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 بني يدي الورقة 

 قـد تغـريت     ا من الواضح للعيان أن اخلريطة السياسية للعامل       بدلقد  

بشكل غري مسبوق بعد أحداث احلادي عشر من سـبتمرب الـيت قادـا              

 ونتائج بدت   تالقاعدة ضد الواليات املتحدة وخلفت ما خلفته من صراعا        

ظهر يف هذا األثناء جنم     . علي الصعيد األكثر شيوعاً ضارة باألطراف كافةً      

عة يف العامل، مما    التطرفية اإلسالمية بزعامة القاعدة وأجنحتها يف مناطق واس       

أثار حفيظة الواليات املتحدة وغريها من دول العامل إيل جانـب الـدول             

واحلكومات اإلسالمية إضافة إيل القاعدة الشعبية اليت أدانت هذه األفكار          

لقد استوجب ذلك إذاً نداء سريع لكل       . وتلك املمارسات بشكل ملحوظ   
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تطرفني وأن يقسو   من له سلطة أن يضرب بسوط من حديد علي هؤالء امل          

 ينالوا جزاء فعلتهم ويثوبوا إيل رشدهم       حىتعليهم أشد القسوة وأعظمها     

لكنـا مل   . الذي شرد عنهم يف تلك الفترات احلالكة يف التاريخ اإلنسـاين          

نقصد هذه الفئة يف الكتابة والبحث علي أي حال، لكنا استهدفنا الفئـة             

ذ العنف كأداة للتغـيري، لـذا       األخرى اليت تتبين أفكار التغيري السلمي ونب      

لقـد  . عمد إليها كاتبنا مصطفي كمال السيد وناقشها يف ورقة العمل هذه          

 أصبح ذا حكومة تعرب عن رؤاه كما هو احلال          حىتصعد هذا التيار وتنامي     

املشاهد يف منوذج تركيا مع حزب العدالة والتنمية ومن خالل أيضاً جتربـة    

يل هذا الفريق من اإلسـالميني عنايتـه        لقد أو . مصر يف نفس هذا املضمار    

مبتطلبات الواقع اإلصالحي طبقاً لألجندات اإلصالحية الدولية فبادر بتبين         

هذه األفكار اإلصالحية اليت تعتمد علي الدميقراطية كسـبيل لإلصـالح           

مث بدي األمـر صـعب      . السياسي إيل جانب غريها من الوسائل املساعدة      



IKHWANWEB TARJAMAT 
  IkhwanScope.com

 
 

 I K H W A N W E B  T A R J A M A T                -  6  -  IkhwanScope.com 

يدلوجيام هذه من حيث ثبـام وبقـائهم        املراس من ناحية احلكم علي أ     

هل سيستمر اإلسالميون علي جهـم هـذا ويعملـون      . عليها من عدمه  

مبوجبه طوال محلتهم؟ أم أا زوبعة لتلقي الدعم العاملي حلملتهم مث يغريون            

إطارها وأدواا؟ أم هل تستغل هذه الفئة هذا الفراغ السياسي املوجود يف            

تتمتع بتواجد مجاهريي سياسي؟ هذا ما مل نـنجح ف          معظم الدول العربية ل   

 حىتبنفس هذه اخلطي سارت األحزاب االشتراكية       .  اآلن حىتالتكهن به   

مت إحكام اختبار صدقها من عدمه ففشلت أمام التحدي السياسي الـذي            

غري وجه العامل فلم تستجب هذه األفكار االشتراكية لتلـك التطـورات            

أسلفنا القول بأن اختبار تلـك القـوي        لكنه من الصعب كما     . فسقطت

اإلسالمية يف إطار التحوالت القادمة أصبح أمراً يصعب التكهن بـه بـال             

لكن كرس الكاتب بالفعل جهده يف فحص األمهية املتزايدة         . شك أو ريب  
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اليت تتمتع ا اجلهة اإلسالمية موضوع البحث هذا وكيف تـزداد هـذه             

 .األمهية مع قابل األيام

 

 أوتاوايمارينا 
أستاذ مشارك في مشروع تعزيز الديمقراطية وحكم 

 القانون
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 مقدمة

لقد حاولت احلكومات قدر جهدها ألن توقف النقاش حول اإلسالم          

السياسي وجتعله حمصوراً يف هذه الفئة اليت تقوم بأعمال مسـلحة تـودي             

بأرواح الكثريين وهم املتطرفون اإلسالميون كما كان مشاهداً يف الشيشان          

لقد حـاولوا متعسـفني أن خيتزلـوا مجهـور          .  واجلزائر ومصر  وكشمري

اإلسالميني العريض الذي ينبذ التطرف ويدعوا لآلليات السلمية يف التغيري          

يف هذه الشرذمة القليلة من اإلسالميني الذين تطرفوا وحادوا عن طريـق            

وابتعاد هذه الفئة الـيت متثـل مجهـرة         . التغيري السلمي كما فعل إخوام    

سالميني عن املشهد السياسي وأن يكون هلـم دور فعـال يف العمـل              اإل

السياسي جنباً إيل جنب مع احلكومة اة هؤالء املتطرفني اإلسالميني ليس           

هذا وسوف  . من احلصافة يف شيء بل البد من االستعانة م قدر اإلمكان          



IKHWANWEB TARJAMAT 
  IkhwanScope.com

 
 

 I K H W A N W E B  T A R J A M A T                -  9  -  IkhwanScope.com 

لـذي ال   يبقي اإلسالم السياسي ذه القوة املتصاعدة وذا الدور الفعال ا         

يف هذا الصدد، عارض الكاتبان الفرنسيان هذه األيدلوجيـة         . ينكره ناكر 

 . اليت تقضي ببقاء اإلسالم السياسي فاعالً وذا دور رائد يف املنطقة

يقول أوليفر روي وجيل كيبل إن حركات اإلسالم السياسي فشلت          

يف جماة التطور ومن مث وضع قاعدة تتجه منها حنـو دورهـا السياسـي               

وأضح االثنان أن احلركات اإلسالمية ال تتمتع بدور سياسـي ذا           . ملزعوما

لقد دخـل اإلسـالميون يف غمـار        1.شأن أو أمهية كما يعتقد الكثريون     

فقـد  . االنتخابات بقوة هائلة لكن مل يكن أدائهم األداء األمثل كما جيب          

متتعوا بوجود يف مصر ولبنان والكويت والعراق وأندونيسـيا واجلزائـر           

األردن وماليزيا وباكستان وتركيا واليمن حيـث دخلـوا االنتخابـات           و

لقد كان الوضع يف تركيا قد نال احلـظ         . ومتتعوا بدور سياسي إيل حد ما     

                                                 
 ).2002(و آيبيل ) 1994(روى  1
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املوفق علي اإلطالق بني هذه التجارب مجيعها حيث بدأ يف اقتحام العملية            

 مث فاز خبمسـة وثالثـني صـوتاً يف االنتخابـات            1995االنتخابية يف   

 مما جعل له قـدماً راسـخة يف         2002 نوفمرب   4شريعية املنعقدة يف    الت

 حـىت استمر تقدمهم يف هذا االجتاه اآلخذ يف التنـامي          . املشهد السياسي 

سيطروا علي الس التشريعي وحازوا فيه علي األغلبية يف آخر انتخابات           

عقدت الحقاً وكان ألول مرة أن تكون األغلبية احلزبية لصـاحل حـزب             

 حيث كانت احلكومة تعتمد علي فكرة التحالفـات ولـيس األداء            واحد

مث توالت التجارب اإلسالمية يف املنطقة حيث أخـذت اجلزائـر           . الفردي

 عن طريـق اجلبهـة      1990حظها ونالت شرف املشاركة يف انتخابات       

 1991اإلسالمية لإلنقاذ واليت فازت يف اجلولة التشـريعية واحملليـة يف            

 مث مت بعد ذلك إلغاء االنتخابات بشكل مينـع          1992يف  واجلولة الثانية   

ومنذ هذا  . مشاركة هذه اجلبهة يف أي عمل سياسي حبجة حظرها القانوين         
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احلني وأخذت اجلبهة يف اهلبوط بعد أن كانت هي األويل يف ترتيب القوي             

ويف 2.السياسية وأصبحت تتبوأ مقعداً حتت مقاعد احلزب احلاكم بالتأكيد        

ـ   1989 اإلسالميون هناك انتخابات     األردن، خاض   34 حيث فازوا ب

ـ 1993، كما فازوا يف انتخابات      80مقعداً من أصل      مقعـداً   60 ب

 بسـبب قـانون     1997علي الرغم من أم قـاطعوا االنتخابـات يف          

ويف مصر، ورغم كل اإلجراءات القمعية      . االنتخابات وتعديالته التعسفية  

ن االنتخابات يف إطار املستقليني، يف هذه       اليت اختذا احلكومة، دخل اإلخوا    

، فاز اإلخوان مبجمـوع     2000االنتخابات املنعقدة يف أكتوبر و نوفمرب       

ما فازه املعارضون اآلخرون وزيادة رمبا كان الكاتبان الفرنسـيان علـي            

درجة من الصواب حينما صرحوا بأن اإلسالميني مل يقدموا بالفعل منـاذج            

                                                 
 1995حيث خاض االنتخابات مع الرئيس زروال في السلم مجتمع نحناح هو قائد حرآة محفوظ  2

 فاز األخير بنسبة 1997وفي االنتخابات التشريعية عام .  بالمائة من جملة األصوات25وفاز بنسبة 
 بالمائة أي 8.7 اإلسالمي هو اآلخر بنسبة آما فاز حزب النهضة.  مقعدًا69 بالمائة أي ما يعادل 14.8

 . مقعدًا، وشكل االثنان آتلة معارضة تعتبر من أآبر القوي خلف الحزب الحاآم35ما يعادل 
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ي والثقايف والتعليمي وغري ذلـك مـن األدوار         احلل السياسي واالجتماع  

اإلصالحية اليت جيب اختاذها، لكنهم ما زالوا الند األقوى علي اإلطالق يف            

 .مواجهة احلكومات والدول اإلسالمية

 التهم املوجهة لإلسالم السياسي

لقد بات لزاماً علي اإلسالميني أن ينخرطوا يف الواقع احلكومي وأن           

 داخل نظام الدولة إذا مسحت الدولـة هلـم بـذلك            يكونوا أداة تنموية  

. واعترفت بوجوب تداول السلطة بالشكل الدميقراطي السلمي املناسـب        

لكن علي العكس متاماً تبذل األنظمة قصارى جهدها يف القضـاء علـي             

شوكة اإلسالميني وأي مستوي متثيلي ميكن أن حيوزوا عليه من خالل وأد            

م يف اجتماعام وندوام وجل نشـاطام       االنتخابات يف مهدها وعرقلته   

ومن مث منعهم من االعتراف القانوين الذي يسوغ حتركهم ويعطيه احلـق            

القانوين يف التحرك واملمارسة من خالل نشاط حزيب أو حنوه مما هو معتمد             
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لكننا بالفعل نأسف لتبـاري احلكومـات       . يف األنشطة السياسية وآلياا   

ياسات القمعية اليت حترم بالفعل اتمع والعامـة        واألنظمة يف ج هذه الس    

فيكون شأن املتعاطفني   . من إجيابيات املشاركة اإلسالمية يف الواقع السياسي      

مع اإلسالميني بعد هذا التعاطف الشديد واالقتناع التام بأحقيتهم يف شغل           

هذه املناصب دون غريهم لكنها أداة القمع اليت تضرب بكف من حديـد             

ن تسول له نفسه أن يشارك ويتفاعل مع الناس ويكون له أغلبية       علي كل م  

معارضة، يكون شأم بالفعل أن تركز دعايتهم علـي الـتمكني بـالقوة             

والسيف علي حساب املبادئ والقيم اليت مل تلتزم األنظمة ا علـي كـل              

لقد شكل بالفعل مشاركة اإلسالميني يف االنتخابات أزمة متعـددة          . حال

ث قاموا بالتمكني ألفكارهم وأيدلوجيام بالعنف الذي متـت         اجلوانب حي 

 حـىت ممارسته ضد املدنيني العزل واملواطنني الذين ليس هلم شأن أو قوة أو             

سلطة وكذلك غريهم من األجانب الذين نزلوا الـبالد بغـرض التفكـه             
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لقد بدي العامة يف حرية بالغة فيما خيص شـأن          . والفسحة والكثري الكثري  

فمنهم . يني وقضية دعم الدميقراطية وقيمها كما حيلو هلم أن يعلنوا         اإلسالم

من يقول بأم يأخذون من الدميقراطية غطـاءاً ألعمـاهلم وتشـكيالم            

العسكرية السرية، ومنهم من حيلو له أن يقول بأن اإلسالميني إذا أصـروا             

 من أجل   علي مواقفهم هذه من املشاركة يف االنتخابات رمبا أدوا إيل إلغائها          

بل رمبا  . إصرارهم علي غطائهم الديين واجتاههم اإلسالمي املسيطر عليهم       

حيلو لبعضهم اآلخر أن يؤكد علي أن اإلسالميني إذا وصلوا للسلطة عـن             

طريق االنتخابات فإم سيستغلون دميقراطية الدستور ومرونته ويعملـون         

كمـا  . مستقبليةعلي غلق األبواب اليت رمبا أنتجت هلم معارضة حالية أو           

يدعو اآلخرين أن يقولوا بأن تويل اإلسالميني عليهم سيحرمهم من الكثري           

كمـا يتخـوف    . من حقوقهم املدنية والسياسية اليت يكفلها هلم القـانون        

البعض من أم سيمنعون الكثري من املمارسات باسم اإلسالم إيل جانـب            
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.  انتصارهم وتفـوقهم   إعالم الربنامج اإلسالمي فور توليهم مما يدل علي       

وفوق كل ذلك، فإن اجتاههم اإلسالمي هذا سيكون ذريعة إلقامة أحزاب           

إسالمية ومسيحية ويسمح بصراع طائفي من الدرجة األويل كمـا كـان            

 وهذا التاريخ ليس منـا      1989 حىت 1975الوضع يف لبنان من عام      

ـ            . ببعيد ة من أجل ذلك مت إصدار قانون جيرم تأسيس أحزاب علـي خلفي

 3. يتم إغالق هذا الباب من أصلهحىت 1977دينية أو عقدية يف 

ويف النهاية فإن العديد من احلكومات مبا فيها حكومات الغرب تنظر           

إيل اإلسالميني نظرة أحادية تضم كل اإلسالميني يف سلة واحدة جتمعهـم            

حتت شعار واحد بغض النظر عن االختالفات اليت تبـدو ظـاهرة علـي              

لقد مت تعميـق    . مبنطق احلظر يأخذون كلهم مأخذاً واحداً     السطح لكنهم   

هذه الفكرة من خالل الصراعات اآلخذة يف التطور يف املنطقة بأسرها علي            

                                                 
 .106 صفحة رقم 1991راجع جمهورية مصر العربية ، مطبعة الحكومة،  3
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الشريط احلدودي بني باكستان واهلند علي إقليم كشمري وكذلك القضية          

الكربي املمثلة يف الصراع العريب اإلسرائيلي الذي أفـرز العديـد مـن             

بني مصر وإسرائيل وبني األردن وإسـرائيل وبـني إسـرائيل           االتفاقيات  

والسلطة الفلسطينية األمر الذي حيلو لإلسالميني نسف هذه االتفاقيـات          

وبعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب عـام        . والضرب ا عرض احلائط   

 بعامة واملسلمني علي كافة األصـعدة ـذا         ، مت اام اإلسالميني   2001

العتداء علي اآلخرين األمر الذي يستند إيل تربيرات        التطرف والتشدد وا  

مث ظهر بعد ذلك احلني أن      . واقعية مأخوذة من املآسي الواقعة علي األرض      

اإلسالميني ليسو يف سلة واحدة حيملون هذه األفكار املتطرفة اآلخذة حبق           

الغري، فظهر فريق اإلسالميني املعتدلني الذي حيمل األفكار األكثر اعتـداالً           

إيل جانب محله أجندة الدميقراطية وحقوق اإلنسان لتكـون مـن أهـم             

ومن ساعتها ظلت الشكوك جتول يف العقول       .  يف الوقت احلاضر   امنطلقا
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حول مدي حتول هذه احلركات عن مبادئها العنفوانية وتنازهلا عن نطـاق            

فبات اجلميع يف قلق مـن      . اإلصالح العنفواىن الذي متت ممارسته من قبل      

هل سيبقون علي هذا النهج أم هي حجة بالغة للوصول إيل           : التحولهذه  

منتهاهم ومن مث غلق الباب أمام املعارضني واستحواذ السـلطة هلـم دون             

إن جتارب الكثري من األنظمة     . تغيري أو إصالح حقيقي ملموس علي األرض      

 يتـثىن لـه     حىتيف حماولته قلب الواقع لصاحله بتبين أفكار الواقع املعيش          

الوصول إيل أهدافه السلطوية وتغيري الواقع حسب أجندته أمر ليس ببعيد           

كما أن العامة مـا     . عن التجارب التارخيية اليت أظهرها التاريخ دون جتين       

زالوا حذرين من أن يصعد اإلسالميون للسلطة ويغريوا مبادئ الدسـتور           

سي من أن   بل ما زال العامة يف شك دائم وهاجس ال ين         . ومنط احلياة العامة  

توليهم زمام البالد سيشعل نار الطائفية بني الفرقاء بني باكسـتان واهلنـد             

وبني العرب وإسرائيل األمر الذي ما زال يف اعتبارات موازين قوي أمريكا            
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للمنطقة واتمع الدويل من جراء فوز اإلسالميني مـن وراء أي عمليـة             

 .انتخابية أو أي جتربة حتول دميقراطي

 

 ن يف مصراإلسالميو

واآلن جاء دورنا يف اإلجابة علي كل هذه التساؤالت مـن خـالل             

عرضنا التايل لتاريخ اجلماعتني اإلسالميتني األكرب يف مصر، مجاعة اإلخوان          

تعترب مجاعة اإلخوان املسلمني مـن أعـرق        . املسلمني واجلماعة اإلسالمية  

خيارات العنف  اجلماعات اإلسالمية يف مصر وأقرا إيل الوسطية ونبذ كل          

وج كل الطرق السلمية كطريق الدعوة األوحد الذي ال يسـتبدل وال            

وتأيت اجلماعة اإلسالمية لتكون هي األخرى أكرب مجاعـة إسـالمية           . يتغري

مسلحة يف مصر وتنتهج ج العنف السياسي والتطرف اإلسـالمي هـو            

 املسلحة مـا    منهجها يف التغيري إذ تنسب هلا العديد من العمليات اإلرهابية         
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واجلدير بالذكر، فإن هذه اجلماعة هـي       . 1997 و   1992بني عامي   

األخرى قد أعلنت ختليها عن ماضيها وتعاملها مع السلطة خبيـار العنـف             

السياسي ومن مث بدأ طور جديد يعتمد علي اخليارات السلمية يف الـدعوة             

غيري مسارها  وما يتطلبها من تسامل مع املتخاصمني والقيام حبقوق الدعوة وت         

كما سنويل اهتمامنا مبدي تعهدهم بأسلوم اجلديـد يف         . العنفواين القدمي 

التعامل مع الواقع وكذلك الثبات علي هذه املبادئ من عدمه الذي يـثري             

تساؤل واهتمام اجلميع يف إطار العديد من التجارب اإلسالمية الدولية كما           

لكوا مصدر إهلام اجلماعات بدأنا مبصر  . حدث يف األردن وتركيا واجلزائر    

والتيارات اإلسالمية يف املنطقة وهلا يكون املرجع والرأي السـديد الـذي            

مما ال شك فيه أن مجاعة اإلخـوان        . حيول جمري جل اإلسالميني يف املنطقة     

املسلمني هي أكرب اجلماعات وأقدمها ومنها نبعت كافة األفكار والـرؤى           

. حيان وعلي كل األمـاكن واألصـقاع      اإلسالمية اليت تدفقت يف كل األ     
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 علـي شـط قنـاة       1928بدأت مجاعة اإلخوان املسلمني نشاطها يف       

السويس علي يد شيخها الكبري حسن البنا الذي كان مبثابة شعلة أضاءت            

كما كان سيد قطب أحد     . ساحة الكثري من اإلسالميني يف عصره وبعد مماته       

 هو اآلخر أحد مصـادر اإلهلـام   أبرز املتطرفني يف مجاعة اإلخوان املسلمني   

للحركات األخرى املتطرفة حيث كان يدعو إيل نبذ الدولة العلمانية بكافة           

ـذه  . السبل واجلهد يف إقامة الدولة اإلسالمية بكل قوة وبـأي عتـاد           

 لتشتعل نار تطرفـه     1966األيدلوجية قررت احلكومة املصرية شنقه يف       

.  نرباس عقوهلم ومصدر إهلـامهم      يكون حىتيف أتباعه من جديد بعد موته       

أخرجت هذه العقول املتطرفة أمين الظواهري الذي قاد مجاعة اجلهـاد يف            

مصر مث التحق بأسامة بن الدن يف أفغانستان ليكونوا اجلبهـة اإلسـالمية             

الدولية حملاربة الصهاينة والصليبيني اليت بلغت شهرا مـداها يف الغـرب            
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و حممد عطا القائد القاعـدي اجلهـادي        واآلخر ه 4 .لتأخذ اسم القاعدة  

املصري الذي يعتقد يف أنه هو املسئول عن اختطاف أربعة طيارات أمريكية            

 حسـبما تعتقـد     2001والدفع م يف عملية احلادي عشر من سبتمرب         

من خالل هذا العرض البسيط يتبني لنا دور مصر يف إخراج هذه            . أمريكا

م، كما تبدو لنا أمهية إعالن اجلماعـة        احلركات وقادا ودفعهم حنو األما    

اإلسالمية ومجاعة اإلخوان املسلمني يف مصر أما يدينان كل أنواع العنف           

املمارس ويتعهدان التزامهما باألدوار السلمية بعيداً عن العنف وأسـاليبه          

 .الذي مل جيدي نفعاً يف املاضي

 

 

                                                 
 فيتي المحتلالقاعدة هي اسم مكان أفغاني يسافر له الشباب المسلم لمحاربة العدو السو 4
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م  وعالقتهم باإلسال  التاريخ سرب أغوار : اإلخوان املسلمني 

 املتطرف

نشأت مجاعة اإلخوان املسلمني علي ضفة قناة السويس علـي يـد            

. شيخها حسن البنا حيث جتمعت القوات الربيطانية يف املنطقـة بغـزارة           

استهدف اإلخوان من خالل حركتهم هذه أن يكونوا هم األصل للتشريع           

 الـذي  1949والقانون وليس غريهم علي عكس ما جري يف دسـتور   

ن الغريب واستقي منه مواده وقوانينه فظهرت هناك العديد من          احتكم للقانو 

. الثغرات يف قانون األحوال الشخصية من طالق وزواج وغريمها الكـثري          

حاول اإلخوان أن يردوا هذا الفكر التغرييب من االستعانة بعقول الغـرب            

علي حساب العقل اإلسالمي، فانتهجوا يف ذلك جاً سلمياً خالصاً مـن            

االت واجتماعات علنية وغريها من أشكال الدعايـة املتاحـة          خطب ومق 
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ويف خالل عقدين من الزمان، انتشرت شعب اإلخوان يف مصـر           . للجميع

هذا وقد أويل اإلخوان بالغ اهتمامهم بالفقراء واملساكني والطبقـة          . كلها

الوسطي بشكل عام وكانوا حمور عملهم االجتماعي الدؤوب الذي نـال           

ويف . ستحسام علي مسـتوي الـدعوة االجتمـاعي       إعجاب اجلميع وا  

 أعلنت اجلماعة اسـتعدادها خلـوض       1941مؤمترهم العام السادس يف     

العملية السياسية ومستلزماا من انتخابات وغريها، فأعلن حسـن البنـا           

لكن منعـه زعـيم     5.استعداده للترشح لالنتخابات عن مدينة اإلمساعيلية     

، مصـطفي   1942داية من فربايـر     الوفد ورئيس احلكومة بعد ذلك ب     

النحاس، من خوض هذه االنتخابات مدعياً أن القصر امللكي مبعونة اإلجنليز           

يريد السيطرة علي اإلخوان واستغالهلم من أجل القضاء علي مزاعم الوفد           

الذي ميثل مجهرة املصريني يف التفاوض علي خلفية االستعمار اإلجنليزي يف           

                                                 
 7-226صفحة رقم ) 1979(بيومي  5
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رشيحه وخوض االنتخابات يف مقابل السماح      فقبل حسن البنا عدم ت    . مصر

للدعوة بأخذ دورها االجتماعي والدعوى مبنتهي احلرية والتعهد بتجـرمي          

 6.الكحل والدعارة املنتشرة يف أرجاء البالد

، أعلنت اجلماعـة دخوهلـا      1944وعلي الرغم من ذلك، ففي      

ت التالية   االنتخابا تمث جاء . لالنتخابات فعارضتها األحزاب املوالية للقصر    

لتشهد مقاطعة من اإلخوان والوفد علي السوية ليخسروا بذلك أي متثيل           

 1950 ينـاير    3مث جاءت االنتخابات اليت سبقت حدث       . تشريعي هلم 

وسقوط اململكة، ليتم حظر اجلماعة قانوناً مبوجـب تورطهـا يف أعمـال             

توبر مث كتب هلا بعد ذلك االعتراف الشرعي من قبل امللك يف أك           7.إرهابية

 ليوازن امللك بني قوة اإلخوان والوفد الذي مـا زال يطالـب             1951

                                                 
 7-26صفحة ) 1993(ميتشيل و فول  6
 .7-26صفحة ) 1993(ميتشيل و فول  7
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، قـام النظـام     1952 يوليـو    23وبعد ثـورة    8.باحلكومة ويطاردها 

اجلمهوري اجلديد الذي أسسه الضباط األحرار من قادة اجلـيش بإلغـاء            

كافة األحزاب السياسية عدي مجاعة اإلخـوان وثيقـة الصـلة بقـادة             

أ القوي الثورية الوليدة أن يشاركها أحـد يف تقسـيم           لكن مل تش  9.الثورة

احلكم مع اإلخوان أو غريهم فسارعت باستبعاد اجلماعـة وحظرهـا يف            

 علي خلفية تشاحن طالب اجلماعة مع الطالب املـوالني          1954أكتوبر  

قام نظام عبد الناصر بعـد      . للحركة الليربالية اجلديدة اليت أسسها النظام     

من أعضاء اإلخوان واملتعاطفني معهم رمبـا وصـلوا         ذلك باعتقال الكثري    

مث قام مبوجة اعتقاالت    . األلوف ليكونوا طرحيي السجون واملعتقالت آنذاك     

 ومت إعدام بعض قادة احلركة ومن بقي هناك علي قيد           1965أخري يف   

                                                 
 .72-368صفحات ) 1972(البشري  8
لقد تم استثناء جماعة اإلخوان من هذا الحظر لتالشي االصطدام بها من بداية الثورة وهي ما زالت  9

آما أن اإلخوان آانوا علي علم مبيت بتوقيت االنقالب . ي المستهدفجماعة مسالمة ونشاطها اجتماع
العسكري هذا والثورة تلك بيد أن بعض أعضاء الثورة آانوا أعضاء في الجماعة أو علي األقل 

 .متعاطفين معها
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 ليخلفـه   1970 موت عبد الناصر يف      حىتاحلياة عاين األسر واالعتقال     

سعي أنور السادات إيل فك االعتقال      . مغايرة متاماً أنور السادات مبنهجية    

عن مجاعة اإلخوان وفتح هلم الطريق والباب علي مصراعيه ليستفيد مـن            

وجودهم الديين ملواجهة وجماة اليساريني والناصريني لكنه مل يرفع احلظـر           

استأنفت اجلماعة نشاطها السياسي بقوة وفاعليـة       .  اآلن حىتعن اجلماعة   

مث قامـت بالعديـد مـن       . فة شهرية مت منعها بعد ذلـك      فأصدرت صحي 

 أن أعضاءها كانوا ضمن املتهمني يف أحداث        حىتاملعارضات للنظام وقتها    

 ليتم اإلفراج عنـهم يف      1981اغتيال الرئيس أنور السادات يف سبتمرب       

قام اإلخوان علي إثر    . 1982عهد الرئيس اجلديد حممد حسين مبارك يف        

رعة يف تفعيل النشاط السياسي عن طريـق إصـدار          هذه األحداث باملسا  

لقد عمـد   . جريدة شهرية مث اخلوض يف طريق انتخابات اإلحتادات املهنية        

اإلخوان إيل التغلب علي عقبة عدم التمثيل احلزيب فبادروا بالتحالف مـع            
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أحزاب أخري شرعية ورمسية ومعترف ا ليفوزوا يف االنتخابات بشـكل           

رف متثيل اإلخوان يف جملس الشعب الذي يعد أعلي         ناجح ومثمر لينالوا ش   

أصر اإلخوان علي دورهم وأحقيتهم يف التنافس       . سلطة تشريعية يف البالد   

. االنتخايب رغم تعنت النظام واستمرار محالت املالحقة ألعضاء اجلماعـة         

 مث 1984حتالف اإلخوان بدايةً مع حزب الوفد اجلديـد يف انتخابـات          

 حزب العمل االشتراكي واحلزب الليربايل االشتراكي       حتالفوا بعد ذلك مع   

. ليكونوا حتالفاً إسالمياً نزل مرشحوه بالفعل يف قائمة انتخابات احلـزبني          

علي الرغم من ذلك، قرر اإلخوان بالتشارك مع حزب العمل اإلشتراكى           

 لنقصان الضمانات الكافية لتحقيـق عدالـة        1990مقاطعة انتخابات   

، اسـتمر االثنـان يف مقاطعتـهما        1995ويف  . ااالنتخابات ونزاهتـه  

 2000لالنتخابات علي نفس اخللفية، لكن قرر اإلخوان يف انتخابـات           

 .املشاركة وعدم املقاطعة
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ومن جديد مت منع حزب العمل من تنظيم تظاهرة حاشدة يف جامعة            

، قام اإلخوان علي إثرها باالستقالل االنتخايب فخاضوا        2000األزهر يف   

واجلدير بالذكر، فقد أصبحت    ". اإلسالم هو احلل  "ات حتت شعار    االنتخاب

نسب فوز اإلخوان يف االنتخابات يف منحين صاعد غالباً حيث فـازوا يف             

 1987لكنهم يف انتخابات    .  باثين عشر مقعداً فقط    1984انتخابات  

من مجلـة   % 4 حازوا نسبة    2000 مقعداً ويف    35قد حصلوا علي    

يف هـذا   . ز قوي املعارضة جمتمعةً بنفس هذه النسبة      املقاعد يف الس لتفو   

السياق، تلوح يف األفق تلك اإلجنازات اليت حققها اإلخوان يف معتـركهم            

استهدف اإلخوان النقابات االحتكاريـة     . االنتخايب يف االنتخابات النقابية   

اليت تتحكم فيها الصفوة مثل املهندسني واألطباء والصيادلة وأطباء األسنان          

ها كما اقتحموا النقابات اليت تتحكم فيها رجاالت القانون والليربالية          وغري
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كما قامت حكومة مبارك بوضـع      10.مثل القانون واألكادميية والصحفيني   

العراقيل أمام اإلخوان يف النقابات حيث فرضت حصة أصوات انتخابيـة           

 يتم الترشيح يف االنتخابات وذلك بغرض تنحية اإلخوان عـن           حىتزائدة  

مث قامت احلكومة كذلك بإرجاء انتخابات النقابـات        . نتخابات بأسرها اال

املهنية حينما علمت مسبقاً أن اإلخوان سـيكون هلـم شـأن يف هـذه               

وعليه، قام بعض املسئولني احلكوميني ومن تبعهم من املتعصبني         . االنتخابات

ضد اإلخوان بتربير أفعال احلكومة هذه متحججني بأن اإلخوان مل يبقـوا            

وفوق كل ذلك، حيلوا هلؤالء املسـئولني       . علي تعهدهم يف التعامل السلمي    

احلكوميني ومن تبعهم أن يؤكد علي أن اإلخوان يقومون مبا يقومون به من             

أعمال خري وبر ومن املشاركة يف األعمال االجتماعية وغريهـا لـيس إال             

اب شعبية  دف التغطية والتستر علي أعماهلم السرية الشائكة ومن مث اجتذ         

                                                 
 .1994، روي 2002، آيبل 2000عبدو  10
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وأكـد بعـض الكتـاب      . حامية هلم أو متبنية لفكرم أو متعاطفة معهم       

املتحاملني علي اإلخوان أم مل يثبتوا يوما ما ثبام علي إتبـاع الوسـائل              

 1952السلمية عرب التاريخ، وأكرب دليل علي ذلك أم قبل ثورة يوليو            

نهم مل يفعلوا   كانت الفرصة قد سنحت هلم بالفعل إلقامة حزب سياسي لك         

هذا ويضـيف   . مما يدل داللةً واضحة علي عدم متسكهم باملبادئ السلمية        

: الكتاب مؤكداً وجود عدة أسباب وراء رفضهم وضعية احلزب السياسي         

أمهها أن اإلخوان يعدون جمتمعاً يسمي جمتمع اإلخوان املسـلمني وهـذه            

 اإلسـالمية   الفكرة دمه باألساس، أن فكرة األحزاب دم عصبة األمـة         

وتشيع يف جوانبها الفرقة والتشرذم، سيتم مبوجبها اختـزال اجلماعـة يف            

حزب سياسي ويتم القضاء علي اجلماعة وأفكارها وأهدافها اليت ترتقـي           

فعلي الرغم من إميان اإلخوان العميـق       . فوق مستوي احلزبية أو االحتادية    

دة، فقـد حـاول     بقوة أفكارهم ومتانتها وعلوها علي جل األفكار املوجو       
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ومـن  . اإلخوان تشكيل حزب سياسي، لكن قوبل األمر بالرفض القاطع        

جانبهم حاول أعضاء منشقون عن صف اإلخوان يف التسعينات تشـكيل           

حزب سياسي أمسوه حزب الوسط وسعوا قدر استطاعتهم إيل تسجيله يف           

سجل جلنة األحزاب السياسية لكن مت رفضه ولفظه ثالث مرات بسبب أن            

 حيظر تشكيل األحزاب علي أساس ديـين        1977ن األحزاب لعام    قانو

 .عقدي

وكانت الدعوى الثانية ضد اإلخوان تتمثل يف تـورطهم يف بعـض            

ممارسات العنف مثل سعيهم يف إقامة دولة مستقلة من خـالل املتـاجرة             

كما . بالقضية الفلسطينية وحماربة القوات الربيطانية علي شط قناة السويس        

بالعديد من التهم ذات الطابع العنفواين اإلرهايب، منها الشروع         مت اامهم   

يف قتل قاضي وضابط شرطة إيل جانب ديد بعض املسارح والسـينمات            

ودور العرض إيل جانب كل ذلك قتلهم لرئيس الوزراء املصري حممـود            
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 حينما قـرر حـل اجلماعـة        1948 ديسمرب   28فهمي النقراشي يف    

كمـا صـرح    11. ي هذا القرار حبياته يف املقابل      أود حىتوحظرها قانونياً   

اإلسالميون بوجود فعلي جلهاز سري رمبا مل يكن املرشد العام علي علم به             

كما أكدوا علي أن مجهور املصريني      . أو كان جيري عكس رغباته وتطلعاته     

 1965 و   1954ما زالوا يأكدون علي أن حماولة اغتيال عبد الناصر          

ء علي اإلسالميني فكانت حماولة توريطية ليس هلا        كانت من حماوالته للقضا   

ومل يسلم اإلخوان يف الوقت احلاضر من مثـل         12. سند من الصحة أصالً   

هذه التهم، حيث امت اجلماعة يف أعقاب اغتيال الرئيس السادات عـام            

 بتشكيل سري يقوده كمال السنانريي عضو جملـس شـوري           1981

. ت األخري جراء التعذيب يف سجنه     لكن مل تثبت هذه التهم وما     13.اجلماعة

يف هذا اإلطار، مل تتهم اجلماعة ذه االامات يف عصر مبارك احلايل لكـن              
                                                 

 .1972البشري  11
 .1982رمضان  12
 .2002، الظواهري 1996عالم  13
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من مت اعتقاله من أعضائها أصبح يتهم بانتمائه جلماعة حمظورة قانوناً مما يعد             

لقد كانت هذه التهم الصقة يف اإلخوان فقـط حينمـا           . انتهاكاً للقانون 

سية حبلي باملزيد من اجلماعات املتطرفة مثل اجلماعـة         كانت الساحة السيا  

لقد عمل أمين الظواهري القائد اجلهادي      14.اإلسالمية واجلهاد اإلسالمي  

 وذلك قبل رحيلـه     1980املعروف يف عيادة تابعة لإلخوان املسلمني يف        

إيل أفغانستان ألداء اجلهاد هناك مع رفقته اجلهاديني الذين تبنوه من مصـر       

وصرح الظواهري أنه   15.قائداً من أهم قوادهم داخالً وخارجاً      صار   حىت

أخرب اإلخوان عن طريق واسطة ما بانتمائه للجهاد ومن مث وجوب التنسيق            

مع اإلخوان الذين قالوا بضرورة تزعمهم للحركة اجلهادية وهي من أويل            

فبادر اإلخوان يف الثمانينـات إيل دعـوة        . الضروريات الدعوية املعاصرة  
                                                 

 تشكيل جماعة الجهاد في السبعينات علي يد عبود الزمر الضابط السابق في الجيش المصري تم 14
 .2002راجع الزيات . وهو ال يزال معتقًال حتي اآلن

دها   1981زار أيمن الظواهري أفغانستان لمدة شهرين في     15 ان     1986 ومن بع ، لكن من تواجد بره
ره تواجد الع            ذي آ ي مصر        الدين رباني في أفغانستان ال ا إل ي السودان ومنه اك رحل األول إل رب هن

ان السحيق في                     د نصر طالب ي أفغانستان بع د إل ق       1996ليرجع من جدي ن الدن ويصبح رفي  ليرافق ب
 .2002 والزيات 2002راجع الظواهري . دربه ويختفيان بالتزامن مع دخول األمريكان ساحة البالد
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 اجلماعة اإلسالمية إيل دخول حظرية اإلخوان فرفض أعضائها مـن           أعضاء

صعيد مصر لكن وافق الكثري من الدلتا ومشال مصر علي االنضمام فوفقوا            

كما نلحظ أيضاً أن اإلخوان قـد جنـدوا بعـض احملـاميني             16.لذلك

ليتخصصوا للدفاع عن اجلماعات اإلسالمية وخاصة اجلهـاد واجلماعـة          

مة أو األقباط أو أعمال إرهابية علي خلفية م تلصق          اإلسالمية ضد احلكو  

كما نلحظ تواجد توأمة واضحة بني اإلخوان واجلهاد بل رمبا كـان            . م

هناك تنسيق استراتيجي ومادي واضح بينهما وهو ما نلحظـه يف الواقـع             

لقد أخطأت احلكومة حني اعتمدت يف قراراـا جتـاه مجاعـة            . املشاهد

ي االدعاءات والتأويالت اليت ال تقدم وال تؤخر فضالً       اإلخوان املسلمني عل  

لقد أثبـت اإلخـوان     . عن أا ال تثبت أمام تيار احلقائق اإلخوانية املتزايد        

                                                 
ول دعوة اإلخوا           16 ان وحلمي               آان من الذين وفقوا إلي قب اء الجماعة اإلسالمية عصام العري ن من أبن

ذين     كندرية ال ة اإلس ن جامع ي م ر الزعفران اهرة وعم ة الق ن جامع وح م و الفت نعم أب د الم زار وعب الج
ات                 ات والبرلماني ودون اإلخوان في النقاب ادة يق ك ق د ذل ارك  2002راجع الظواهري    . أصبحوا بع  ومب

1997. 
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استقرارهم وثبام علي فكرة احلراك السلمي الذي يهدف إيل اسـتخدام           

كافة الوسائل السلمية يف اإلصالح رغم ضغط احلكومة وتعنتها بإجراءاا          

مل يثبت أخرياً عن اإلخوان أية توريطات يف عمليات عنف علـي            . عيةالقم

 يتثىن فهم   حىتمدي تارخيها، لكن ال بد من فهم سياق رفض فكرة احلزبية            

 .األيدلوجيات اإلخوانية بعيداً عن ادعاءات احلكومة غري املربرة أو املسببة

 تاريخ اجلماعات اإلسالمية املسلحة يف مصر

صبح لزاماً علينا أن نتحدث بكـل تفصـيل عـن           يف هذا األثناء، أ   

اجلماعات املسلحة يف مصر اليت تربصت بالواقع السياسي وأحدثت الكثري          

من األحداث العنفوانية الدامية وعلي رأسها اجلماعة اإلسالمية اليت بلغت          

يف التطرف املسلح مبلغاً عظيماً وها هي اآلن تتعهد باملشاركة السياسـية            

 التغيري واإلصالح السلمي والتخلي عن أعمـال العنـف          السلمية يف إطار  

يف السبعينات، ظهـرت هنـاك فرقتـان إسـالميتان          . واإلرهاب املسلح 
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مسلحتان لكن مل يكتب هلم البقاء إال قليالً كان أحدها جمموعة األكادميية            

الفنية العسكرية اليت قادها صاحل سرية حيث كانت تابعة حلزب التحريـر            

، خططت هذه اجلماعة لقلب نظام احلكـم        1975ام  ويف ع . اإلسالمي

عن طريق اغتيال الرئيس وأعضاء احلكومة البارزين بالتعاون مع األكادميية          

الفنية العسكرية اليت مدم بالسالح املستهدف لتنفيذ العملية اليت تكونت          

من خطوتني أوهلا اغتيال الرئيس وأتباعه وثانيها السـيطرة علـي جهـاز             

عالم، لكنهم فشـلوا يف أول خطـوة مث مت القـبض علـيهم              الراديو واإل 

مث كانت اجلماعة الثانية املتمثلـة يف مجاعـة الـتكفري           . واعتقاهلم يف حينه  

واهلجرة اليت ترأسها شكري مصطفي املهندس الزراعي حيث قاموا باغتيال          

الشيخ الذهيب وزير األوقاف املصرية األسبق الذي عارضهم يف تفسـريهم           

رمي مث مت القبض عليهم هم اآلخرين والزج ـم يف غياهـب             للقرآن الك 

السجون جزاء ما فعلوا من جرم ومن مث قتل قائدهم قصاصاً بالشيخ املفيت             
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ن األشهر  حىتمث يأيت دور اجلماعتني املسل    17.ومل يظهر هلم وجود من حينها     

يف تاريخ احلركات املسلحة يف مصر ومها اجلماعـة اإلسـالمية واجلهـاد             

أتت بدايةً اجلماعة اإلسالمية من صعيد مصر برئيسـها كـرم           . ياإلسالم

مث يأيت دور مجاعة اجلهـاد      . 1979زهدي من أسيوط واملنيا حتديداً يف       

اليت نالت انتشاراً واسعاً يف القاهرة علي يد جمموعاا ومؤسسـي هـذه             

أبرز هذه اموعات تلك اليت ظهرت يف منتصف السـتينات          . اموعات

. طبيب أمين الظواهري مث توايل تأسيس اموعات علـي إثرهـا          علي يد ال  

 مث كانت جمموعة    1975فكانت جمموعة حيي هاشم اليت ظهرت يف عام         

 مث جمموعـة إبـراهيم سـامل يف         1977سامل الرحال وحسن احللوي يف      

ومت ضم اموعتني األخريتني ومزجهم لتكون حتت قيـادة         18. 1979

                                                 
17 CPSS (1995), pp. 182–3. 
ة                             18 ع عن تشكيل فرق د داف ان ق ام وآ دعي الع ان نائب الم آان يحي هاشم من أبرز المؤسسين حيث آ

ا    ة وعتوه ه الحكوم ال صعيد مصر تجاب ي جب ابات ف ات   . عص ل عملي ي أوائ ه ف ر حيات د األخي م فق ث
 .2002راجع الزيات . 1975مجموعته في صعيد مصر في 



IKHWANWEB TARJAMAT 
  IkhwanScope.com

 
 

 I K H W A N W E B  T A R J A M A T                -  3 8  -  IkhwanScope.com 

مجاعـة اجلهـاد باجلماعـة اإلسـالمية يف         حلقت  . حممد عبد السالم فرج   

 بعد اغتيال الرئيس السادات يف السادس مـن أكتـوبر عـام             1981

وقد أعدوا سوياً لعملية نوعية يف أسـيوط ـدف إيل قلـب             . 1981

وتنسـب  . احلكومة فأودت حبياة الكثريين وباءت بالفشل بعد كل ذلـك         

ر القرن العشرين يف    هلاتني اجلماعتني كل أعمال العنف اليت حدثت يف أواخ        

بعد هذا االحتاد واملزج الذي حـدث يف        . مصر باسم اإلسالم وحتت رايته    

، انشقت اجلماعتني حول قيادة اجلماعتني متحديتني حيث رفضوا         1981

قيادة عبود الزمر لكونه حبيس سجنه ورفضوا قيادة الشيخ عمـر عبـد             

 19.الرمحان لكونه كفيفاً

 
 
 

                                                 
 .2002الزيات  19
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 حماولة فهم اإلسالم املتطرف

قد كان قادة اجلماعة اإلسالمية واجلهاد من صفوة اخلرجيني مـن            ل

كليات مرموقة يف البالد علي رأسها الطب واهلندسة والعلـوم واحلقـوق            

مث كانت نشأم يف الطبقة الوسطي أو غريهـا مـن الطبقـات             . وغريها

ويف دراسة حـول السـجناء      . االجتماعية الكرمية العليا كما كان بعضهم     

سجون السبعينات أثبتت أن هذه اموعة املعتقلة كانت مـن          القابعني يف   

أرقي قادة العلم واملعرفة ومن ذوي االختصاصات اهلامة علي صعيد احلياة           

بينما أظهرت دراسة أخري أن أعضاء تنظيم اجلهـاد         20.املعرفية يف مصر  

كانوا من طبقات دنيا معدومة يف صعيد مصر ومل يكونوا علـي مسـتوي              

لقـد اتفقـت اجلماعـات      . بأقرام من اجلماعة اإلسالمية   تعليمي يقارن   

اإلسالمية كلها مبا فيهم اإلخوان املسلمون علي أن أولويتهم هـي إقامـة             

                                                 
 .1981إبراهيم  20
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. الدولة اإلسالمية وعليه فقد مت اجتذاب العناصر املتحمسة هلذا الغـرض          

لكن رأي أعضاء اجلهاد واجلماعة اإلسالمية أن اإلخوان فشلوا يف جهادهم           

يف إقامة الدولة اإلسالمية، وعليه فالبد مـن فرضـها بالسـيف            السلمي  

لكـن مل   . والبندقية علي هذا اتمع واحلكومة اجلاحدة الناكرة لشرع اهللا        

يويل أيهم أدين عناية بالتفاصيل اليت حتكم ـا الدولـة اإلسـالمية دون              

وتري هذا القصور   . الوقوف علي حد النطاقات العامة اليت يتكلمون فيها       

 الفهم يرجع إيل انقطاع اتصال هذا اجليل باإلخوان والتعـرف علـي             يف

لقد . وسائلهم السلمية ورؤى اجلهاد ومتطلباا يف الوقت واحلني املناسب        

أسس حسن البنا اإلخوان تأسيساً يسمح هلم مبرونة حركية مع اجلو العـام           

لكن . دون اخلضوع أو التطرف حيث كان قائدهم واملرشد العام األول هلم          

علي اجلانب اآلخر، كان أبرز قادة التطرف هو سيد قطب والباكستاين أبو            

األعلى املودودي وشيخ اإلسالم ابن تيمية الذي عاش يف القـرن الثالـث             
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وعلي كان تأسيس احلاكمية اليت تقضي بأحقية حكـم         21.عشر امليالدي 

 هـم   العامل تبعاً لقوانني خالق هذا الكون ومن مث محل الناس علي ذلك إن            

لذا كان هذا العنف لسببني رئيسني أحدها هذه اهلدنة اليت وقعتها           . رفضوه

احلكومة املصرية مع نظريا اإلسرائيلية اليت حتتل األراضي الفلسطينية اليت          

وثانيها أن احلكومة رفضـت     . متثل التراث اإلسالمي األغلى علي اإلطالق     

ر اإلمكان وهـو أويل     تطبيق شرع اهللا ومن مث جيب فرضه عليها بالقوة قد         

أبواب اجلهاد عندهم للقضاء علي تغييب حكم اهللا يف أرضه منذ تأسـيس             

إيل . الدولة احلديثة يف مصر علي يد حممد علي يف التاسع عشر املـيالدي            

جانب االعتماد علي قانون نابليون املدين وما أضـافه السـنهوري مـن             

 شـكك   لقـد . 1949إضافات مستوحاة من القـانون األوريب عـام         

                                                 
م      1952د قطب أحد قادة اإلخوان البارزين قبل ثورة         لقد آان سي   21 ورة ث ادة الث دي ق روفين ل  وأحد المع

ي       1964 حتي   1954تم اعتقاله في     ه ف اد اعتقال ة السعي لقلب نظام        1965 ثم يع نقه بتهم تم ش ا ي  حينم
ا          . الحكم واإلطاحة بالحكومة الموجودة    ي الجو اإلسالمي الع ه عل ر بالفعل من خالل آتابات د أث ي  لق م إل

ن خالل     رًا م ا فك تان وأسس له ي باآس ة اإلسالمية ف أ الجماع ذي أنش ودودي ال ى الم و األعل ب أب جان
 .آتاباته بالغة األهمية
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 1980اإلسالميون من جانبهم يف تعديل السـادات للدسـتور عـام            

واعتباره الشريعة اإلسالمية هي األصل الدستوري الثاين حيث كانت وال          

تزال تباع اخلمور ويتاجر بالربا يف البنوك وما زال الترويج للزنا من خالل             

 الكازينوهات موجوداً علي األرض، فكيف يتم تطبيق هذا النص يف ظـل           

كما وقف السادات يف وجه اإلسالميني      . وجود هذه االنتهاكات الدستورية   

ومنعهم من فرض قانون يفرض الزى واخللق اإلسـالمي يف ظـل هـذا              

 .الصراع

 
 التقليل من عمليات العنف السياسي

 بعد اغتيال الرئيس السادات وبعد القبض علي املئـات بـل رمبـا             

تعت مصر بفترة هدوء نسيب مـا       اآلالف من أعضاء اجلماعة اإلسالمية، مت     

قامت مسئولو األمن خالهلا بالتحـدث مـع        . 1987 و   1983بني  
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أعضاء اجلماعة والتفاوض معهم عن التنازل عن أعمال العنـف ومـن مث             

تسليم كل ما خيص هذه األعمال والعمل علي تصـفية هـذه األفكـار              

 اجلماعـة   قبلت قادة . العنفوانية لتثمر يف مناخها السلمي الدعوى السليم      

هذا الطرح بعض الشيء لكن شريطة أن يتم اإلفراج عن قـادة اجلماعـة              

 يتثىن هلم القيام مبثل هـذه       حىتالطالبية من غياهب السجون واملعتقالت      

ومن جانبه صرح طلعت فؤاد قاسم قائد اجلناح العسكري للجماعة          . املهام

ـ            ف الضـغط   بأنه قد مت تبين هذه الفكرة من أجل استمالة احلكومة لتخفي

يف هذا اجلو اهلادئ بعض الشـيء       22.احلاد عن أعضاء اجلماعة اإلسالمية    

 بالتعاون مع   1987قرر اإلخوان خوض غمار االنتخابات التشريعية يف        

حزب العمل لتكوين جبهة التحالف اإلسالمي الذي فاز بثمانية ومخسـني           

ـ            وان مقعداً علي مستوي التحالف العام منهم مخسة وثالثون مقعـداً لإلخ

                                                 
 .1997مبارك  22
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لكن علي الرغم من تقدم اإلسالم املعتدل يف إطاره السلمي          . املسلمني فقط 

هذا، مل يكن ذلك حافزاً علي كل حال لإلسالم املسلح أن يلتفت خلفـه              

 حراكاً  1987فقد شهد عام    . لإلسالم السلمي ويأخذ منه العظة والعربة     

ن، حىتغري عادي علي مستوي التكتيكات واأليدلوجيات للجماعتني املسل       

إذاً فقد احنل عقد اجلماعتني وانفصلت أواصرهم حينما        . اإلسالمية واجلهاد 

اختلفوا علي مستواهم القيادي لتعمل كل مجاعـة علـي حـدة طبقـاًُ              

علي هذا الصعيد، قامت اجلماعـة      . أليدلوجيات ومنطق جديد خاص ا    

اإلسالمية بتشكيل جناح عسكري خاص ا ونقلت متركزها مـن املنيـا            

يوط لتكون يف القاهرة يف عني مشس حتديداً مما يعد نسـفاً لالتفاقـات              وأس

املنعقدة بينهم وبني القوي األمنية حول األيدلوجيات الواجب العمل ا يف           

وحدثت املزيد من االصـطدامات     . املرحلة احلالية اليت ال تتبين أي تصعيد      

جتمعهم يف  بني أعضاء اجلماعة وبني قوات األمن يف عني مشس وخاصة حني            
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ومن جانبها، جت كذلك مجاعـة      . مسجد آدم حيث حديثهم األسبوعي    

اجلهاد جاً تغيرياً علي مستوي القادة حيث تويل أمين الظواهري القيادة يف            

مصر لكنه سافر للمرة الثالثة إيل أفغانستان وخلف وراءه قائداً ممن يثـق             

 حـىت  1992 زاد العنف يف مصر ما بني     23.فيهم من تالمذته ومريديه   

وعلـي صـعيد    24. مث بدأ يف االحندار والتالشي تـدرجيياً       1997عام  

املالحقات والتصعديات بني اجلماعة اإلسالمية واألمن، قام األخري مبدامهة         

منازهلم وأماكن جتمعهم واعتقل من قدر علي اعتقاله واغتال من قدر علي            

. الء حمي الـدين   اغتياله أمثال املتحدث الرمسي باسم اجلماعة اإلسالمية ع       

وكان رد فعل اجلماعة مبثل شراسة فعل احلكومة يف اغتيال القادة، حيـث             

                                                 
رة       23 اب فك ي حس دولي عل رة الصراع ال ده فك دت عن ن مصر، تأآ واهري ع ن الظ ل أيم دما رح بع

 1989 إلي جنب مع بن الدن ليكونوا القاعدة في   عمل األخير جنباً  . السيطرة علي مصر األآثر انغالقية    
ة         ي المنطق ات ف ن المجموع ر م ا الكثي ع منه ة تنب واة جهادي ون ن ن     . لتك ر م ا الكثي ع منه ل نب وبالفع

ر          اد       . المجموعات في البلقان وآسيا وجنوب شرق آسيا وغيرها الكثي ر جماعة الجه د اختفي أث ه فق وعلي
دة لت ي القاع دما انضمت إل ن الدن  المصرية بع ن ب دما أعل اد بع دة الجه ك بقاع د ذل ًا سمي بع ون فيلق ك

 .والظواهري تشكيل جبهة العالم اإلسالمي العالمية لمحاربة الصهاينة والصليبيين في المنطقة
24 CPSS (1995), pp. 163–209, 291–306. 
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أعلنت اجلماعة مسئوليتها عن الضلوع يف عملية اغتيال وزيـر الداخليـة            

 ويف اغتيال رئيس جملس الشعب رفعت احملجـوب         1989زكي بدر يف    

ل ، وحماولـة اغتيـا    1992واغتيال الكاتب العلماين فرج فودة يف       25

 مث حماولة اغتيال    1993الكاتب احلائز علي جائزة نوبل جنيب حمفوظ يف         

 مث الضلوع يف عملية قتل وإرهاب ستني سائحاً         1995الرئيس مبارك يف    

 نـوفمرب   17أجنبياً يف األقصر يف معبد حتشبسوت يف دير البحـاري يف            

كما ضلعت مجاعة اجلهاد يف العديد من االغتياالت اليت منيت          . 1997

لفشل منها حماولة اغتيال وزير اإلعالم صـفوت الشـريف يف أبريـل             با

 ومن بعده حماولة اغتيال وزير الداخلية حسن األلفي يف أغسطس           1993

يف نفس العام ومن ورائهم رئيس الوزراء عاطف صدقي يف ديسمرب مـن             

واجلدير بالذكر، فقد قضت هذه العمليات يف املقابـل علـي           . نفس العام 

                                                 
س مجلس الشعب حاولت الجماعة اإلسالمية اغتيال عبد الحليم موسي لكنهم اغتالوا بفعل الخطأ رئي 25

 .المحجوب
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رواح الربيئة املساملة بل رمبا كانت ذات انتماءات إسـالمية          العديد من األ  

سلمية إضافة إيل األقباط ورجاالت الشرطة والسياح الذين راحوا يدفعون          

 26.مثناً ليس هلم فيه ناقة وال مجل

علي هذه اخللفية املشينة، بـدا امتعـاض العامـة والعلمـاء بـل              

لي اإلسالم الـيت تقتـل      واإلسالميني املعتدلني من هذه األفكار الدخيلة ع      

بل ساء حـال الـبالد وجـاءت        . وتذبح املدنيني واألبرياء باسم اإلسالم    

التوصيات من هنا ومن هناك إلاء احلالة املأساوية اليت تعيشها البالد مـع             

من جانبهما كون ثالثة من العلماء البارزين هم الشـيخ          . اإلسالم املتطرف 

غزايل والشيخ عبد املنعم النمر جبهة      حممد متويل الشعراوي والشيخ حممد ال     

للتفاوض من أعضاء هذه اجلماعة لنبذ العنف والتحرك مبنطـق األعمـال            

أصـبح وزيـر    . الدعوية السلمية وتسليم كل األجهزة السرية املسـلحة       

                                                 
 .آاغتيال المحجوب مكان عبد الحليم موسي 26
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الداخلية يف هذا األثناء جمرباً علي التوقيع علي هذه املعاهدة بعد أن فشلت             

سئولو احلكومة عدم التفاوض وجديته خاصية      هذه احملادثات وبعد أن قرر م     

 27.مع هؤالء اإلرهابيني

 
 مبادرة اجلماعة اإلسالمية لوقف العمليات املسلحة

 صرحت اجلماعة اإلسالمية أا ستتخلى عن جل        1996يف أبريل   

 1997كما عاودت تعهدها يف     . أنشطتها املسلحة بطريق غري مشروطة    

ل العنف والعنفوان باسم اجلماعة يف      للمضي قدماً يف طريق ختليها عن أعما      

الداخل واخلارج ومن هم يف السجون واملعتقالت، وخاصة بعد أحـداث           

مث جيـيء التعهـد     28. اعتقاالت أسوان األخرية ألعضائها البارزين هناك     

                                                 
 .2002الزيات  27
 

اآلتي                     28 م آ ون مجلس الشورى الخاص به ذين يمثل : من أهم القادة البارزين في الجماعة اإلسالمية وال
راهيم،                            د اهللا إب اجح عب ي الشريف، ن رم زهدي، عل د، آ د محم د المجي افظ، عاصم عب أسامة إبراهيم ح

راهيم              م د العظيم إب دوالبي وحمدي عب ؤاد ال ة، ف د              . حمد دربال د أحم رم محم ي لسان آ بما جاء عل وحس
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الثاين هذا يف ضوء أحداث احملاكمات العسكرية اليت متت ممارسـتها حبـق             

مث جاءت أحداث   . خ التعهد األخري  أعضاء اجلماعة منذ عهد قريب من تاري      

األقصر لتخيم علي الواقع هذا وتضع هذا التعهد نصب األعني األمر الذي            

أثبت عدم تعهد كافة أعضاء اجلماعة ذا املنهج السلمي املتوقع للجماعة           

لكن بقي التعهد هذا قيد التنفيـذ       . أن تسري عليه فيما استقبل هلا من أيام       

 وجنح يف السيطرة علي موقف اجلماعة اليت أعلنتـه           آيت مثرته  حىتالتدرجيي  

األمـر اجلـدير    . وجددت التعهد عليه لكن فقط مع مرور األيام وكرها        

بالذكر هنا هو هذا األسلوب الذي مت عرض هذه املراجعـات للجماعـة             

اإلسالمية علي مستوي قادا خاصة فيما خيص اجلانب اإلعالمي املميز إيل           

جريدة املصور بااللتقاء مـع أعضـاء اجلماعـة         حد كبري الذي قامت به      

وقد قام  . وتصوريهم وأخذ جوانب املراجعات اليت اعتمدا اجلماعة مؤخراً       

                                                                                                                                                    
ة                ان قراب د الرحم د الجماعة وتربطه بعمر عب رم زهدي هو قائ إن آ دة المصور ف ر جري يس تحري رئ

 .الصهر ويعمل ناجح عبد اهللا إبراهيم في موقع التنظير للجماعة
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ذا السبق الصحفي مكرم حممد أمحد رئيس حترير جريدة املصور وهو من            

قام القادة املذكورون للجماعـة     29.مستشاري الرئيس مبارك الشخصيني   

 ومعتقالت مصر أقنعوا فيها كل من ينتمي إيل         اإلسالمية جبولة علي سجون   

اجلماعة اإلسالمية من قريب أو بعيد مببادرم إلاء حالة العنف ودعـوة            

السيف اليت تبنوها يف املاضي وقد أمثرت هذه اجلولة إيل توحيد اجلماعـة             

مث قـام   . 2002علي رأي املبادرة إيل حد كبري وقد كان ذلك يف ربيع            

 املراجع اليت بينت فيها رؤاهم هلذه املبادرة ودواعيهـا          القادة بتأليف بعض  

من الناحية الشرعية متزامنة مع متطلبات الواقع وأحداثه إضافة إيل ثبـت            

مبؤلفي هذه املراجع واملشاركني يف اعتمادها الشرعي من علمـاء األمـة            

 اآلن إيل اللغة اإلجنليزية لكين أكتفي       حىتالوسطيني ومل تترجم هذه الكتب      

فالكتاب األول الذي ينسـب إيل إبـراهيم        . رض بعضها يف إطار سريع    بع

                                                 
ة المراجعات في          أجريت أول مقابلة مع أعضاء       29 و    21الجماعة اإلسالمية علي خلفي د   2002 يوني  وق

 .2002تم جمعها في آتاب مستقل في سبتمبر 
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والذي ذهب فيه   " مبادرة وقف العنف  "حافظ وعاصم عبد ايد حممد وهو       

فقد قرروا أن   . الكاتبان إيل تأسيس مفهوم املبادرة من أجل حتقيق املصلحة        

هذه املبادرة من أجل الوقوف علي صاحل األمة الذي يقتضي وقف العنف            

قرر االثنان أن ما كانوا يفعلونه باسم الـدين         . نزع السالح من املسلحني   و

من عنف وقتل باسم اجلهاد بدي يف غري صاحل األمة بل إنه يعمل لصـاحل               

. أعداء األمة وهم إسرائيل وأمريكا واألنظمة العلمانية حسـب تقريـرهم     

وعليه فليست هناك حجة أو سند شرعي يدعو إيل الرجوع إيل مثل هـذه              

وعليـه  . األعمال وج هذه املناهج اليت أثبتت عدم جناعتها وانعدام مثرا         

أوالً اجلهاد حرام إذا مل يؤيت      : فقد قرروا أن بعض األحكام اخلاصة باجلهاد      

اجلهاد حرام إذا مل يستطع     مثرته أو إذا أعاق احلركة السلمية للدعوة، ثانياً         

أهله أن يقوموا به علي وجهه الصحيح، ثالثاً اجلهاد حـرم إذا اسـتهدف              

مسلمني يعيشون يف أحياء مسيحية فأضر م مجيعاً، ورابعاً فـال حاجـة             
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للجهاد إذا قرر أهل الكتاب أن يعيشوا يف سالم ووئام مع املسلمني كمـا              

فاسده أو إذا أدي إيل فشل ذريع       سيكون اجلهاد حراماً إذا فاقت مصاحله م      

ذه احلجج وتلـك الـرباهني      . يف حتقيق السالم الذي يرنوا إليه اإلسالم      

الواضحة واستدالالت القرآن والسنة وآراء العلمـاء املخلصـني كلـل           

 يف توصيل الفكرة العميقة إيل أصحام وأصـدقائهم يف         ااملؤلفان جمهوديهم 

 .ارجاجلماعة اإلسالمية يف الداخل واخل

إضافةً  إيل ذلك، فقد عرض الكتاب بني طياته هذا اخلالف الـذي             

 اتفـق   حىت 1997حدث بني قادة اجلماعة حول هذه املبادرة منذ عام          

اجلميع بالداخل واخلارج علي أحقية نبذ العنف وأعماله غري الالئقة ومن مث            

 .االجتاه حنو السلمية ودعوا املثمرة

لذي ج منهاج سابقيه حيث كتبه محدي       مث أيت دور الكتاب الثاين ا     

وقد أوضحوا جلياً   . عبد الرمحان وناجح إبراهيم وعلي الشريف باملشاركة      
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األخطاء املرتكبة يف الفترة املاضية علي يد اجلماعة اإلسالمية، لـذا مسـوه             

وقد متت مراجعة هذا    ". تسليط األضواء علي ما وقع يف اجلهاد من أخطاء        "

دة التارخييني يف اجلماعة وقد قاموا بإجازته والثنـاء         الكتاب من جانب القا   

كما اشتمل هذا الكتاب علي العديد من املراجعات الفكريـة الـيت            . عليه

خلص الكتاب الثالثة إيل أن     . كانت مادة للجدل لكنها اليوم مادة احلسم      

اجلهاد وسيلة وليست غاية يف حد ذاا، وعليه فال جيوز يف احلاالت الـيت              

يها فشل اجلهاد متاماً أن تعلنه وخاصة أن الظروف ال تسمح به كما             تتوقع ف 

كما عمـدوا إيل املصـادر الـيت        . ال جيوز التمسك بتطبيقه يف هذا احلني      

اعتمدوا عليها قدمياً بالنقد والتحليل وخلصوا إيل أن عصرهم يف القـرن            

ا، الثالث عشر امليالدي بعيد كل البعد عن األوضاع املعيشية اليت نعيشـه           

وبناءاً علي اختالف حالة املستفيت فال جيوز أخذ الفتاوى غري املالئمة هذه            

 وإن كانت من ابن تيمية لبعده عن الوقت احلاضر وإملامه           حىتإيل حد بعيد    
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مث عمدوا إيل حرمة دم املسلم ووجوب مراعاة حرمتـه          .مبقتضيات الواقع 

أدين نوع من األذى    فضالً عن أولئك الذين ساملوا املسلمني ومل يصدر منهم          

مث تطرقـوا إيل    . للمسلمني الذين حيل للمسلمني أن يتقربوا إليهم بالسالم       

مسألة السياحة والسياح األجانب فقالوا بضرورة أن تضمن هلـم الـبالد            

أمنهم واستقرارهم إذ هم حيلون علينا ضيوف شرف لكن البد أن جييئـوا             

.  أي إجراء غري شرعي    هم اآلخرين بطريق معتمد ال يشتمل علي تزوير أو        

وعليه مت التوقيع علي هذا الكالم وتتابعت حركـة السـياحة يف الـبالد              

واختتم الكتاب حديثهم مبـدي سـلبية       . وأمثرت هذا الكالم بشكل جيد    

اآلثار املترتبة علي اخلالفات الدائرة علي مسرح عمليات األمة اإلسـالمية           

ة يف تاريخ اجلماعات    وألول مر . ومن مث واجب النهوض حلل هذه املعضلة      

اإلسالمية يتم استصدار كتاب عن التكفري وجه اخلطأ يف املعاجلة وسـوء            

الفهم الصحيح لإلسالم، علي هذه اخللفية ألف محدي عبد الرمحان وعلي           
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حارب ". حرمة الغلو يف الدين وتكفري املسلمني     "الشريف كتاباً قيماً أمسوه     

التكفري والغلو اليت أدت إيل مزيد من       الكاتبان يف ثنايا هذا الكتاب مسألة       

التعقيدات اليت نبعت بالفعل عن عقل ال يفهم هذا الدين الفهم الصـحيح             

بعيداً عن العلماء غري الواعني بدقائق هذا الدين وحساسيته البالغة خاصـة            

حتدث . يف ناحية انتمائه واحملافظة عليه وعدم التشكيك يف انتماء اآلخرين         

يد اللهجة عن هؤالء العلماء الضالني املضلني وأتباعهم        الكاتبان حبديث شد  

الذين اختذوا منهم منرباً وقبلة يتجهون هلا ليشربوا من كأسها شراباً شديد            

دافع الكاتبان بشدة عن حرمة تكفري السياسيني واملفكرين والقادة         . املرارة

 والكتاب وأهل الرأي خاصة يف إجتهادام يف التعامل مع غري املسـلمني           

وما زال الكاتبان يصران علي جواز إظهار هذه املـودة          . وإظهار املودة هلم  

لغري املسلمني املساملني غري احملاربني بزيارم وتتبع مـوامسهم وأعيـادهم           

ونئتهم واملشي يف جنائزهم وتعزيتهم وما ميليه الواجب علي املسلمني يف           
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براهيم حافظ كتاباً   مث كتب علي الشريف وأسامة إ     . االجتهاد يف فعل ذلك   

أوضحوا فيه وجوب   " النصح والتبيان يف تصحيح مفاهيم احملتسبني     "أمسوه  

دعوة األمر باملعروف والنهي عن املنكر كدعوة هادئة نابعة من فهم جيـد             

كما أوضح الكاتبان   . للدين ومقتضياته بعيدةً كل البعد عن الغلو والتكفري       

ب إساءات بالغة حيـث حرمـوا       أن اإلسالميني قد أساءوا فهم هذا الواج      

الكثري من الزجيات علي سبيل املثال من كتاب وفنانني غري مسلمني مـن             

فتيات مسلمات وخاضوا يف الكثري من األعراض بدافع وحبجة هذه الدعوة           

كما تابع الكاتبان تشخيص داء اإلسالميني يف       . وهي يف احلقيقة منهم براء    

ك الفكرية الطاحنـة بينـهم وبـني       سوء فهم الواجب وااللتفات إيل املعار     

بعضهم علي أمور رمبا أخذت صدارا باستحقاق من التفاهة وصغر العقل           

دعي الكاتبان يف اخلتام إيل أن توجه الدعوة فقـط إيل مـن             . وقلة التجربة 

يتحملها ويقوم بواجبها فتكون ملزمة له أي إلزام فتحثه علي القيام بأعبائها            
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ية نبه الكاتبان علي أمور أدت بالشعب املصري        وببالغ األمه . علي خري وجه  

إيل حالة من السخط العام لدعوة اجلماعة اإلسالمية كانت متارس باملاضي           

الوقـوف يف   : وخاصة يف صعيد مصر علي وجه اخلصوص كـان أمههـا          

منتصف الطريق وإيقاف األزواج للتحقق من هويتهم ونسبتهم وقرابتهم،         

ح اليت تقوم علـي املوسـيقي والغنـاء،         د األفرا اسالسعي الدؤوب يف إف   

الدخول عنوة إيل ساحات البيوت بال استئذان بغرض كشف أية إساءات           

أخالقية وضبطها يف مكان فعلها، ضرب شاريب اخلمر، إضـرام النـار يف             

جوانب احملالت اليت يشتبه يف بيعها لشرائط جنسية فاسدة، التشاجر مـع            

والسعي لفرض رأيهم عليهم، تدمري     أئمة املساجد حول اخلالفات الفقهية      

أجهزة التلفاز حبجة أا تدعو إيل بث الفاحشة وإفشائها إضافة إيل التجول            

كل هذه األمور،يوضح الكاتبان، قد     . يف الشوارع لضبط اإليقاع األخالقي    

 .أثارت امتعاض الناس بعامة وجيب الترته عنها للمخالفة البينة فيها
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 يف مراجعة اجلماعة اإلسالمية ألفكارهـا       ويعترب هذا احلدث التارخيي   

واجتاهاا ردةً علي الفكر واالستراتيجية اليت عملت ا اجلماعة علي مدار           

تارخيها منذ إعالم هلذه اخلطة يف السبعينات والثمانينات، وقد مت توجيـه            

هذه األسئلة ليتم طرحها عليهم يف معتقالت مصر مـن جانـب جريـدة              

يف إطار سؤاهلم عن أحداث احلادي عشـر مـن          و30.املصور األسبوعية 

، أجاب كرم زهدي قائد اجلماعة وناجح إبراهيم منظـر          2001سبتمرب  

اجلماعة علي أن هذه األحداث جاءت غري متوافقة مع الشـريعة وكـل             

 املساملني األبرياء فمـا بالنـا       أذىالشرائع السماوية اليت تنهي أتباعها عن       

كداً علي أن هـذه العمليـة قتلـت         وأضاف ناجح إبراهيم مؤ   31.بقتلهم

الدعوة اإلسالمية يف الغرب والشرق يف مقتل وعطلت تقـدمها وقتلـت            

مث قـال   . أهدافها ونتائجها اليت حققتها علي مدي كدها وتعبها ونصـبها         
                                                 

 .2002 يونيو 28 و 2002 يونيو 21جريدة المصور  30
 يونيو، وناجح إبراهيم وآرائه 21للتعرف علي المزيد من آراء زهدي، راجع عدد المصور يوم  31

 .2002ونيو  ي28المنشورة في المصور يوم 
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معلقاً علي بن الدن فقال بأنه رجل مغامر جداً حارب الروس يف الشيشان             

ية فهو رجل يعتمد اجلهاد غايتـه       واهلنود يف كشمري واألمريكان يف السعود     

لكنه كان ميكن أن حيقق أهدافه هذه عن طريق النهج السلمي للدعوة بدالً             

ويف . من هذا العنف الذي خلف سلبيات فاقت بكثري حجـم اإلجيابيـات           

مقابلة مع القادة التارخييني يف اجلماعة اإلسالمية، أكدوا مجيعاً أن فرصـة            

ن أكسبتهم خربة التـروي يف البحـث يف         االعتقال ملدة عقدين من الزما    

قضاياهم الفكرية ونتاجها غري املثمر فبادروا بتعديلها علي الفـور بعـدما            

تفحصوا مصادر الشريعة القرآن والسنة والعلماء الذين استندوا إليهم من          

القرن الثالث عشر امليالدي أمثال ابن تيمية وحماربته للمغول ومدي املفارقة           

ومن مث استحال اجلمع بني     . صره وعصرنا يف القرن العشرين    التارخيية بني ع  

العصرين، بني حماربة املغول الكفرة وبني معاملة أهل احلل والعقد الذين هم            

لذا بات لزاماً أن يتخلى هؤالء      . علي رأس هذه األمة وهم من أهل اإلميان       
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ـ            و القادة عن فكرة احلاكمية هللا وتفسريها الضيق املستوحي من كتابات أب

 32.األعلى املودودي وسيد قطب

هذا وصرح الكثري من قادة اجلماعة اإلسالمية علي رأسـهم كـرم            

زهدي وأسامة حافظ أن هذه املبادرة كانت تعد منذ الثمانينات وكان هلـا             

كما صرحوا بأن اجلماعـة مل تقـم        . صدي حقيقي بالفعل منذ هذا احلني     

صعدت قـوات األمـن     باالعتداء لكنها قامت بالدفاع عن نفسها حينما        

لقـد تعهـدت    . ضدها وقامت باملزيد من االنتهاكات ألعضاء اجلماعـة       

 علي املضي قدماُ يف اخليـار السـلمي         1997 و   1993اجلماعة يف   

ودعوته املعتمدة لكن قامت بعض الفيالق اجلهادية اإلسالمية املعترضة علي          

اولة علـي   اخليارات السلمية بأعمال انتهكت حرمة التعهدات مما قلب الط        

اجلميع ونسف بالفعل أحالم التسوية اليت مجعت وزير الداخليـة وقـادة            

                                                 
 .2002 يونيو 21راجع المصور  32
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فرغم أن اجلماعة أعلنت حالـة االستسـالم        . اإلسالمية علي كلمة سواء   

للخيار السلمي وتسليم اجلناح العسكري هلا، إال أن قوات األمن ما زالت            

ممارسة بعض  متارس الضغط والتحرش بأعضاء اجلماعة مما دفع اجلماعة إيل          

ومت االعتراف ذه   33.األعمال العنفوانية للدفع عن نفسها وتربئة ساحتها      

املبادرة من قبل أعضاء اجلماعة يف اخلارج كما قام الشيخ عمر عبد الرمحان             

 باالعتراف ذه املبادرة علي لسان احملامي اخلاص به فقد كان           1997يف  

األعمـال املنتسـبة    مسجوناً يف الواليات املتحدة علـي خلفيـة بعـض           

وأنكر ناجح إبراهيم أن يكون الشيخ قد انسحب من هذه املبادرة           34.إليه

لكنه قد حدث سوء فهم من قبل احملامي الذي أعلن انسحابه عن طريـق              

، لكن الشيخ قرر ترك األمر لقادة اجلماعـة يف مصـر            1999اخلطأ يف   
                                                 

ي انتهت                      33 ي السجون حت م ف زج به قامت الحكومة باعتقال اآلالف من أعضاء الجماعة اإلسالمية وال
ة                            ل رهين وا في المعتق انوني ليبق ند ق يهم بال حجة أو س مدة بعضهم ومكث اآلخرون ممن تم القبض عل

ة          لكن الحق يقال  . إشارة السجان باإلفراج عنهم    ، فقد آرس المسئولون جهدهم في االرتقاء بمستوي خدم
ل         ارج المعتق ل وخ ة داخ اء الجماع ين أعض بالت ب ارت والمق محوا بالزي ا فس ع آفاءته جون ورف الس

 .وغيرها من خدمات المعاش من األآل والشرب
 .2002الزيات  34
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 أعضـاء   كما عارض بعض  35.ألخذ القرار املناسب للجماعة يف هذا احلني      

اجلماعة يف اخلارج هذا القرار وتلك املبادرة كان منهم رفاعة طه إبـراهيم             

املتحدث الرمسي باسم اجلماعة من أفغانستان والذي مل تعترب اجلماعة له رأياً            

حيث اعتربت انضمامه إيل القاعدة دون إذن من جملس شوري اجلماعـة            

. اجلماعة لتقرير فصله منـها    اإلسالمية خمالً بالتزاماته مع اجلماعة مما أدي ب       

كما قام مصطفي محزة أحد أعضاء اجلماعة القابع يف إيران باالعتراف ذه            

لكن األمر بالنسبة جلماعة اجلهاد بـات خمتلفـاً بعـض           . املبادرة وجديتها 

الشيء حيث كانت اجلماعة قد تورطت يف أحداث اغتيال السادات ومن           

 قوات األمن مما قلل من كياا القليل        بعدها التورط يف املزيد من املعارك مع      

العدد وخاصة بعدما اعتقلت احلكومة املتحدث الرمسي باسـم اجلماعـة           

لكنها فقط يف هذا احلـال مـن        . وبعض قادا مما زادها وهناً علي وهنها      
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الضعف والفرقة بني أعضائها تبدو غري راغبة يف اختاذ مثل هذه املراجعات            

 .ة تبعاً هلذه الظروف املانعةعلي غرار شقيقتها اإلسالمي

لكن بقي قادة اجلهاد خارج مصر علي تعهدهم باملضـي قـدماً يف             

اجلهاد املسلح وأبرز هؤالء القادة أمين الظواهري قائد اجلماعة مبصر رغم           

 كتبه اليت تدين املبـادرة      إحدىويف  . أنه بات خارجها من عشرات السنني     

ب اجلهاد املسلح ضـد أعـداء       قال بوجو " فرسان حتت راية النيب   "أمساه  

اإلسالم وكل من يرفض حتكيم الشريعة من احلكام املسـلمني إيل جانـب             

وعلي غرار اجلماعة اإلسالمية يف املاضي، فقد حكمـوا         . أمريكا وإسرائيل 

علي أعداء األمة بالقريبني من احلكام الذين يرفضـون حتكـيم الشـريعة             

ملسلمني من أمريكا وغريها يف     واألعداء النائني الذين يدعمون من حيارب ا      

كما صرح املتحدثون الرمسيون للجماعة اإلسالمية مصرحني بأن     36.املنطقة

                                                 
 .2002الظواهري  36
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أمين الظواهري فشل يف حماربة األعداء الداخليني من خالل مجاعة اجلهـاد            

يف مصر، فبادر مبحاربة األعداء اخلارجيني يف أفغانستان بعدما قامت قوات           

 حيث مت ختـزين     1993مصر يف أكتوبر    األمن بالقبض علي إخوانه يف      

 37.أمساء كل األعضاء علي أجهزة الكمبيوتر اخلاصة باحلكومة

 
 مناورة تكتيكية أم تغيري حقيقي؟

مما ال شك فيه أن اجلماعة اإلسالمية يف مصر تتمتع بتـأثري واضـح              

وخاصة ألن مناخ العمل اإلسالمي نشأ من مصر علي يد حسن البنا وسيد             

 تأثري اإلسالميني املصريني يف املناخ احلركـي الـدويل          وعليه يكون . قطب

لقـد  . مبثابة املرجع والدليل امللهم جلل احلركات اإلسالمية يف العامل بأسره         

أثر بالفعل منطق الدعوة السلمية ونبذ العنف الذي اختذه اإلخوان من بداية            

طريقهم وحلقت م اجلماعة اإلسالمية بعد ذلك علـي املنـاخ احلركـي             
                                                 

 .101 صفحة رقم 2002الزيات  37
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سالمي العاملي الذي يتتبع خطي احلركات اإلسالمية يف مصر، لكن تظل           اإل

والسؤال األول هو أنه بعدما     :  اآلن حىتالعديد من األسئلة عالقة يف الذهن       

حترك اإلسالميون ونبذوا العنف والتطرف مل يتحرك النظام حركة إيل األمام           

قيقـة اسـتبدهلم    لكنه مع فك أسر أعضاء اجلماعة اإلسالمية إال أنه يف احل          

ويبدو . بآالف من اإلخوان املسلمني الذين يتبنون دعوة املساملة ونبذ العنف         

أن أعضاء اجلماعة اإلسالمية قد رضخوا هلذا الواقع املؤمل مع العلـم بـأن            

النظام يسعى إيل إقصاء اإلسالميني مجيعهم من احلياة العامة حبجـة عـدم             

والسـؤال  . ينما مل جيد بداً من ذلك     الشرعية اليت يتعذر هلا وحيتكم إليها ح      

الثاين عن الغرض من هذا التحول والتخوف من أن يكون ساتراً يسـترون      

به نظامهم املسلح السري، لكن احلقيقة تثبت أنه نوع من التحول اإلجيايب            

بعدما عانت اجلماعة اإلسالمية األمرين مع تعنت احلكومة املستمر بل رمبا           

ما أبصروا بطريق تقدم اإلخوان عرب االنتخابـات        زادت املعاناة عليهم حين   



IKHWANWEB TARJAMAT 
  IkhwanScope.com

 
 

 I K H W A N W E B  T A R J A M A T                -  6 6  -  IkhwanScope.com 

التشريعية والنقابية ناهجني هذا األسلوب السلمي يف اختراق أنظمة الدولة          

 .ومؤسساا

يف السياق ذاته، ميكننا تفسري هذه املبادرة يف سياق الفشـل الـذي             

منيت به اجلماعة اإلسالمية يف حتقيق أية مكاسـب مـن وراء املناهضـة              

لقد جنحت مجاعة اجلهاد يف اغتيال الرئيس السـادات         . لحكومةاملسلحة ل 

مث فشلوا كذلك   . 1995بينما فشلوا هم يف اغتيال الرئيس مبارك عام         

يف اغتيال اثنني من الوزراء ومت اغتيال رئيس جملس الشعب بطريق اخلطـأ             

مث توالت أحداث الفشل يف ضرب القافلة السياحية يف األقصـر           . مكام

ا ومعظم رجال الشرطة وبعض املدنيني كتوابـع ملثـل هـذا            وقتل معظمه 

لقد شعرت اجلماعة اإلسالمية بالفشل منذ أن اعتقدت أا         . احلدث املشني 

فقد شعرت بسوء عاقبتها ودنو أجلها      . حققت جناحاً يذكر يف هذا السياق     

وخاصة بعد حادث األقصر الذي راح ضحيته الكثري من املدنيني وضربت           
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مث .  تعترب من عماد املعيشة يف الصعيد وخاصة األقصر وأسوان         السياحة اليت 

توالت االعتقاالت ألعضاء اجلماعة واملتعاطفني احملبني هلم فباتوا يف غياهب          

السجون أو بات آخرون منهم بعدما الذوا بالفرار خارج البالد يبكـون            

ف  إليه من فشل، فكان احلل الوحيد املقنع لكافة األطـرا          اآلوحاهلم وما   

لإلبقاء علي ماء الوجه هو االعتراف باخلطأ ونبذ العنف كمطلب أساسـي            

والغريب . من كافة املعتقلني لتكون هذه املبادرة لنبذ العنف ونزع السالح         

أن أول نداء للمبادرة صعد من أسوان حيث كانت عمليـة اسـتهداف             

السياحة هناك حينما أدركوا أن ذلك يضر مبصلحتهم الشخصية وارتزاقهم          

ناهيك عن القتل والتخريب واستهداف الشرطة اليت بـات أمـراً بـالغ             

مث بلغ األمر أشده حينما تتبعت الشرطة أعضاء اجلماعـة          38.االستهجان

بشكل مستدمي وتتبعت كذلك مصادر التمويل وضربت الوسيط بينـهما          
                                                 

ع                     38 ي السياحة، وم ًا عل د أساس بالد يعتم وت ال ان ق لقد بات الوضع في أسوان غايًة في المأساة حيث آ
هذه الضربة بقيت القوارب فارغة طول الوقت وآذلك آانت الفنادق واالستراحات وغيرها من األماآن               

 .حية حتي ضاقت عليهم األرض بما رحبتالسيا
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لقد بات مفروضاً عليهم من بعض مصـادر        . فانقطع االتصال بشكل دائم   

ة أن يتوجهوا بأجندم اة إسرائيل وأمريكا وإحـداث         متويلهم اخلارجي 

ستهدافات علي هذا الصعيد مما أدي إيل فشـلهم بسـبب هـذا             بعض اال 

إذ م يف املعتقل بني أحـوال       . الضغط الذي ال حيتمل يف الداخل واخلارج      

 طال م الوقت فمضي عقدين من الزمان وهم ال يزالوا بني            حىتيرثي هلا   

 فاستبدت م األفكار فباتوا يتفقـدون حـاهلم املاضـي           جدران السجون 

ويتفكرون يف عيوم فاالت عليهم الكتب واملراجع من هنا وهناك فبدئوا           

حالة من التناظر املثمر يف توافق املاضي مع املأمول فخلصوا يف هذه األيام             

اخلوايل إيل هذه املبادرة يف ظل أجواء تعاونية من احلكومة باملـدد وعـدم              

 يكتب لألمر التمام    حىتالتعنت يف التنقالت وغريها من الزيارات املتكررة        

ويأخذ حيز االتفاق، فأرسلت احلكومة بفلذات أكبادهـا مـن العلمـاء            
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 مت م االتفاق وانعقد العزم علي املبادرة فوفقـوا          حىتاملخلصني الوسطيني   

 .إليها أميا توفيق

ثرياً كان موقف اإلخوان    واألمر الذي أثر علي اجلماعة اإلسالمية ك      

لطاملا المت اجلماعة اإلسالمية اإلخوان علي      . ووضعهم اآلخذ يف الصعود   

ترك اجلهاد املسلح ضد أعضاء احلكومة يف املاضي، لكنـها اآلن تشـاهد             

نصب أعينها ما حققه اإلخوان من شعبية جارفة مكنتهم من عرض دعوم            

مية ممكنة علي صـفحات     علي كل مأل ومعارضة اآلخرين بكل وسيلة إعال       

اجلرائد أو علي شاشات التلفزة أو غريها مما أثار غرية اجلماعة مـن هـذا               

واألكثر فائدة من   . التقدم الذي أحرزوه جراء دعوم السلمية ونبذ العنف       

ذلك كان حماولة أسلمة اتمع الذي بات حمافظاً علي إسـالمه وتقاليـده             

زادت نسبة االلتـزام بالصـلوات      ف. أكثر مما كان منذ عقدين من الزمان      

وارتفع عدد املقلبني علي احلج والعمرة بشكل ملحوظ جداً وانضـبطت           
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يف ظل هذه األجـواء بـات       . القيم اإلسالمية بعض الشيء يف حيز التنفيذ      

أعضاء اجلماعة اإلسالمية يف مواجهة مع اخليار األكثر جناحاً وهو اخليـار            

فإما أن خيتاروا هذا اخليار     . القصريةالسلمي ومدي جناحه الساحق يف املدة       

الناجح الذي سلكه العديد من احلركات يف دول شيت كبديل خليار العنف            

وإما أن يعودوا أدراجهم ويصروا علي خيار العنف والتغيري املسلح الذي مل            

كما مكنهم عددهم البسيط من     . تظهر له مثرة علي نطاقه القريب أو البعيد       

وض املعارك االنتخابية ومتطلباا بسبب نقص العدد       اختيار خيار السلم وخ   

بعض الشيء إما باملوت أو االعتقال مما دفعهم إيل التوجه إيل العمل اجلـاد              

لتحقيق ذاتيتهم ومكاسبهم والنيل من املكاسب السـلمية قـد اإلمكـان            

وخاصة أن اتمع املصري يعطي أفضل استجابة ملثل هذه العقائد وتلـك            

 .عقائداالجتاهات وال
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 اإلسالميون يف أقطار عربية وإسالمية أخري

لقد بادرت اجلماعة اإلسالمية بالفعل الختاذ هذه اخلطـوة وعينـها           

األخرى علي التجارب اإلسالمية يف نبذ العنف يف املنطقة وهي من هـذه             

أدرك اإلسالميون املسـلحون أخـرياً أن       . التجارب مبثابة اجلزء من الكل    

ه سالح اإلسالميني إليه، لكنه يريد أن يتم توجيهه         الشعب ال يريد أن يوج    

فلمـا  . إيل احملتل أو الغاصب إن وجد للدفاع عن حياض البالد وبيضتها          

وجه اإلسالميون سالحهم للدفاع عن أراضيهم وسالمتها املأمولة، اجتذبوا         

 باتت شعبيتهم عارمة يف بالدهم ويف كل بلـد          حىتعقول الناس وأفئدم    

فرأينا حزب اهللا يف جنـوب      . قاومة اإلسالمية عن بالدها   تستشعر روح امل  

لبنان وقد اكتسح الساحة بشعبيته الدولية يف املنطقة من جـراء املقاومـة             

وعلي الصعيد اآلخر الداخلي، رأينا كيـف       . املسلحة للغاصب الصهيوين  

تتعاطى القوي اإلسالمية مع آليات السياسة وتتفاعل معها مبا يناسبها دون           
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إذاً بالفعل استفادت اجلماعـة     . لوا لسالحهم مكاناً يف هذا التعامل     أن جيع 

اإلسالمية من جل هذه التجارب فكان لزاماً عليها أن تنتهج هذا املنهج بال             

ويف اجلزائر دخلت جبهة اإلنقاذ اإلسالمي معترك االنتخابـات يف          . شك

 فقام اجليش حينما رأي تقدمها وشيكاً بقمعها بكـل          1992أوجها يف   

أسلوب فقام جيش احلركة املسلح بالذب عن احلركة لكنـه مل يـنجح يف              

السيطرة علي تنحية احلركة من االنتخابات وبقي األمر مـثرياً للـتحفظ            

 نزعت احلركـة سـالح جناحهـا        1997يف  . اجلزائري الشعيب العام  

العسكري، لكن طالبت احلكومة احلركة جبعل جناحها املسلح هذا حتـت           

   ة كل املتطرفني اإلسالميني املسلحني لكن قوبل األمـر         رأي احلكومةا

دخلت بعد ذلك القوي اإلسالمية اجلزائرية يف معترك السياسـة          . بالرفض

وأدواا االنتخابية يف أشكال متعددة، أحدها حركة اتمـع مـن أجـل             

حنناح الذي فاز خبمسة وعشرين باملائة مـن مجلـة          السالم وقائدها حمفوظ    
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من مجلـة   % 14.8 مث بنسبة    1995ملشاركة يف انتخابات    األصوات ا 

يف حني فاز حـزب النهضـة       .  مقعداً برملانياً  69األصوات أي ما يعادل     

 35من مجلة األصوات أي مـا يعـادل         % 8.7اإلسالمي بنسبة بلغت    

مقعداً برملانياً ليكون لإلسالميني نصيب األسد بعد احلزب احلاكم مباشـرةً           

بة العامة لالنتخابـات يف مقابـل التحـالف         من النس % 27.3بنسبة  

ويف األردن كان الوضع أفضل بكثري عن سـابقه اجلزائـري         39.احلكومي

حيث مل تزهق أرواح يف جتاربه اليت بدت أكثر دميقراطيـة مـن السـابق               

 حيـث   1989بدأ اإلسالميون األردنيون بدخول انتخابات      . اجلزائري

ـ   إثرها بسـت حقائـب       وحازوا علي  80 مقعداً من أصل     32فازوا ب

فعلي الرغم مـن التعنـت   . وزارية إيل جانب منصب رئيس جملس النواب    

احلكومي املمارس حبق هذه القوي اإلسالمية الصاعدة، إال أا ال زالت من            

                                                 
 .2000مارتينز و انتيليز  39
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من مجلة  % 20فقد فازت بنسبة    . أكرب قوي املعارضة اإلسالمية يف البالد     

ات بغرض القضـاء     رغم مقاطعة االنتخاب   1997األصوات يف انتخابات    

وال تزال القـوي اإلسـالمية      . علي قانون االنتخابات وتعديالته التعسفية    

 تأعظم القوي املعارضة يف البالد إذ تسيطر علي جل النقابات واالحتاديـا           

ويف الكويت، تواجد اإلسالميون يف أعقـاب       40.العمالية واملهنية يف البالد   

وا معتـرك االنتخابـات     ، ليـدخل  1991إاء االحتالل العراقي هلا يف      

 مقعداً من   18من مجلة االنتخابات أي ما يعادل       % 36ويفوزوا بنسبة   

كما رشحوا أحدهم ملنصب رئيس جملس األمة ليفوزا به         .  مقعداً 50أصل  

متكن اإلسالميون من خالل هـذا املتـنفس أن         . هو اآلخر يف هذا املعترك    

ووجهتهم اإلسـالمية   يأخذوا دورهم يف إلغاء بعض القوانني اليت تتعارض         
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وفرض بعض آخر يتوافق والرؤى املتعارف عليها وخاصة القـوانني الـيت            

 41.بدت أكثر جدالً

وكانت التجربة اإلسالمية األكثر إشراقاً يف الشرق األوسط تتمثل يف       

كانت تركيا قد حظرت بشكل قـاطع أي        . تركيا والتحول الذي منيت به    

 1980 و   1972 و   1970متثيل إسالمي حزيب علي اإلطـالق يف        

لكن مل يتلك اليـأس مـن       . 1980وخاصة بعد االنقالب العسكري يف      

 حيـث   1995قلوب اإلسالميني فبادروا بدخول انتخابات احملليات يف        

أثبتوا جدارم واستحقاقهم فكونوا حزباً أمسوه حزب الطريـق السـليم           

بقيادة ترتو سيالر وشكل بالفعل حكومة لكنها فشلت بسـبب الضـغط            

يأيت يف هذا الركاب حزب العدالة والتنمية       . 1997لعسكري عليها يف    ا

ـ 2002لفوز يف انتخابات      باملائة من مجلة األصوات أي ما يعادل        34 ب
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أكثر من ثلثي املقاعد ليكون بذلك ديداً واضحاً لفكرة كمال اتـاتورك            

 مؤسس الدولة التركية احلديثة علي أنقاض اخلالفة العثمانية حيث أسسها         

كمـا كـان    42.علي العلمانية اليت تنحي الدين متاماً عن احلياة السياسية        

لإلسالميني تواجد قوي علي الصعيد السياسي يف بالدهم مثل ما كـان يف             

.  وماليزيـا  وإندونيسـيا ) حينما حكمت باملدنيني  (لبنان واليمن وباكستان    

ضـتهم  واجلدير بالذكر أن األمر مل يكن هلم يسرياً علي كل حال حيث ناه            

احلكومة واعتقلتهم ومنعتهم من أدوارهم السياسية املستحقة وبلغت معهم         

كل مبلغ ينايف الدميقراطية لكن إصرارهم هو الذي حفزهم وحفز الشعب           

من ورائهم للتمسك م ليمثلوه ويتكلموا بامسه ويكونـوا أداة سياسـية            

 .فاعلة علي حساب نظرائهم املسلحني اإلسالميني
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 الدميقراطيةاملاكينة اإلسالميني يف مضامني مشاركة 

إنين ما زلت أعترب هذه اخلطوة اليت اختذا اجلماعـة اإلسـالمية يف             

طريق نبذ العنف والرجوع للمشاركة السياسية وخياراا السلمية قد نبعت     

أساساً من رؤية اجلماعة اإلسالمية لغريها من اجلماعات اإلسالمية تنـهض           

قدم حنو األمام أكثر بكثري مما أحرزتـه اجلماعـة          بأعبائها علي حنو جيد وتت    

لكن األمر الذي يبدو من األمهية مبكان هـو         . اإلسالمية خبيارها العنفواين  

مشاركتهم يف الطيف السياسي ونسيجه البالغ يف التعقيد وكيفيـة هـذه            

املشاركة إما من خالل اقتناص اعتراف حكومي ـا أو تعمـل منفـردة              

أم هل ما زالـت     . ماعات كاإلخوان املسلمني مثالُ   مستقلة كغريها من اجل   

. احلكومة تلفظهم مبوجب أيدلوجيام السابقة والتحسب منهم يف احلاضر        

ويف اخليارات االنتخابية البد من األخذ يف االعتبار أنـه رمبـا عارضـت              

علي . احلكومة إنشاء أحزاب تنضم إيل أحزاا الشرعية، ورمبا قبلت ذلك         
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إلسالميني أن يرمسوا خيار متثيلهم السياسي بغض النظر عن         أية حال، البد ل   

اآللية، فرمبا كانوا مستقلني حيملون أجندم اخلاصة، ورمبا مت إجبارهم من           

قبل الظروف املواتية علي عمل جبهة معارضة تدعو إيل تشكيل ائـتالف            

حكومي، لكنهم يف هذه احلالة لن يتمكنوا من احتكار تنفيـذ خططهـم             

علي النحو الذي يريدون إذ البد من إشراك حليفهم ولو جبـزء            وأفكارهم  

علي الرغم من ذلك، فـإن اإلسـالميني        . صغري يف امللف التنفيذي للخطة    

ميتازون عن اآلخرين بعالمام املميزة يف الدعوة إيل ج الشريعة اإلسالمية           

واحلرص علي تنفيذها يف اتمع والسعي إيل ذلك قدر املسـتطاع بغـض             

نري منـوذج   .  أو املشاركة  االستقالليةظر عن متثيلهم وكيفياته وصيغه      الن

تركيا يف هذا األثناء نرباساً لكل اإلسالميني، فقد برز منوذج حرب الرفاء            

 وقد حاز بفوز ساحق يف انتخابات البلديـة         1994اإلسالمي يف تركيا    

مثيل كما  عمل احلزب علي حتقيق معدالت جناح مل يسبق هلا          . احمللية التركية 
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عمل علي قمع معدالت الفساد اليت عمت آفاق احملليات وجنح يف ذلك إيل             

لكنه ما زال قادة احلزب يصرون علي تغيري النمط العام للحياة           . حد كبري 

الذي يتناىف بالضرورة مع اإلسالم وقيمه ومبادئه يف خواص اجتماعيـة ال            

مع من دعـارة ومخـر و       منها ما عم يف ات    . يتخلى عنها اتمع قيد أمنلة    

اختالط اجلنسني يف األماكن العامة وما تتبعها من مفسدات نغصت حيـاة            

 ليتماشى ومنط احليـاة     عاملسلمني يف تركيا ومن مث ضرورة تغيري هذا الواق        

علي نفس هذه الوترية سار اإلسالميون يف اجلزائر حينمـا          . اإلسالمي العام 

 مـن حيـث     1991 و   1990سيطروا علي االس احمللية ما بـني        

كما انضم هلذه الفئة    . مطالبهم بتغيري منط احلياة للتماشي مع روح اإلسالم       

اإلسالمية إخوام يف األردن والكويت حيث طالـب األردنيـون بعـدم            

االختالط بني اجلنسني يف األماكن العامة يف حني أقره الكويتيون قانونـاً مت             
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طالب اإلسالميون مـن    كما  2000.43تقريره من جملس األمة يف عام       

جانبهم بعمل البنك اإلسالمي الذي يهدف إيل عدم حتديد نسبة الفائدة بني            

الدائن واملدين أو القارض واملقرض والعمل سوياً يف إطار تشاركي تضاريب           

اآللية اليت أثبتت جناحها علي خمتلف األصعدة مما ضبطت إيقاع البالد اليت            

 كما بات اإلسالميون يؤكدون علي أن       .جربتها واعتمدت جتربتها الناجحة   

البنوك اإلسالمية بعد هذه السمعة الطيبة اليت تتمتع ا ال تسعي إيل دحـر              

منافسيها يف البنوك التقليدية، لكنها فقط تضرب بسهم ناجح يف اقتصـاد            

ومـن جانبـه    . البالد وتتشرف بتنميته وتطوره بأسلوا الراقي يف التعامل       

 رئيس وزراء تركيا وقائد حزب الرفاء اإلسـالمي         دعي جنم الدين أربكان   

اجلماعات اإلسالمية يف بالدها الثمانية للتعاون االقتصادي ومن مث تشكيل          

لكن أعضاء حزب العدالة والتنمية     . سوق مشتركة جتمعهم يف كفة واحدة     
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 األوريب  لالحتـاد التركي ما زالوا يصرون علي ضرورة انضـمام تركيـا           

وعلي الصعيد السياسي، فما زال اإلسالميون يؤكدون       . والتعاون يف إطاره  

علي دورهم يف نقد سياسات أمريكا اهلدامة يف الشرق األوسط، وما زال            

بعض املشككني يشككون يف مساعي اإلسالميني لتأجيج الصراع العـريب          

اإلسرائيلي مما يزيد من حدة املخاوف الشعبية ويصدهم عن اإلسـالميني           

ميون يف هذا الصراع أكثر حمافظة حيـث صـرح          لكن ظهر اإلسال  . صداً

زعيم جبهة اإلنقاذ اجلزائرية معرباً عن أنه مبقدور اجلزائر أن يتعـاون مـع           

 .أشقائه الفلسطينيني بدافع التضامن األخالقي

 
  علي الدميقراطية وحقوق اإلنساناحلفاظ

وعلي املستوي العام، فقد بـدت مشـاركة اإلسـالميني يف اجلـو             

 من ناحية حمافظتهم علي احلقوق املدنية والسياسـية غـري           السياسي العام 
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لكنه رمبا كان بأيدينا أن نصنع شيئاً نقلل به حدة          . مضمونة علي اإلطالق  

اخلطر ونتحكم يف مبستوي أفضل، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل            

إذا مت السماح لإلسالميني بالدخول الشـرعي للسـلطة مـن بوابتـها             

ملوا بعد ذلك علي جعل تعهدام حقيقـة علـي أرض           الدميقراطية أن يع  

. الواقع، أم يكون انتهاك احلقوق املدنية والسياسية هو الواقـع املسـيطر؟      

لكن ال بد يف هذا السياق أن نذكر أن الدساتري اليت حتكم الدول العربيـة               

واإلسالمية حتتوي علي بنود تنص علي حتكيم الشريعة اإلسالمية لتكـون           

وعليه فالبد من احلفاظ علي هذه املواد وأخـذ احليطـة           . دمرجعية البال 

واحلذر قدر اإلمكان من عدم تغيري هذه املواد أو إلغائها مـن جانـب أو               

السعي يف تعديلها وإضافة تعديالت عليها ختول اإلسالميني من املضي قدماً           

ومن أجل  . يف تنفيذ تلك االنتهاكات مبوجب الدستور اليت حتكم به البالد         

يق الضمانات الكافية لصيانة الدستور ومواده ذات الصبغة احلساسـة          حتق
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حتقيق استقاللية القضـاء    : أوالً: هذه، وضعنا أموراً أربعة البد من مراعاا      

فالبد من حتقيق استقاللية احملكمة     . وخاصة احملكمة الدستورية واالستئناف   

قيـق أهدافـه    الدستورية العليا ووظائفها السامية يف صياغة الدستور لتح       

املرجوة دون أدين مراعاة حلال السلطة احلاكمـة أو عمـالً بتوجيهاـا             

ثانياً تقليل سلطة احلزب احلاكم املسيطر علي الـبالد مبوجـب           . وقراراا

أغلبيته وذلك من خالل خلق جو تعددي يسـمح لألحـزاب الصـغرية             

قلل مـن   بالولوج إيل عملية االنتخابات وحتقيق أصوات ومقاعد برملانية ت        

. سطوة األغلبية إيل حد ما كما يسمح بذلك املناخ التعـددي الربيطـاين            

فمثال بريطانيا واضح يف هذا األثناء، حيث يسمح حلزب ما يعتمد علـي             

 وإن جتاوزت الثالثة أرباع، لكنه يف       حىتتعدديته بأخذ املزيد من األصوات      

 ال  حىت لشعبيته   املقابل يسمح ألحزاب صغرية بنسبة معينة من املقاعد تبعاً        

تطبيق النظام  : ثالثاً. ينفرد احلزب األول بالصدارة ويقتحم قواعد التعددية      
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التشريعي ثنائي املراقبة املوجود يف أمريكا وفرنسا وبريطانيا واهلند من أجل           

القضاء علي انفرادية احلزب الواحد برأيه والضرب عرض احلائط بـآراء           

خرياً تشكيل جملس دسـتوري أعلـي       وأ. واآلخرين ومشاركام التعددية  

يتحكم يف أداء احلكومة ومدي توافقها مع تطبيـق اللـوائح الدسـتورية             

خيول هـذا   . وخاصة فيما يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية وإطار تطبيقها       

الس بصالحية االنقالب علي احلكومة عسكرياً ومتكني غريهـا بـالقوة           

هاكات واضحة للحقوق املنصـوص     بعدما يثبت تورط هذه احلكومة يف انت      

يبدو هذا النظام علي غرار القائد األعلى للقوات املسلحة         . عليها دستورياً 

التركية وصالحياته لكنه أفضل منـه مـن الناحيـة الدميقراطيـة ونبـذ              

من خالل هذه األطر األربعة املذكورة يتم التحكم        . االستبدادية العسكرية 

بية وأداء حزب األغلبية وضـمان عـدم        اجليد يف آليات التعددية االنتخا    

فرمبا أخـذت األوضـاع     . استبداده باحلكم الدميقراطي وشروطه التعددية    
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االقتصادية وقتاً طويالً لتأخذ حيز التحسن واإلجادة، لكن ،مـن خـالل            

جتربة التعامل مع الوضع املصري، رمبا أدي حتسن األوضـاع السياسـية            

د بني الفرقـاء اإلسـالميني كمـا        وجوها املثمر إيل خلق مناخ تعددي جي      

فقد كانت عقلية سيد قطب الذي ميثل       . الحظنا ذلك يف تاريخ اإلسالميني    

رأس التطرف اإلسالمي بشكل عام قد تشكلت مبفعول االستبداد الـذي           

عاناه داخل املعتقل، يف حني أن أعضاء اجلماعة اإلسالمية حينمـا نعمـوا             

رهم مببادرات طوت صفحة    بتحسن وضعهم داخل السجن، قاموا علي فو      

 .املاضي لتأذن لصفحة أخري بيضاء من أن تأخذ مكاا يف الواقع املنتظر



IKHWANWEB TARJAMAT 
  IkhwanScope.com

 
 

 I K H W A N W E B  T A R J A M A T                -  8 6  -  IkhwanScope.com 

 : والتوصياتالنتائج

 

 حفيظة العـامل    2001احلادي عشر من سبتمرب     أحداث   تأثار

اإلسالميني الذي كانوا املتـهم األوحـد يف هـذه          يف اجتاه   كله خاصة   

بـدعم  مطالبـة    تتعـاىل ات  لكنه باملثل ما زالت هناك أصـو      . القضية

فلم يكن من السـهل أن      .  أنفسهم الدميقراطية وتطبيقها من اإلسالميني   

نفرق بني الصوت الذي يتعاىل بالصيحات الداعيـة لنجدتـه ودعـم            

دميقراطية شعبه وحريته، بل أصبح لزاماً علي من أخذ زمام هذه املبادرة            

والداعمني أن يدعم أي صوت ينادي ويستغيث بصيحات الدميقراطية         

هلا وإال اختزلت هذه الدعوة يف كلمات تقال علـي املنـابر دون أدين              

واألمر البالغ يف األمهية هنا أنه بات من الصـفاقة مبكـان أن             . واقع هلا 

أم ليسـوا كـذلك     : ا  مننعت اإلسالميني بأم إرهابيني لعاملني أوهل     
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ـ ، وثاني مبوجب الواقع الذي يعيشون فيه وهو ال خيفي علي الكثريين          ا ه

ة أخذت يف التالشـي     زأم يأخذون اإلسالميني بذنب أقلية متطرفة ناش      

وال يبقي سوء امتعاض العامة من سوء الفهم الغريب هلؤالء اإلسـالميني            

وعليه فإن الشعوب   . ووضعهم يف قالب واحد يسري عليه احلكم نفسه       

نه تنتظر من   العربية يف انتظار احلل الدميقراطي احلقيقي الداعم هلا، كما أ         

يسمع ملشاكلها ويسعى حللها ممن تزعمـوا العـامل ويسـيطروا علـي      

 اليوم تسعي لشن حرب علي      الواليات املتحدة فنحن إذ نشهد    . مقدراته

أثار معارضة الدول والشعوب العربية بأسـرها ويف املقابـل          مما  ق  االعر

هد ال   إسرائيل املتكررة لقرارات األمم املتحدة، فإن هذا املش        تانتهاكا

يؤدي يف احلقيقة للتقارب بني األجندة الغربيـة ومطالـب العـرب يف             

كما أنه من ناحية أخري ال      . التعايش مع اآلخر بغض النظر عن أجندته      
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يؤدي إيل توافق القوي اإلسالمية علي مثل هذه األجندة مما يضع الكثري            

ولة  حول قابلية الغرب ذاته يف معرفة اإلسالميني وحما        االستفهاماتمن  

إذا أراد الغرب التعاون مـع      . التجاوب ومطالبهم ودعم العالقة معهم    

اإلسالميني فالبد إذا أن يدرك أم يريدون حياة حرة كرمية ال تدعو إيل             

التخاصم والشجار مع اآلخرين، لكن تدعو يف املقابـل إيل مشـاركة            

ذلك اآلخرين لكن يف مقابل احملافظة علي ثوابتهم السلمية، وإطار تنفيذ           

هو رفع كل عائق يعوق دعم الدميقراطية يف العامل العـريب واإلسـالمي            

ليكون الطريق املوصلة للحوار املثمر معي اإلسـالميني إن هـم أرادوه            

 .كذلك
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