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ملخص الدراسة

ف���ي إطار احلروب الغربية على قيم ومفاهيم األمة، يكثر اللغط  بش���أن مفه���وم اجلهاد باعتباره مرادًفا 
للعنف، وتؤكد هده الدراسة أن املصطلحني ليسا وجهني لعملة واحدة، بل هما ضدان مختلفان، فاألول: ذروة 
س���نام اإلسالم، في ممارس���ته حضوٌر للعزة، وغياٌب للذلة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. 
أما الثاني فهو مصطلح مائع يدل على ممارس���ات ينسبها أهلُها إلى اجلهاد دون أن يترتب عليها جلٌب لعزة 

أو دفٌع لذلة، بل في أحياٍن كثيرة يحدث العكس.
وترصد الدراسة التداعيات السلبية على العمل اإلسالمي الناجمة عن ممارسة بعض احلركات اإلسالمية 
للعنف من خالل ثالثة مس���ارات: تشمل في طياتها االجتاهات الرئيسة للتيارات اإلسالمية -بحسب مناهج 

التأصيل والتغيير التي تتبناها- اجلهادية، السلفية، السياسية.
وخلصت الدراسة إلى أن التأمل في حال العمل اإلسالمي في العقود الثالثة املاضية قد كشف بجالء عن 
حجم الضرر الفادح الذي تسببت فيه ممارسات العنف أّيًا كانت اجلماعة التي متارسه على األمة اإلسالمية 
بش���كل عام، واحلركات اإلسالمية بشكل خاص، وتكمن املشكلة الرئيس���ة في أن اجلماعة أو احلركة التي 
تُدرك –ُمتأخرًة- فداحَة منهجها فتنأى عنه، وتتراجع عن ممارس���اتها األولى؛ قد ال تؤثر مبسلكها اجلديد 
على األجيال التالية من الش���باب املتحمس لإلس���الم، بل تظل املرحلة األولى من مس���يرة جماعات العنف 

-بالنسبة لهؤالء الشباب- هي موطن االقتداء والفخر والعزة والبطولة.
ومن ثم فإن هذا يعني أن الزَخم الفكري واملعنوي الذي مَيُّد نهج العنف بأنفاس احلياة واالستمرار ال يزال 
باقًيا، وال يزال الواقُع اإلسالمي مهيًئا لظهور جماعات أخرى قد تتبنى العنف منهًجا ومسلًكا في املستقبل، 
م���ا لم يتصدَّ العلم���اء واملفكرون وقادة العمل اإلس���المي لهذه الظاهرة التي تنس���ف كثيًرا من اإلجنازات 

احلقيقية للعاملني لإلسالم.
وعليه فإن األمر ليس مجرَد كلماٍت تُقال عن نبذ العنف أو حرمة الدماء، بل يجب الس���عُي لتكوين ثقافٍة 
راس���خٍة عميقِة األركان واملفاهيم، ترفض العنف رفًضا مبدئّيًا أصلّيًا ليس مؤقًتا أو ظرفّيًا، ثم العمُل على 
نشرها في أوساط الشباب من الدعاة وطلبة العلم لتحصينهم من االنزالق إلى مساراٍت ال يَحمد ُعقباها كلُّ 

من يُضِمر خيًرا لهذا الدين ولهذه األمة.

أمحد فهمي

باحث في الشئون السياسية
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اجلهاد، العنف ... مصطلحان ليسا وجهني لعملة واحدة، بل هما ضدان مختلفان، فاألول: ذروة سنام اإلسالم، 
في ممارسته حضوٌر للعزة، وغياٌب للذلة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما الثاني فهو مصطلح 
مائع يدل على ممارس���ات ينس���بها أهلُها إلى اجلهاد دون أن يترتب عليها جلٌب لعزة أو دفٌع لذلة، بل في أحياٍن 
كثيرة يحدث العك���س وقد كثر اخللط بني املفهومني في إطار احلروب الغربية على قيم ومفاهيم األمة وأبنيتها 

العقدية والثقافية.

تعريف العنف:

العن���ف مصطلح غير منضبط من الناحية العلمية، وهو من نوِع املصطلحات التي يتعامل معها املختصون وفق 
مس���لماتهم وقناعاتهم الفكرية املسبقة، فمن يتحامل على اإلسالم أو على اإلسالميني والعمل اإلسالمي؛ يوّسع 
مجال العنف فيجعله ش���اماًل لكل محاولِة تغييٍر للمنكر، أو مقاومٍة حملتل، ومن يصّنف أعمال التفجيرات بكافة 
صورها ضمن عمل اجلهاد، ال يعترف أصاًل مبصطلح اسمه العنف، ويذكر الدكتور ناصر العمر أن اخللل الواقع 
ف���ي التفريق بني املصطلحني مرّده إلى االضطراب في تنزيل اجلهاد على مواقعه احلقيقية، »فهم يقولون جهاد، 
ولكنه ليس بجهاد، فقد يكون عنًفا باسم اجلهاد، وقد يكون جهاًدا لكن ليس هذا وقته، وقد تتوفر الشروط، ولكن 

توجد موانع. واخلضوع في هذه املسائل للشرع وللعلماء املعتبرين وليس إلى املجاهيل«.)1)

في هذا البحث س���وف يُعرف العنف اصطالًحا بأنه »ما نُِس���ب إلى اجلهاد ولي���س منه«،)2) مع التركيز على 
َذت في هذا الس���ياق داخل الدول اإلس���المية أو ضد األهداف املدنية في الدول الغربية، وفق  العمليات التي نُفِّ

إطار زمني يبدأ من أحداث 11 سبتمبر عام 2001م وإلى وقتنا احلالي.

أما مصطلح »العمل اإلس���المي« فهو ضمن قائمة املصطلحات التعريفية التي ظهرت بطريقة تلقائية مع نشأة 
وتطور جهود الدعوة لإلس���الم، والس���عي إلعادته عقيدًة وشريعًة في واقع املس���لمني على إثر سقوط اخلالفة 
العثمانية، وهو ليس مصطلًحا ذا داللة توقيفية نصّية يتفرع عنه مذاهب وأفكار واجتاهات، وغالب اس���تخدامه 
في توصيف: كافة األنش���طة التي متارسها التيارات واجلماعات واحلركات والشخصيات اإلسالمية التي تتبنى 

)1) من كالم الشيخ الدكتور ناصر العمر -املشرف العام على موقع املسلم- في لقاءات حوارية عقدها الباحث بدًءا من تاريخ 29-11-1)14ه�.

)2) بحسب تعريف الشيخ الدكتور ناصر العمر، مرجع سابق.

أمحد فهمي
باحث في الشئون السياسية
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الهدف الس���ابق، وليس كما يحلو لبعض الناقدين أن 
يوسع نطاق املصطلح طوالً وعرًضا ليجعل منه مدخاًل 

سوفسطائّيًا لنقد الفكر اإلسالمي املعاصر.)1)

هدف الدراسة: 

ال ش���ك أن ممارس���ات العنف قد راكمت أضراًرا 
فادحة على واقع املس���لمني في كثي���ر من املجاالت، 
تركز هذه الدراسة باألساس على تقدمي رؤية سياسية 
مس���تندة على تأصيل ش���رعي لألضرار التي حلقت 
بالعمل اإلس���المي جراء هذه املمارسات، وتستهدف 
املس���اهمة في تكوين ثقافة راس���خة - لدى الدعاة 
وطلبة العلم وكل من يعمل لإلس���الم – من شأنها أن 
جتع���ل الرافضني لنهج العنف عل���ى بينة من أمرهم، 
وأن حتجز املنغمس���ني فيه عن اإلغراق في ممارسات 

استبان ضررها وغاب نفعها.

مسارات اآلثار السلبية:

ميك���ن مالحظ���ة التداعيات 
الس���لبية على العمل اإلسالمي 
بعض  عن ممارس���ة  الناجم���ة 
احلركات اإلس���المية للعنف من 
تش���مل  خالل ثالثة مس���ارات 
الرئيسة  االجتاهات  طياتها  في 
بحس���ب  اإلس���المية  للتيارات 

مناهج التأصي���ل والتغيير التي تتبناه���ا: اجلهادية، 
السلفية، السياسية.

املسار األول: اجلماعات اجلهادية:

تنقس���م اجلماع���ات اجلهادي���ة بحس���ب موقفها 
–العملي- من العنف – كما مت تعريفه- إلى قس���مني: 
األول: يضم اجلماعات التي مت���ارس أعماالً جهادية 
ضد قوات احتالل أجنبي���ة حتتل األرض التي تنتمي 

)1) انظر كمث���ال على ذلك مقالة األكادميي عبد الل���ه البريدي: معضلة 
املاهية والهوية في العمل اإلسالمي، اجلزيرة نت.

إليها تلك اجلماعات، مثل: الشيش���ان، أفغانس���تان، 
فلسطني.

الث��اين: يضم اجلماعات التي متارس أعمال العنف 
كما ينطبق عليها التعريف املذكور، س���واء ترافق ذلك 
م���ع أعمال جهادية ضد ق���وات احتالل أجنبية أم ال، 
ومثالها تنظيم القاع���دة واجلماعات املنضمة إليه أو 

السائرة في فلكه.

نتج عن ممارسات العنف التي نّفذتها حركات القسم 
الثاني آثار س���لبية وأضرار حلق���ت بكافة احلركات 
اجلهادية، س���واء في ذلك من مارست العنف، ومن لم 

متارسه.

بالنس��بة للح��ركات يف القس��م األول- الت���ي تق���اوم 
االحت���الل األجنب���ي لبالدها- ميك���ن تلخيص أبرز 
األض���رار التي حلقته���ا -وفق 
احمل���دد-  الزمن���ي   اإلط���ار 

فيما يلي:

س���بتمبر  هجمات  بع���د   -1
2001م حتولت أفغانستان لتصبح 
ب���ؤرة الصراع مع ب���دء احلرب 
األمريكية على »اإلرهاب«، ونتج 
عن ذلك تقلص كبير في اعتناء 
الرأي العام العربي واإلس���المي 
الفلسطينية  باالنتفاضة  والعاملي 
الت���ي كانت ف���ي عنفوانه���ا، ومع تراج���ع االهتمام؛ 
فقدت عمليات املقاومة زخ���م التأييد، وتراجعت إلى 
حده���ا األدنى لتنتهي االنتفاضة دون حتقيق كثير من 

أهدافها.

2- أدت العملي���ات املتتابعة للحركات املتبنية للعنف 
إلى تعميم تهم���ة »اإلرهاب« على كل حركات املقاومة 
اإلس���المية التي أحُِلقت بقوائ���م اإلرهاب في أغلب 

الدول الغربية.

)- فق���دت كثي���ر من ح���ركات املقاوم���ة مصادر 

تحول��ت  2001م  س��بتمبر  هجم��ات  بع��د 
أفغانس��تان لتصب��ح ب��ؤرة الصراع م��ع بدء 
الحرب األمريكية على ما يسمى ب�"اإلرهاب"، 
ونت��ج ع��ن ذل��ك تقل��ص كبي��ر ف��ي اعتناء 
الرأي الع��ام العربي واإلس��المي والعالمي 
باالنتفاض��ة الفلس��طينية الت��ي كانت في 
عنفوانه��ا، وم��ع تراج��ع االهتم��ام؛ فق��دت 
عملي��ات المقاومة زخم التأيي��د، وتراجعت 
إل��ى حدها األدنى لتنته��ي االنتفاضة دون 

تحقيق كثير من أهدافها
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متويلها؛ بسبب احلصار املالي العاملي على جمع ونقل 
األموال، وتعرضت أغلب اجلمعيات اخليرية الداعمة 
لتلك احلركات إل���ى اإلغالق أو التضييق، كما تعرض 
املس���ئولون عنها إلى املالحقة واالعتقال، خاصة في 

الواليات املتحدة األمريكية.

4- فق���د الرأي الع���ام اإلس���المي اهتمامه بتلك 
احلركات حتت وطأة التشويش اإلعالمي، ومع تداخل 
الراي���ات واضطراب األهداف، أصبح املس���لمون في 
كثير من الدول يعيش���ون فيما يشبه العزلة القسرية، 

كما هو احلال في: كشمير، الفلبني، الشيشان.

أما احلركات يف القس��م الث��اين -احلركات التي تتبنى 
العنف- لم تسلم هي األخرى من التداعيات السلبية؛ 
نتيجة ممارس���اتها، فتأذت من منهجها وتضررت من 
مسلكها، وسعًيا لتقدمي رؤية متوازنة لهذه التداعيات 
نس���تخدم في هذه الفقرة مقارب���ة تاريخية يتم فيها 
املقارنة بني اجلماعات اإلس���المية التي تبنت العنف، 
ومارس���ته بص���ورة مكثفة ف���ي حقب���ة الثمانينيات 
وحتى منتصف التس���عينيات من القرن املاضي، وبني 
اجلماعات احلالي���ة، وذلك بهدف تكوين صورة عامة 
ع���ن »دورة العنف«: كيف تبدأ ومتى وكيف تنتهي؟ من 
خالل تلمس األمناط املتكررة املتضمنة في مس���ارات 
تلك احلركات مع تغي���ر الزمان واملكان، وباألخص ما 
يتعلق مبآالتها س���واء على املستوى اجلماعي أم على 

مستوى القيادات والرموز.

التجربة األوىل للعنف.. بداية ونهاية:

ظهرت أطروح���ات العنف »املتدث���رة« باجلهاد في 
صورتها املعاصرة من خالل حركات إس���المية نشأت 
منذ حقبة السبعينيات وتبنت ممارسة العنف، وميكن 
تلخيص األس���باب والكيفيات التي رافقت نشأة هذه 

احلركات في أربعة عناصر:

1- تبني العنف كاختيار منهجي أصلي؛ نتيجة رفض 
الواقع العلماني القائم في أغلب الدول اإلس���المية، 

وهو حال مجموعات اجلهاد التي تشكلت في عدة دول 
أبرزها مصر.

2- ردة فعل جتاه سياسة النظام، خاصة فيما يتعلق 
بقمع احلريات وحظر العمل اإلس���المي، والتحالفات 
اخلارجية، ومثالها: الطليعة املقاتلة لإلخوان املسلمني 
في س���وريا؛ حيث نش���أت احلركة م���ن رحم جماعة 

اإلخوان املسلمني نهاية السبعينيات.)1)

)- انتشار مظاهر الفسق والفجور في املجتمع، مما 
دعا إلى ظهور مجموع���ات تتبنى تغيير املنكر بالقوة، 

مثل حرق محالت بيع اخلمور في مصر.

4- تأس���يس جناح عس���كري للحركة األم ألهداف 
تتعلق بالتغيير املس���تقبلي، مع بقاء احلركة ممارس���ة 
لنشاطها الدعوي الرئيس، ومثاله: اجلماعة اإلسالمية 

في مصر.

 أب���رز احلركات التي نّف���ذت عمليات حقيقية منذ 
حقبة الس���بعينيات ه���ي ما اصُطِلح على تس���ميتها 
»جماعة الفنية العس���كرية« عام 1974م التي يصفها 
مختار ن���وح القيادي الس���ابق في جماع���ة اإلخوان 
املسلمني بأنها: أول محاولة انقالب إسالمي عسكري 
في القرن العش���رين)2)، ثم ظهرت تنظيمات مختلفة 
تتبنى فكر اجلهاد، ثم تأسس���ت اجلماعة اإلسالمية 
نهاية الس���بعينيات، ومعها تأسس جناحها العسكري، 
كم���ا ظهرت مجموعة جهيمان العتيبي التي اعتصمت 
في احلرم املكي، والطليعة املقاتلة لإلخوان املس���لمني 
في سوريا في نفس الفترة تقريًبا، وتالحقت بعد ذلك 
تنظيمات جهادية مختلفة في غالبية البالد اإلسالمية، 
كان آخرها اجليش اإلس���المي لإلنقاذ الذي تأسس 
في اجلزائر كردة فعل على إقصاء اجلبهة اإلسالمية 

)1) تنفي اجلماعة انتماء الطالئع إليها، وقال املراقب العام احلالي األستاذ 
محمد رياض الشقفة في حوار مع فضائية بي بي سي: إنهم ال عالقة لهم 

باإلخوان، موقع سوريون نت )2-10-2010م.

)2) انظر: مختار نوح، موس���وعة احلركات اإلسالمية والسياسية، ثالثون 
عاًما من الصراع في مصر، ج1 قضية الفنية العس���كرية، موقع مختار نوح 

على شبكة اإلنترنت.
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لإلنق���اذ بعد حتقيقها فوًزا كاس���ًحا في االنتخابات، 
وكذلك ظهرت اجلماعة السلفية للدعوة والقتال.

���ر اجلهاد ف���ي أفغانس���تان- وكذا البوس���نة  وَفّ
والشيش���ان-  الذي طال أمده منذ السبعينيات وحتى 
مطلع التس���عينيات مجاالت رحب���ة لتلقي التدريبات 
العس���كرية ليتكون جيل كامل من الشباب اإلسالمي 
أطلقت عليهم وس���ائل اإلعالم اسم »األفغان العرب«، 
وقد انخرط عدد كبي���ر منهم بعد عودته في مختلف 
احلركات اجلهادية التي تبنت ممارس���ة العنف داخل 

الدول اإلسالمية.

بلغ���ت أغلب هذه اجلماعات مرحل���ة »الذروة« من 
كثاف���ة العملي���ات املنفذة ف���ي الفترة م���ن منتصف 
الثمانينيات وحتى نهاية التسعينيات، وأبرزها: جماعة 
اجله���اد، اجلماعة اإلس���المية -مص���ر- ، اجليش 
اإلس���المي لإلنقاذ، اجلماعة السلفية للدعوة والقتال 

- اجلزائر-.

انقض���ت مرحل���ة »العنفوان« في ممارس���ات تلك 
احلركات في مدة تراوحت من سبع إلى عشر سنوات، 
دخلت بعدها ف���ي مرحلة من التراجع املعنوي واملادي 
والعس���كري، وت���وزع األتباع بني خي���اري: االعتقال، 
املط���اردة، ولم يلبث كثير من ق���ادة تلك احلركات أن 
دخلوا في مرحل���ة تفاوضية مع الس���لطات، أعقبها 
إعالن مراجعات فكرية وش���رعية للمفاهيم السابقة 
أس���فرت عن نبذ العنف، وكان التحول كاماًل بالنسبة 
للجماعة اإلس���المية املصرية، واجليش اإلس���المي 
اجلزائ���ري، بينم���ا كان جزئّيًا ل���دى جماعة اجلهاد 

واجلماعة السلفية للدعوة والقتال.

نظرة حتليلية:

يفيد االطالع على التجربة التاريخية لهذه احلركات 
في اس���تنباط عدة أمن���اط حتليلية قابل���ة للتكرار، 
والتحليل هنا يتناول مسارات اجلماعات التي مارست 
العنف ثم انته���ى وجودها كجماع���ة، أو توقفت عن 

نشاطها قبل العام 2000م:

 



التداعيات السلبية ملمارسات العنف على العمل اإلسالمي

369التقرير االسرتاتيجي الثامن

)- موقف اجلماهري: 

لم حتظ ممارسات العنف في أي بلد إسالمي بتأييد 
جماهي���ري الفت، وانحصر أغلب الدعم والنصرة في 
مستويات محلية ضيقة انطالًقا من االنتماء العشائري 
أو القبل���ي- حال���ة اجلماعة اإلس���المية في صعيد 
مصر-، وعجزت كاف���ة احلركات اجلهادية من خالل 
تبنيها للعنف أن تصل إلى مرحلة متقدمة من حتريك 

اجلماهير في اجتاه »انتفاضة« أو »ثورة شعبية«. 

وكان األم���ر الذي عّزز اإلع���راض اجلماهيري عن 
هذه اجلماعات هو سقوط أعداد متزايدة من القتلى 
واملصابني ج���راء العمليات املنّف���ذة، ولم يصمد أي 
تس���ويغ قدمته هذه اجلماعات أم���ام حقيقة أن دماء 
املس���لمني محرمة، وال ميكن بح���ال القبول بأن نصر 
اإلس���الم يقتضي أن يقتل املسلم أخاه املسلم أو يهدر 

دمه.

2- موقف العلمانيني: 

استغل العلمانيون ممارسات العنف بصورة واضحة 
خالل فترة املواجهات املش���ار إليها، وتنوع االستغالل 
بني الترويج لقوانني مقيدة للحريات، أو محاولة تقليص 
مساحة التدين املتاحة، أو استغالل ممارسات العنف 
في التضييق على التيارات األخرى التي ال تتبنى ذلك 
النهج، ومن املالحظ أن هؤالء العلمانيني كانوا من أكثر 
الناس اعتراًضا وتشكيًكا في املبادرات التي بدأ قادة 
اجلماعة اإلس���المية في مصر بطرحها منذ منتصف 

التسعينيات. 

3- اضطراب يف تكوين منظومة األهداف:

 بعد سنوات من املواجهة والصراع بني تلك احلركات 
والسلطات احمللية، كان واضًحا حدوث اضطراب كامل 
في منظومة األهداف؛ بحيث بات من املستحيل تكوين 
رؤية دقيقة عن الغاية التي تس���عى إليها احلركات من 
خالل ممارس���تها للعنف، وميكن مالحظة تتابع هذه 
املراحل فيما يتعلق مبنظوم���ة األهداف: أوالً: ذوبان 

األه���داف األولى. ثانًيا: تكّون أهداف مرحلية جديدة 
متعلقة بالص���راع وليس بالقضية األساس���ية. ثالًثا: 

مسارات الثأر واالنتقام.

4- اإلجناز:

 لم حتقق أّي من احل���ركات التي تبنت نهج العنف 
أهدافها التي أعلنتها كُمَسوِّغ لتبني هذا النهج، ولذلك 
تضمنت املراجعات التخلي عن الس���عي لتحقيق هذه 
األهداف بذلك النهج، وهذا يعني أن مستوى اإلجناز 
يساوي صفًرا، وأن املسوغات التي ُطِرحت في املرحلة 
األولى كان���ت ُمجانبة للصواب، يش���مل ذلك أهدافا 
مثل: إقامة حكم إسالمي في الدول العلمانية، أو مثل: 
تغيير املنكرات وإزالة مظاهر الفس���اد في املجتمعات 
اإلسالمية، وال يخفى أن درجة اإلخفاق تزداد عندما 
تؤدي ممارس���ات العنف إلى ترُسخ أو انتشار أو متُكن 
ما اس���تهدفت تلك اجلماعات إزالته أو تغييره، بحيث 
أنه يصبح بعد العنف في حالة أقوى مما كان عليه بعد 

ممارسات العنف.

5- املراجعات:

 أغل���ب احلركات وصلت إل���ى قناعاتها اجلديدة- 
املراجعات- بعد بلوغه���ا مرحلة متقدمة من الصراع 
مع الس���لطات وبعد استنفاد القوى واملصادر في تلك 
املواجهات وصوالً إلى وضع تفاوضي صعب، سواء مت 
ذلك من وراء األس���وار داخل املعتقالت، أو في حالة 

املطاردة.

وبعبارة أخرى: لم يكن ذلك ميثل الوضع التفاوضي 
األمث���ل لتلك احل���ركات، وعادة ما تكون هذه س���مة 
القناعات التي تتكون نتيجة الوصول إلى خيار الصفر، 
ف���ي حني أن التوقع املبكر للوص���ول إلى هذه املرحلة 
واإلدراك االستباقي بأن نهج العنف ذو عاقبة وخيمة 
على كافة األطراف، كان ميكن أن يحقق لهذه احلركات 

مزايا تفاوضية أفضل من تلك التي حتققت.

ومن أبرز األس���ماء التي قدمت مراجعاتها بعد أن 
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ُعِرفت في مرحلة س���ابقة باحلدة والتشدد في اتباع 
نهج العنف: كرم زهدي، د. ناجح إبراهيم، من قيادات 
اجلماعة اإلس���المية في مصر- مدني مرزاق: قائد 
اجليش اإلس���المي لإلنقاذ، حس���ن حط���اب: قائد 
اجلماعة الس���لفية للدعوة والقتال، اجلزائر، س���يد 
إم���ام -دكتور فضل- من أبرز رم���وز جماعة اجلهاد 

املصرية.

التجربة الثانية للعنف.. بداية ...:

الغ���رض من املقارنة بني التجربتني هو إثبات حتقق 
نفس التداعيات الس���لبية التي تعرضت لها احلركات 
املتبنية للعنف سابًقا مع مثيالتها حالًيا، مع التنويه إلى 
تزايد االحتم���ال بأن تتعرض احلركات احلالية لنفس 
امل���آالت الثالثة التي بلغتها ح���ركات التجربة األولى: 

االعتقال، املطاردة، املراجعات. 

وجدي���ر بالذك���ر أن جتارب احلركات اإلس���المية 
تتضمن عدًدا كبيًرا من األمناط القابلة للتكرار؛ بسبب 
التشابه في النشأة واملنهج والغاية، وهذه عوامل ترفع 
من احتمال بل���وغ احلركات املتبنية للعنف حالًيا نفس 
ما بلغته احلركات األولى، مما يعني أن املبادرة بالتخلي 

عن هذا النهج حتقق املصلحة للجميع.

)- موقف اجلماهري:

 لم حتقق ممارس���ات احلركات احلالية التي تتبنى 
العنف تأييًدا يُعتَّد به في أوساط اجلماهير، وعلى رغم 
أن هجمات 11 سبتمبر 2001م حظيت بتأييد لدى كثير 
من شرائح اجلماهير املسلمة؛ نتيجة الشعور الطاغي 
بالظلم األمريكي الذي يتعرض له العالم اإلس���المي، 
إال أن ه���ذا التأييد خفت تدريجّيًا مع ظهور عدد من 
التفاعالت بالغة الض���رر أفرزتها تلك الهجمات التي 
خ بها – ما قبل  حتولت مع الوقت إلى نقطة فاصلة يُؤرَّ
وما بعد س���بتمبر- في مس���يرة العمل اإلسالمي، بل 
وفي األوضاع السياسية واالقتصادية للعالم اإلسالمي 
بأسره، وفي أغلب املجاالت ال يزال املسلمون يتبينون 

أن أحوالهم في مرحلة »م���ا قبل« كانت أفضل بكثير 
منها في مرحلة »ما بعد«.

أما بالنس���بة لعمليات العنف في السنوات التالية؛ 
فلم يُرصد لها تأييد ملحوظ، عدا فئات من الش���باب 
املتحمس، هذا فيما يتعلق بالساحة الغربية، أما على 
الساحة اإلس���المية؛ فإن التأييد يصل إلى مستوياته 
الدني���ا حتى ي���كاد يتالش���ى على كافة املس���تويات 
اجلماهيرية الت���ي اتفقت على نبذ العنف بالنظر إلى 
نتائجه الدامية، ويؤكد الدكت���ور ناصر العمر أنه »ال 
يُعرف من كبار علماء األم���ة املعتبرين من أيَّدهم في 
أي بل���د من البالد«)1)، وألن الناس تبٌع لعلمائهم؛ فإنه 
ميكن توقع مس���توى الرفض لهذه املمارس���ات على 

املستوى اجلماهيري.

2- موقف العلمانيني: 

تطور االس���تغالل العلماني ملمارس���ات العنف في 
صورتها احلالية ليتخذ صورة تراتبية ذات منط واحد 
متكرر، فاألجندة العلماني���ة تتضمن بنوًدا كثيرة على 
جدول األعمال، وهم ينتظرون أي عملية تفجير هنا أو 
هناك ليستخدمونها كمحّفز لالنتقال إلى البند التالي، 
وفي كثير من األحيان عندما يفتقدون فعاًل عنيًفا فإنهم 
يحاولون »تدبي���ج« منوذج مفتعل لتهديد بقتل أو حتى 
افتعال هجوم لم يق���ع، وهكذا تكون النتيجة احلتمية 
ألعمال العنف: تسريع جدول األعمال العلماني، وقد 
اعت���اد كثير من املثقفني العلماني���ني أن يُعقِّب طرحه 
املتجرئ على اإلسالم بتلقيه رسالة تهديد -مزعومة- 

بالقتل من جهة مجهولة.

3- منظومة األهداف:

في هذا الصدد يج���ب التفريق بني الطرح النظري 
للحركات املتبنية للعنف وبني واقعها العملي؛ إذ يكشف 
اجلانب النظري عن اس���تراتيجية تبدو للوهلة األولى 
ُمصاغ���ة بعناية مع طموحات عالي���ة تُوحي بامتالك 

)1) حوار مع الشيخ العمر، مرجع سابق.
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ق���درات وإمكانات ضخمة)1)، وه���ذا يظهر في كثير 
م���ن أدبيات تلك احلركات، لكن عند النظر في الواقع 
العملي يختلف احلال متاًما؛ حيث يتضح حجم املغاالة 
ف���ي ربط األهداف بوس���ائل ال حُتققها، فقد انغمس 
هؤالء ف���ي حالة مش���ابهة متاًما حل���ركات املرحلة 
السابقة؛ حيث ذابت األهداف األولى، وتكونت أهداف 
أخرى مقترنة بالصراع، س���واء مع السلطات احمللية 
أو مع الفصائل املنافسة من اجتاهات أخرى، كما هو 
احل���ال بني القاعدة وفصائل املقاومة في العراق، وما 
بني حركة ش���باب املجاهدين واحلزب اإلسالمي في 
الصومال، فهذه أمن���اط من القتال غير املفهوم الذي 
ال يوجد ما يسّوغه وال عالقة له ألبتة باألهداف التي 

أعلنته���ا تلك احلركات في بداية 
نشأتها.

مث���ل ذلك يقال ع���ن عمليات 
خطف السائحني واالحتفاظ بهم 
من أجل احلصول على فدية، أو 
إرس���ال طرود أو أحذية مفخخة 
إل���ى الطائرات الت���ي تقل على 
متنه���ا عرًبا ومس���لمني وكفاًرا، 
ويؤدي تفجيرها إلى إحلاق األذى 
باجلمي���ع، ثم القول ب���أن هذه 

العمليات تأتي في سياق »حرب استنزاف«، وكما جاء 
في البيان الصادر بهذا الصدد منس���وًبا إلى القاعدة 
»الطرود التي أُرِسلت إلى الواليات املتحدة أواخر عام 
2010م لم يكن هدفها القتل، بل التس���بب بأكبر قدر 

ممكن من االضطرابات االقتصادية«.)2) 

هذه كلها أهداف غير مفهومة، وال ميكن تخيُّل دولة 
تنهار أو تنهزم بسبب »أفخاخ« ال تنفجر، بينما قبل تسع 
سنوات كانوا يُؤملون أن تفجيَر أربع طائراٍت كاملة في 
أهداف كبرى وقتَل أكثر من ثالثة آالف ش���خص في 

)1) ه���ذه الطموحات غير مقبولة، خاصة ما يتعل���ق منها بإثارة الفوضى 
داخل الدول اإلسالمية واستهداف املخالفني.

)2) مفكرة اإلسالم 21-11-2010م.

ساعة واحدة، سوف يؤدي إلى حتقيق االنهيار أو حتى 
الهزمية، وه���و ما لم يحدث، فيكف يُقبل –عقاًل- أن 
تنجح وسائل محدودة التأثير في حتقيق هدف أخفقت 

دونه وسائل بالغة التأثير؟!!

4- اإلجناز:
 حتى هذه اللحظة؛ فإن »جردة احلس���اب« ال تعطي 
نتائج إيجابية حسب تقومي احلركات املمارسة للعنف 
نفسها، فحالها قبل عشر سنوات كان أقوى بكثير مما 
هي عليه اآلن، ولم يتحول ما خسرته إلى رقم يُضاف 
إلى خانة خس���ائر أعدائها، بل إن أعداء األمة لديهم 
قدرة هائلة على جتاوز اخلسائر بعكس تلك احلركات، 
وأصبح احلديث يدور عن اختراقات وتوظيف واستغالل 
ال ينتهي، مع تدهور في املوارد، 
التجنيد  إمكان���ات  في  وتراجع 
لألتباع اجل���دد، باإلضافة إلى 
انخف���اض س���قف الطموحات 
أن  ويُفترض  املنفذة،  والعمليات 
أساس���ّيًا  معياًرا  اإلجناز  يكون 
لتقومي األداء والنظر في صحة 
الوسائل واألساليب املتبعة، وفي 
حالة احل���ركات املتبنية للعنف؛ 
فإن استخدام هذا املعيار لتقومي 
أدائها في السنوات العش���ر املاضية يؤدي إلى نتيجة 

معروفة سلًفا.

5- املراجعات:
 يبق���ى بع���د ذلك ف���ي قائم���ة املقارن���ة مرحلة 
»املراجعات«، وهي كما أش���رت سابًقا تكون جماعية 
وفردي���ة، وقد حتققت تراجعات كثيرة على املس���توى 
الفردي ف���ي الصفوف القيادية للحركات املمارس���ة 
للعن���ف حالًيا، وينقل الدكتور ناص���ر العمر أن الذين 
أعلنوا عن تراجعهم عن نهج العنف في الس���عودية لم 
مُتارس عليهم أية ضغوط، وأنهم قالوا ما وصلوا إليه 
بقناعتهم الشخصية -حس���ب علمي- بعد أن أدركوا 
خطأ ه���ذا النهج من العنف فاملقدمات اخلاطئة تقود 

ال  الحساب”  “جردة  فإن  اللحظة  هذه  حتى 
تعطي نتائج إيجابية حسب تقويم الحركات 
قبل  فحالها   ، للعنف  الممارسة  نفسها 
عشر سنوات كان أقوى بكثير مما هي عليه 
اآلن، ولم يتحول ما خسرته إلى رقم ُيضاف 
إلى خانة خسائر أعداءها، بل إن أعداء األمة 
الخسائر  تجاوز  على  هائلة  قدرة  لديهم 
بعكس تلك الحركات، وأصبح الحديث يدور 
عن اختراقات وتوظيف واستغالل ال ينتهي
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إل���ى نتائج خاطئة)1)، وهذا تط���وٌر عن حالة حركات 
املرحلة الس���ابقة الذين نتجت أغلب مراجعاتهم بعد 
قضاء سنوات طويلة داخل املعتقالت، ولكن املراجعات 
احلالي���ة -رغم أهميته���ا- تظل ف���ي النهاية فردية، 
والتغير احلقيقي إمنا يحدث مع التحول اجلماعي قبل 

أن تصل هذه احلركات إلى مرحلة »خيار الصفر«.

وقد وقع التحول على املستوى 
اجلماع���ي في حالة واحد فقط؛ 
حيث أعلنت اجلماعة اإلسالمية 
املقاتلة الليبية عام 2009م عن نشر 
اس���تغرق إعدادها  مراجعاتها – 
س���نوات- ف���ي إص���دار ضخم 
بعنوان:« دراسات تصحيحية في 
مفاهيم اجلهاد واحلسبة واحلكم 

على الناس«، أثبتوا فيه حتولهم الشرعي والفكري)2) ، 
والالفت أن اجلماعة ذكرت في مراجعاتها التي ُسميت 
ب� »الدس���تور« عبارة تلخص حال تلك احلركات، وما 
تسببه من إش���كاالت: »لقد كتبنا هذا الكتاب، ونحن 
نعلم أن األفكار التي كانت لدينا عندما كنا في عنفوان 
الشباب، والتي أدت بنا إلى سلوك طريق اجلهاد، هي 
أيًضا موجودة لدى الكثير من شباب اليوم«))) ، وهكذا: 
دوران في حلقة مفرغة، فمن يحمل تلك األفكار اليوم 
س���وف يظل ميارس العنف حتى يأتي عليه يوٌم يدرك 
فداحَة اخلطأ الذي يرتكبه، ومن ثم يتقدم مبراجعاته 
إلى اجليل اجلديد الذي لن يقرأها، والعبرة واضحة: 
هذه احلركات تنتج أش���خاصا ال يق���رأون إال عندما 

يكتبون مراجعاتهم فقط.

من إشكاالت التأخير في تقدمي املراجعات الداعية 
إلى نبذ ممارس���ات العنف، أنها عندما تُقدم بصورة 
جماعي���ة –كما ف���ي حالة اجلماعة اإلس���المية في 

)1) حوار مع الشيخ الدكتور ناصر العمر، مرجع سابق

)2) انظر موقع اإلس���الميون، إس���الم أون الين تقرير: اإلسالميون ينشر 
مراجعات اجلماعة اإلسالمية الليبية املقاتلة، 5-9-2009م.

)))  سي إن إن 11-11-2009م، تقرير نك روبرتسون.

مصر- فإنها غالًبا ما تتضمن أفكاًرا يُصِنّفها كثيٌر من 
اإلسالميني على أنها تنازالت ليس لها داٍع، وال عالقة 

لها بالعنف، الذي هو موضوع املراجعات.

املسار الثاني: احلركات والتيارات السلفية:

التشابه النسبي في منهج التلقي الشرعي والسمت 
الع���ام للتدي���ن ب���ني التيارات 
الت���ي  والتي���ارات  الس���لفية، 
يُصطل���ح عل���ى تس���ميتها ب� 
»الس���لفية اجلهادي���ة«، أحدث 
قصد  -عن  تصنيفّيً���ا  تداخاًل 
أو ع���ن جهل- ب���ني التيارين، 
مم���ا أحلق آثاًرا بالغة الس���وء 
بالتيارات الس���لفية، وقلَّص من 
قدرتها على ممارس���ة أنش���طتها املعتادة إلى درجات 
متدنية في أكثر املجاالت، وميكن القول: إن السلفيني 

هم أكثر املتضررين جراء ممارسات العنف.

في مطلع العام 2000م كانت التيارات الس���لفية - 
في مصر واجلزائر حتديًدا- بالكاد تستفيق من وطأة 
تداعيات العنف الذي مارس���ته احل���ركات اجلهادية 
الس���ابقة طيلة حقبت���ي الثمانينيات والتس���عينيات، 
لتُفاجئ بركام جديد من الس���لبيات واألزمات تسببت 
فيها ممارس���ات العنف اجلديدة الت���ي ميزت العقد 
األخير، إنها إذن ثالثون عاًما متتالية من الضيق والعنت 
واحلص���ار واألزمات واملش���كالت، كان على التيارات 
الس���لفية أن تواجهها وتتعامل معها مهدرة جزًءا كبيًرا 
م���ن طاقاتها بعيًدا عن األهداف األولى مثل: التطوير 

الذاتي، والسعي إلصالح وتغيير املجتمعات املسلمة.

ه���ذه أبرز األضرار والس���لبيات الت���ي عانت منها 
التيارات الس���لفية؛ جراء ممارسات العنف، وياُلحظ 
ف���ي بعضها حدوثه كأثر مباش���ر عل���ى العنف، وفي 
البع���ض اآلخر بتأثي���ر تغير املناخ العام، س���واء من 

الناحية الدينية أو السياسية:

من إشكاالت التأخير في تقديم المراجعات 
أنها  العنف،  ممارسات  نبذ  إلى  الداعية 
عندما ُتقدم بصورة جماعية –كما في حالة 
الجماعة اإلسالمية في مصر- فإنها غالًبا ما 
فها كثيٌر من اإلسالميين  تتضمن أفكاًرا ُيصنِّ
عالقة  وال  داٍع،  لها  ليس  تنازالت  أنها  على 

لها بالعنف، الذي هو موضوع المراجعات
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1- ُوِضعت التيارات السلفية في دائرة االتهام محلّيًا 
ودولّيًا بس���بب التشابه النس���بي بينها وبني »السلفية 
اجلهادية«، وألن األولى هي األكثر انتش���اًرا وتواجًدا 
على الس���احة، بات يُنظر إليها على أنها األصل للفرع 
اجلهادي، وأن افتراق الفرع عن أصله ليس انشقاًقا بل 
اتفاًقا وتنس���يًقا لألدوار، وفي أحسن األحوال ُصنِّفت 
التيارات الس���لفية بوصفها كيانات هالمية غير قادرة 
على ضبط أتباعها أو حتصينهم، وأن دورها األساس 
هو توفير األتباع وتوليد األجيال للحركات التي تتبنى 
العنف، وتبًعا لذلك توزعت اس���تراتيجيات التعامل مع 
تل���ك التيارات على مس���ارين: أولهما: االفتراض بأن 
بعض التيارات السلفية له عالقات شراكة مع احلركات 
اجلهادي���ة، وبالتالي يجب تصنيفهما في خانة واحدة. 
واملس���ار الثاني: االفتراض بأن كل سلفي هو مشروع 
»جهادي« محتمل، ومن ثَ���م يصبح اخليار األمثل هو: 
محاصرة الفكر الس���لفي بالتزامن مع تقليص الوجود 

السلفي، أي محاربة الفكرة ومن يحملها وما يبلغها.

2- قب���ل عقدين أو ثالثة كان الس���لفيون يتمتعون 
بقدرة عالية على الوصول إلى اجلماهير بكافة السبل، 
نعم لم يكن السلفيون يتميزون بإمكاناتهم اجلماهيرية 
بصورة عام���ة، ولكن بقيت الس���بل مفتوحة والقيود 
مرفوعة أمام من يتقن العمل مع اجلماهير، ومع تتابع 
موجتي العنف املشار إليهما تقلصت املساحات املتاحة 
أمام السلفيني للعمل اجلماهيري إلى حدودها الدنيا، 
وبلغ التقليص ساحة املس���اجد، حيث املوئل السلفي 
للدعوة؛ فُوِضع���ت القيود على املمارس���ات الدعوية 
املعتادة من خطاب���ة ودروس ومحاضرات، وأصبحت 
الس���احة الوحيدة املتاحة للوصول إلى شرائح واسعة 
من اجلماهير هي: الفضائيات، وهي رغم رحابتها إال 
أنها تتيح املجال لعدد محدود من الدعاة مقارنة بآالف 
من اخلطباء وطلبة العلم الذين كانوا ميلئون املساجد، 
كم���ا أن الفضائيات ال تتيح التواصل اجلماهيري عن 
ق���رب، فضاًل عن تعرض الدعوة عن طريقها للحجب 

كما حدث في اآلونة األخيرة.

)- اضطرار كثير من رموز التيارات الس���لفية إلى 
إعادة صياغة اخلطاب الس���لفي، مبا يتضمن تنازالت 
–منهجي���ة أحياًنا- من أجل جتس���ير الهوة، وتقريب 
الطرح السلفي الذي بات أكثر غربة داخل املجتمعات 
اإلس���المية، على الرغم من انتشار الدعاة السلفيني 
ف���ي الفضائيات فهم ال ميتلكون القدرة على طرح كل 
ما يتضمنه، املنهج الس���لفي ويدعو إليه، وقد أس���فر 
تكرار محاوالت »إعادة الصياغة« املتكررة عن تش���وه 
في املواقف واملفاهيم مع الوقوع في تناقضات صارخة 
ال تتناسب مع مس���لمات املنهج السلفي، فبات تناول 
املذاهب املنحرفة واملنكرات والعصاة وحتى الكافرين، 
انتقائّيًا إلى حد كبير، ويزداد التناقض عندما تقتضي 
معادالُت الت���وازن- أو البقاء- توجيَه انتقادات الذعة 
جتاه طرف أو جهة تستحق النصح اللطيف، في حني 
تس���لم جهة أخرى ال يخفى عداؤها من مجرد النقد 

اخلفيف.

4- هذا اللجوء املتكرر إلى »إعادة صياغة اخلطاب« 
أفرز ب���دوره مناًخ���ا خالفّيًا عزز من االنش���قاقات 
والتباينات في األوساط السلفية مع تزايد االجتهادات 
املسيس���ة االنتقائية التي ال تنطلق من تأصيل شرعي 
حقيقي، مبعنى أن كل اجتهاد على هذه الشاكلة عندما 
يتم طرحه على املأل تنشأ على الفور ردات فعل مؤيدة 
ومعارضة له، وهكذا مع كل اجتهاد يتميز ش���ّق جديد 
في الصف الس���لفي حتى بات بعض املنتمني للتيارات 

السلفية يقسمون الرموز إلى: ميني ويسار.

5- يتَواَفق كثيٌر م���ن مثقفي العلمانيني مع منتقدي 
اإلس���الم واملس���لمني في الغرب عل���ى تقمص حالة 
»التربص« املس���تمر باخلطاب الس���لفي عبر وسائل 
اإلع���الم املختلفة، ويأتي موق���ع »ميمري تي في« في 
مقدمة املتربصني في الغرب، وهذا االس���م اختصار 
لعبارة »معهد بحوث إعالم الشرق األوسط« ومؤسسه 
عام 1998م هو العقيد الس���ابق في مخابرات اجليش 
الصهيوني »إيج���ال كارمون«، واملعه���د َمْعِنّي برصد 
وحتليل املواد املس���موعة واملش���اهدة، واملقروءة في 
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إعالم الشرق األوس���ط، ويتابع أيًضا محتوى املناهج 
التعليمية واالجتاهات الدينية، ويقع مركزه الرئيس في 
واشنطن، وله أفرع في بغداد، وطوكيو والقدس، ويعمل 
فيه أكثر من 70 موظًفا حول العالم، تُترَجم تقاريُره إلى 
اإلجنليزية والفرنسية واألملانية واإليطالية واإلسبانية، 
ويذكر املوقع أنه يعمل على نقل صورة واقعية للجهاد 
اإلسالمي في املنطقة العربية وباكستان وأفغانستان، 
ا في التنبيه على اخلطط اإلرهابية،  ويقدم باًبا مختّصً
ويتضمن تغطية ألهم 100 موقع إس���المي، وأهم 75 
قناة إسالمية وعربية من بينها: اجلزيرة، املجد، اقرأ، 
الرسالة، الناس، الرحمة، املستقلة)1)، ونشر املوقع عام 
2009م وحده 15 أل���ف تقرير مترجم، باإلضافة إلى 
ترجمة 00)1 مقطع تلفزيون���ي منقول من فضائيات 

الدول اإلسالمية.)2)

نتيجة حالة »التربص« ُوِضَع الدعاةُ والعلماءُ املنتمون 
إلى التيارات السلفية حتت رقابة مستمرة، فكل تصريح 
أو فت���وى أو موقف يصدر ع���ن أحدهم قابٌل للرصد 
و«إعادة التصنيع« والترويج في سياقات جديدة، فقد 
يجد داعيٌة ما نفَس���ه فجأة ودون سابق إنذار موضع 
اهتمام عشراٍت من وسائل اإلعالم العربية أو الغربية 

بسبب كلماٍت ألقى بها.

وحال���ة »التربص« هذه ال ينفع معها َحَذر وال فطنة؛ 
إذ منته���ى ما ميكن الوصول إليه ف���ي ذلك أن ميتنع 
الداعية عن الكالم)))، وحتى لو اقتصر على نصوص 
القرآن والسنة دون غيرها، فهذا ال يكفي؛ إذ بحسب 
ثقافة »املتربصني« فإن أكثر من نصف القرآن والسنة 
يدعوان إلى معاداة الس���امية، ورف���ض التعايش بني 
األديان، ومعاداة اآلخر، وقتال الكافرين، وحبس املرأة 

)1) ميمري تي في.. املسلمون في عيون وقحة، شبكة األلوكة 25-8-2010م.

)2) عبد العزيز كحيل، مقال: مركز ميمري الصهيوني، شبكة األلوكة 7-7-2010م.

))) ال مين���ع ذلك من أهمي���ة التزام الدعاة بتطوير ومراجع���ة خطابهم الديني مبا 
يحق���ق أمرين: عدم التخلي عن الثواب���ت وجتنب تطويع مفردات اخلطاب إلى درجة 
التن���ازل، واألمر الثاني، هو تقليص مناف���ذ االنتقاد ومواطن التربص أمام تلك الفئة 

املستهدفة لإلسالم.

في بيتها.. وقت���ل الفأر، واألخير جاء النص عليه في 
حديث للنبي صل���ى الله عليه وس���لم، وقد أدى ذكر 
هذا احلديث في برنامج يش���ارك فيه الداعية محمد 
املنجد إلى ضجة إعالمية كبرى؛ ألنه اعتدى على حق 
» ميكي ماوس« ف���ي الوجود؛ حيث تناقلت اخلبر عن 
موقع ميمري ُكبرياُت وسائل اإلعالم مثل: سكاي نيوز، 

فوكس نيوز، إيه بي سي، إن بي سي.)4)

الطريف أن موقع يهودي آخر مهتم مبتابعة اإلعالم 
الفلس���طيني ( pmw) نقل عن قن���اة األقصى التابعة 
حلماس اس���تخدامها ميكي ماوس بطريقة أخرى في 
أحد برامج األطفال؛ حيث ذكر املوقع أن حماس توّظفه 
لتدري���ب األطفال على اإلرهاب، وانتقى املوقع مقطًعا 
من البرنامج يظهر فيه ش���خص يرتدي دمية »ميكي 
ماوس«، ويردد كلمات متضمنة رسائل توعية لألطفال 

حول الصراع مع اليهود.)5)

)- تأثر الوجود السلفي في أوروبا كثيًرا بعد سبتمبر 
2001م، ثم تفجيرات مدريد عام 2004م ثم تفجيرات 
لندن عام 2005م، وبعد أن كانت الس���احة األوروبية 
تتميز بحرية احلركة والنش���اط، تغيرت األوضاع مائة 
وثمانني درجة، ليتحول الس���لفيون إل���ى فئة منبوذة 
ُمحاَصرة تعان���ي التضييق والرقابة املس���تمرة، وقد 
َوص���َف تقريُر ران���د – عام 2007م حول اإلس���الم 
املعتدل- التياَر الس���لفي بأنه »تياُر االعتزاز باإلسالم 
بأكمل���ه، ومحاولِة تطبي���ق كافة تعاليم���ه«، ويصّنفه 
التقرير بأنه أخطر التيارات التي تواجه أوروبا، ويجب 
حتجيمه ومقاومته، والعمل على تقليص وجوده العملي 

في احلياة الفكرية للمسلمني في أوروبا.)))

)4) انظر مقطع الفيديو على موقع يوتيوب بتاريخ )-10-2008م:
  http://www.youtube.com/watch?v=vfporWh3Y9s&feature=related

)5) يوتيوب 8-5-2007م وقد ش���اهد املقطع نحو 700 ألف شخص حتى 
اآلن والناشر هو املوقع اليهودي: مراقبة اإلعالم الفلسطيني

 http://www.youtube.com/watch?v=gi-c6lbFGC4

))) د باس���م خفاجي، اس���تراتيجيات غربية الحتواء اإلسالم، قراءة في 
تقرير راند 2007، املركز العربي للدراسات اإلنسانية 2007م.
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املثال األكثر تعبيًرا عن »حالة العداء لإلس���الم« في 
أوروبا، هو إص���دار قانون في فرنس���ا يجّرم ارتداء 
النق���اب في األماكن العامة، وق���د صدر القانون قبل 
أش���هر بإصرار عجي���ب وإجماع كبير م���ن احلكومة 
والبرملان مؤيديْن بالرئيس نيكوال س���اركوزي، وميكن 
مالحظة مس���توى العداء مبعرف���ة أن وزارة الداخلية 
الفرنسية قدرت عدد املنتقبات في فرنسا- مواطنات 
ومقيم���ات- بحوالي 7)) امرأة، )1) وبغض النظر عن 
صحة اإلحصاء فيبقى أنه صادر من جهة رسمية، ومت 
إصدار القانون بناء عل���ى تقديرها للموقف، القضية 

إذن ليس���ت في بضعة مئات من 
املنتقب���ات، ولكنه���ا الرغبة في 
»حتجي���م« الوج���ود الس���لفي، 
وعرقل���ة انتش���اره داخلّيً���ا، أو 
حتول فرنس���ا إلى جهة استقبال 
للسلفيني الراحلني من دول عربية 
أو أوروبية أخرى، باختصار: منع 
النقاب هو الوسيلة األجنع لوقف 
الزحف الس���لفي من وجهة نظر 

أوروبا.

وتقدم اجلهات الغربية املعنية مناذج معينة من الفكر 
والتدين اإلس���المي القابل للتواج���د في أوروبا، أبرز 
سمة متيز النماذج اجلديدة هي رفضهم التام ملعطيات 
التدين الس���لفي ومظاهره، وفي فرنس���ا تبرز ثالثة 
أس���ماء حتظى بالتقدير والثناء في اإلعالم األوروبي، 
أولهم: الش���يخ دليل أبو بكر رئيس املجلس الفرنسي 
للدين اإلس���المي، وقد عّينه ف���ي هذا املنصب بدون 
انتخاب الرئيس ساركوزي أثناء توليه وزارة الداخلية، 
وتلقي الضوَء على داللة االختيار الزيارةُ التي قام بها 
سفير الكيان الصهيوني للشيخ دليل في مكتبه لتهنئته 

على املنصب اجلديد.)2)

ثاني الثالثة، هو عبد الوه���اب مدب، الذي يُعرف 

)1) صحيفة الرياض 1)-7-2009م

)2) عادل قسطل، املد اإلسالم في فرنسا بني التحجيم والتنظيم، اجلزيرة نت، )-10-2004م.

بأنه باحث متخصص في الفكر اإلس���المي، والرجل 
يحمل كراهية شديدة للتدين السلفي، ويقول صراحة: 
»علينا تخطي بُعد اإلسالم والقرآن دون نكران جذورنا 
األلفية، لك���ن ينبغي تأريخ تعاليم الكتاب ووضعها في 
إطار احلداثة، فبهذا فقط سيتمكن العالم اإلسالمي 
م���ن ردع األص���وات الداعية إلى العن���ف واجلهاد«، 
ويق���ول أيًضا: »إن العالم اإلس���المي إذا أراد اللحاق 
بركب احلضارتني اليهودية واملس���يحية، عليه جتاوز 
حرفية السّنة النبوية«، وقد أصدر »مدب« كتابني بعد 
11 س���بتمبر أولهما بعنوان »مرض اإلسالم« والثاني 
يحم���ل عن���وان »اخل���روج من 
اللعنة«، ومفهوم طبًعا قصده من 

التسمية.)))

ثالث النماذج هو الشيخ حسن 
ش���لغومي، إمام مسجد منطقة 
درانس���ي ش���مال باريس، وهو 
من أصل تونس���ي ومت اختياره 
من بني 2400 إمام في فرنس���ا 
الرئيس  لق���اء  ف���ي  ليمثله���م 
األمريك���ي ب���اراك أوباما العام 
املاضي، ويحظى الرجل بلقاءات مس���تمرة من نّواب 
في الكوجنرس ورجال دين مسيحيني ويهود، ويفتخر 
بأنه زار قطاع غزة بعد احلرب األخيرة كما زار أيًضا 
عائالت يهودية في مستعمرة سيدروت)4) للوقوف على 

معاناتهم من صواريخ حماس.

ويتخذ ش���لغومي موقًف���ا »متطرًفا« م���ن املظاهر 
السلفية مثل اللحية والنقاب، ويقول: »إنه منظر بشع 
ومخيف أن ترى س���يدة مسلمة بهذا الكّم من السواد، 
نحن اليوم نتحاور ونتناقش، وأتلقى التهديدات ألنني 
ضد النقاب.. حرام أن نحصر اإلسالم احلنيف خالل 
15 قرًنا من الزمان في قطعة سوداء أو »خرقة سوداء« 

))) موقع إيه كي آي اإلخباري اإليطالي 5-8-2010م.

)4) مجلة األهرام العربي 18-7-2009م.

م��ن  »متطرًف��ا«  موقًف��ا  ش��لغومي  يتخ��ذ 
المظاه��ر الس��لفية مثل اللحي��ة والنقاب، 
ويقول: »إنه منظر بشع ومخيف أن ترى سيدة 
مسلمة بهذا الكّم من السواد، نحن اليوم 
نتحاور ونتناقش، وأتلقى التهديدات ألنني 
ضد النقاب.. حرام أن نحصر اإلسالم الحنيف 
خالل 15 قرًنا من الزمان في قطعة سوداء أو 
»خرقة سوداء« من القماش، إن ديننا أعظم 

من ذلك«.
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كان ُينظ��ر إلى التواجد اإلس��المي في عدة 
دول أوروبية على أنه يش��ّكل جهة مساندة 
ودعم للعمل اإلسالمي بالنظر إلى مساحة 
الحري��ة التي تتمتع بها تل��ك الدول مقارنة 
بال��دول اإلس��المية، ولكن بعد 11 س��بتمبر؛ 
تقلصت مساحة العمل اإلسالمي في الغرب 
إل��ى درج��ة كبي��رة، وب��ات قادت��ه معنيين 
بالدرج��ة األول��ى بنف��ي الته��م، وتبيي��ض 

الصفحة، وإزالة الشبهة

من القماش، إن ديننا أعظم من ذلك«.

 ويس���تخدم ش���لغومي لغة حتريضية واضحة ضد 
التيارات الس���لفية بدمجها مع احل���ركات التي تتبنى 
العنف واملشمولة بوصف »اإلرهاب« حسب التصنيف 
الغرب���ي، فيقول: »ال بد أن نظه���ر للناس أن التطرف 
يض���رب بأطنابه ف���ي أوروب���ا من انتش���ار للحركة 
األصولية املتش���ددة، التي نزلت حتت األرض؛ خوًفا 

اجلديدة،  اإلره���اب  قوانني  من 
وتلك التيارات األصولية موجودة 
ف���ي أغلب البل���دان، وأوروبا ال 
جتد لها مخرًجا من هذا الفكر 
األصولي املتطرف، وآخر الشهر 
العاصمة  في  كتاب  لي  سيصدر 
الفرنس���ية باريس اسمه: الشيخ 
حسن شلغومي، من أجل إسالم 

فرنسي«. )1)

األم���ر الالفت هن���ا أن مركز 
ميمري ملراقبة اإلعالم اإلسالمي نشر تقريًرا مطوالً 
بعنوان »مفك���رون فرانكفونيون ضد النقاب« نقل فيه 
مجموع���ة من أقوال »املفكرين« املس���لمني الرافضني 
للنقاب، والذين يدعون إلى إعادة قراءة الشريعة بلغة 

عصرية، وفي مقدمتهم: مدب، أبو بكر، شلغومي. )2)

7- في س���ياق محارب���ة الفكر الس���لفي، تعرضت 
املؤسس���ات التي تتعامل مع »احملتوى السلفي« بالنشر 
والتبليغ إلى مضايقات عدة، وتراوح أس���لوب التعامل 
معها ب���ني أربعة خيارات: التعديل- التقليص- الغلق- 

االستبدال.

فهذه املؤسس���ات مطالبة بتعديل مناهجها بحذف 
أغل���ب محتواها الس���لفي، وإال فه���ي تواجه خياري 
التقليص أو الغلق، كم���ا يوجد خيار آخر مطروح في 

)1) الشرق األوسط )-5-2010م.

)2) انظر مقال عبد العزيز كحيل، األلوكة، سابق.

عدة دول، وهو استبدال احملتوى السلفي أو املؤسسات 
الس���لفية ببدائل أخرى تتبع الطرق الصوفية، الذين 
يحمل���ون إرًثا كبيًرا من اخلالف���ات والعداء للتيارات 

السلفية.

املس���ار الثالث: التيارات اإلس���المية السياس���ية.. 
آثار عامة:

لم تكن اآلثار الس���لبية املباش���رة التي تعرضت لها 
التي���ارات السياس���ية بنف���س 
املس���توى ال���ذي تعرض���ت له 
السلفية؛ إذ انحصرت غالًبا في 
التي  إشكاالت احلركة والتمويل 
القت صعوبات متزايدة بس���بب 
القوانني اجلدي���دة التي ِصيَغت 
من أج���ل محاربة »اإلرهاب« مع 
املج���ال مفتوًحا لالجتهاد  بقاء 

حسب كل دولة.

أغلب األضرار التي تعرضت لها التيارات السياسية 
جاءت بصورة غير مباش���رة وفي سياق األضرار التي 
حلقت بكافة الكيانات التي متارس العمل اإلس���المي 
املعاص���ر، ومن ثَم يكفي اس���تعراض أهم هذه اآلثار 

العامة دون حاجة إلى تخصيصها لتيار معني.

التداعي���ات الس���لبية العامة للعن���ف على العمل 
اإلسالمي:

1- ُضِرب العمل اخليري في مقتل عن طريق فرض 
قيود هائلة على متويل األعمال اخليرية نتيجة التداخل 
الذي كان حادًثا في عملية جمع األموال، والذي سمح 
للح���ركات التي تتبنى العن���ف باحلصول على جزء ال 

يُستهان به من األموال اخليرية لتمويل أنشطتها.

2- تراجع���ت األنش���طة الدعوية املمول���ة من دول 
إس���المية – حكوم���ات أو أفراد- ف���ي مواجهة املد 
التنصيري اجلارف ال���ذي ال يعاني من أية ضغوط أو 
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قيود، وخلت الساحة في مناطق إسالمية وغير إسالمية 
في آس���يا وإفريقيا من الوجود اإلسالمي املؤثر، بل إن 
د الطريق بصورة غير مس���بوقة أمام  هذا التراجع َمَهّ
التغلغل اإليراني الشيعي في كثير من دول إفريقيا دون 
أن يُواِجه ذلك النش���اط العوائَق التي عرقلت األنشطة 

الُسنية.

)- كان يُنظر إلى التواجد اإلس����المي في عدة دول 
أوروبية على أنه يش����ّكل جهة مس����اندة ودعم للعمل 
اإلسالمي بالنظر إلى مساحة احلرية التي تتمتع بها 
تلك الدول مقارنة بالدول اإلس����المية، ولكن بعد 11 
سبتمبر؛ تقلصت مساحة العمل اإلسالمي في الغرب 
إل����ى درجة كبيرة، وبات قادته معنيني بالدرجة األولى 
بنفي التهم، وتبييض الصفحة، وإزالة الشبهة، وتعّرض 
كثير من الدع����اة إلى الترحيل واإلبع����اد والتضييق، 
وحتى املؤسسات اإلسالمية املمولة بواسطة الدول لم 
تسلم من التضييق، فتم اتهام مناهج التعليم بالتطرف 
وراجت تهمة »معاداة الس����امية«، رغ����م أنها لم تكن 
متداولة قبل العقد احلالي بهذه الوتيرة؛ نظًرا حلالة 
الصراع القدمية بني املس����لمني واليهود، والتي متثلت 
في التاريخ املعاصر بالصراع العربي اإلسرائيلي حول 

فلسطني.

4- ماذا لو حكم اإلسالميون؟ برزت ظاهرة »فوبيا 
اإلس���الم«، وهي مفتعلة في كثير م���ن مالمحها، 
وهدفها الرئيس هو اس���تخدام التيارات اإلسالمية 
ك� »فزاعة« لتس���ويغ البقاء طويل األمد في احلكم 
أو ملزيد من إج���راءات التحجيم، والتقليص للعمل 
اإلس���المي، وهي في ذلك كله تستخدم ممارسات 

العنف كرافعة أساسية لتحقيق هذه األهداف. 

5- القض���اء عل���ى »العنف« أو »اإلره���اب« أصبح 
ل الدول الكبرى في شئون الدول  وسيلة مفّضلة لتَدخُّ
اإلس���المية، ومع كل عملية منّفذة – سواء جنحت أم 
أخفقت- يزداد التدخل الغربي واخلضوع اإلسالمي، 
وبالتالي نشأ وضع متناقض متاًما مع أهداف العنف، 
ر لها رموز ذلك التيار، فاملمارسات التي جاءت  كما نَظّ

في األصل في س���ياق رفع الظلم عن عاتق املسلمني، 
أصبحت س���بًبا مباش���ًرا في إيقاع مزي���د من الظلم 
عليهم، والتدخل في شئونهم، وبعض ما كشفته وثائق 
ويكيليكس املسربة عن السفارات األمريكية يُعطي مثاالً 
على حتول ممارس���ات العنف إلى »مثقاب« الختراق 

الدول اإلسالمية في دول مثل باكستان.

 وبينم���ا أعطت احل���ركات املتبنية للعن���ف أولوية 
كبرى النتقاد خضوع بعض الدول اإلس���المية للنفوذ 
ت ذلك مسوًغا ملمارساتها؛ فإن الثمرة  األمريكي وعدَّ
األولى لهذه املمارسات/ مزيد من اخلضوع.. مزيد من 
التدخل، هذا يعني أن وقف ممارس���ات العنف سوف 

ا من أبواب التدخل والضغط. يُغلق باًبا مهّمً

)- صعوب���ة إنش���اء وتطوير مش���روعات األعمال 
الدعوية، أو اخليري���ة التراكمية التي حتتاج إلى وقت 
وجهود ودعم مس���تمر؛ لكي تؤتي ثمارها، فقد أصبح 
»اإلجهاض املتكرر« هو األس���لوب الذي يتم التعامل به 
م���ع مثل هذه األعمال، خاصة ف���ي الدول ذات النهج 
العلماني التي يحتاج فيها إنش���اء مؤسس���ة تعليمية 
إس���المية إلى إجراءات معقدة، وكان���ت هذه احلالة 
موجودة بدرجات متفاوتة قبل أحداث سبتمبر، ولكنها 
بعد ذلك أصبحت الزمة، حتى ُطِرحت أفكار في أوساط 
اإلسالميني تدعو قيادات العمل اإلسالمي إلى التكيف 
مع الظرف الراهن بتأسيس أعمال ومشروعات مؤقتة 
مع جتهيز مستمر لبدائل جديدة- مؤقتة أيًضا- حتل 
محل السابقة عندما تنتهي مدة صالحيتها.. وهكذا.

7- »االس���تعداء مجهول العاقب���ة«، بات مصطلًحا 
يصف بدقة ممارسات اجلماعات املتبنية للعنف، فهي 
تعيش حالة من االس���تعداء لكافة األطراف واجلهات 
حتت ش���عار نصرة اإلس���الم، ورفع راية الدين، دون 
أن يظه���ر ارتباط واضح بني ه���ذه األهداف وبني ما 

متارسه من مظاهر االستعداء.

 يتوجه االس���تعداء أوالً ناحية األنظمة احلاكمة في 
الدول اإلسالمية- العربية على وجه اخلصوص- سواء 
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كانت أنظمة علمانية أم إس���المية، والذي يؤكد حالة 
»جهالة العاقبة« هذه أن ما تستهدفه هذه اجلماعات 
ف���ي تلك الدول ال ميكن بح���ال أن يحّقق لها غاياتها 
األساسية، فعملياتها مجرد خبط عشواء كيفما اتفق، 
أو كيفما تيسر من خالل اإلمكانات املتاحة، في بعض 
على سبيل املثال- أحد  األحيان يكون املس���تهدف – 
مس���ئولي الدولة، وعندما ال يتيس���ر يُس���تعاض عنه 
مبن حض���ر، وأدبيات اجلماعة اإلس���المية املصرية 
تذكر الهت���اف الذي كان يردده أتب���اع اجلماعة أثناء 
محاكمتهم في قضي���ة اغتيال رفعت احملجوب رئيس 
مجلس الش���عب األسبق، كان الهتاف يقول »إحنا اللي 
قتلنا احملجوب وموس���ى هو املطلوب« يقصدون عبد 
احلليم موس���ى وزير الداخلية األس���بق، والذي كانت 
العملية تستهدفه باألساس، ولكن تصادف مرور موكب 

احملجوب بدالً منه.)1)

هذه املعادلة تنقل تلك التيارات، ومعها بقية التيارات 
اإلسالمية التي ال تتبنى العنف منهًجا، من حالة سيئة 
إلى حالة أسوأ بصورة مطردة، وهكذا يصبح نهج تلك 
اجلماعات قوة دافعة البتعاد النظام والدولة بأسرها 
عن اإلسالم مع توفر املسوغات، هذا إن كانت األنظمة 

التي حتكم علمانية. 

أما األنظمة التي حتكم باإلسالم جزئّيًا أو كلّيًا، فإن 
اتباع العنف في مواجهتها ال يوجد ما يسوغه، خاصة 
إذا كان���ت مجاالت النصح والدعوة متيس���رة، عندها 
يصبح اللجوء إلى العنف لس���د اخللل املوجود مبثابة 

تشويش وتشويه جلهود اإلصالح احلقيقية.

يأتي في هذا السياق تشبث احلركات املتبنية للعنف 
مبفهوم » قمة الهرم« أو » بؤرة الشر« في تقومي وحتليل 
أداء اجلهات املعادية لإلسالم واملسلمني، مبعنى النظر 
إلى ش���خص بعينه على أنه » منب���ع األذى«، وإذا مت 
القضاء عليه؛ فس���وف يتقلص الشر ويتراجع األذى، 
فهذا حتلي���ل غير دقيق، رغم كون���ه خطوة أولى في 
)1) هناك حتليالت أخرى كثيرة حتاول أن تضع تفس���يرات مغايرة لعملية 

االغتيال.

اتخاذ تلك اجلماعات قراًرا بتصفية إحدى الشخصيات 
املعادية لها جس���دّيًا)2)، فالذي يغل���ب على الكيانات 
والتيارات والكتل والنخب واجلماعات التي تشكل في 
مجموعها قوى املجتمعات ف���ي الوقت احلاضر، أنها 
تعمل في منظوم���ات جماعية متوازنة أو متآزرة طاملا 
توفرت دوافُع بقائها، من ه���ذا املنطلق يصبح الزعم 
بأن اختفاء أحد الرءوس سيؤدي إلى انهيار ذلك التيار 
أو تلك النخبة، هو قول جزافي ينطوي على قدر كبير 

من املبالغة.

 م���ن ناحية أخرى؛ فإنه لي���س بالضرورة أن يؤدي 
تصفية الرمز املتش���دد إلى ظهور جيل أكثر اعتداالً، 
بل في أحيان كثيرة يلعب االغتيال دوًرا عكسّيًا بإفرازه 
جيل يحمل أفكاًرا أكثر تشدًدا من رمزه الغائب، واملثال 
العمل���ي على ذلك، هو اغتي���ال املفكر العلماني »فرج 
ف���ودة« في مص���ر؛ حيث لم يؤد اغتيال���ه إلى تراجع 
فعلي في اخلطاب العلمان���ي، فضاًل عن أنه لم تلبث 
النخبة العلمانية أن أفرزت أشباًها ونظائر له في حدة 
اخلطاب، بينما حتمل اإلس���الميون الرافضون للعنف 
تداعي���ات عملية االغتيال، ف���ي املقابل تعرض الرمز 
العلماني املتشدد نصر حامد أبو زيد ملواجهة أخرى ال 
تتبنى العنف، ولكنها تستخدم الدعاوى القضائية في 
حتجيم خط���اب الرجل، وقد جنح ذلك إلى حد كبير، 
حتى إنه اُضطر إلى اإلقامة خارج مصر، دون تصفية 

أو اغتيال ألحد، ودون أن يتأذى العمل اإلسالمي.

وبالتالي فإن اعتماد أسلوب العنف لتصفية األعداء 
داخ���ل املجتمعات اإلس���المية من ش���أنه أن يُضعف 
تأثير التيارات اإلس���المية، ويساهم في حصار العمل 
اإلس���المي في مج���االت عديدة، بس���بب بقاء تلك 
اجله���ات كما هي مع توفر مس���وغات إضافية لديها 
إلظهار مزيد من أش���كال العداء أو الستعداء من بيده 

)2) يغل���ب أن يكون ذلك في الدول اإلس���المية ذات النهج العلماني، وقد 
يكون هذا الشخص معادًيا لإلسالم حقيقة، أو معادًيا لتلك اجلماعات دون 
ا لإلس���الم، بل في بعض األحيان يكون من العاملني لإلسالم،  أن يكون عدّوً
ولكن���ه على خالف منهجي مع أتباع تلك احل���ركات، وهذه احلالة تكررت 

كثيًرا في العراق.
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السلطة لقهر اإلسالميني؛ مما يترتب عليه ضرر بالغ 
للدعوة والدعاة، وهذا أمر ُمشاَهد بوضوح في أغلب 
حاالت االغتيال التي متت في مصر، بدًءا من اغتيال 
الرئيس السابق أنور الس���ادات، ويذكر الدكتور ناجح 
إبراهي���م عضو مجلس ش���ورى اجلماعة: »جربنا في 
مرحلة السادات محاولة الوصول إلى السلطة، وإقامة 
دولة إسالمية في شبابنا عام 1981م.. وكانت الدعوة 
متاحة للجمي���ع وقتها.. فلما ُقِتل الس���ادات ضاعت 

الدعوة ولم تأت الدولة«.)1)

يقسم الدكتور ناصُر العمر اجلهاَد 
بحسب ميادينه املتاحة إلى ثالث 
حاالت: اجلهاد في البالد احملتلة 
كما في فلسطني، واجلهاد في بالد 
يحكمها الكفار، واجلهاد في بالد 
املسلمني، ويقول: إن احلالة األولى 
اجلهاد فيها مشروع مع مالحظة 
أن ذهاب الشباب املسلم إلى تلك 

املناطق من دول إسالمية أخرى ينتج عنه سلبيات كثيرة. 
أما الثانية فيتم اللجوء فيها إلى العلماء املعتبرين لدراسة 
األمر دراس���ة وافية؛ جتنًبا لآلثار الضارة التي يتحملها 
املس���لمون. ولذلك ال بد من دراسة كل حالة على حدة 
دراسة شرعية مبنية على اعتبار املصالح واملفاسد، وأما 
احلال���ة الثالثة، أي في بالد املس���لمني، فال يجوز فيها 

اجلهاد؛ ملا يترتب عليه من املفاسد العظيمة.)2)

8- احلالة األخرى لالس���تعداء تتوج���ه ناحية الدول 
الغربية، وفي مقدمتها الواليات املتحدة، وذلك بنقل ساحة 
العمليات إلى تلك الدول بصورة مباشرة، دون أي مراعاة 
لتفاوت موازين القوى؛ اعتماًدا على مفاهيم مغلوطة مثل 
إمكانية أن تنهار تلك ال���دول أو تفقد قواها من خالل 
الدخول معها في حرب اس���تنزافية على شاكلة إرسال 
الطرود املفخخة التي ت���ؤدي إلى إنهاك النظام بتعقيد 

اإلجراءات األمنية، ورفع كلفتها إلى احلد األقصى. 

)1) حوار مع موقع اإلسالم اليوم، 8-5-2010م.

)2) حوار مع الدكتور ناصر العمر، مرجع سابق

إن طبيعة الدول املعاصرة وكيفية تكوينها وهيكلتها 
جتع���ل من الصعوب���ة مبكان أن يح���دث انهيار كامل 
للدولة ما لم تتوفر عوامل عديدة باإلضافة إلى ظرف 
مواٍت، والدول الغربية تتمتع غالًبا مبستوى متقدم من 
االس���تقرار السياس���ي واالقتصادي والتقني، مقارنة 
ببقية دول العالم، واحلالة االفتراضية التي يتصورها 
منّظرو احلركات املتبنية للعنف، والتي عندها س���وف 
ينهار النظام األمريكي بحسب توقعاتهم، هي باألساس 
حالٌة تصف بدقة واقَع العديد من الدول اإلس���المية، 
إن لم يكن حال هذه الدول أسوأ 
بكثير، ورغم ذل���ك لم تتعرض 
أنظمتُه���ا لالنهي���ار، فلماذا ال 
تق���اس هذه على تل���ك وتتغير 

القناعات؟

وال يقتصر االستفزاز العدائي 
على احلكوم���ات الغربية فقط، 
ب���ل ميتد إلى الش���عوب أيًضا، 
وميكن في خ���الل العقد األخير رصد ك���ّم هائل من 
التجاوزات واإلهانات والتصرفات الدالة على التعصب 
ضد اإلس���الم واملسلمني في الواليات املتحدة وأوروبا، 
وال يكاد ينقضي شهر دون صدور قانون أو قرار يُقلّص 
من مساحة احلرية التي كان املسلمون يحظون بها في 
الدول الغربية، حتى سويس���را التي اشتهرت بحيادها 
أص���درت في عام واحد قانون���ني: أحدهما مينع بناء 
امل���آذن، والثان���ي يقضي بترحيل األجان���ب املرتكبني 
للجرائ���م)))، وفي أملانيا اعترفت املستش���ارة األملانية 
أجنيال ميركل بصعوبة دمج املهاجرين املسلمني، وقالت 
في حتذير واضح لهم: »من املهم فيما يتعلق باإلسالم 
أن تتطابق القيم التي ميثلها اإلسالم مع دستورنا.. فما 
يطبق هنا هو الدستور ال الشريعة«، وأكدت ميركل على 
أن ثقافة أملانيا »تقوم على قيم مسيحية ويهودية وظلت 

هكذا ملئات إن لم يكن آلالف السنني«. )4)

))) وهي وسيلة غير مباشرة للتخلص من املهاجرين املسلمني.

)4) رويترز 10-)-2010م.

نهج  َيُمد  الذي  والمعنوي  الفكري  الزَخم 
العنف بأنفاس الحياة ال يزال باقًيا، وال يزال 
جماعات  لظهور  مهيًئا  اإلسالمي  الواقُع 
أخرى تتبنى العنف منهًجا ومسلًكا، ما لم 
العمل  وقادة  والمفكرون  العلماء  يتصد 
اإلسالمي لهذه الظاهرة التي تنسف كثيًرا 

من اإلنجازات الحقيقية.
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وأفاد اس���تطالع لل���رأي نََش���رت نتائَجه صحيفة 
»فايننشيال تاميز دويتشالند« أن أكثرية األملان-%55- 
يعتبرون املهاجرين املس���لمني عبًئا على أملانيا، وكشف 
االس���تطالع الذي أعده معهد ألنباخ اعتقاَد هؤالء أن 
املس���لمني قد كلَّفوا أملانيا مالّيًا واجتماعّيًا أكثر مما 

أنتجوا اقتصادّيًا)1). 

وهذه التغيرات في املواقف األوروبية من املهاجرين 
املس���لمني ليست وليدة العقد احلالي، فقد بدأت منذ 
زمن أبعد، ولكن ممارس���ات العنف املتتالية –سواء ما 
يُنّفذ منها أو ما يُكتشف- تُفاقم هذه احلالة، وتطرحها 
على قائمة أولويات األحزاب السياس���ية، ومما يزيد 
األمر س���وًءا أن ه���ذه اجلماعات تس���عى -من أجل 
ضم���ان جناح مخططاتها- إلى جتنيد عناصر لم تكن 
معروفة من قبل بهذا التوج���ه، ورمبا لم يظهر عليها 
سمات التدين باألساس، ومكمن السوء هنا هو أن هذا 
األسلوب يوّسع من دائرة االش���تباه والشك، وبالتالي 
تتحول قاعدة االتهام من: أنت متدين إذن أنت مشتَبه 

به، إلى : أنت مسلم إذن أنت مشتَبه به.

أمر آخر يتعل���ق ب�»حالة االس���تعداء« للغرب، وهو 
جتافي ذلك مع احلكمة، فليس من املقبول أن يُستثار 
الع���دو بصورة مطردة، بينما ال توجد لدى املس���لمني 
قدرة عل���ى مواجهت���ه، الغريب أن كثي���ًرا من رموز 
التيارات املتبنية للعنف كانوا يعتمدون بصورة أساسية 
عل���ى مناخات احلرية املوجودة في تلك الدول الغربية 
للتحرك، واحلصول على الدع���م، وصوالً إلى حيازة 
جنسية تلك البالد؛ ألنهم ال يقدرون على ممارسة هذه 
األدوار في بالدهم األصلية، وعلى الرغم من كل ذلك 
تتم االس���تثارة التي يعقبها عجٌز مطبق لدى املسلمني 
عن الرد على االعتداءات الس���ابقة أو اجلديدة، وهذا 
من شأنه أن يُرّس���خ معاني اليأس واإلحباط، وقبول 
الذلة، ويَُصعِّب املهمة على كل من يسعى النتشال األمة 

من تلك احلالة حالًيا أو مستقباًل.

)1) الشرق األوسط 8-10-2010م.

خامتة:
إن التأمل في حال العمل اإلسالمي في العقود الثالثة 
املاضية يكشف بجالء حجم الضرر الفادح الذي تسببت 
فيه ممارسات العنف أّيًا كانت اجلماعة التي متارسه، 
واملش���كلة أن اجلماعة التي تُدرك –ُمتأخرًة- فداحَة 
منهجها فتنأى عنه، وتتراجع عن ممارساتها األولى؛ ال 
تؤثر مبسلكها اجلديد على األجيال التالية من الشباب 
املتحمس، بل تظل املرحلة األولى من مسيرة جماعات 
العنف -بالنس���بة لهؤالء الشباب- هي موطن االقتداء 
والفخر، هذا يعن���ي أن الزَخم الفكري واملعنوي الذي 
مَيُد نهج العنف بأنفاس احلياة ال يزال باقًيا، وال يزال 
الواقُع اإلس���المي مهيًئا لظهور جماعات أخرى تتبنى 
العنف منهًجا ومسلًكا، ما لم يتصد العلماء واملفكرون 
وقادة العمل اإلسالمي لهذه الظاهرة التي تنسف كثيًرا 

من اإلجنازات احلقيقية.

 هذا التصدي يتنازعه س���هولٌة وعسٌر.. أما السهل، 
فهو أن كثيًرا ممن تناقش���ت معهم من العلماء والدعاة 
في هذا الش���أن متفقني على أن الش���باب املتبع لنهج 
العنف قليُل العلم ضعيُف الطلب له، وأن أغلبهم يدرك 
خطأه ويس���تدرك خلله إذا ما جالَس العلماء العاملني 

املخلصني.

أما العس���ير، فهو أن األمر ليس مجرَد كلماٍت تُقال 
ع���ن نبذ العن���ف أو حرمة الدماء، بل يجب الس���عُي 
لتكوين ثقافٍة راسخٍة عميقِة األركان واملفاهيم، ترفض 
العنف رفًض���ا مبدئّيًا أصلّيًا لي���س مؤقًتا أو ظرفّيًا، 
حتى وإن كانت الغاياُت املُعلنة تتعلق بنصرة اإلس���الم 
واملس���لمني،  ففضال عن كون هذه الغايات لم تتحقق 
من خالل ممارس���ة العنف طيلة ثالثة عقود، فإن الله 
سبحانه وتعالى قد تعبدنا بالغاية والوسيلة، فال يسوغ 
واحلال هكذا أن تتحول الوسائل إلى غايات، ثم تنقلب 
لتُدمر الغايات األولى وتُعرقل من يعمل ألجلها بوسائل 

وأساليب أخرى.

هذه الثقافة لن تُفيد بش���يء ما لم يُس���عى لنشرها 
في أوساط الشباب من الدعاة وطلبة العلم عبر منابر 
يثقون به���ا لتحصينهم من االنزالق إلى مس���اراٍت ال 

يَحِمد ُعقباها كُل من يُضِمر خيرا لهذا الدين.
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معلومات إضافية

األهمية االسرتاتيجية ملبادرة اجلماعة اإلسالمية يف مصر بإنهاء العنف:

يشرح الدكتور ناجح إبراهيم � أحد قادة اجلماعة اإلسالمية في مصر � األهمية االستراتيجية ملبادرة اجلماعة 
� والتي منها اس���تقى تنظيم اجلهاد ضرورة أن يبادر باملراجعات أيًضا � فيرى أنها مبادرة جاءت كس���ابقة فريدة 

من نوعها في احلركة اإلسالمية عامة، وفي احلركات السياسية خاصة؛ وذلك لألسباب اآلتية:

- إن هذه أول حركة إسالمية تراجع نفسها، وتصّحح مسيرتها بنفسها.. وتقوم بعملية نقد ذاتي صحيح.. تقر 
فيه ما كان صحيًحا من عملها، مثل الدعوة إلى الله، وهداية اخللق إلى اإلس���الم... وتنفي ما كان في مسيرتها 

من أخطاء ومثالب.. وتعترف مبسئوليتها عن هذه األخطاء في صراحة كلَّفتها الكثير في الدنيا.

- هذه أول حركة إسالمية تعترف بكل العلميات التي قامت بها؛ فلم تقل: إن الدولة هي التي دّبرتها من أجل 
خت بذلك مبدأين للتغيير في اإلسالم، ومنافيان لنظرية املؤامرة املعروفة، ومها: اإليقاع بها، ورسَّ

 )أ) مبدأ التغيير اإليجابي: ودليله قوله تعالى: }ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ{ ]الرعد: 11[.

 )ب) مبدأ التغيير السلبي: ودليله قوله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ{ 
]األنفال: )5[.

- إن فكرة املبادرة انتش���رت في البالد العربية، ومت تقليدها بحذافيرها في بالد كثيرة. وجنحت هذه التجربة 
في هذه البالد، ومت تدريس بعض كتب املبادرة بها.

- رغم هجوم كثير من أعضاء تنظيم اجلهاد على مبادرة اجلماعة اإلس���المية في بدايتها دون دراس���ة كافية 
لها، أو متحيص حقيقي ملغزاها النبيل، إال أن هؤالء عادوا بعد تس���ع س���نوات كاملة ليعلنوا مبادرتهم، ويسيروا 

على هدى املبادرة.

- تكررت جتربة املبادرة مع الذين ُقبض عليهم في قضية تفجيرات طابا وش���رم الشيخ؛ حيث قام بعض قادة 
اجلماعة اإلس���المية بش���رح املضامني الفقهية لكتب املبادرة لهم. وهذا أدى إلى النجاح الباهر لوقف مسلسل 

العنف في سيناء.

- تُعد مبادرة اجلماعة اإلس���المية أول س���ابقة في تاريخ احلركة اإلسالمية منذ مائة عام يترسخ فيها مفهوم 
املراجعة الش���رعية والفقهية، والذي كان موجوًدا لدى سلف األمة، ثم غاب عن األمة فترة من الزمان، ثم اندثر 
اندثاًرا ش���به تام في احلركات اإلسالمية احلديثة حتى ارتبط مفهوم املراجعة عند أكثرها مبفاهيم غريبة مثل 

التخاذل أو التنازل عن الشرع، أو مداهنة احلكومة، والسير في ركابها، أو ضعف اإلميان واليقني.

- مت في املبادرة وألول مرة في تاريخ احلركة اإلس���المية حّل اجلناح العس���كري، والتنظيم الس���ري للجماعة 
اإلس���المية حاًل حقيقّيًا معلًنا مع تس���وية مواقف هؤالء تس���وية عادلة، دون إخالل بأي من قواعد الشريعة أو 

القانون، أو اإلجحاف بحق الدولة، أو حق هؤالء..
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األسباب والعوامل اليت وقفت وراء املراجعات يف مصر:

يوضح الدكتور ناجح إبراهيم أن هذه الدوافع متعددة، ومنها:

أواًل: إن االقتتال كان بني أبناء دين واحد ووطن واحد، وإن الدماء كانت تَُراق كل يوم بال س���ند ش���رعي، في 
حني أن الش���ريعة قد صانت هذه الدماء وحمتها وحفظتها. كما أفضى القتال إلى مفاس���د عظيمة مثل توقف 
الدعوة إلى الله، وامتالء الس���جون بخيرة شباب هذا البلد، وما جنم عنه من تشريد األسر وضياع األبناء، رغم 
أن الهدف املعلن من هذا القتال هو إخراج املعتقلني من الس���جون، وكانوا يقدرون � آنذاك � ببضع مئات، فزاد 

عددهم إلى آالف عدة.

ثانًيا: من األسباب التي دفعت اجلماعة للمبادرة ووقف العنف واالحتراب الداخلي نهائّيًا هو رغبة إسرائيل في 
الهيمنة على املنطقة، وإضعاف الدولة املصرية، وتهميش دورها. وملا كان االحتراب الداخلي يساعد على ضعف 

الفريقني، احلركة اإلسالمية والدولة مًعا، فكان وقف العنف نهائّيًا. 

ثالًثا: اخلطر الناش���ئ من محاوالت بس���ط نفوذ احلضارة الغربية على حساب الهوية اإلسالمية انطالًقا من 
مقوالت: نهاية التاريخ، وصدام احلضارات، وكانت العمليات القتالية مبصر تصّب في خانة تقوية قيم احلضارة 

الغربية على حساب القيم اإلسالمية.

رابًعا: اخلطر الناش���ئ من بروز سياسة حصار واس���تئصال الظاهرة اإلسالمية، سواء كانت دولة أو حركة أو 
أقلية، وذلك على مستوى استراتيجيات القوى الدولية املناهضة لإلسالم، وكان استمرار العمليات القتالية يجعل 

املناخ مهيًئا إلمتام هذا االستئصال، أو إحكام احلصار؛ بدعوى مواجهة اإلرهاب واحلرب الوقائية ضده.

خامًس���ا: اخلطر الناشئ من محاوالت بعض دوائر أقباط املهجر لتوظيف الضغوط الدولية ضد مصر لتحقيق 
مكاسب غير مستحقة أو مشروعة؛ بدعوى أن األقباط يتعرضون لعمليات تستهدفهم من اجلماعات اإلسالمية، 

واحلكومة تتستر على ذلك.

سادًس���ا: اخلطر الناشئ من احتدام الصراع بني دعاة الفكر اإلسالمي ودعاة الفكر العلماني؛ حيث يظهر جلّيًا 
أن هناك بعض املعارضني للهوية اإلسالمية يوّظف العمليات القتالية في مصر لتحريض السلطات على كل ما هو 

إسالمي إلحراز النصر احلاسم على كل من يدعو لإلسالم، وكان واجًبا علينا أن نحرمهم من هذه الفرصة.

س���ابًعا: اخلطر الناشئ من االضطراب املتزايد في املشهد االجتماعي مبصر، وذلك باستمرار القتال بني أبناء 
البلد الواحد مبا يخلّفه من أحقاد وضغائن.

املالمح الفكرية الرئيسة ملراجعات اإلسالميني يف مصر:

املالم��ح الرئيس��ة للمراجع��ات من الناحية الفكري��ة، تتمثل يف عدد م��ن العناصر وردت يف كتاب��ات خمتلفة لقيادات 
اجلماعة، أبرزها:

أواًل: وجهت اجلماعة األنظار إلى أهمية النظر في املصالح واملفاسد، وما يُعرف بفقه املآالت )النتائج)؛ بحيث 
ال يخوض الشباب غمار صدام عنيف يعود ببالغ الضرر عليه، وعلى دينه، وعلى وطنه.
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ثانًيا: عارضت املراجعات وبش���دة ما يقوم به البعض من تفجيرات عش���وائية تؤدي إلى إزهاق أرواح األبرياء 
املس���لمني ألس���باب واهية، ولم تكتِف اجلماعة ببيانات اإلدانة فقط، بل سارعت إلى إصدار كتابني: )تفجيرات 
الرياض) من تأليف د. ناجح إبراهيم،  و )استراتيجية القاعدة) من تأليف د. عصام دربالة. وتناول الكتابان هذه 

القضية اخلطيرة من منظور شرعي وواقعي.

ثالًثا: مت إعادة قراءة بعض الفتاوى التي مت تنزيلها على الواقع في املاضي تنزياًل خاطًئا مما أفضى إلى مفاسد 
كفتوى »التترس«، وقد مت اخلروج بنتيجة مهمة، وهي أن اجليوش املعاصرة في الدول اإلسالمية تختلف اختالًفا 

جذرّيًا عن جند التتار، وبالتالي فقياس هؤالء على هؤالء قياس فاسد.

رابًعا: مت إعادة قراءة بعض املفاهيم كمفهوم حتمية املواجهة. وثبت أنه ال حتمية إال ملا حّتمه الله عز وجل، أو 
حّتمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكدت اجلماعة أيًضا أن عدالة القضية ال تعني حتمية املواجهة.

خامًسا: قضية احلاكمية والعالقة املفترضة بني احلاكم واحملكوم في ظل تعاليم اإلسالم ومبادئه؛ حيث أكدت 
اجلماع���ة أن مجرد ترك احلكم مبا أن���زل الله ال يُعد كفًرا إال إذا انضم إليه أمور مثل اجلحود أو تفضيل حكم 
البشر على حكم الله. وكذلك نوَّهت إلى أهمية ما ميكن تسميته حاكمية البشر، وأثبت للبشر حاكمية، وأن هذه 
احلاكمية ال تصطدم بحاكمية الله س���بحانه إذا عملت في إطارها الصحيح الذي رس���مه اإلسالم لها، وأن كال 

احلاكميتني تكّمل بعضها بعًضا.

سادًسا: أشارت املراجعات إلى فقه األحكام السيادية، مثل إعالن احلرب، أو إقامة احلدود واجلنايات، واألمن 
الداخلي واخلارجي، وعقد السالم، وما إلى ذلك.

املصدر: 

ندوة عقدها مركز الدراسات السياسية واالستراجتية باألهرام يوم 0) يونيو 2007م، حتت عنوان: املراجعات .. من اجلماعة 
اإلسالمية إلى اجلهاد، نقاًل عن موقع إسالم أون الين: انظر الرابط:

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1183483928231&pagename=Zone-Arabic-Daawa/DWALayout




