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            לם האסלאםזרמים בעו
  

נחשבת לדת ,  מיליארד מאמינים1.4-דת האסלאם המונה היום כ

והן ריבוי טבעי מ הן כתוצאההצומחת בקצב המהיר ביותר בעולם כיום 

 מהמוסלמים 85%-כ. כתוצאה מפעילותן הנרחבת של תנועות שכנוע

היקפו העצום  עקב.  נמנים על השיעה15%-וכ, נמנים על הזרם הסוני

 מהכללות המציגות את האסלאם להיזהריש , מישל העולם המוסל

כגוש מונוליתי ויש להבחין בגוונים ובזרמים שונים המושפעים 

 של - התרבותיים וההיסטוריים –והנובעים מהמאפיינים הייחודיים 

ניתן לדבר על מגמות , יחד עם זאת. כל אחד מאזורי האסלאם

ף שהעולם  כי על א,ראוי לציין. המשותפות לעולם האסלאמי כולו

הרי ,  הליבה שלואזורהערבי הוא ערש האסלאם ובמידה רבה גם 

  .שהערבים הם מיעוט בקרב המוסלמים

  
 השנים האחרונות היא ההתעוררות 30-התופעה הבולטת ביותר ב

 במזרח התיכוןו,  בכללהדתית הלובשת אופי פוליטי בעולם האסלאמי

עולם בי ועולם האסלאמבהתעוררות זו היא תגובה למשבר . בפרט

הנובע בעיקרו מהפער הניכר בין ,  השנים האחרונות200-הערבי ב

כמחזיקי דת האמת האמורה להיות , ראייתם העצמית של המוסלמים

. בעמדת עליונות מול שאר העולם לבין מצבם העגום בעידן המודרני

פירשו המוסלמים תמיד את הצלחתו של , בניגוד ליהדות ולנצרות

ת המועדפת והעולה וכחה לצדקתו ולהיותו הדהאסלאם בעולם הזה כה

 תיאולוגיתלכן יצר משבר האסלאם מצוקה . על דתות אחרות

ופסיכולוגית קשה לקהל המאמינים מפני שהוא סותר לכאורה את 

גורם חשוב אחר הוא תחושת האיום . מהלכה התקין של ההיסטוריה

, על הדת והתרבות האסלאמיות כתוצאה מפלישתו התרבותית

והחשש כי המוסלמים מאבדים את , פוליטית של המערבהית וכלכלה

  . זהותם והופכים למעין חיקוי חיוור של המערב

  



 
כלכליות ותחושת חוסר האונים של הערבים -החברתיותתחושות אלה מתעצמות במזרח התיכון בשל המצוקות 

  .חדשות לאידיאולוגיות, בעיקר בקרב צעירים, אשר יצרו פתיחות רבה, מול ישראל והמערב

 השואפת להביא את 20 - מראשית המאה הסלפיהשורשיה האידיאולוגיים של התעוררות זו נעוצים בתנועת ה

המוסלמים לעידן המודרני באמצעות טיהור האסלאם מהשפעות תרבותיות זרות והשבתו לתפארתו כפי 

חיה קודמות כגון תנועת הסלפיה שונה מתנועות ת). צאלח- סלף אל-אל" (אבות ישרי הדרך"שהתקיים בתקופת ה

בכך שקיבלה את הצורך בחידושים מודרניים בתחומי המדע , 18 - שצמחה בחצי האי ערב במאה הוהאביהה

בעוד שהווהאביה שללה כל סטייה ממסורת , תוך דחיית ערכיו התרבותיים והרוחניים, והטכנולוגיה מהמערב

  .האסלאם הקדום

  
  :וגיים עיקריים המתמודדים עם משבר האסלאםכיום ניתן לדבר על ארבעה זרמים אידיאול

המונים אלפים ספורים ברחבי העולם , שעיקרו אינטלקטואלים חניכי תרבות המערב,  זרם המיעוט:הליברלים

זרם זה מאמין בצורך בפירוש מחודש של הדת ברוח רפורמיסטית ליברלית כבסיס לביצוע רפורמות . הערבי

בתחומים , ים שואפים ליצור סינתזה בין האסלאם לבין תרבות המערבהליברל. מעמיקות בחברות המוסלמיות

חלק ניכר מהם . ומאמינים כי האסלאם מכיל בקרבו את התשתית לרעיונות אלה, כגון דמוקרטיה ומעמד האישה

  . מתוך הנחה כי רק שלום יאפשר לערבים להתמודד עם בעיותיהם האמיתיות, תומכים בהסדר פוליטי עם ישראל

 זרם זה כולל את אלפי אנשי הדת הפועלים במסגרת רשויות הדת הרשמיות בעולם :דתי השמרניהממסד ה

 לשמור על מעמדה ניסיוןתוך , ואנשיו נוטים לשתף פעולה עם השלטון בארצותיהם ולהצדיק את מדיניותו, הערבי

וצמצום , )רושיןנישואין וגי(עיקר התמקדותם היא בשימור חוקי המעמד האישי . של הדת ככל שהדבר ניתן

אזהר -הדוגמה הבולטת ביותר לממסד כזה היא אוניברסיטת אל. תרבותית המערבית בעולם המוסלמיההשפעה ה

המשטרים הערבים מצידם מטפחים את . האוניברסיטה האסלאמית החשובה ביותר בעולם הערבי, שבמצרים

בשנים האחרונות ניכר גידול , עם זאת. כיוון שגישתם משמשת מקור חשוב לחיזוק הלגיטימציה שלהם, הממסדים

 שהעניקו בדיעבדהיא ההסכמה , דוגמה בולטת לכך. בהשפעתם של חוגים רדיקלים יותר על הממסדים הדתיים

על אף . למרות שבתחילה שללו אותם מסיבות הלכתיות, אנשי דת ממוסדים לפיגועי התאבדות נגד ישראלים

  .רם זה נהנה מתמיכה רחבה בציבורים הערבייםז, התחרות מצידם של הזרמים הרדיקלים יותר

 1928-שנוסדה במצרים ב,  במזרח התיכון מדובר בעיקר בתנועת האחים המוסלמים: המרכזיותהתחייהתנועות 

האחים המוסלמים מאמינים כי הפתרון למצוקתו של עולם האסלאם מתבסס על שני . בנא-על ידי חסן אל

  :מרכיבים המשולבים זה בזה

שפירושה שילוב של הטפה דתית ומשיכתם לתנועה על ידי מתן , דעוה של ההמונים לדת באמצעות ההשבתם  .א

דוגמה בולטת לפעילות כזו . שירותי רווחה וחינוך שהמדינה במזרח התיכון אינה מסוגלת או אינה רוצה לספק

  . היא רשת הרווחה של תנועת החמאס בשטחי הרשות הפלסטינית

אך זאת , האמורים להתאים אותה לעידן המודרני, צעות פירוש מחודש של כתבי הקודש רענונה של הדת באמ  .ב

  . בלי לקבל את ערכיו הרעיוניים והתרבותיים של המערב

אלא , אין הכוונה לתנועת גג רחבה אחת בעולם הערבי, על אף שמדובר בתנועות המחזיקות באותה אידיאולוגיה

בהתאם ,  המדינה בה היא נמצאתבמסגרתתחת הנהגה נפרדת לשורת תנועות עצמאיות הפועלות כל אחת 

בירדן התנועה האסלאמית היא מפלגה חוקית , כך למשל. לנסיבות והתנאים הספציפיים לאותה מדינה

במצרים היא אינה רשאית לפעול .  מקולות הבוחרים25% -ובעבר זכתה ליותר מ, המשתתפת בבחירות לפרלמנט

שזכתה בבחירות לראשות האגודות המקצועיות החשובות של , ציבוריתכמפלגה רשמית אלא רק כתנועה 

  .  נציגים לפרלמנט30 -ואף הכניסה כ, מהנדסים ועורכי הדין, הרופאים

, בסוריה התנועה אסורה. מהאוכלוסייה 30% -שזוכה לתמיכה של כ, בקרב הפלסטינים מדובר בתנועת החמאס

  .ותאם כי התמיכה העממית בה גוברת בשנים האחרונ



 
ושאיפתן היא להביא להקמתה של , מרכזי באסלאםכל תנועות האחים המוסלמים רואות בפוליטיקה יסוד 

הן משלימות עם קיומן של המדינות , במציאות. שבעתיד הרחוק תאחד את כל עולם האסלאם, מדינה אסלאמית

  . הערביות השונות

יהודית חריפה השוללת את עצם קיומה של - טיציונית ואף אנ-כל תנועות האחים מחזיקות באידיאולוגיה אנטי

הפכו האחים , בזכות פעילותם החברתית ומצעם הקליט. ישראל ודוגלת בהקמת מדינה אסלאמית במקומה

 בניסיון םבמישור הפוליטי הגלוי מתמקדת פעילות.  החשובה ביותר בעולם הערביהאופוזיציההמוסלמים לתנועת 

  .לחוק המדינה בארצותיהם השונות) שריעהה(להפוך את ההלכה האסלאמית 

אך אימצו קו ,  קבוצות אלה מורכבות בעיקר מצעירים שהתחנכו בשורות האחים המוסלמים:הרדיקלים

, מבכירי האחים המוסלמים,  של סייד קטברעיונותיו חריף יותר נגד המשטרים בארצותיהם בהשראת אופוזיציוני

ים את המשטרים הערבים ככופרים  על שאינם מיישמים את הרדיקלים רוא.  1966שהוצא להורג במצרים בשנת 

ואחדים מהארגונים , קטב.  זרות תוצרת המערבאידיאולוגיותובמקומה הם מאמצים , ההלכה האסלאמית

אסלאמי -הרחיקו לכת והם רואים את כלל קהילת המוסלמים כמי שחזרה לעידן הפגני הקדם, שאימצו את תורתו

, לפיכך יצאו הארגונים האלה. ית יותר מפני שהיא אינה חיה על פי חוקי האסלאםואין היא מוסלמ) אהליה'הג(

 במאבק להפיל את מאעאת אסלאמיה'גהידועים יותר בכינוי , יריה'שמנו כמה אלפי פעילים במצרים ובאלג

וכן , 1981ר סאדאת באוקטובר אהאד את הנשיא אנו'במצרים רצחו פעילי ארגון הג. המשטרים בעולם הערבי

יריה הובילו הארגונים האלה את הקו הקיצוני במאבק נגד המשטר הצבאי 'באלג. קטו פעולות טרור נגד המשטרנ

מדובר , לעומת זאת, בירדן. והיו אחראים לשורה ארוכה של מעשי טבח אכזריים באוכלוסיה האזרחית, 1992מאז 

כיון שהמאבק מופנה נגד ,  כרגעובקרב הפלסטינים היא אינה קיימת, בתופעה שולית של כמה עשרות פעילים

כי כל הארגונים האלה נכשלו במאבקם להפיל משטרים בעולם הערבי בשל העובדה שמעשי , ראוי לציין. ישראל

הטרור האכזריים שלהם הרחיקו מהם את רוב מנינו של הציבור הערבי וכן מפני שהמשטרים למדו להפעיל נגדם 

  . להאמצעי דיכוי חריפים וטקטיקה הסברתית יעי

. רבים מהפעילים  בארגונים אלה השתתפו בקרבות באפגניסטאן נגד הסובייטים ונגד יריביו של משטר הטאלבאן

,  להפיל את המשטרים הערביםכישלונםקאעדה בראשותו של אוסאמה בן לאדן נוכח -חלקם נספחו לארגוני אל

ובסופו של דבר , יא תומכתב תביא לנפילת המשטרים הערבים בהם ה"ומתוך אמונה כי תבוסתה של ארה

  . של האסלאםולניצחונולקריסתו של המערב 

הרי שלטווח הקצר הם מיקדו את מאבקם במשטרים , על אף שהרדיקלים דגלו תמיד בקו אנטי ישראלי חריף

  .תחוסל גם ישראל,  האסלאם בארצות ערבניצחוןוכי לאחר , מתוך הנחה כי אלה מסוכנים יותר, הערביים

  
אימצו כולם את האידיאולוגיה הרשמית של , עים הפועלים בארצות ערב תחת השם חזבאללההארגונים השי

כמו כן קיים בתורתם יסוד משיחי ממנו מסתייגים . איראן הדוגלת בשלטון האסלאם בהנהגתם של אנשי הדת

מאות  במשך מאפליהעוצמתם נובעת גם מהמצוקה הייחודית של הקהילות השיעיות שסבלו . הארגונים הסונים

  .קוראים כל ארגוני חזבאללה לחיסולה של ישראל, בדומה לסונים. שנים

  
  :סיכום

הניזון מהמשבר המקיף בעולם , התנועות האסלאמיות הפכו לכוח מרכזי בפוליטיקה ובחברה בעולם הערבי

ם תופעה התמודדות אמיתית ע. בו נוקטים משטרים שונים יכול להועיל לטווח הקצר בלבד, הדיכוי הצבאי. הערבי

. כדי להקטין את כוח המשיכה שלהם, זו מחייבת רפורמות מעמיקות ונרחבות בכל תחומי החיים בעולם הערבי

עלולה להפוך תנועות אלה לכוח שולט שישליט משטרים , דמוקרטיזציה נחפזת ללא התמודדות עם שורשי המשבר

  . דמוקרטיים-אסלאמיים אנטי


	          זרמים בעולם האסלאם

