمعية إحياء منهج السنة ،والمنتدى اإلسالمي في أوروبا .80وفي  18يونيو ،2003
تحدث في فعالية أقيمت في لندن بالتعاون بين الرابطة والجمعيات اإلسالمية في أربع من
الجامعات الرئيسة في المدينة .81وفي جامعة أستون في برمنجهام بعد أربعة أيام ،كان حديثه
بأكمله مديحا لعدد من كبار المنظرين اإلسالمويين ،بمن فيهم مؤسس جماعة اإلخوان المسلمين
حسن البنا.82
حاولت الرابطة تحسين صورتها في السنوات التي تلت ذلك .على سبيل المثال ،قدمت بعض
المساعدة لحكومة المملكة المتحدة في إخراج الداعية المتطرف أبو حمزة من مسجد فينسبري
بارك ،وتنظم وقفة احتجاجية كل عام لضحايا تفجيرات لندن في  7يوليو .83 2005
المجلس اإلسالمي البريطاني
جاء تأسيس المجلس اإلسالمي البريطاني ( )MCBمن حاجة متصورة لتوحيد المسلمين في
المملكة المتحدة ،ال سيما لتوحيدهم في الدفاع ضد الضرر الناجم عن التجديف الموجود في
كتاب آيات شيطانية .يهدف المجلس ،الذي تأسس بعد أكثر من ثالثين عاما من تأسيس البعثة
اإلسالمية في المملكة المتحدة ،وفي نفس الوقت تقريبا الذي أسست فيه الرابطة اإلسالمية في
بريطانيا ،إلى أن يكون المنظمة اإلسالمية الجامعة والمهيمنة في المملكة المتحدة.
يصف المجلس نفسه بأنه "أكبر منظمة إسالمية وطنية جامعة وأكثرها تنوعا في المملكة
المتحدة ،حيث لديه أكثر من  500عضو ،بما ذلك المساجد ومدارس والجمعيات الخيرية
والشبكات المهنية .مهمتنا هي تمكين المجتمعات المسلمة من إقامة مجتمع بريطاني عادل
ومتماسك وناجح .تأسس في عام  ،1997ويقود مشاريع ومبادرات مجتمعية في جميع أنحاء
الدولة".84
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المجلس اإلسالمي من بين المنظمات التي يحددها تقرير حكومة البريطانية لعام  2014على
أنها متأثرة بجماعة اإلخوان المسلمين أو تهيمن عليها .وهذا أمر مهم ألن المجلس كان أحد
المحاورين الرئيسيين الذي يشاركون في جهود التوعية المجتمعية التي تبذلها الحكومة.
تجدر اإلشارة إلى أن المجلس احتج بشدة على مشاركة بريطانيا في الرد العسكري على هجمات
 11سبتمبر ضد القاعدة في أفغانستان في عام  2001واالطاحة بصدام حسين في العراق بعد
عامين .كما أن مقاطعة المجلس ليوم ذكرى الهولوكوست بين عامي  2005و 2007زادت من
توتر العالقات مع حكومة البريطانية .وكانت القشة األخيرة رد المجلس على التوغل اإلسرائيلي
ضد حماس في قطاع غزة في ديسمبر  .2008فلقد وقع نائب األمين العام السابق ،الدكتور داود
عبد هللا ،إعالن إسطنبول في مارس  2009الذي يدعم العنف ضد القوات األجنبية ،الذي يمكن
أن يشمل أفراد البحرية البريطانية ،ويدعو إلى شن هجمات على الجاليات اليهودية في جميع
أنحاء العالم .85وتوقفت حكومة المملكة المتحدة عن التعاون مع المجلس.
وقد رد المجلس على ذلك في قسم األسئلة الشائعة في موقعه على اإلنترنت ،حيث ذكر:

"لم يوقع المجلس اإلسالمي البريطاني أو يؤيد "إعالن اسطنبول" وقام نائب األمين
العام السابق الذي وقع على الوثيقة بذلك بصفته الشخصية .وقد فهمت الحكومة ذلك
وقبلته في ذلك الوقت .لتجنب أي شك :كان المجلس اإلسالمي البريطاني ،منذ بدايته،
مؤيدا قويا للمسلمين الذين يخدمون في قواتنا المسلحة".86

في عام  ،2007نشر المجلس اإلسالمي توجيهات للمدارس بشأن االحتياجات التي يفترض أنها
تميز األطفال المسلمين عن غيرهم .وتنص التوجيهات على أن الفتيات والفتيان يجب أن
يخضعوا لقواعد لباس محددة .وتؤكد على أن "األوالد في األماكن العامة يجب أن يغطوا دائما
بين السرة والركبة ،وينبغي أن تغطي الفتيات كامل الجسم باستثناء أيديهن ووجوههن ،في إشارة
إلى ارتداء "الحجاب" .وفي وقت الحق ،تبين أن معد التوجيهات ،طاهر علم ،كان شخصية
محورية في فضيحة حصان طروادة الشائنة ،87حيث تم االستيالء على عدد من مدارس
برمنجهام بهدف استراتيجي ،وبنية أن تدار "إسالميا" وتبين أنها تدار بما يتعارض مع قيم
المساواة واالحترام المتبادل والتسامح.
في عام  ،2008وضع عقد زواج إسالمي منقح من قبل المعهد اإلسالمي ،الجماعة التي أسسها
كليم صديقي ،الرجل الذي طلب الفتوى من الخميني ضد سلمان رشدي على خلفية كتاب آيات
شيطانية .وكان العقد ،الذي تضمن في البداية شعار المجلس ،وبيان تأييد في صفحته األولى،88
يهدف إلى تحسين المساواة للمرأة بالسماح لها بالشروع في الطالق على قدم المساواة مع
الرجل .ووفقا للمدير التنفيذي السابق للمؤسسة اإلسالمية ،إرشاد باقي ،من المهم لمثل هذه
المنظمات أن تخلق عقلية جديدة حول "كيفية العيش وفقا للقيم اإلسالمية" في البيئة البريطانية
الجديدة .89وسرعان ما نفى المجلس مثل هذا الحديث ،حيث قال المتحدث رفعت درابو إنه
"مضلل" و"غير صحيح" وصف العقد بأنه "إعادة اختراع للشريعة" أو كرأي "حديث" أو
"إصالحي" .في نظر درابو ،أساء المعهد اإلسالمي تفسير الشريعة :الشريعة اإلسالمية واضحة
بأنه يجب أن يكون لدى العرائس المسلمات أوصياء ذكور .90وقد أيدت وجهة نظره منظمات
أخرى تابعة للحركة اإلسالمية ،بما في ذلك مجلس الشريعة اإلسالمية ،الذي كان شعاره أيضا
مرفقا في األصل بالعقد.
منح المجلس عضوية لمسجد ستوكويل جرين (الذي أشرنا إليه في دراسة حالة جماعة خاتم
النبوة) ،المعروف بعرضه منشورات تدعو إلى قتل األحمديين .91وفي أعقاب مقتل أسد شاه،
صاحب المحل الذي ينتمي للطائفة األحمدية المذكور سابقا ،رد المجلس بالقول" :ال ينبغي إجبار
المسلمين على تصنيف األحمديين كمسلمين إذا لم يرغبوا في ذلك" ،92وأضاف في تعليق آخر:
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"نظرا له ذا االختالف الالهوتي األساسي مع الطائفة األحمدية ،فإن المجلس ليس في وضع
يسمح له بتمثيل الطائفة األحمدية أو أن تمثله هي".93
وانتقدت سيوبان ماكدونا ،النائبة العمالية عن دائرة ميتشم وموردن ،المجلس اإلسالمي في
البرلمان لعدم نشاطه أكثر في مكافحة الكراهية المعادية لألحمديين ،95وكتب بشارة نظير،
المتحدث باسم الجمعية األحمدية اإلسالمية في صحيفة هافنجتون بوست:

"النقطة الرئيسة (في البيان) هي أنه ال ينبغي إجبار المسلمين على قبول األحمديين ...ال
أحد يجبرهم ...ولماذا يجبر األحمديون أن يطلقوا على أنفسهم غير مسلمين؟ ...هذا هو
الوقت المناسب إلظهار التضامن ضد جميع أشكال التمييز والتطرف والكراهية ،بدال
من اإلدالء بتصريحات حول معتقدات الناس".96

وذهب طاهر ناصر ،الصحفي ومحرر مجلة "مراجعة األديان" ،إلى أبعد من ذلك ،حيث كتب:

"لقد اتخذ المجلس اإلسالمي موقفا يتعارض بشكل أساسي مع القيم البريطانية التي
يدعي المجلس أنه يعتز بها :أي أنه يجب قبول الشخص وفقا لتعريفه الذاتي .والحق في
تحديد الهوية الذاتية ،واعتراف اآلخرين به وفقا لتلك هذه الهوية ،هو حجر الزاوية في
التسامح الديني".97

وعلى الرغم من الخالفات الموضحة ،ال يزال المجلس اإلسالمي ينكر أن له أي صلة باإلخوان
المسلمين أو أيديولوجيتها ،وقد بذل جهودا كبيرة لتلميع صورته .وعكست المجلس موقفه بشأن
مقاطعة يوم إحياء ذكرى الهولوكوست ،وعمل على مواجهة االنطباع السائد بأنه يعادي القوات
المسلحة البريطانية من خالل نشر مواد تسلط الضوء على تاريخ المسلمين في الجيش
البريطاني.98
اتحاد الجمعيات اإلسالمية الطالبية
أصبح أسامة التكريتي ،الذي أسس وقاد الحزب اإلسالمي العراقي ،الجناح السياسي لجماعة
اإلخوان المسلمين في العراق ،زعيما لجمعية الطالب المسلمين في عام  1963بعد وصوله إلى
بريطانيا ،ومضى في قيادة تأسيس اتحاد الجمعيات اإلسالمية الطالبية (.)FOSIS
يسعى االتحاد إلى تمثيل مصالح الطالب المسلمين في الجامعات في المملكة المتحدة وأيرلندا
إلدارة األنشطة ومراكز حفظ القرآن وجوالت المتحدثين؛ وتعزيز النشاط الطالبي اإلسالمي
والعمل الخيري .99كما أنه ،حسب حساباته الخاصة" ،قام بحمالت قوية من أجل توفير غرف
الصالة ،وحرية التعبير ،والحريات المدنية ،والمشاركة السياسية للطالب المسلمين عبر منصات
متعددة".100
وقد دعا االتحاد إلى "اإللغاء الكامل" الستراتيجية الحكومة لمكافحة اإلرهاب قبل التجريم،
برنامج "منع" ( .)Preventفي عام  ،2015أعلن إبراهيم علي ،نائب رئيس شؤون الطالب،
أثناء احتفاله بعمل منظمة كيج ،أن "برنامج منع في حد ذاته هو برنامج عنصري .إنه أجندة
معادية لإلسالم" .101وفي عام  2015أيضا ،أصدر االتحاد الوطني للطالب ،بمساعدة اتحاد
الجمعيات اإلسالمية الطالبية" ،دليال لوقف برنامج منع" ،الذي تنص نسخته المنقحة على أن
"برنامج منع قائم على اإلسالموفوبيا".102
تتشارك كل من منظمة "كيج" و"مند" واتحاد الجمعيات اإلسالمية الطالبية هذه الرواية ويعملون
على تعزيزها ،كما يعملون معا لمعارضة برنامج "منع".
على الرغم من أنه ربما كانت هناك بعض المشكالت الصغيرة في البداية حول كيفية تنفيذ
استراتيجية برنامج منع ،فإن الحملة لوصم البرنامج باعتباره جزءا من أجندة موجهة من الدولة
إلدامة اإلسالموفوبيا ،مضللة.
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في كثير من األحيان ،تبين القضايا التي يعتمد عليها لوبي "منع برنامج منع" مدى التالعب
والكذب في "األدلة" المستخدمة ضد البرنامج .ويكفي مثاالن بارزان إلثبات هذه المنهجية.
سعيا لتصوير برنامج "منع" كسياسة غشيمة معادية للمسلمين ،ركز نشطاء "منع برنامج منع"
على قضية النكشاير ،حيث يزعم أن عائلة تلقت زيارة منزلية ذات صلة ببرنامج منع بعد أن
كتب تلميذ ابتدائي يبلغ من العمر عشر سنوات بطريق الخطأ "منزل إرهابي" ()terrorist house
بدال من "منزل مالصق" ( ،)terraced houseحيث يوجد تشابه بين الكلمتين باللغة اإلنجليزية ،في
واجبه المدرسي .وحظيت هذه القضية باهتمام شعبي كبير لدرجة أن الحكومة اتخذت خطوة
غير عادية بالكشف عن الوثائق الرسمية المتعلقة بالقضية ،ما أظهر أن القضية قد عولجت في
الواقع كمسألة تتعلق بالخدمات االجتماعية ،ألن الطفل كتب أن عمه ضربه  .103ولكن نظرا
ألنه ال يوجد ما يردعها ،فإن حملة "منع برنامج منع" تواصل الترويج للنسخة األولية الكاذبة
عن الحادثة.
هناك حادثة أخرى تم تفنيدها (وإن كانت ال تزال تعتمد عليها) هي "قضية الشارة الفلسطينية".
في رواية "منع برنامج منع" ،تم استجواب تلميذ آخر ،وهذه المرة في مدرسة ثانوية في لوتون،
هو عبد الرحمن محمدي ،بما يتوافق مع استراتيجية منع بسبب إظهار دعمه للقضية الفلسطينية
من خالل ارتداء شارة مؤيدة لفلسطين .وقد أوضحت مدرسته ،مدرسة شالني الثانوية للبنين ،أن
هذا لم يكن مصدر قلقهم .وأوضحوا في بيان أن المعلمين "لم يكونوا قلقين بشأن طبيعة الشارات
واألساور" التي يرتديها محمدي ،وأنه "لم يطلب من الطالب في أي وقت من األوقات عدم
التحدث عن فلسطين في المدرسة".104
وألسباب تتعلق بالسرية والحماية ،ال يمكن الكشف علنا عن معظم التفاصيل المتعلقة بقضية
محمدي ،وبالتالي فلم تقدم المدرسة أي تفاصيل أخرى عما أثار اإلحالة .وفي هذا الصدد ،قال
المحلل المناهض للتطرف ديفيد توب:

"من غير المجدي التكهن بالعوامل التي كانت في الواقع تحفز اإلحالة لبرنامج منع.
ومع ذلك ،ربما أثار عدد من منشورات محمدي على فيسبوك مخاوف .وفي 2
أغسطس  ،2014أعلن" :يعيش األسد!" .وفي  9فبراير  ،2015اتهم "زوكربيرج
اليهودي" بالسماح لألجهزة األمنية بالتجسس عليه .وفي  4يوليو  ،2015أشاد بهجوم
جهادي على إسرائيل من قبل تنظيم داعش بعبارة "أخيرا!".105

وفي ضوء هذه اإلفصاحات ،فإن تمسك حملة "منع برنامج منع" بهذه االدعاءات ،وغيرها،
يسلط الضوء على مدى خداع الحملة .تخلق الحملة شعورا أكبر بالمظلومية ،وثقافة "نحن"
مقابل "هم" بين المسلمين ،ما يخلق مرة أخرى قابلية أكبر للوقوع في براثن التطرف.
منظمات المجتمع المدني اإلسالموية
في العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،أسست منظمات إسالموية جديدة ،تسعى لتصحيح
ما اعتبرته إخفاقات الجماعات األقدم .ركزت هذه الموجة الجديدة من الكيانات اإلسالموية بشكل
خاص على الشباب المسلم ،ما يعكس متوسط عمر المسلمين المنخفض نسبيا في المملكة
المتحدة ،والتغيرات في ثقافة الشباب منذ التسعينيات .وأسست منظمة مند (/MEND
 )iEngageوكيج ( ،)CAGEوالمنصة اإلعالمية "اإلسالم في القرن )Islam 21c( 21
مع التركيز على النشاط السياسي والحمالت حول اإلسالموفوبيا.
مند ()MEND
كانت منظمة مند تعرف باسم "آي إنجيج" ( ،)iEngageإلى أن غيرت عالمتها التجارية في عام
 ،2014تحت قيادة سفيان إسماعيل ،في أعقاب اتهامات باالرتباط بالتطرف.
واستندت االتهامات بالتطرف ضد آي إنجيج إلى عدد من القضايا:
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▪

▪

في أبريل  ،2010نشر حسن نصر هللا ،زعيم حزب هللا ،التنظيم اإلرهابي اإليراني
بالوكالة في لبنان ،على موقع "آي إنجيج" على شبكة اإلنترنت ،تحت عنوان "زعيم
حزب هللا :إذا قصفت بيروت ،سنقصف تل أبيب".
في نوفمبر  ،2008نشر الموقع فعالية بعنوان "اليهود البريطانيون يسعون إلى حظر
زائر من حزب هللا إلى المملكة المتحدة".
في ديسمبر  ،2008أعلن الموقع على شبكة اإلنترنت عن فعالية في لندن مع منظمة تم
حلها اآلن تدعى "الحوار مع اإلسالم" ،التي اتهمت بأنها جماعة واجهة لحزب التحرير.
في الواقع ،أظهرت الفعالية المذكورة ،التي روج لها "آي إنجيج" ،ساجد خان كمتحدث،
في ذلك الوقت شخصية رائدة في حزب التحرير في بريطانيا( .ستتم مناقشة حزب
التحرير بالتفصيل كدراسة حالة خاصة بها أدناه).
في مارس  ،2009اشتكت "آي إنجيج" لوزير الداخلية من رفض السماح إلبراهيم
الموسوي بدخول المملكة المتحدة .وباإلضافة إلى ارتباطه بحزب هللا ،يدير الموسوي
محطة تلفزيونية محظورة في فرنسا وإسبانيا والواليات المتحدة بسبب إنتاجها المعادي
للسامية .واشتكت "آي إنجيج" من أن اليهود يقفون ضدها مرة أخرى" :يبدو أن اللوبي
المؤيد إلسرائيل قد نجح اآلن في الضغط على الحكومة" .106

بمجرد إعادة تسمية "آي إنجيج" باسم "مند" ،حددت في بيان مهمتها أنها تسعى إلى "تمكين
المسلمين البريطانيين داخل المجتمعات المحلية ،وتشجيعهم على المشاركة بشكل أكثر نشاطا في
وسائل اإلعالم والسياسة البريطانية" .107
على الرغم من أجندتها اإليجابية ظاهريا المؤيدة للمجتمع ،فإن منظمة مند تثير جدال فيما يتعلق
بوجهة نظرها األيديولوجية ،وتاريخ بعض قادتها ،وموقفها النقدي تجاه وسائل اإلعالم
والحكومة في المملكة المتحدة ،ووجهات نظرها المعادية للسامية والمثليين لبعض مسؤوليها.
في هذا الصدد ،تم تصوير مدير المنظمة السابق ،آزاد علي ،في تجمع حاشد قائال إنه ال توجد
دعوات كافية للمجاهدين في المساجد .108خسر علي قضية تشهير ضد صحيفة "ديلي ميل"
حيث اتهمته بتبرير قتل القوات البريطانية .109باإلضافة إلى ذلك ،أثناء تصويره من قبل مراسل
سري للقناة الرابعة البريطانية ،سجل لعلي وهو يقول إنه ينبغي االستغناء عن الديمقراطية إذا لم
تكن نتيجتها إقامة الشريعة" :بالطبع ال أحد يوافق على الديمقراطية ،إذا كانت ستأتي على
حساب عدم تنفيذ الشريعة".110
ويزعم مؤسس المنظمات ومديرها التنفيذي ،سفيان إسماعيل ،الذي أسس أيضا "إسالم في
القرن ،"21أن المجتمع البريطاني "يكرهنا" وأن القانون البريطاني سمح على وجه التحديد
بالعنف ضد المسلمين فيما يحمي جماعات أخرى" :ليس من الجريمة استخدام كلمات أو سلوك
عنيف أو تهديدي [ضد المسلمين] ،على حد قوله" .111وقال "ال بأس تماما بموجب القانون
البريطاني كراهية االسالم والمسلمين ،إنها ليست مشكلة ...إذا كنت مسلما[ ،ينص القانون]
يمكن أال تحترم الحريات ،ولهذا السبب ينزع حجاب النساء".112
من الروايات الرئيسة للمنظمة أن الحكومة ال تدعم المسلمين وأنها تقلل عن قصد من شأن
اإلسالموفوبيا وتتجاهلها .تعزز هذه الرواية الفصل بين الهويات اإلسالمية والبريطانية ،وتتفق
مع روايات جماعة اإلخوان المسلمين والجماعة اإلسالمية.
تثير شعبية "مند" بين الشباب المسلم ،إلى جانب زعمها دعم "المسلمين البريطانيين" على نطاق
واسع ،القلق بشأن تأثيرها على الهوية اإلسالمية .وتؤكد البروفيسورة دينا الرافعي أن تكاثر
المنظمات اإلسالموية ،التي تسعى من خاللها إلى العمل كممثلين لجميع السكان المسلمين ،يخلق
تأثيرا أكبر على وعي الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين من خالل "فرض حاجز إدراكي
أمام االندماج االجتماعي بين الشباب المسلم" .113وتضيف أن زيادة انتشار الروايات اإلسالموية
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في الغرب ال يؤثر فقط على األقل اندماجا ،بل يغير أيضا هويات المسلمين األفضل اندماجا .إن
الشيطنة المتأصلة لآلخر أو الجماعة الخارجية (أي الغربيين غير اإلسالميين) تشجع على
التعصب ،وعدم االندماج ،وتترك األفراد في نهاية المطاف عرضة لالنتقال من "شيطنة"
اإلسالميين للجماعة الخارجية إلى "التجريد من اإلنسانية" الذي تتبناه الجماعات اإلسالموية
العنيفة تجاه الجماعة الخارجية.
يظهر كبار أعضاء مند السابقين بانتظام على منصة "اإلسالم في القرن  "21إلى جانب الداعية
اإلسالمي هيثم الحداد.
هيثم الحداد وإسالم ومنصة "اإلسالم في القرن "21
يشغل الحداد عضوية المجلس االستشاري لمجلس الشريعة اإلسالمية .كما أنه مؤسس ورئيس
سابق لمؤسسة البحث والتطوير اإلسالمية ( .)MRDFويشارك بانتظام وجهات نظره السلفية
المتطرفة 114عبر عدد من المنابر اإلعالمية إلى جانب شخصيات إسالموية بارزة أخرى ال
ينظر إليها على أنها تتحدى وجهات نظره ،وينظر إليها في بعض األحيان على أنها تؤيدها.
في عام  ،2001زعم أن هيثم الحداد قال" :سأقول لكم الحقيقة حول القتال بيننا وبين اليهود،
الذين هم أعداء هللا وأحفاد القردة والخنازير" .115وفي مقال بعنوان "التصدي للمثلية الجنسية"،
كتب الحداد عن "آفة المثلية الجنسية" ،التي وصفها بأنها "عمل إجرامي" .وفيما يتعلق بالنساء،
قال إ نه "ال ينبغي استجواب الرجل عن سبب ضربه لزوجته ،ألن هذا شيء خاص بينهما".116
وباإلضافة إلى ذلك ،ادعى أن "الدور األكثر شرفا وأهمية للمرأة هو السعي إلى أن تكون زوجة
جيدة ...وهذا الدور ال يضمن فقط األفضل للمرأة في اآلخرة ،بل يتالءم تماما مع طبيعتها".117
يصف موقع "اإلسالم في القرن  "21نفسه بأنه منصة إعالمية رقمية تعبر عن اإلسالم في
القرن الحادي والعشرين.
تشير دراسة األساليب التي يوظفها في المحتوى المنشور على موقعه على الويب ويوتيوب إلى
أنه يستهدف المراهقين والشباب.
118
تظهر رواية هيثم الحداد في صدارة قسم الفيديو على الموقع  .ويزعم مقطع الفيديو الخاص
به أن "هجوما أيديولوجيا" على اإلسالم يجري في الغرب .ويبدأ بالقول إن المدارس تقوم
بإضفاء الطابع الجنسي على تعليم األطفال الصغار ،من خالل تعريفهم بالهويات الجنسانية
المختلفة ،ويقول إ ن ذلك سيدمر وحدة األسرة التقليدية .ويختتم التقرير باإليحاء بأن
اإلسالموفوبيا تهدد حياة مسلمي المملكة المتحدة ،الذين لم يعودوا يشعرون باألمان .الفيديو غير
متسامح مع مجتمعات المثليات والمثليين ،ومزدوجي الميل الجنسي ،ومغايري الهوية الجنسانية،
ويشير إلى أن المملكة المتحدة معادية لإلسالم من الناحية المؤسسية ،مع وجود أنظمة للتجسس
على المسلمين في المدارس .وال شك أن خطاب "نحن" مقابل "هم" يثير االنقسام ،ويشجع على
التعصب؛ ويبدو أنه يردد روايات الجماعة اإلسالمية واإلخوان المسلمين.
يظهر سفيان إسماعيل ،وسلمان بات ،وآزاد علي ،وهيثم الحداد معا بانتظام لمناقشة مواضيع
مختلفة ،السيما عبر بودكاست على الموقع ،لكن "غير مكتوبة" .في مايو  ،2021استضاف
البودكاست توقير شريف .شريف ناشط مولود في المملكة المتحدة مقيم في سوريا ،ولم يتمكن
من العودة إلى بريطانيا منذ عام  2017عندما سحبت جنسيته البريطانية بسبب ارتباطه بجماعة
متحالفة مع تنظيم القاعدة .119خالل المحادثة ،تحدث شريف عن أهمية بناء المؤسسات
اإلسالمية ،إال أنه حذر من "أننا استعمرنا العقليات في مجتمعنا اإلسالمي" ،مدعيا أنه ال يوجد
سوى عدد قليل جدا من المنظمات اإلسالمية التي تتمتع بالشجاعة الكافية .وفي وقت الحق،
مشيرا إلى تعليقات الحداد ،قال شريف إن "العمل الذي تقومون به أيها الشباب حيوي ،كما قال
120
الشيخ هيثم ،إنه جهاد ،معظم الناس يخشون قول ذلك ،ما جعل الشيخ يقول "جهاد"
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المنظمات المرتبطة بجماعة خاتم النبوة
مسجد ستوكويل جرين
في أبريل  ،2016عثر على منشورات في مسجد ستوكويل جرين (مركز خاتم النبوة ،الذي
كان يعرف سابقا باسم "المجلس العالمي لخاتم النبوة" أو ( )AMTKNفي جنوب لندن ،تقول
إن األحمديين يجب أن يواجهوا عقوبة اإلعدام إذا رفضوا اعتناق اإلسالم السائد ،ووفقا للدولة
اإلسالمية ،ينبغي مقاطعة أعمالهم وقطع جميع الروابط االجتماعية معهم .121أعد هذه
المنشورات الرئيس السابق للجماعة في باكستان ،يوسف لوديانفي ،الذي كان حتى وقت قريب
يدرج مسجد ستوكويل جرين على أنه "مكتبه في الخارج".122
كان لوديانفي واضحا بأن قتل األحمديين ليس شيئا يمكن لألفراد القيام به في دولة غير إسالمية.
ومع ذلك ،فإن وجهات نظره حول المصير المناسب لألحمديين في الدولة اإلسالمية مختلفة
تماما .في أحد كتبه ،يقول لوديانفي" :ما الذي يتطلبه الشعور بالشرف من المسلمين؟ في الواقع،
يتطلب عدم ترك قادياني واحد على قيد الحياة على األرض .يجب اإلمساك بكل فرد من هؤالء
الخبيثين وقتله".123
نفى أمين المسجد توها قرشى كل صلة له بالمنشورات ،وبالجماعة الباكستانية ،قائال إن الجماعة
جماعة كراهية ،وربما تكون المنشورات قد تركت هناك بشكل خبيث .124المشكلة في هذا الدفاع
هي أن عنوان مسجد ستوكويل جرين كان على المنشورات واالسم الخيري المسجل للمسجد هو
مركز خاتم النبوة .125كما تم تسجيل قريشي وهو يتحدث في مؤتمر خاتم النبوة في عام
.1262018
أكاديمية خاتم النبوة
تعرض أكاديمية خاتم النبوة في بلدية فورست جيت ،المسجلة باسم مجلس الدعوة اإلسالمية في
المملكة المتحدة ،127كتابا على موقعها اإللكتروني يتحدث بعبارات إيجابية عن كيفية "مواجهة
األنبياء الكاذبين" و"سحقهم":
"تاريخ اإلسالم يشهد على أن األمة لم تقبل أبدا أي نبي كاذب ،وكلما ظهر شخص
يدعي النبوة ،سحقت األمة هذه الدعاية الكاذبة بكل قوتها .كما أن معركة اليمامة ،التي
دارت رحاها في زمن أبو بكر الصديق (رضي هللا عنه) ،وقعت للسبب نفسه ،حيث
ادعى مسيلمة كذبا أنه آخر نبي .لقد خاض المسلمون معركة استشهد فيها قرابة 700
حافظ للقرآن من أجل الحفاظ على اإليمان بخاتم النبوة .كانت المعركة بين الحق
والباطل .لقد ضحى الصحابة [صحابة النبي] بحياتهم لإلجهاز على كذابين مثل األسود
العنسي ،ومسيلمة الكذاب ،وتلقين درسا لبقية البشرية حتى يوم القيامة بأن األمة لن تقبل
أي نبي كاذب بعد النبي الخاتم محمد صلى هللا عليه وسلم".128
وعلى الرغم مما سبق ،تقول أكاديمية خاتم النبوة إنها ال تتغاضى عن العنف ضد األحمدية
وتعلن:

"إنهم أحرار في اتباع السيد ميرزا غالم أحمد القادياني (وخلفائه) طالما أوضحوا
موقفهم بأنهم ال يمثلون اإلسالم أو المسلمين".129

وهذا بالطبع يؤكد وجهة نظر خاتم النبوة بأن األحمديين ليسوا أحرارا في تعريفهم أنفسهم أنهم
مسلمون .هذه ليست مشكلة هامشية .وعلى المستوى الوطني في المملكة المتحدة ،يكافح
األحمديون للتعريف بأنهم مسلمون ،حيث يقال لهم إنهم ال يستطيعون الظهور في المحافل
المشتركة بين األديان إذا أدرجوا "مسلم" باسمهم ،وكان هناك نقص في الدعم الحكومي تجاه
25

األحمدية في هذا الصدد ،ما قد يسلط الضوء على السلطة التي تتمتع بها المنظمات اإلسالموية
على الرواية الوطنية عن اإلسالم والمسلمين.130
المنظمات اإلسالموية الشيعية
اللجنة اإلسالمية لحقوق اإلنسان
إحدى المنظمات التي ولدت أيضا من رحم قضية سلمان رشدي ،اللجنة اإلسالمية لحقوق
اإلنساني ( ،)IHRCهي مجموعة مناصرة مقرها لندن أسست في عام  ،1997مستوحاة من نظرة
آية هللا الخميني للعالم -الذي أعلن الفتوى ضد رشدي -واألهداف المجتمعية الثورية
والثيوقراطية التي أنشأها في جمهورية إيران اإلسالمية.
في هذا الصدد ،فحصت الباحثة إيما فوكس ،اللجنة اإلسالمية لحقوق اإلنسان بدقة ،ولخصت
القضايا المتعلقة بها في تقريرها "اللجنة اإلسالمية لحقوق اإلنسان :الدفاع عن آيات هللا" .تسلط
فوكس الضوء على كيف برزت اللجنة اإلسالمية لحقوق اإلنسان في السنوات األخيرة بسبب
مسيراتها المؤيدة لحزب هللا في يوم القدس ،و"جوائز اإلسالموفوبيا" المثيرة للجدل ،وخطابها
المعادي للسامية الذي تبنته كبار شخصيات الجماعة .131وتؤكد فوكس أن اللجنة تؤيد بشكل
مؤسسي اإلرهابيين ومعاداة السامية ،مشيرة إلى أن شخصيات بارزة تبنت دعم الجهاد العنيف،
وأعربت عن تعاطفها مع اإلرهابيين المدانين ،ودعت إلى القضاء على "الصهاينة" .وقد دعمت
الحمالت أعضاء بارزين في القاعدة وطالبان والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب هللا.
واستضافت الفعاليات التي عقدتها ممثلين عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب هللا،
واستخدمت للبحث عن أولئك الذين "يبحثون عن الشهادة".132
تشير فوكس كيف أعرب مستشارو اللجنة عن تعاطفهم مع االستشهاد والجهاد ،فضال عن
دعمهم لـ"حركات المقاومة" المتشددة .وقد ارتبط العديد من المستشارين بمجموعات محظورة
في الخارج .133ويشمل ذلك محمد المسعري" ،الذي يتمتع بتأثير كبير على الجهاديين الشباب"،
الذي ساعد سابقا في إنشاء مكتب صحفي ألسامة بن الدن في لندن.134
وال جدال في أن اللجنة تبيع كتبا من تأليف منظرين إسالمويين وسلفيين جهاديين ،من بينها
"معالم" لسيد قطب ،وكتب المودودي عن الجهاد.135
يركز موقع اللجنة على اإلنترنت على إسرائيل و"اإلمبريالية" و"إضفاء الطابع المؤسسي على
االستعمار" و"اضطهاده المستمر".
ويعلن منشور صدر مؤخرا عن اللجنة عن الفعالية المقبلة:

"سيعقد المؤتمر السنوي عن اإلسالموفوبيا في الفترة من  11إلى  12ديسمبر.2021
ويشارك في تنظيمه كل من اللجنة اإلسالمية لحقوق اإلنسان و"مؤسسة اسكتلندا
لمكافحة تجريم المجتمعات" و"مؤسسة الشبكة الدولية إلنهاء االستعمار" ،ويتناول مسألة
التفاعل المجتمعي بين المسلمين والمجتمعات التي تعامل كأقليات والمؤسسة
المتغربنة".136

وفي مدونة ذات صلة ،يطرح السؤال التالي:

"إن اختالل توازن القوى بين الدول اإلسالمية وتلك التي تسمى بالدول "الغربية" ،وبين
المجتمعات المسلمة التي تعيش فيما يسمى بـ "الغرب" كأقليات مقابل المجتمعات المهيمنة
المعنية ،إلى جانب الضغوط المستمرة على هذه الدول والمجتمعات على حد سواء عن
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طريق فرض الجغرافيا السياسية واإلسالموفوبيا ،قد ولد قدرا كبيرا من البحث عن الذات
بين المسلمين ...
والسؤال الذي يشغل بال المسلمين العالقين في هذه المستنقعات هو السؤال الذي يتعلق
بالمشاركة :هل ينبغي للمسلمين أن يتفاعلوا مع المؤسسة ذاتها التي قد تكون مسؤولة عن
137
تهميشهم ،وممارسة التمييز ضدهم ،واألمننة في التعامل معهم ،وحتى سجنهم...؟
إن التركيز على "نحن" مقابل "هم" واضح مرة أخرى ،من خالل وضع الغرب ضد المسلمين
والتركيز على اإلسالموفوبيا.
المنظمات اإلسالموية المتطرفة
حزب التحرير
أسس حزب التحرير في عام  1953في القدس على يد الباحث الفلسطيني تقي الدين النبهاني .وال
يقع حزب ال تحرير ضمن الجماعات المتأثرة بحركة اإلخوان المسلمين أو الجماعة اإلسالمية،
وال ضمن المجال السلفي أو المنظمات المرتبطة بخاتم النبوة .واعتبر النبهاني جماعات مثل
اإلخوان المسلمين أنها تخلت عن الهدف األساسي المتمثل في إقامة الخالفة اإلسالمية .وأصر
على أن "اإلسالم لن يعود ببناء المساجد أو الحفاظ على األخالق" ألن هذه حلول جزئية تصرف
انتباه المسلمين عن الهدف الحقيقي ،وهو إعادة إقامة الحكومة اإلسالمية.138
اعتقد النبهاني أن االستعمار الغربي هو المسؤول عن فقدان السلطة اإلسالمية .وكانت رؤيته
هي:
"إحداث ثورة فكرية من خالل استبدال المعتقدات الخاطئة التي نشأت بسبب إصابة األمة
بالتدهور ،والتلوث بأيديولوجية المستعمر .هذه األيديولوجية التي تعرض على أنها تمثل
صحيح اإلسالم "النقي" الذي ال تشوبه شائبة".139
كان من بين القادة األوائل لحزب التحرير في بريطانيا عمر بكري محمد ،الذي سيمضي في
وقت الحق في تأسيس منظمة "المهاجرون" المتطرفة المحظورة اآلن .ومنذ ذلك الحين ،أدين
أنجم شودري ،الذي قاد منظمة المهاجرون في وقت الحق ،بموجب قانون اإلرهاب لعام 2000
بتهمة الدعوة إلى دعم تنظيم داعش .ويقدر رافايلو بانتوتشي ،الباحث البارز في قضايا التطرف
واألمن ،أن األفراد الذين مروا عبر منظمة المهاجرون قد ارتبطوا بثالث وعشرين مؤامرة
إرهابية من أصل واحد وخمسين مؤامرة إرهابية -أقل من النصف بقليل -نفذت أو اعترضتها
الشرطة في فترة العشرين عاما حتى عام .140 2015
إلقاء نظرة على موقع حزب التحرير في بريطانيا تظهر الرغبة في القضاء عسكريا على
إسرائيل .وجاء في رسالة على موقعه اإللكتروني موجهة إلى الحكومات اإلسالمية ،ما يلي:

"يجب على الحكومات في العالم اإلسالمي استخدام جميع الموارد بما في ذلك الجيوش
التي لديها فورا إلنهاء القمع وتحرير فلسطين .لقد سارعت معظم األنظمة في الدول
اإلسالمية إلى إقامة تحالفات مع الواليات المتحدة بشأن "الحرب على اإلرهاب" .هذه
األنظمة لم تتردد في دعم حرب زادت من انقسام العالم اإلسالمي وشيطنة اإلسالم ،لذا،
فليس لديها أي عذر لعدم تحريك قواتها إلى فلسطين على الفور .ومن شأن مثل هذا العمل
أن يبث الخوف في قلب االحتالل الصهيوني لفلسطين لدرجة أن العديد من المحتلين
سيعودون على األرجح إلى بلدانهم األصلية مثل الواليات المتحدة أو المملكة المتحدة أو
أوروبا".141
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وتدعو مدونة أخرى بعنوان "رسالة مفتوحة إلى األئمة والقادة المسلمين" إلى دعم طالبان بعد
سيطرتها على أفغانستان في أغسطس :2021

"وما النصر إال من عند هللا ،رب العالمين! لقد شهدنا الهزيمة العسكرية ألقوى جيش
في العالم وحلفائه من قبل مجموعة صغيرة من المسلمين البواسل والمخلصين،
طالبان ...يجب على المسلمين على الصعيد العالمي دعم تشكيل أفغانستان إسالمية
مستقلة حقا .بعد انتصارها على الواليات المتحدة وحلف الناتو ،تواجه طالبان تحديات
كبيرة في إقامة الحكم اإلسالمي في أفغانستان .يجب على المسلمين على الصعيد
العالمي أن يغتنموا الفرصة التي سنحت للعمل بجرأة من أجل إقامة الحكم اإلسالمي
والتطبيق الشامل للشريعة اإلسالمية في أفغانستان ،بهدف نشر هذه السلطة الجديدة
خارج الحدود الزائفة ،التي فرضها اإلمبرياليون الغربيون بهدف "فرق تسد" ،وتوحيد
المسلمين في المنطقة تحت راية الخالفة الراشدة.143"142
حمالت تتالقى فيها الجماعات اإلسالموية
كما رأينا ،تلتقي المنظمات التي نوقشت في هذا الفصل حول الروايات التي تنشرها حول
مواضيع مختلفة ،وتدعم بعضها البعض بشكل مباشر في حمالت مشتركة.
كما يقول دامون بيري ببالغة في تقريره عن الحركة اإلسالمية في بريطانيا:

"تنخرط الحركة اإلسالمية في بريطانيا بنشاط في إطالق وقيادة عدد من الحمالت
المترابطة في خدمة اإلسالم كنظام حياة كامل ولألمة اإلسالمية في بريطانيا
وخارجها ...الحمالت األكثر استمرارية ،وتمويال وإثارة للجدل ...تركز على فلسطين،
واستراتيجيات الحكومة البريطانية لمكافحة التشدد والتطرف ،واإلسالموفوبيا ،فضال
عن التعليم والمشاركة السياسية".144

وكما الحظنا ،تشكل الحمالت المتعلقة بالصراعات في الخارج ،التي يمكن فهمها ضمن نموذج
"الحرب على اإلسالم" ،جوهر أنشطة معظم الجماعات التي ناقشها التقريري .ومن الواضح أن
دعم فلسطين يشمل دعم حركة حماس وتمويلها ،وحاالت معاداة السامية.
تعارض جميع المنظمات التي ناقشها التقرير برنامج "منع" الذي تتبناه الحكومة البريطانية،
لدرجة أنها أطلقت حملة محددة تعرف باسم "منع منع" .وتجتذب الحملة أعضاء من اليسار
أيضا ،وهي فعالة بشكل خاص في الجامعات وبين األكاديميين .وتستند الحملة إلى االعتقاد بأن
المملكة المتحدة تكره اإلسالم بشكل مؤسسي ،حيث أن برنامج منع هو أداة لذلك .وتركز كل من
"مند" و"كيج" و"اإلسالم في القرن  "21و"اتحاد الجمعيات اإلسالمية الطالبية" بشكل خاص
على مكافحة التدابير الحكومية لمكافحة التطرف واإلرهاب.
إن التركيز على فكرة أن الحكومة البريطانية تهاجم اإلسالم وتتجسس على المسلمين يغذي
رواية "نحن" مقابل "هم" .وتعكس الجماعات المتطرفة العنيفة هذه الرواية ،وتخلق شعورا
باالنفصال بين المسلمين والمجتمعات التي يعيشون فيها ،وتعزز الشعور بأنهم يتعرضون
للهجوم ،ما يجعل األفراد أكثر عرضة لالنضمام إلى جماعات متطرفة عنيفة.
وأخيرا ،تلتقي هذه الجماعات حول التعليم اإلسالمي .وكما رأينا ،شن موقع اإلسالم في القرن
 21حمالت ضد تدريس مواد حول المثليات والمثليين ،ومزدوجي الميل الجنسي ،ومغايري
الهوية الجنسانية في المدارس؛ ونشر المجلس اإلسالمي في بريطانيا توجيهات للمدارس كتبها
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زعيم فضيحة حصان طروادة طاهر علم ،مطالبا الفتيات بالتقيد بزي محتشم؛ أما بالنسبة للتعليم
الجامعي ،فقد رأينا المنظمات المذكورة أعاله تنظم جوالت للمتحدثين المتطرفين في الجماعات.
تستخدم دينا الرافعي نظرية الهوية االجتماعية لشرح كيفية تتناسب هذه المواضيع مع عملية
التطرف:
"يكمن نجاح التطرف جزئيا في قدرة المتطرف على تزويد المتطرفين المحتملين بهوية
مميزة .وتستند الهوية إلى تفسير متزمت للدين يضفي على المتطرف شعورا بالتفوق
األخالقي والروحي ،ويضعه في مكان مميز عن بقية المجتمع .وبهذا المعنى ،ينضم
المتطرف الجديد بنجاح إلى مجموعة اجتماعية نخبوية وهمية ،والمهمة الثانية في كتيب
تجنيد المتطرفين هي الشيطنة البطيئة والمطردة للمجتمع الموجود خارج الجماعة".145
وإذا ما أخذت األدلة المذكورة أعاله في االعتبار ،يمكن رؤية كيف تصب كل من هذه الحمالت
في هذه العملية ،أي فصل المسلمين عن بقية المجتمع ،ومن ثم شيطنة صورة المجتمع الموجود
خارج الجماعة.
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نهج بريطانيا في التصدي لإلسالموية
تكيف المنظمات اإلسالموية أهدافها مع السياق الذي تجد نفسها فيه .وعلى غرار الجماعة
اإلسالمية في الهند ،تجد المنظمات المرتبطة بجماعة اإلخوان المسلمين ،والجماعة اإلسالمية
في المملكة المتحدة ،نفسها تعمل مع أقلية من السكان المسلمين .في هذه البيئة ،تتحول األهداف
من إقامة دولة إسالمية إلى تعليم التفسير "الصحيح" لإلسالم ،وتشجيع أسلوب حياة إسالمي.
وعلى الرغم من أن بعض الجماعات ،مثل "المهاجرون" ،تدعو صراحة إلى إقامة دولة إسالمية
في بريطانيا ،فإن الجماعات اإلسالموية الرئيسة في المملكة المتحدة تؤمن بجلب القيم اإلسالمية
إلى المجتمع البريطاني ،بدءا بما تعتبره اعتناقا صحيحا لإلسالم الحقيقي في المجتمعات
المسلمة .وهذا ال يعني أنها ترفض فكرة الدولة اإلسالمية :فرغم أن بعضهم قلل (علنا) من
أهميتها ،إال أنهم يعتبرونها عادة النتيجة النهائية والحتمية لمجتمع أصبحت فيه (نسختهم من)
القيم اإلسالمية منتشرة على نطاق واسع.
تمنح الجماعات اإلسالموية شعورا باالنتماء اإليديولوجي الذي يتجاوز الحدود اإلقليمية ،وقد
جادل بعض األكاديميين أنها توفر مكانا لالنتماء غير العنيف ،وبالتالي يشكل عازال ضد
اإلسالمو يين المتطرفين الذين يدعون إلى العنف .ويرى مؤيدو هذا االعتقاد قيمة في العمل مع
اإلسالمو يين في المملكة المتحدة لمكافحة التطرف العنيف .ويعرف هذا النهج باسم "الالمبرتية"
( ،)Lambertismعلى اسم روبرت المبرت من جامعة سانت أندروز ،الذي يرى أنه من
الضروري بناء الثقة مع المجتمعات التي لديها خبرة ومعرفة بالدعاة المتطرفين العنيفين .وتجدر
اإلشارة إلى أن االفتراض الضمني هنا هو أن اإلسالمويين يمثلون المجتمع اإلسالمي،
ويسهمون مباشرة في استراتيجيات الجماعة اإلسالمية واإلخوان المسلمين.
حتى وقت قريب نسبيا ،كانت الالمبرتية تشكل النهج البريطاني في مكافحة اإلرهاب ،وأدت إلى
اتهام برنامج "منع" -بمصداقية -بتمويل جماعات إسالموية لديها التزام مشكوك فيه بتطلعات
الحكومة البريطانية والمجتمع البريطاني .على سبيل المثال ،في الحادث األكثر شهرة على
األرجح ،في  ،2008-2007أعطى مجلس بلدية تاور هاملتس في لندن  38,000جنيه إسترليني
لمؤسسة قرطبة .146وبهذا المال ،عقدت مؤسسة قرطبة مناقشة عامة شارك فيها نشطاء
مزعومون من جماعة اإلخوان المسلمين ،ومتعاطفون معها ضد حزب التحرير ،ومنظمات
أخرى مماثلة .147خسر المتحدثون باسم جماعة اإلخوان المسلمين المناظرة ،حيث أقنع حزب
التحرير على ما يبدو  %78من الجمهور الذي كانت أغلبيته من المسلمين بالتصويت بأن
"المشاركة السياسية قد خذلت المسلمين".148
تتفاقم تكلفة تمويل الجماعات التي تنشر األيديولوجيات المعارضة للقيم البريطانية بسبب
األضرار الكامنة في هذا التطرف غير العنيف (المشروط) ،السيما االنقسام االجتماعي
واستهداف الفئات المهمشة ،ال سيما اليهود والمثليين جنسيا.
في نهاية المطاف ،قررت الحكومة البريطانية أن الجماعات التي تركز على رواية "نحن" مقابل
"هم" ليست مناسبة للعمل معها .لم تعد الحكومة تعمل مع المنظمات اإلسالموية غير العنيفة
للتصدي لإلسالم العنيف.
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في عام  ،2015عرض رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون االستراتيجية الجديدة لمكافحة
التطرف ،والتي ال تزال قائمة حتى اآلن:

"أعتقد أن الحكومات اتخذت الخيار الخاطئ في الماضي .وسواء في مواجهة التطرف
اإلسالموي أو النازي الجديد ،كنا متسامحين جدا مع التعصب ،وخائفين جدا من التسبب
في اإلهانة .وبدا أننا نفتقر إلى القوة والتصميم على الدفاع عما هو صحيح ،حتى عندما
كان الضرر الذي يلحقه المتطرفون واضحا جليا...
نحن نعلم أن اإلرهاب هو في الحقيقة عرض من أعراض اإلرهاب .األيديولوجية هي
السبب الجذري ...إن الجهود المتطورة التي يبذلها المتطرفون إلعداد الشباب البريطاني
وتطرفهم تتطلب استجابة مختلفة.
استراتيجيتنا الجديدة ...سوف تتصدى بقوة للفكر المتطرف ...وسندعم بنشاط األصوات
الرئيسة ،ال سيما في مجتمعاتنا الدينية وفي المجتمع المدني .وهذا يعني دعم جميع أولئك
الذين يريدون مكافحة التطرف ،ولكن في كثير من األحيان يعجزون أو يقصون من
النقاش ...وسنسعى إلى بناء مجتمعات أكثر تماسكا ،ومعالجة الفصل العنصري ومشاعر
االغتراب التي يمكن أن تساعد في توفير أرض خصبة لترسخ الرسائل المتطرفة".149
لقد كان إدخال استراتيجية لمكافحة التطرف تعمل على المنافسة في مجال التطرف غير العنيف
مؤشرا قويا على أن نهج الحكومة قد تحسن في كيفية تعامله مع الجماعات اإلسالموية في المملكة
المتحدة ،وانتقلت إلى موقف المعارضة الحازمة .هناك حاجة داخل المجتمع اإلسالمي في
بريطانيا ،خاصة بين الشباب ،إليجاد طريقة للشعور باالنتماء إلى الدولة المتصالحة مع هويتهم
اإلسالمية .ويدعم نهج الحكومة اآلن المنظمات اإلسالمية التي تحاول المواءمة بين الهويتين
البريطانية واإلسالمية ،بدال من خلق العداء بينها.
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الخاتمة
يعتمد اإلسالمويون على الفكرة المفترضة القائلة بوجود "حرب غربية على اإلسالم" لخلق
رواية "نحن" مقابل "هم" .في أقصى درجاتها تطرفا ،تروج اإلسالموية لالعتقاد بأن الناس ال
يمكن أن يكونوا مسلمين وبريطانيين على حد سواء ،وتصر على أن أولئك الذين ال يتفقون معهم
ليسوا مسلمين حقيقيين .هذه الممارسة التي تمارسها بعض الجماعات اإلسالموية في تكفير
المسلمين الذين يرفضون التعريف اإلسالموي للعقيدة هي ممارسة بالغة الخطورة ،ال سيما
عندما تطبق على شرائح كاملة مثل األحمدية ،ألن تهمة الردة هي في الواقع تحريض على القتل
ضد المتهمين.
وقد أظهرت دراسات الحالة عددا من االتجاهات المثيرة للقلق .إن عدم معارضة السلفي-
اإلسالموي هيثم الحداد للعنف األسري في الزيجات يثير القلق بشأن تصرفات مجلس الشريعة
اإلسالمية ،الذي يعمل مستشارا له .وقد ورد أن الدعم المقدم لحماس و/أو حزب هللا وحوادث
معاداة السامية قد وقعت داخل اللجنة اإلسالمية لحقوق اإلنسان ،ومنظمة مند ،والمجلس
اإلسالمي في بريطانيا .وقد نشرت معظم المنظمات اإلسالموية رواية تقول بأن بريطانيا معادية
لإلسالم من الناحية المؤسسية ،وهي أداة تعبئة رئيسة في محاوالت هذه الجماعات إلحباط
تدابير األمن القومي لمكافحة اإلرهاب.
هذه الرواية هي جزء من التركيز األوسع على الصدام المتصور بين الحضارات ،الذي يفهم
على أنه عدوان غربي على اإلسالم والمسلمين ككل ،مدعوما بادعاءات مبالغ فيها عن النظام
السياسي في بريطانيا الذي يستهدف المسلمين .إن نشر هذه األفكار يحدث انقساما اجتماعيا
ويزيد من الشعور بالتهديد واالغتراب بين المسلمين ،وبالتالي يجعل المتضررين أكثر عرضة
للتطرف.
لم يقاس بعد تأثير االستراتيجية الجديدة لمكافحة التطرف ،التي تراجعت عن فكرة أن العمل مع
اإلسالمو يين غير العنيفين هو السبيل لتحييد المتطرفين العنيفين .ومع ذلك ،يبدو في الوقت
الحاضر أن المنظمات اإلسالموية ال تزال تتمتع بالجمهور األكبر ،مع تهميش المسلمين الذين ال
يوافقون عليها وال يعتبرون ممثلين حقيقيين لإلسالم .إن نمو هذه الجماعات يجعلها احتماال جذابا
للشباب المسلم ،ونجاحها يتغذى على نفسها لتمكين اإلسالمويين بشكل أكبر ،ما يمنح هذه
الجماعات الفرصة لتغيير مفاهيم المزيد من المسلمين البريطانيين ألنفسهم ومن ثم عدم االندماج
في المجتمع.
من االختبارات المهمة هي وضع األحمدية ،حيث ال تزال الحكومة على ما يبدو غير راغبة في
دعم حق الطائفة في تعريف نفسها بأنها مسلمة ،ما يظهر فعالية المنظمات اإلسالموية في إمالء
من يستحق أن يطلق على نفسه اسم مسلم ومن ال يستحق.
ويبدو أن المد لم يتغير بعد ،مع استمرار الجماعات اإلسالموية في الهيمنة على فسيفساء
المسلمين الذين يعيشون في المملكة المتحدة.
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