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 ھل یمكن توحید الجھد "اإلسالمي" إلخراج األمة من مأزقھا التاریخّي؟

 وعلى ألھ وصحبھ ومن وااله، وبعد صلى هللا علیھ وسلم  الحمد � والصالة والسالم على رسول هللا

مما شك فیھ أن األمة اإلسالمیة في مأزق كبیر، مأزق تاریخّي، من أضیق المآزق التي مرت بھا في 
 األربعة عشر قرنا الماضیة. 

والسبب في ذلك الوضع األسیف یرجع إلى أمور عدة، تواطأت كلھا على وضع المسلمین في ھذا الركن 
م من ثروات مالیة وعقلیة، على ما لدیھال قوة، ، ال حیلة ولھم وفي واقع الحیاة المعاصرة الضیق الحسیر

 مھزومون، ضعفاء، مستعمرون، مشوھون عقدیاً ونفسیاً، وال حول وال قوة إال با�.

ھل یمكن توحید الجھد "اإلسالمي" إلخراج ھذا المبحث، وھو اإلجابة على سؤالنا  نوحتى نصل لمرادنا م
 ننظر في عدة أمور:األمة من مأزقھا التاریخّي؟، فإنھ یجب أن 

 جتماعیة للمسلمین الیوم؟اإلالعقدیة ما ھي الطبیعة التركیبیة  .1
 من ھم أعداء الیوم، داخلیا وخارجیا؟ .2
، وما ھي أغراضھم في العمل ي یمكن توحده لھذا الغرضمّي الذالجھد اإلسالأصحاب ما ھم  .3

 ؟اإلسالمي
 أسس توحید الجھد، وإمكانیة تطبیقھ. .4
 في العمل اإلسالمي االستراتیجیة الشرعیة .5
 الخالصة، واإلجابة على السؤال. .6

 وهللا المستعان

 االجتماعیة للمسلمین الیومالتركیبیة العقدیة والطبیعة  )1(

من الطبیعي للباحث في أمر الجماعة اإلسالمیة الیوم، بمعناھا العریض، أي األمة، أن یلقى نظرة فاحصة 
اء ذلك على أي تصرف جزالعقدیة واالجتماعیة لھذه األمة، مسلمیھا وأقلیاتھا، لما ینعكس من على التركیبة 

 لعنصرھا األساس، وھم المسلمون. 

مسلم "تاریخیاً" وباستصحاب األصل. ثم ھناك المجوس  ،فالكتلة العظمى من الجمع المقیم في بالد المسلمین
نصرانیة أكبرھا في مصر ثم الشام والعراق،  لیاتقالرافضة وھم لیسوا بمسلمین على اإلطالق. ثم تجد أ

راق واألدیان المختلفة عوأقلیة یھودیة في المغرب، والكیان السرطاني الیھودي في فلسطین، ثم بعض األ
 الصغیرة الحجم الدرزیة والیزیدیة. 



 د طارق عبد الحلیم  ھل یمكن توحید الجھد "اإلسالمي

2 
 بحث أكادیميّ 

ثم نرى في ھذا التعدد، طبقات اجتماعیة، تكاد تنحصر في طبقتین، الطبقة الثریة، وفیھا الحكام ورجال 
الجیوش واألمن المخابرات واإلعالم والقضاء، في كل بلد على السواء. والطبقة الفقیرة الكادحة، وھي 

 من الجمع المسلم "تاریخیاً" وباستصحاب األصل. وال ثالث للطبقتین.الغالب األعم 

وھذا، على ما یظھر، لیس فیھ تعدد كبیر یمكن أن یؤدي إلى مشكلة للمسلمین العاملین على عودة دار 
الشرق اإلسالم في بالد المسلمین، إال الرافضة. فأن المصیبة األكبر تكمن في أن الرافضة یتمركزون في 

بشكل مخیف. إیران المركز، ثم  نصف العراق وسوریا ولبنان، ثم ُعمان، ونصف الیمن التي كادوا العربي 
یسیطرون علیھا ، والبحرین وبقیة دول الخلیج، والشمال الشرقي في جزیرة العرب. ، إلى جانب سلطة 

ین، تھیبا من القوة كبیرة في غزة. وھذا االنتشار المخیف كان من جراء التسیب من جھة حكام الخلیج المرتد
 المجوسیة بعد ثورة الرافضي الھالك الخمیني، مما أدى إلى أن أصبحوا یشكلون نصف الشرق العربي كلھ.

المنظومة االجتماعیة واالنتشار العقدّي الرافضي، فإن الروافض قد اتخذوا من ین ارتباط ما ببال شك ھناك و
ونشر عقیدتھم، سواء على مستوى األفراد، أو الحركات، كما س بینھم الفقر العربّي الغالب وسیلة إلى التدسّ 

 غزة. في حماس 

اعي على ھذا مال یؤثر المستوى اإلجتھ اإلسالمّي، فإن من الُمفترض أأّما عن أثر الفقر والغنى في التوج
یساوون الفقراء في الھمة، بل أكثر فاعلیة ونشاطا. وما األمر، فقد رأینا على مدى التاریخ اإلسالمي أغنیاء 

مثال الشیخ أسامة بن الدن والشیخ الظواھري ببعید. لكن، یجب أن یكون في حسبان الحركة اإلسالمیة، أن 
النفوس الیوم لیست ھي نفوس األمس، وأن معاییر الیوم لیست معاییر األمس. فقد استھدف الغزو الفكرّي 

 اخترقھا بشكٍل غیر مسبوق، حتى تعطنت كلھا أو كادت. الطبقة الغنیة و

وقد أنتجت ھذه التركیبة اإلجتماعیة شعوباً مشوھة عقدیا وخلقیا ووالء وتوجھا. فقد اخترقت الثقافة الصلیبیة 
الكفر والفسوق والعصیان، في كّل  وظللتھا ببساطالبیوت المسلمة، وسحبت من تحت أرجلھا بساط اإلسالم، 

كثیر رغم  د المسلمین. ومن ثم، فقد كادت الحاضنة الشعبیة أن تنضب إال من رحم ربي، وھمْ بلد من بال
 الغلبة العددیة المحضة لمن سقط في مزابل الثقافة الغربیة.

 عین الذي سیقتات منھ أصحاب الجھد اإلسالمّي الذي نسعى لتوحده.ھذا ھو المَ 

 اإلسالمأعداء  )2(

تحدث عمن ھم نتحدث عن من ھم لیسوا بأعداء الحركة اإلسالمیة، من أن نمن األسھل في حقیقة األمر، أن 
 ثرة الغالبة على وجھ األرض.أعداؤھا، إذ إن أعداءھا ھم الك

لعمالء  وحولتھاالطبقة الحاكمة، التي خّضعت الجیوش  ھم فإن العدو الداخلي، وھو األخطر فیما أحسب، 
ٍن! ثم كونت حولھا كافة األجھزة التي تضمن لھا البقاء، من ، عقیدتھم ھي حمایة النظام أوال، بال ثامحض

ھؤالء دت كافة موارد الدول لتقویة تلك األجھزة وضمان والئھا. شرطة وقضاء وإعالم ومخابرات. ثم جنّ 
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ھم العدو األول، الذي كفر برب العالمین، وآمن بنفسھ، واستعبد الجمیع ممن حولھ، المشھد الفرعوني 
 مان والمكان.المتكرر عبر الز

ھو الغرب الصلیبّي الذي شّن من قبل ومن وراء ھذا العدو، یقف شیطان أكبر منھ، یترصد بھذه األمة، 
إحدى عشرة غزوة صلیبیة، ثم تالھا بالحملة الصلیبیة الفرنسة، فإلسقاط الخالفة ثم احتالل بالد المسلمین 

ة الداخلیین وصنعھم على عینھ وھیأھم، ثم غادر أكثر من ثالثین عاما، اختار فیھا مندوبیھ من أعداء األم
 لیكون موجھاً خفیاً، یحرك أحجار الشطرنج على رقعة أرضنا، بال استثناء. 

ثم لّما رأي العدو الخارجّي بعض مظاھر قوة وبوادر انفالت بسیطة، ولو أنھا كانت قومیة في بعض الدول 
عدة وبعض الجماعات في مصر أساسا وفي غیرھا، كعراق صدام، أو حركات تشتد وتقوى مثل طالبان والقا

قرر أن یتحّول احتاللھ إلى احتالل عسكرّي مرّكز، یشّل كّل تحرك ضده، ویجھض أي محاولة شعبیة قد 
یكون لھا قوة عسكریة بشكل ما. فكانت حرب الخلیج األولى، وكان استعمار المنطقة الشرقیة بالجزیرة 

، حیث تحولت تلك الدویالت المصطنعة إلى محمیّات غربیة بكّل ما والكویت والبحرین وقطر واإلمارات
 ھذه التوصیف من معنى، بموافقة، بل بدعوة ودعم النظم الخائنة الخلیجیة.

اجتاح العراق ودمرھا بالكامل، وأعان المجوس ثم تبجح العدو الصلیبّي في حرب الخلیج الثانیة، حیث 
ثمجاء ما أسموه بالربیع  الذي أتبع ذلك في محیط الشرق العربّي كلّھ.الروافض على احتاللھا والتوسع البشع 

القوى الساقطة عقدیا في الداخل، إلى عكس ما أرید ن مع وا، بالتعالعربّي، الذي حولھ عدو الداخل والخارج
 منھ، فأصبح أداة لمجازر رابعة والنھضة والفلوجة والشام كلھا، حتى یومنا ھذا. وهللا المستعان.

 سلب األمة واغتصابھا. وتم

 ھذا ھو العدو الذي نتحدث عن الجھد اإلسالمّي إلزالتھ ودحره. 

 في العمل اإلسالمي؟ توجھاتھم، وما ھي أصحاب الجھد اإلسالمّي الذي یمكن توحده لھذا الغرض )3(

 وسنتحدث في ھذا الفصل عن:ھنا نأتي إلى بیت القصید. 

 ما ھو الھدف المنشود؟ .1
 العمل وتوحده؟ما ھي أسس تجمیع  .2
 أین ھي الحاضنة، كیف نكتسبھا؟ .3
 المقصود؟الفعّال أصحاب الجھد اإلسالمّي ھم من  .4
 مع من یصلح التوحد والتجمع؟ .5
 ما الحل؟ .6

 

 ؟ما ھو الھدف المنشود .1
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ده، والذي نرید أن تلتف حولھ الجھود اإلسالمیة مقام ھو أْن نحدد الھدف الذي ننشالواجب األول في ھذا ال
 مرحلیة)واألھداف استراتیجیة (دائمة مستقرة) وتكتیكیة (مؤقتة العاملة الفعّالة، حتى ال تختلط علینا األمور. 

فالھدف االستراتیجي، وھو في مفھومنا الذي نقدم بھ توجھ أھل السنة والجماعة، بعد رضا هللا سبحانھ 
و إقامة دولة مركزیة تحكم بشرع هللا وبالتصور اإلسالمي، في كافة مناحي الحیاة، وطلب القبول، ھ

وحین نقول "دولة" نعنى ما استقر علیھ التجمع البشري من . وعبادیا جتماعیا وعلمیااقتصادیا وسیاسیا وا
التي یمكن أن وھي معنى "الدولة"، التي لھا حدودھا، وھي متمكنة داخلھا، قادرة على صد عدوھا الصائل. 

ینطبق علیھا حد "الدار"، الذي عنّي بھ الفقھاء وعنوه. فالقریة في محلة، لیست "دارا" ولیست دولة، 
وصحراء ممتدة محاطة بالعدو من كل مكان لیست بداٍر، إذ یجب أن یكون لھا مخرجا ومسلكاً، كما نص أبو 

 .1تقالل الذاتي وشروط التمكینحنیفة، رحمھ هللا، ولكن قد تكون "دولة"، إن توفر فیھا االس

 

  ؟ما ھي أسس تجمیع العمل وتوحده .2

لمن یتصدى لمثل ھذا البحث أّن األساس الذي تقوم علیھ جھود تجمیع العمل یجب أن یكون مفھوما 
اإلسالمي، ینقسم إلى قسمین، عام وخاص، أو شعبّي وتنظیمّي. والخلط بینھما ینشأ عنھ عمالً غیر ذي 

 كلیھما أمٌر ضروري ال غنى للساحة المسلمة عنھ. لكّن السعي فيتغییر. فائدة یرجى منھا 

والمقصود بالعمل الشعبّي، ھو إیجاد الحاضنة الشعبیة التي تضمن استمراریة العمل وقوة ركائزه 
على األرض. والعمل التنظیمّي ھو الذي یضمن صحة توجھ الحاضنة، وعدم تفلتھا، وتركیز جھد 

 أداء مھمات خاصة موكلة الیھا.الصفوة القادرة على 
، أما األسس العقدیة، فمرة أخرى، یجب التفرقة الواضحة بین األسس التجمیع ھذا من ناحیة مجال

الواجب التقید بھا في الحاضنة الشعبیة، واألسس التي یجب التزامھا في العمل التنظیمّي، والخلط 
 بینھما مصیبة على كّل المستویات. 

لبعض الیوم، حتى من أفاضل المشایخ، قد تضخمت لدیھ فكرة أن الجھاد ھو وجدیر بالذكر أن ا
یجدر بنا الیوم أن ننتبھ إلى أّن فكرة "جمع األمة" وجھاد األمة، لیست ولیدة أمس  جھاد أمة. لكن

من إضاءات شیخ من مشایخ الساعة، بل ھي أصالً فكرة اإلمام حسن البنا رحمھ  شعلةاألول، وال 
عاما، قبل أن ینحرف بھا المنحرفون من اإلخوان، ثم كان الشیخ العالمة عبد المجید  80هللا ، منذ 

الشاذلي، منذ الثمانینیات، وقد صاحبتھ في ذلك، أول من أطلق على جماعتھ "إحیاء األمة" وكان 
 .خطھ فیھا ھو العمل على بعث األمة ككل واحد

فقادة الجھاد المیداني، في جماعة القاعدة مثال (ولیس غیرھا في الساحة الیوم حقا) ھم أنفسھم من 
مشایخ الدعوة ومنّظریھا، قبل أّي أحٍد من خارج تلك التنظیمات. والحدیث عن ھؤالء القادة األئمة 

 حقیقة لھا على ومنھجھم "اإلقصائي" وغفلتھم عن "الذوبان في األمة"، وسائر تلك النظرات التي ال
                                                           

 بتوسع abdelhaleem.net/new/ArticalList-http://tariq-138راجع مقاالتنا عن التمكین  1
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األرض، ال یكون "بأستاذیة" متعالیة، إذ ھم أصالً أصحاب التنظیر ووضع األسس والقواعد. ثم أن 
، فإن ذلك ظلم للتیار كلھ، بل تدخالً 2ننعي على بعض ممن ھم في ھذا التیار، بتكفیر حماس مثالً 

، بل أولى من بال خالف ة، وإنكاراً لدوره. وتعدد النظر جائز ومقبول في ھذه الحال3غیر مبرر
تجاوز النظر في موضع حروریة العوادیة والتسامح فیھا على سبیل المثال! وال یجب ألحٍد أیا كان، 

أن یقف من أمثال الشیخ الظواھرّي وأبي عبیدة المصري وعطیة هللا اللیبي وأبو یحي اللیبي، ھذا 
، وإن كان "أفضل من غیره". حتى الموقف الذي یجعلھم قائمین على تیار أخطأ الطریق من أولھ

أمیر جماعة الجھاد السابق سید إمام، الذي كان قبل انحرافھ وخرابھ، ال یعدلھ أحٌد في علمھ ممن في 
الساحة الیوم، والذي ھو من أول وأكبر منظري ھذا التیار، إحقاقا للحق، رغم انتكاسھ، وإن لم 

جماعة الجھاد المصریة قبل ذھابھ ألفغانستان.  "یدخل على التیار"، بل ھو من مؤسسیھ األوائل، في
ھؤالء وعوا جھاد األمة ومعناه قبل أن یعیھ بعض من ینسبون للتنظیر الجھادي الیوم. بل الصحیح 

، كما أن یقال أّن مناطات الیوم تغیرت، واألفضل كذا وكذا. كما أن لھذه الدعوة خطورتھا وشروطھا
 سنبین إن شاء هللا تعالى.

 
 كیف نكتسبھا؟وھي الحاضنة،  ما .3

ً  ، في تقدیري،والمقصود بالحاضنة الشعبیة وبمحمد  "تلك الفئة المجتمعیة المسلمة، التي تؤمن با� ربا
ً  ملسو هيلع هللا ىلص رسوالً  ، وترى ، وبالقرآن كتاباً، وال تتبنى أراءاً شاذة مثل أقوال الرافضة أو العلمانیةوباإلسالم دینا

بھھ ، وھذه الفئة. التي نسعى الیھا . تلك ھي أساس الحاضنة"ضرورة إصالح المجتمع، بال سلمیة
ك، ال یمكن تصنیفھم كحاضنة المواصفات، لیست موجودة بالفعل، إال ما نذر من أفراد منتشرون ھنا ھنا

تصلح أن تكون حاضنة للعمل اإلسالمّي، بل ھي تصلح  برة كّماً. والشعوب الیوم، بما ھي علیھ، المعت
فساد ا "لإلیمان" و"التوحید" و "طاعة هللا" و"ھعمل على إصالح ما اعوّج في فھمأن تكون مجاالً لل

ستعالء والكرامة"، ثم الحكام بما ال یمكن إصالحھ"، و"مفھوم الحیاة اآلخرة"، و"مفھوم العزة واال
  "الوعي بالمؤامرات الداخلیة والخارجیة وربطھا بواقع الناس عملیاً".

بل  صعبٌ  ، إلنشاء الحاضنة،أن االتصال "باألمة" ھيأولھما: على األرض،  حقیقتین نعيأن والبد ھنا 
ُمحاصر حصاراً شدیداً، داخلیاً غایة في الصعوبة. فالعامل لإلسالم الیوم محصور في واقع معین، 

 وخارجیاً. بل إن حریة الدعوة قد كادت أن تنتھي كلیة في أنحاء البلدان المسلمة، إال ما كان خادماً للنظم
المحاربة لإلسالم، ومعیناً على ھدم اإلسالم نفسھ، كما في المؤسسات الدینیة بمصر وجزیرة العرب. 

وبدون الدعوة، ال اتصال وال حاضنة. والثانیة ھي أن الحاضنة تتشبع یومیاً، بل كل لحظة"بل مكر اللیل 
خالل اإلعالم العلماني والنھار"، بما یُضاد المكلوب أن تعیھ لتصبح حاضنة حق، ال باطل، وذلك من 

                                                           
ض وال نعرف من كفّر حماس كطائفة، إال أن یكون عصام البرقاوي، وكذلك الشیخ السباعي إنما تحدث عن ھؤالء قوانین مدنیة علمانیة وضعھا بع  2

 ن لحماس!المنتسبی
ھادّي بأنھ وقد رأینا بعض المشایخ ممن لھم قدر واحترام، وممن كان لھم تاریخ في نصرة فرقة معینة معروفة بالتكفیر لقترة، ینكر ویوجھ التیار الج 3

 نھم "كمساریة جھاد" لكان أفضل ...!!یكفّر حماس! لو قال ھؤالء المشایخ إنھم عرفوا وتبینوا أوعّدلوا وتعّدلوا، دون اإلیحاء بأن قادة الجھاد وعلمائھ كأ
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الموّجھ، واإلفساد المستمر "فسحروا أعین الناس واسترھبوھم"، من خالل الدعایة للفساد، وشیطنة 
 الحق.

فاألمر لیس سھالً على اإلطالق. وعلى أولئك الذین یدعون تیاراً معیناً، أو جماعات بذاتھا أن تتصل 
الً في القدر العملّي الممكن تحقیقھ، من خلف باألمة وأن تحول جھادھا لجھاد أمة أن ینظروا قلی

 الشعارات والمفاھیم النظریة، إن كاوا یریدون لألمة خیراً.

 : العالقة بین األمة والجماعة:فصل

ھنا یجب أن یقف الباحث قلیالً لینظر في تلك المصطلحات التي صارت جزءاً من واقعنا، وأصبحت 
 متعددة.  انٍ بمع، إعالم ...) مشایخ، عوامتتردد على ألسنة الشرائح المختلفة (جماعات، 

أو وما یھمنا ھنا ھو ما یخّص تلك المصطلحات في الوعّي اإلسالمّي، سواء عند التیارات اإلسالمیة 
 مشایخ تلك التیارات. 

تلك الجماعة الكبیرة، التي تنتمى لإلسالم السنّي، بما قد تحویھ من تشوھات عقدیة، قد یكون "ھي  فاألمة
، بل البدع الكلیة التي تخرج منھا الفرق، ملسو هيلع هللا ىلص فیھا، بل فیھا واقعاً، ما ھو مناف للتوحید الذي نزل بھ محمدٌ 

یشیع في أرجائھا، جنباً إلى جنٍب مع صوت اآلذان المرفوع،  طاھرة ومختفیة، والفساد والمجون الذي
 !"فطار الموضوعوصحون اإل

". والحق أن التجمع العرقّي على أرض محدودة جغرافیاَ، ینتمي أغلبھ إلى اإلسالم" وھو الشعب:
"الشعب" مصطلح قد لفظتھ بعض الكیانات اإلسالمیة، في أدبیاتھا على األقل، كرّد فعل لإلنشقاق 

التحلل المقابل في الوحدة اإلسالمیة وبعد انفصال الخالفة. وھو مصطلح ورد في القرآن الكریم و
"وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا" بنفس المعنى العرفّي الذي ما زال إلى الیوم. وھو مصطلح غیر 

 نيكما رأینا في العصر األموي والعباسّي، التي تع 4مرفوض شرعا، إال إن صاحبتھ حركة "شعوبیة"
وقد زادت الحساسیة في استعمال الكلمة مع جیل "الثمانینیات"  لغة العصر.بدرجة ما في  "القومیة"

المفاھیم وانحسرت  بعضالذي تضخمت لدیھ و، الذي ظھر على الساحة في الثمانینیاتأي ، العلميّ 
وقد ُوجدت الشعوب على مّر التاریخ، فعُرت مصر والمصریین،  ھذا.بعضھا، ثم شابوا علیھا إلى یومنا 

والشام والشامیین، والعراق العراقیین والمغرب اإلسالمي والمغاربة، كما نُسب العلماء إلى مساقط 
والحافظ العراقّي رؤوسھم بال تحسس، فابن تیمیة الحراني، والسیوطي المصري وابن حزم األندلسّي، 

 وھكذا ..

                                                           
 ألجناس.والشعوبیة قدیما اختصت بالتفرقة بین العرب والعجم، وأنشأھا الفرس، لكنھا حملت بذور شعوبیة الیوم التي اتسعت لتشمل كافة األعراق وا  4
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"تلك الفئة المجتمعیة المسلمة، التي تؤمن با� رباً وبمحمد ھي، كما سبق أن عّرفناھا ھي  نةوالحاض
وباإلسالم دیناً، وبالقرآن كتاباً، وال تتبنى أراءاً شاذة مثل أقوال الرافضة أو العلمانیة، وترى  ملسو هيلع هللا ىلصرسوالً 

 .ضرورة إصالح المجتمع، بال سلمیة"

تلك القلة المختارة، التي دخلت طوعاً في تنظیم ما، لھ أھدافھ، ومقاصده، وتصوراتھ، ھي " الجماعةو
بالنسبة للعمل اإلسالمّي، حسب تعریف العمل اإلسالمي في قاموسھا الجزئیة والملیة، ووسائلھ، 

 ". والقلة ھنا، ھي قلّة نسبیة إلى الحاضنة، ونادر بالنسبة لألمة، أیّا كانت تلك الجماعة.الخاص

قش قضیة العمل اإلسالمّي وتوحیده حین ننا ساسھا،لى أعالتي یجب أن نتعامل  التعریفاتتلك ھي 
 جھوده.

یخطأ و التعامل معھا. وسیلةمتغیرات سواء في الفھم أو في التوجھ أو في  أربعةطبقات، تمثل  أربع
كما ھو شائع في ھذه ، في أي نقاش أو حدیث عن األمة ودورھا، األربعةأ جسیما من ال یفرق بین ئخط

 األیام على الخصوص.

فاألمة كیان متشعب متراكب، ینتمى إلى ثقافات وبیئات وعادات وتقالید ولغات عدیدة، وھي مركزة في 
حتى التركستان شرقا، بال انقطاع إال والوسط الغرب األسیوّي في و الشرق األوسط حتى المغرب غربا،

فالحدیث عن توحد العمل یرانیة الفارسیة، والكیان الصھیوني الحدیث في فلسطین. بالد المجوس اإل
، أمٌر خیالّي ال یصلح اساساً في عصرنا ھذا بأي درجة من الدرجات، اإلسالمّي في األمة، بھذا المعنى

 التشرذم والضعف والتفتیت التي تعیشھا تلك األمة النعدام الدولة المحوریة المركزیة. لحالة

فھو فیما أحسب، المجال الطبیعّي للعمل على اكتساب الحاضنة. وال یجب أن یفوتنا أن ا الشعب، أمّ 
الشعوب فیھا أقلیات دینیة وعرقیة أخرى، تسبب إشكاالت في طریق العمل اإلسالمّي، مثل األقلیة 

في العراق. النصرانیة في مصر، واألقلیات النصیریة في الشام، والرفض في العراق، واألكراد، كعرق 
وتتفاوت قوتھم من بلد آلخر حسب عوامل تاریخھم وعالقتھم بالحكام.  لكن، الحاضنة، یجب أن تنشأ 

في كّل شعٍب على حدة، ومن غیر المتصور أن تنشأ حاضنة عامة، إال من تلك الحاضنات الشعبیة 
نیة مقیتة، بل وعدم ثقة في المختلفة، لما بین الشعوب حالیاً، بوضعھا الثقافي من آثار قومیة ونعرات وط

 كثیر من األحیان.

أما الجماعة، فھي الطبقة ذات الشأن الخاص في ھذا األمر كلھ. ومفھوم الجماعة، من الناحیة 
جماعة معینة، منظمة، قام " وجدنا أنھ "الجیشاالجتماعیة، ھو قدیم قدم بني آدم. فإننا إذا نظرنا إلى "

 فالجیش". لھا كحاضنة، لتقوم بمھمة دفع الصائل عن بالده خاصةالمجتمع بإنشائھا وتمویلھا، وعمل 
 جماعة أوالً وأخیراً، لكنھا في مجال أرحب، وأكثر قبوالً. 
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بل وجماعات الجھاد ذاتھا ترجع اإلسالم قدیم قدم الخالفة اإلسالمیة كلھا.  ا أّن جماعات الحسبة فيكم
"، التي غدر بھا إخوان من أطاع هللا"وجماعة  )1931ت(رحمھ هللا في العصر الحدیث إلى أیام فیصل الدویش 

 الغادر عبد العزیز بن سعود، وأوقف تقدمھا للجھاد في العراق لصالح حلیفتھ بریطانیا. 

السبكي محمود خطاب ثم تكونت أولى الجماعات في مصر، وھي الجمعیة الشرعیةة على ید العالمة 
وكانت  .رحمھ هللالمسلمین في مصر على ید اإلمام حسن البنا ا مباشرة جماعة اإلخوان اھ، وبعدرحمھ هللا

الجمعیة الشرعیة ذات طابع علمّي شرعّي، ال سیاسي، بینما كانت جماعة اإلخوان جماعة سیاسیة، 
تُعني بكافة مناحي الحیاة، كما وصفھا مؤسسھا. وھي، فیما نعرف الجماعة الوحیدة التي، بسبب 

تمددت فروعھا  الظروف التي نشأت فیھا، كانت شدیدة االرتباط بالشعب، والحاضنة الشعبیة. كما أنھا
وكانت اإلخوان في  .رحمھ هللالبالد أخر خارج مصر، وعلى رأسھا الشام بقیادة العالمة مصطفي السباعي 

تلك المرحلة تتمتع بذراع عسكرّي قوّي، أرھب الدیكتاتور عبد الناصر، ودفعھ لمحاولة القضاء علیھا، 
، وھو طور تنحیة فكرة الجھاد 5الثاني والذي نجح فیھا إلى حٍد كبیر، من حیث انتقل بھا إلى طورھا

جانباً، مع االحتفاظ بشعاره،، الذوبان في األمة، واالنفتاح علیھا، بما في ذلك دخول المعتركات السیاسیة 
 العلمانیة التي سادت بالد المسلمین بعد الحرب العالمیة الثانیة. 

 ،رحمھ هللاي مصر، ومن ثم اغتیال حسن البنا النقراشي باشا ف ثم كان التغییر السیاسّي األكبر، عقب اغتیال
ثم محنة اإلخوان في الخمسینیات بعد غدر الھالك عبد الناصر بھم، ثم االنفصال الفكرّي بین سید قطب 

اإلسالمي، نظراً، لطبیعة وبین اإلخوان في عھد الھضیبي، ثم بزوغ عصر "السریة" في العمل  رحمھ هللا
لمحلیة والعملیة، فكان من الطبیعي أن تحدث الفجوة بین الشعب، محل المواجھة الشرسة من األنظمة ا

قصیر أو ذھول عن الحاضنة، وبین الجماعة. لكن لم یكن ھذا، كما حاول البعض تصویره، نتیجة ت
 !ةأھمیة ھذا البعد، أو إنھ ولید إشعاعة فكریة ُمحَدث

أما وقد عرفنا معاني المصطلحات السائرة في مجال العمل اإلسالمي الیوم، فإنھ یمكن أّن نحدد وسائل 
تنمیة "الحاضنة" واكتسابھا. وبقلیل من النظر یمكن أن نجّرد ذلك المفھوم الضبابّي الذي یتحث عنھ 

الدعوة بكافة مجاالتھا البعض الیوم، عن "جھاد األمة" منعود بھ إلى أصلھ البسیط، وھو توسیع دائرة 
وذھول بین أبناء "الشعب" إلدخال أكبر عدد ممكن منھ في "الحاضنة". ال أكثر وال أقل، دون انبھار 

 .احقیقی بكلمات ال تحمل معنى تطبیقیا

وأول نتیجة لما قلنا ھي أنھ "ال یمكن االستغناء عن دور "الجماعة" المنظمة، لصالح ما انتفخ حدیثا عن 
 فكالھما لھ دوره وحدوده وشروطھ. جھاد األمة،

فاألمة، یسمح فیھا بكل ما ھو منتسب لإلسالم، سنّي تقّي، أو فاسق، أو عربیٌد أو بّر أو فاجر، كما ھو 
في كل شعب من شعوب األمة. لكّن الحاضنة، تضیق نطاقاً عن ذلك، فتتمیز بالخلو من الفسق الظاھر، 

                                                           
، وبحثنا "بعدأن انقشع الغبار" abdelhaleem.net/new/Video-http://tariq-391"اإلخوان المسلمون في نصف قرن"  بحثناع راج  5

72579-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq  

http://tariq-abdelhaleem.net/new/Video-391
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72579
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اھر الشركیة كسّب الدین والمداومة وفیھا نزعات الفجر والظ وإن لم یتحتم عملھا بالھدي الظاھر، وتقل
كما أّن الحاضنة ال تكون من اتجاع فقھي محدد، أو شعبة عقدیة معینة، بل على ترك الصالة مثالً. 

تشمل السنّي واألشعرّي. أّما المرجئ والمعتزل، فھما بطبیعة الحال ضد التوجھ التغییري أصالً، بل ھما 
، بل غالبھما من یرفض الجانب الجھادّي من العمل اإلسالمي، بل یحاربھ ویمنعھ. وجھان إصالحیان

فلن یكون حاضنة لعمل إسالمّي متكامل یوما، یمكن أن یُطلق علیھ "جھاد أمة"، إال في مخیلة بعض 
لشام امتمیعة تلك الفرق التي نراھا الیوم، مثل المثالیین في أبراجھم العاجیة. ھذا إال إن تغیرت معالم 

، وتركوا مفھوم السلمیة، والدیمقراطیة التي تؤدي إلى خضوعھم للعدو خضوعا مباشراً، بل واإلخوان
 وحربھم على العمل اإلسالمّي المثمر، والخادم للھدف الذي حددنا في النقطة األولى.

وأفرادھا، ویمكن النظر إلى ذلك من خالل ھیكلیة معینة تُعني بتحدید المطلوب من قیادات الجماعة 
 كالتالي:

a. القیادة 
i. خطاب األمراء 

تحسین الخلق، مراعاة هللا سبحانھ، موضوع المال والتعامل معھ،  .1
 السجون...

b. األفراد 
نفس موضوعات القیادة، لكن على مستور الفرد، علما بأن الفرد ھو من  .1

 یقوم بالتنفیذ، وأن األمیر مثال للفرد
c. أنواع الخطاب  

، صوتیات، دورات تدریب من محاضرات، منشورات، مكتوبات .1
 متخصصین ال ھواة

d. األجھزة العاملة 
أجھزة نشر الدعوة في كّل من المجاالت السابقة، وقد تكون كلھا تحت  .1

مظلة ھیئة واحدة بھا متخصصون ، سواء إداریا، مالیا، دعویا الختیار 
 المادة التي یشرف علیھا علماء.

 ما یخص الحاضنة واستثمارھا .2
a. بشكل عام 

i. دوریة نصف شھریة، تصف الوضع القائم منشورات 
ii.  دوریة ربع سنویة تلخیص الجھد في الربع المنتھي، وتشمل أي تغییرات ھیكلیة

مسموح بھا للعامة، أو توقعات للبرع القادم دون مساس باألمن، مثل التعلیم، 
 المرور، السلع ....

iii.  ھؤالء مجلة شھریة تعنى بتوضیح المفاھیم دون توغل علمي أو كثرة نقوالت)..
 لیسوا طالب علم، بل عوام).
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iv.  صوتیات دوریة یقوم بھا خطیب متخصص بالخطابة، یتغیر مكان تسجیلھ دائما
 لألمن)، بصیغة حماسیة شرعیة

v. .دورات توعیة عامة 
vi.  منشورات تعقب أي حدث یقع إلیضاح سببھ ونتیجتھ، واالعتذار عن أي خلل أو

 تجاوز، بصراحة وشفافیة
vii. جھزة تتلقى الشكاوى، وتتعامل معھا بجدیة، دون خوف أو وضع لوائح محاسبة وأ

 تردد، وتكون اللوائح معلنة على الناس

ھذا ما یمكن أن یوّسع دائرة الحاضنة. وھذا العمل یحتاج إلى تنظیم، من ثّم إلى جماعة تقوم بھ، في ظّل 
 الظروف الحالیة، المحلیة والعالمیة.

زّي محورّي اساسّي ال یمكن االستغناء عنھ بتلك التوھمات ومن ھنا یأتي دور الجماعة. وھو دور مرك
 النظریة التي ینزع الیھا البعض.

عند الحدیث عن تغییر أو استبدال أو حراك، فإن األمة عامة، والشعوب خاصة، نعم، یجب اعتبار األمة
قة التي التفرھي المنوطة بالتغییر، والمقصودة بھ على حّد سواء. لكن، والشعوب ع، ھي األكبر واألوس

 والشعب والحاضنة  أي تغییر أو استبدال أو حراك، بیقین. فلكٍل مستو، األمة وضعنا ھي أساس نجاح
 ا ومجالھ. كل منھیعمل منھ ویُخرج ثماره فیھ، وھم ال یجتمعون، إال في نقاط محددة، ھي حدّ  والجماعة،

 ؟فعّال المقصودأصحاب الجھد اإلسالمّي ال ھمومن  مع من یصلح التوحد والتجمع؟ .4

الحدیث عن الجھد والجماعات الموجودة على الساحة، متعددة األھداف والوظائف والتشكیالت. 
اإلسالمّي، كما بیّنا، یختص بالجماعة، ال باألمة عامة، وال بالشعب، بل وال حتى بالحاضنة، التي ھي 

كرأس الحربة، أو فوھة المدفع، عامل مساعٌد وركیزة ترتكز علیھا الجماعة، في توجیھ أعمالھا. مثلھا 
فالحربة ال تندفع لتصیب عدوا في مقتٍل إال بید راٍم ماھر، كما أن فوھة المدقع ال تنطلق عبوتھا إال بعد 

 توجیھ راٍم َدِرٍب محنك، یصیب وسط العدو فیغلبھ على أمره.

حقول الدعوة، أو  والجماعات التي تھمنا في ھذا البحث ھي الجماعات الشمولیة، التي تعمل في كلّ 
 جلّھا، وتحاول أن تصل إلى الھدف المنشود الذي وصفنا في البند األول. 

الھدف المشترك، یحدد طبیعة من وقد أجبنا في ثنایا ما ذكرنا، بشكٍل جزئي، على ھذا التساؤل. فإن 
وة إلى تشكیل الصعب مثالً، أن تعمل على ضّم جماعة مثل التبلیغ والدع فإنھ منیصلح للعمل في سبیلھ. 

یسعى إلقامة حكومة مركزیة، إذ ھذا الھدف لیس في برنامج التبلیغ والدعوة، بل قد یكون مناعھضا 
لھدفھم. كذلك الجمعیة الشرعیة في مصر، أو جماعة السنة المحمدیة، وھي جماعات تھدف إلى التركیز 

ر الكامل الذي یجب أن یعمل طاالعامة واإلعلى فرعٍ واحد من فروع الدعوة، دون النظر إلى الصورة 
 فیھ اإلسالم، ویؤتى ثماره. 
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وإخراج تلكم الجماعات من مجال بحثنا ال یعني أن تھمل أو أن یغّض البصر عن جھدا، بل ھي في 
حقیقة األمر جزء من الحاضنة المطلوب تطویرھا وتوسعة دائرتھا. ولكن المشكلة في أن قیادات تلك 

جمعٍ یسعى "لتغییر" الواقع من حیث إنھ یصیر ھدفاً للعدو الداخلي الجماعات تنأى بنفسھا عن أي ت
لكّن "الدعوة" و"الدعایة" ألھمیة التكامل قد یفرض على تلك القیادات أن تتساھل في  والخارجّي.

 التواصل مع غیرھا، خاصة وقت الحاجة للحاضنة.

 وتصنیف الجماعات التي تعنینا ھنا كالتالي:

تتبنى الجھاد كآخر الدواء، وھي التي یسمونھا "جماعات الجھاد" أو "التیار الجماعات السنیة التي  .1
الجھادي"، وأكبرھا طالبان، والقاعدة، وھیئة تحریر الشام في سوریا وبعض جماعات في تركستان 

 وباكستان والشیشان، وعدد من الدول السوفیتیة المنفصلة.
إلخوان المسلمون، وحركة أحرار الشام، وبعض الجماعات التي تتبنى "الحل الدیمقراطي" وأكبرھا ا .2

 تجمعات سوریة مثل جیش الریاض والجیش الحر. 
الجماعات التي تتبنى حلوالً ضبابیة مثل حزب التحریر، الذي یتبنى إقامة الخالفة، والشكل  .3

 الدیموقراطي على السواء!  
فرادي، لھم جماھیر عریضة، یحملون ثم ال ننسى اتجاھا ھاماً، ممثالً في دعاة الدعاة المستقلون:  .4

 فكراً، غیر واضح المعالم، كما سنفرده باإلیضاح بعد.

وتجمیع الجھد بین تلك الجماعات، لتوسیع دائرة الحاضنة، وإشراك الشعب، وتوعیة األمة بالطریق، ھو من 
 أصعب األمور وأشقھا. بل أكاد أجزم باستحالتھ في بعض الحاالت.

لم ولم ینجح إال بتبني الجھاد، وأّن  أن جھاد العدو الداخلّي، ودفع الصائل الخارجيّ  فكیف تجمع بین من یرى
أیة مفاوضات ومؤتمرات سیاسیة ال یمكن أن تكون لھا ثمرة قبل التمكن النوعي على األرض، دون مّد الید 

بتبني شكال  للداعم المعتدي نفسھ، ظاھراً أو باطناً كان عدوان الداعم، مع من یرى أنھ ال حّل إال
دیموقراطیاً، یرضى عنھ العدو نفسھ، بل یتشكل في رواقات وساحات فنادقھ وأبنیاتھ، وأّن ذلك الخلفیة 

 العقدیة التي تصدق فیھا الجماعة مع نفسھا، وتتخذھا منھجا حقیقیا عملیا تطبیقیاً؟

بین ھذین التجمعین، وھما وسنن هللا سبحانھ تأبى أن یجتمع الضدان، في كوننا الحاضر. فكیف یمكن الجمع 
؟ رأینا، كمثال، في الشام، ھذه االستحالة حیة شاھدة على مصداق ما نقول، بال أوھام أو ه180 مختلفان

 أمنیات أو تنظیرات ال محل لھا من اإلعراب! كتجرید الحدیث عن "جھاد األمة!!؟؟". 

ائلھما. والھدف ھنا ھو المتناقض غرضان متناقضان، یحملھما قادة مخلفون في مشاربھما ومقاصدھما ووس
ال الوسیلة. فإن ھدف التجمع الي یجعل الجھاد أحد مركباتھ العقدیة، ال یرضى بدولة دیموقراطیة مھما كان 
شكلھا أو لونھا أو صیغتھا، إذ یعلم أن العلمانیة منتھاھا ومثواھا. والتجمع الثاني لن یقبل بجھاد حقیقّي ضد 

ظم من أیة قوة مھما حملت من عقیدة، وبعد أن تم كسُر أنفھ بالمال خاصة، لیقبل عدو یراه بالفعل أكبر وأع
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بأّن الحل الدیموقراطي، مع ما یحمل من شرك في التشریع، ھو الحل األمثل، مع مبررات كثیرة، تصلح 
 ات غیره.ھال لتوج خدمة توجھاتھ،ل

 ؟ما الحل .5

مالئمة حاضنة من غیر  أنھبما الحّل إذن؟ كیف نسعى لتوسیع دائرة الحاضنة، إذ نؤمن إیمانا مطلقا 
مع جماعات التوجھ  . وكیف یمكن التعاململسو هيلع هللا ىلصالنصر لن یكون، كما رأینا في سیرة رسول هللا فمناسبة، و

 الدیموقراطّي عامة؟ 

  ي بحثنا، إلىكما وصلنا ف

تأخذ على عاتقھا توجیھ الحاضنة وتوسیع قاعدتھا المتعاطفة المتفھمة. ال بدیل لوجود جماعة منظمة أن  .1
وأن تلك الدعوة النظریة التي انتفخت في ھذه األیام، تقلل من شأن الجماعات، لحساب األمة، ھي دعوة 

ال تزید. فالجماعة ھي الوسیلة، كانت وستظل، وھي المركب األساس للعمل، أي  في رأس أصحابھا
إال جماعات عمل والمؤسسات نیا أو لآلخرة، للدین أو اإلنشاء والعمارة. وما الشركات عمل، سواء للد

  لھا مھمة خاصة.
 :محاورتوحید الجھد، عملیاً، ال على الورق، یكون على أّن العمل على  .2

a.  ،الئم الجمھور الیھ بأسلوب مبسط یشرح األھداف والوسائل بطریق جامع صحیح
في العمل دون اإلخالل بما ھو في حدود السریة المطلوبة، بل والمفروضة، ، الحدیث

 اإلسالمي.
b. ألتباع اآلخر بطریق الدعوة، ودون سفك  ،استقطاب الفریق األصح واألحق العمل على

یادة یكاد یكون ال دواء لھ، كالحماقة. بانفصال عن قادتھم، فداء الق یعاملھمالدماء، بأن 
ن على أقل تقدیر. وانظر ما فعل تنظیم الحروریة، حی حاضنةٍ  ن ھم مادةُ التابعوھؤالء و

نشر مذھبھ البدعي في التكفیر تحت غطاء شعارات وكلمات سنیة واستعمال نفس 
تركیبات التوحید السني، إال أنھ تجاوزھا وراءه عند التطبیق، لكن ھذا التكتیك، قد جعل 

الفرادي أو شرائح في جماعات عاملة، تتوقف عن  العدید من السنیین، سواء من الدعاة
ا السنیة لتكون مكونا في ذلك الجسد السرطانّي، مثل حربھم، بل وتنشق عن جماعاتھ

 جند األقصى.
c.  تطویر منھج مفّصل حسب آلیات منظمة، للوصول إلى الحاضنة، كما عّرفناھا

 العام الذي یسمیھ البعض "األمة".التجریدّي بوضوح، ال بالمعني 
d.  التمییز بین تبني المفاھیم االصطالحیة التي تُعبّر عن حقائق ثابتة، كما فّصلنا في

 مستویات العمل األربعة، لیكون الجھد مثمراً، ال ضائعا.
e.  أن تنفتح الجماعة على من ھم من خارجھا لإلستفادة من خبراتھم، سواء العملیة أو

". فمثالً أرى أن ال نتیجة سدیدة غیر التنظیميّ الدعویة، وتجعلھم جزءاً من ھیكلھا "
ال بأداء خدماتّي عاٍل، یجعل الحاضنة ترجى من العمل في سبیل ترسیخ الحاضنة إ



 د طارق عبد الحلیم  ھل یمكن توحید الجھد "اإلسالمي

13 
 بحث أكادیميّ 

تشعر بالفرق بین ما تقدمھ الجماعة وما ھو علیھم حالھم بدونھا. وھذا ال یكون إال 
أبناء الشعب، في علم ، أو مادتھا الخام من باالستعانة بمتخصصین، من وسط الحاضنة

على اإلدارة، وعلم االتصاالت، وتطویر المناھج التعلیمیة، وكافة التخصصات، 
أن یكون . والمھجربالد المستویین األكادیمي والتطبیقي، وما أكثرھم في بالدنا وفي 

في ة لمفھوم العمل قابل ص، على درجة عالیة في تخصصھ، وأن یكون مادةالمتخص
 الحاضنة العامة. 

f.  استغالل الدعاة المستقلون: وھذه الطبقة من الدعاة، لھا میزات كثیرة، وإن كانت لھا
فمن مزایاھا اتساع رقعة المستمعین والمتابعین والقراء. رة على السواء. عیوب ظاھ

،  وسھل الفھم، فغالبھم، من (أي المعنویة)وذلك من حیث أن ما یقولون قلیل التكالیف 
المصریین مثالً، یتحدث بالعامیة، ویفیھم ظرف وخفة معروفة. وكذلك تجد الدعاة من 

وأوسع انتشاراً، نظراً للنفسیة العربیة الحدیثة التي الجزیرة، ولھم قاھدة استماع أكبر 
أعطت صاحب الغترة والجلباب الخلیجّي رصیدا زائداً، فمنھم من یستحق ومنھم من ال 
یستحق. وكذلك الدعاة في المغرب وتونس، وإن قلةا عن دعاة الشرق العربي في ھذا 

 الوقت، بعد انھیار ما أسموه الربیع العربي.

بسطاء في دعوتھم، لیس لدى غالبھم علم شرعّي مكین، إال قدرة على  الدعاةوھؤالء 
الخطابة والحدیث وفن الوصول إلى قلوب الناس. فھم من ھذه الناحیة أقدر على 

استجالب الحاضنة. والعیب ھنا ھو أنھم غالبا ما تجدھم محلیین في حدیثھم، فالمصري 
جي یتحدث عن الكّل دون یتحجث عن مصر، والمغربي یتحدث عن المغرب، والخلی

 فال تدرى ما یرید.ذكر أي أحد! 

أو في بلد شرقّي  ریكا،مفي المھجر، بأوروبا أو أمن منھم ون، ترى ھؤالء المستقلوثم 
كتركیا أو قطر، ینأؤون بأنفسھم عن التیار األول، الذي یحمل فكرة الجھاد كحٍل 

ُعرفت بتمثیلھ. ثم تراھم بعد  مطروح، كلھم بال استثناء، وعن الشخصیات التي تمثلھ أو
ذلك یمیلون إما لتیار اإلخوان أو الحروریة، أو یمیلون الیھما معا، وھو ما لم استوعبھ 

حتى ھذه اللحظة! وال أعتقد ھذا إال لضعف معلوماتھم عن أحد التیارین، أو سالمة النیة 
ینتمى لإلخوان  فیھما، أو ما شئت من سبب، إال أن ذلك ھو الواقع الغریب. فتجد أحدھم

، فھؤالء عمالء صرف ال البرھامیة بالطبعالمدخلیة أو (غیر الجامیة أو "ألھل الحدیث" أو للسلفیة 

فكرا وعقال وروحاً، ثم یتعاطف مع دولة الحروریة على أنھا تحمل حقاً! وتجد  )خیر فیھم
 من ھؤالء مصریون وسودانیون ومغاربة وخلیجیون وأرادنة. 

الفئة، واستغالل شعبیتھا في الترویج لفكرة إسالمیة تعین على تصحیح  ب لھذهكن التقرل
 وضع ما، ھو من المطلوب، بل المرغوب.

 .وهللا أسأل أن أكون قد قدمت جدیدا، وتحدثت رشیداً، فمنھ الفضل وعلیھ التكالن
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