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البحث: ملخص

اإلنسانية الحياة طبائع  من فهو السياسي، الفكر في البديهيات من البشر مجموعات بين  التكتل يعتبر
واالقتصادية، السياسية المجموعات وتكوين التكتل نحو التوجه العصر طبيعة فرضت فلقد وضروراتها،

التكتالت. عصر عليه أطلق حتى واالستراتيجية، العسكرية والتحالفات
أو أيديولوجيات تحت سواء والتوحد، التكتل طريق على ا أشواطً والدول المجتمعات غالبية وقطعت

مكوناتها. التناقضات الجذرية بين برغم بينهما وحدث التعايش والتعامل مصلحيات،
بينها، المشتركة كثرة العوامل من الرغم فعلى والعربية، اإلسالمية والدول في المجتمعات النقيض وعلى
التوحد دعا إلى أن اإلسالم وتجمع، مع وتكتل الضرورة، من تقارب تفرضه أبعد بكثير مما تزال أنها ال إال

سامية. لغايات والتكتل
أن االجتماع مع والجماعات اإلسالمية، التكتالت عمل في مشروعية البعض يشكك أن لمن العجيب وإنه
خالل من إيجابيات الجماعات ما أنتجته خالف اإلسالمية، روح الديانة والجماعة مطلب شرعي، والتعاون

القرن. أرباع ثالثة من يقرب ما
وأكثر أزمة، شدة وأوقات ظروف في يُمارس ما ا دائمً ألنه اإلسالمي؛ بالعمل النقائص تكتنف أن الطبيعي من
القلوب، ق فرِّ تُ التي وهي الحزبية الشرعي، غير السلبي الحزبي التكتل أنواع من ظهور هو عنه ينتج قد ما
والتوجه الواحدة والمرجعية الواحدة، القيادة أوجدها غياب الحزبية وهذه الجهود، وتبدد الصفوف، وتشرذم
لشريعته. واالنقياد وطاعته الله محبة ظل في والتجمع التحزب فهي المطلوبة اإليجابية الحزبية أما الواحد،
ومع العقيدة، وتخالف بل الشريعة، ممارسات تخالف إلى الشرعية  غير الحزبية الحسابات أوصلت لقد
التي فالظروف للدين،  التمكين ميادين في  قائد وموقع رائد دور لها  يزال ال اإلسالمية فالجماعات ذلك

ضوابط الشريعة. إطار في أدائها وتعديله تطوير إلى تنطلق أن عليها قائمة، ولذا زالت ال نشأتها في تسببت
فإنه غير واقعي، غير مصلحي، أنه إلى باإلضافة هو البدائل، إيجاد قبل الجماعات مرحلة تجاوز إلى والدعوة
التطوير والتعديل في نحو التوجه وكذا الحزبية)، بعد (ما اتجاه في الوجهة تصحيح هو الطرح البديل إال أن

نوع جديد. من تجمعات في أو الجماعات إطار خارج التوسع في االستمرار مع العمل الجماعي، ر أُطُ

البيان  جملة حترير هيئة وعضو إسالمي باحث
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ومقتطفات أفكار

والتحالفات واالقتصادية السياســية المجموعات وتكويــن التكتل، نحو التوجه العصــر طبيعة - فرضــت
التكتالت. بعصر العصر هذا سمي حتى العسكرية واالستراتيجية،

ولعل منظمة الدول، من مجموعات بين أشــكال مختلفة في تتوالى ظلت سياســية صرفة، تكتالت - هناك
الدولية، للشئون ا تنظيمً للناس الذي يبدو التكتل، لهذا األشكال المعاصرة أبرز هي ذاتها المتحدة األمم
الثانية، العالمية الحرب في انتصرت الكبر التي الدول الخمس لمصالح حماية حقيقته في أنه حين في

األمن. في مجلس الدائمة قرن بالعضوية نصف من أكثر تتمتع منذ والتي

اإلسالمي، ضد العالم المتحدة الواليات حروب كل في حربة رأس (الناتو) األطلسي شمال أصبح حلف -
المحتلة. أفغانستان على العدوان استكمال لمهام مه ذلك تسلُّ وآخر

نجمة شــكل له في ا شــعارً من الصليب اتخذ قد دولي عســكري نصراني الناتو كتكتل حلف أن - يالحظ
األرضية. للكرة األربعة األطراف يخترق رباعية (صليب)

وتحقق الدين والدنيا، مصالح تجمع لغايات سامية، والتعاضد والتعاون التوحد إلى قد دعا اإلســالم إن -
األرض. في اإلنسان الستخالف الشريفة األغراض

في في االستخالف اإلنســان لدور الصحيح التجســيد النظرية الناحية من اإلســالمية الخالفة نظام يمثل -
ا. والدنيا معً ما يُصلح الدين بين ا األرض، جامعً

تقوده اتحاد شكل في الميالدي المنصرم القرن أوائل حتى سياسي عالمي كيان للمســلمين إذن كان - لقد
القرون. تلك طيلة للمسلمين وحماية قوة كان اتحاد وهو تركيا،

التمزق من المزيد إلى إيصاله ا في جهدً يدخرون ال وأعداؤه وحدته، رت مِّ ودُ اإلسالمي العالم ق زِّ مُ منذ أن -
إال العسكري، االقتصادي أو أو السياســي المســتو على للنهوض محاولة من والضعف، فما والتفرق

ه بالتآمر المفضوح والتحرش المعلن. وتُواجَ

الخالفة دولة أو إســقاط بعد ســقوط المســلمين بالد من العديد في اإلســالمية الجماعات - كانت نشــأة
ك، نْهَ ك أو تُ تُوعَ قد حية، ســتظل األمة هذه أن على المنصرم؛ دليالً الميالدي أوائل القرن في اإلســالمية

تزول. أو ول تَدُ ال ولكنها

الله، بإذن الغــرق ســفينة أمتنا من حفظ بدور تاريخي، تــزال– –وال اإلســالمي العمل جماعات - قامــت
كانت الداخل والخارج؛ ومن المشارق والمغارب، في قرن مضى طوال واجهت األمة التي فالتحديات
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اإلسالمي العمل قضايا

من المخلصين بجهود اإلسالم أمة استنقذ تعالى الله ولكن عين، بعد أثر إلى األمة ل هذه ألن تحوِّ تكفي
.التقو على والتعاضد البر على التعاون رعة شِ إلقامة انتُدبوا أبنائها الذين

المشروعية أنواع أقو تُضفي فهو واجب؛ به إال الواجب يتم ال ما أن على التي تنص الشرعية القاعدة إن -
الشرعية. باألحكام المنضبطة الجماعية األعمال على والمصداقية

يوالي منهج منها ولكل رأس، شخص منها لكل متعددة، حزبية) صورة (واليات اإلسالمي العمل أخذ إذا -
المشاحنات. ويغذي العصبيات، وينشئ الحزازات، يُحدث ما هو هذا فإن ويعادون؛ عليه األتباع

الفكر اإلسالمي والبحث الشــرعي، صياغة والتعليم بالعلم المجموعات المهتمة أو الجماعات أعادت -
اإلسالمي. العالم من كثيرة مواطن في الصحيح النهج إلى

بدرجات حولها، ولمن ألفرادها والتوجيه للتربيــة محاضن تزال- الكبيرة -وال الجماعات أكثر - كانــت
المتعاقبة. األجيال جادة في شريحة تنشئة ساهم في ما وهو متفاوتة،

بالد داخل األجيال الممســوخة والعميلة تُخرج بأطيافهــا العلمانية والتنظيمــات األحزاب كانت - حيــن
اإلصالح. وتنشط في تنشد التغيير مغايرة، أجياالً تُخرج اإلسالمية الجماعات كانت المسلمين؛

الرســمي، وغير الرســمي الخيري العمل في جهود أطيافها، باختــالف اإلســالمية، للتجمعات -  بــرزت
الجماعات. دائرة من أوسع دوائر في والتربوي الجماعي بالمستو النهوض في إيجابياتها انعكست

وقد أولوياتها، ضمن السياســي العمل الجماعات التي أدخلت بعض اإلســالمية الســاحة على جدت - وُ
كالكويت واليمن بلدان أخر في تتابع ثم وباكستان، والسودان وتركيا مصر كل من في ا ذلك مبكرً نشأ

وغيرها. وماليزيا وإندونيسيا والمغرب، والجزائر

العالم في الســاخنة أخبار األماكن أصبحــت هي الدنيا يومي�ا، في أحــوال الصدارة التــي تحتل - األخبــار
والطامحين. ف من كل الطامعين المستهدَ اإلسالمي،

في ومقدراتها أرضها وعرضها عــن األمة تذود بها وأنياب دفاعية، وتقوية مخالب إنشــاء من ال بــد - كان
وكشــمير فلســطين مجاهدة في إســالمية جماعات توســعت ثم لقد نشــأت ثم تطورت مواطن الخطر.

وأفغانستان والشيشان والبوسنة والفلبين.

جديدة، ا سياســية ظروفً األحيان من كثير في األمة عن حياض المدافعة الجماعات جهود أوجدت - لقــد
خطف األغيار. الثمار من لحفظ السياسيون؛ عليها يبني من الممكن أن أصبح

للمســلمين تكون أن يقتضي التاريخ، وحكاه ما حددته الشــريعة، وفق األمــة حياة فى - الظــرف الطبيعــي
اتجاه ثابت في بها يسير وتوجه واحد، واحدة وخطة واحدة، واحدة، ومرجعية قيادة ذات جماعة واحدة،

هي األولى. الحق وقوة العليا، كلمة الله هى تكون أن وهو هدف متفرد، نحو
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الجماعية بجهــوده كله اإلســالمي أن العمل هو اآلخــرون، ويتجاهله عنه البعــض، يغفل - األمــر الــذي
أزمة. وأوقات شدة ظروف في ارس مَ يُ عمل هو والنضالية، السلمية والسرية، والعلنية والفردية،

لشــريعته، والمتحزبون واالنقياد وطاعته محبته ظل في والتجمــع التحزب هي الله، أولياء واليــة - أصــل
الله. حزب فيه، هم والمتنافسون عليه والمتناصرون به األمر والمتناصحون هذا على

غير الشرعية، السلبية الحزبية هو الحزبية) بعد (ما المقال بها نْتُ نْوَ عَ التي المقولة هذه في الذي أعنيه إن -
غرسها ســوء –على الحزبية وهذه الجهود، وتبدد الصفوف وتشــرذم القلوب، وتفســد النوايا التي تفرق

الوجهات. وتعدد المرجعية، وتفرق القيادة، غياب أوجدها ثمارها– وخبث

وأماتت رموز؟! من هدمت أفكار؟! وكم من وكم شوهت مشــاريع؟! من المقيتة الحزبية أجهضت - كم
قدرات؟! طاقات؟! وأهدرت من من

زائدة هي لغيرنا فكرة رائدة وكل نجاحنا، من خصم هو لآلخرين ناجح مشــروع كل - بالحزبية الجانحة؛
الحزب! ونقاء على بقاء شــديد خطر هو خارج الحزب؛ من الريادة نحو صاعد رمز وكل عــن الحاجة،

! صالحنا... لغير تعمل فهي غيرنا، مع عمل طاقة وكل

ال اإلســالميين، على العلمانيين نصرة الذين آثروا ببعض الحزبيين الجزائر في اإلســالمي العمل بُلي قد -
واحدة. أنها يُفترض والغاية الراية أن مع الحزبي االنتماء الختالف إال لشيء

فيها الحزبية كانت مشــابهة، حزبية بباليا وفلسطين والســودان واليمن مصر في اإلســالمي بَ العمل - نُكِ
الجهود. ق وتفرِّ األداء وتُضعِف الصفوف ا تشق دائمً

في الطبيعية والظواهر المظاهــر من شــخص أو جماعة، هو أو فكرة أو مبدأ على التحزب إن - قــد يقــال:
فيها الخطأ تالفي يمكن وال والمجتمعات، والجماعات واألفراد األمم طوال تاريخ المجتمعية، الحالــة
وتسويغ الوقوع القدري شــيء، حتمية بأن هذا عن ويجاب مطلق. بشــكل فيها الصواب على أو التالقي

آخر. شيء الشرعي الوجود

إنما الجماعات)، بعد (ما مرحلة عن متحدثين الراهن عصرنا في الجماعات عمل بتجاوز ينادون الذين -
في لهم يكون أن دون ومعاصر، جديــد بنيان إنشــاء بدعو عريق عامر، قديم يدعو لهدم بناء هــم كمن
النتيجة فتكون للبناء، ال مّ عُ أو للتخطيط، مهندســون لتأمين التكلفة، أو مال رأس الجديد البناء مشــروع

الوراء. والتقدم إلى العراء، االستقرار في هي

قبل بها يُضحى الوســائل إن قال: وســيلة، ولكن من وإنما غاية ليس في ذاته الجماعي العمل أن - صحيح
البدائل؟! تأمين
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جعل الحســابات عن تخلت إذا مضاعفة، ا أضعافً اإلســالمية الجماعات أداء يتحســن أن - مــن الممكن
والبراء. للوالء ا األشياء، ومعيارً به توزن ميزانًا الحزبية

فيها االحترام ونظيفة، يحل أجواء جديدة في لها روا يُسِّ التي مواقعهم في العاملون يعمل أن من المانع ما -
مكمل لآلخر، واآلخر مكمل أنه عامل يستشعر كل أن المانع التنافر؟! وما محل والتناصر محل الصدام،

العاملين لنصرته. الحاملين لرايته، جهود مجموع إلى لإلسالم العمل قضية تحتاج حيث له،

والمثقفون الجسد، والسياسيون ذلك النابض في القلب هم األمة في العلم والدعوة مجال في العاملين إن -
والعين بها يمشي التي ل جْ والرِّ بها يبطش التي اليد هم والمحتسبون المفكر فيه، والمجاهدون العقل هم

التي يبصر بها.

مرحلة تجــاوزت أن تكون قد دون فيهــا، اإلســالمي العمل نضج إســالمية ســاحة نتصور أن - ال يمكــن
الطفولية غير البريئة. الحزبية المشاعر من يُفطموا أن لإلسالميين األوان آن فقد العصبية،
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مقدمة:
من طبائع البشــر مجموعات بين والتكتل التجمــع
اكتســاب في وأهميته وضروراتها، اإلنســانية الحيــاة
الفكر السياسي في البدهيات من عليها أو الحفاظ القوة
العصر طبيعة فرضت االســتراتيجي، وقد والتخطيط
السياســية المجموعات وتكوين نحوالتكتــل التوجه
واالستراتيجية، العسكرية والتحالفات  واالقتصادية،

«عصر التكتالت». بـ العصر ي هذا مِّ سُ حتى
عدا -مــا والــدول المجتمعــات كل وقــد قطعــت
طريق ا على أشواطً اإلســالمية- المجتمعات والدول
أيديولوجيات تحت سواء والتعاون، والتوحد التكتل
التعايش وحدث متباعدة، أو متقاربــة يّات، حِ لَ صْ أو مَ
بين الجذرية التناقضات من الرغم على بينها والتعامل

األحيان. من كثير في مكوناتها
وعلى والعربية، اإلسالمية أما المجتمعات والدول
في النواحي بينها المشــتركة كثرة العوامل مــن الرغم
ال إال أنها والمصلحية، والجغرافيــة والثقافية الدينيــة
ودنيوي�ا- -ديني�ا الضرورة تفرضه مما أبعد بكثير تــزال

وتجمع. وتعاضد تقارب من

العالم فــي متعددة أشــكاالً التكتــالت لقد أخــذت
بين الدول، وتكتالت بين فهنــاك تكتالت بنا، المحيط
تتعامل ومؤسسات تيارات وهناك الدول، داخل القو

ا. عالمي� أو ا إقليمي� أو ا والتكامل: محلي� التكتل بمنطق
واالقتصادي؛ السياســي المســتو وعلى ــا فعالمي�
ل شــكَّ فقد والتجمع، التكتل من أشــكال نشــأ العديد
عملية نتاج جاء الذي األوروبي، االتحاد األوروبيون
ســت دول، ١٩٥١م بين عام بدأت واندماج، تعــاون
االتحــاد، ولم بهذا تلحــق األوروبية وظلــت الــدول
األوروبي حتى بلغ عدد دول االتحاد نصف قرن يمض

أسس: ثالثة فيما بينها على ٢٧ دولة، تتعاون
في ذلك بمــا المجتمــع األوروبي، وحــدة أولهــا:

والعملة. السوق وحدة
السياســية المصالــح وحــدة  الثانــي: واألســاس

والدفاعية. الخارجية
األمني  المجــال فــي الثالــث: التعــاون واألســاس

الداخلية. والشؤون
المجموعــة  توجــد  وداخــل االتحــاد األوروبــي
١٩٥٧، وقــد بدأت عــام التــي تأسســت األوروبيــة
والذرة والتعدين الطاقة في مجــاالت التعاون بتدعيم
األوروبية بينهــا الســوق فيمــا نــت كوَّ وغيرهــا، ثــم
ا أيضً بينها فيمــا الغربية الدول لت المشــتركة. وشــكَّ
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اتفاقية تطورت عــن التــي العالمية، منظمــة التجــارة
الدول؛ بعض ١٩٤٧م بيــن فــي أكتوبرعام (الجات)
الدولية، التجــارة تعترض التي القيــود من للتخفيــف

الجمركية. الرسوم ولتخفيض
في ديســمبر العالمية التجــارة منظمــة ثــم أُعلنــت
وأصبــح اتفاقيــة (الجــات)، ١٩٩٥م، لتحــل محــل

أعضاؤها١٤٧دولة،وللواليات 
دور والــدول الغربيــة المتحــدة

فيها. رئيس
الــدول تكتــل ــا وهنــاك أيضً
أمريكا :الكبر السبع الصناعية
وألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا
ثــم واليابــان، وكنــدا وإيطاليــا
فــي روســيا  إليهــا انضمــت 

نشــأة كانت وقد الســوفييتي. االتحــاد أواخــر عهــد
العربي في الموقــف توحد على ا رد� هذه المجموعــة
البتــرول؛ ســالح أكتوبــر١٩٧٣م باســتخدام حــرب
الصناعي لتكتــل العالم الدعوة فرنســا حيث تزعمت
من تحديات أيّ لمواجهــة غالبيتــه) فــي (المســيحي
العربية. رأسها الدول وعلى رة للنفط، المصدِّ الدول

في المجال الصناعية الثماني الدول نشــاط بدأ وقد
وألن السياســي؛ إلى الجانب توســع ثم االقتصادي،
كل فيما بينهمــا؛ فإن متداخالن واالقتصــاد السياســة
في ينعكس االقتصــادي والتعــاون أشــكال التنســيق
فهناك ومــع ذلك؛ السياســية. التوجهات على النهاية
أشــكال في تتوالى ظلــت تكتــالت سياســية صرفة،
ولعــل منظمة الــدول، من مجموعــات مختلفــة بين
المعاصرة لهذا األشكال أبرز هي المتحدة ذاتها األمم
في للشئون الدولية، ا تنظيمً للناس الذي يبدو التكتل،
الخمس الدول لمصالــح حماية حقيقته فــي حين أنه
الثانية، العالميــة الحرب فــي انتصرت الكبــر التــي
الدائمة بالعضوية قرن نصف من أكثر منذ تتمتع والتي
على (الفيتو) االعتراض حق ولها األمن، فــي مجلس

مع مصالحها. يتعارض إجراء عالمي أي

سمات من ا أيضً العسكرية والتحالفات والتكتالت
األطلسي شــمال من أبرزها حلف ولعل العصر، هذا
على ١٩٤٩م، بنــاء عــام في تأســس الــذي (الناتــو)
ذلك في واشنطن ت عَ قِّ وُ التي األطلسي شمال معاهدة
الحلف -الذي ذلك تأســيس من الهدف وكان العام،
لقيادته- ا (بروكسل) مقر� العاصمة البلجيكية من اتخذ
بين التكتل تنســيق علــى العمل
الرأسمالي الغربي المعسكر دول
الشيوعي؛ الشرقي المعسكر ضد
زعامة أمريــكا حيــث تصــدرت
الحلف؛ ذلك في الغربي العالــم
الذي الشــيوعي لمواجهــة المد
المنشأ وارســو) (حلف ــده جسَّ
الحلف ذلك وكان ١٩٥٥م، عام
مع روسيا. أوروبا شرق ووســط دول يضم الشيوعي
السوفييتي االتحاد تفكك مع تفكك الحلف هذا لكن

١٩٩١م. عام
وحيدة عسكرية قوة شمال األطلسي حلف بقي لقد
ويتوســع، فقد ضم يتطور وظــل عالميــة، ذات صفــة
هي: أمريكا، عشر دولة ١٩٤٩اثني عام تأسيســه عند
الدانمارك، بلجيــكا، كندا، إيطاليا، فرنســا، بريطانيــا،
ثم لكســمبرج. إيســلندا، النرويج، هولندا، البرتغال،
الغربية، ألمانيا اليونان، من: كل الحلف لهذا انضمت
اإلســالمية الوحيدة عد الدولة تُ التــي وتركيا أســبانيا،
ألســباب فيه عضويتها بلت قُ حيث التحالف؛ هذا في
مما أكثــر التحالــف منهــا يفيــد مصلحيــة عســكرية،
قد انعقد األوروبي اإلجماع فإن ولهذا تركيا؛ تســتفيد
لحرمانها االتحاد األوروبي؛ في تركيا عدم قبول على
تعاون على القائم االتحاد هذا مزايا من االستفادة من

نصراني. أوروبي
الحرب وانتهــاء الســوفييتي وبعد ســقوط االتحاد
الشــرقية الكتلــة مــن دول العديــد انضــم البــاردة، 
به فالتحقت األطلســي، شــمال حلف إلى األوروبيــة
وبولنــدا، وبلغاريا والمجر، التشــيك، جمهوريــات:

أوروبا اتجهت األخيرة السنوات في
مشاركتها مع عسكري�ا، التوحد إلى
شمال حلف في ألمريكا المركزية 
لتكوين قو توجه فهناك األطلسي،

أوروبي مستقل تحالف عسكري
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وسلوفينيا. وسلوفاكيا، ورومانيا وليتوانيا، وأستونيا
الصليبية؛ عصبيتــه على الغرب برهن ومرة أخــر
إســالمية من التي تضم شــعوبًا الدول حيث اســتبعد
والجبل والهرسك، والبوســنة ألبانيا وهي: العضوية،
(الناتو) شــمال األطلسي حلف أصبح وقد األســود.
الواليــات المتحدة ضد كل حــروب في رأس حربــة
العدوان لمهام مه تســلُّ ذلك وآخر اإلســالمى، العالم
(الناتو) حلــف أن يالحظ المحتلة، علــى أفغانســتان
الصليب من اتخذ نصراني دولي، قد عسكري كتكتل
(صليــب) يخترق رباعية نجمــة في شــكل ا له شــعارً

للكرة األرضية! األربعة األطراف
التوحد  إلى أوروبا الســنوات األخيرة اتجهــت  وفي
حلف في ألمريــكا المركزية مشــاركتها مع عســكري�ا،
تحالف فهناك توجه قــوي لتكوين األطلســي، شــمال
وقُ قــوةُ جيوش تَفُ حيــث مســتقل؛ عســكري أوروبي
جيــش قــوةَ فــي مجموعهــا األوروبــي دول االتحــاد
االتحاد جيــوش عدد فمجمــوع المتحــدة، الواليــات
لكنها مســلح، جندي مليوني نحو إلى األوروبي تصل
فقــط، ويخطط أراضيها داخــل اآلن - حتــى تعمــل -
واحد، فــي حلف الجيوش األوروبيــون لتوحيد هــذه
حيث العالم؛ أنحاء كل مهام في له تكون ألن ويرتبــون
تابعة أوروبية تدخــل قــوات يجري الترتيب لتشــكيل
هذه لتستطيع ٢٠٠٧م؛ عام ا من بدءً األوروبي لالتحاد
العالم فــي مكان والوصــول إلى أيّ التدخل القــوات
هذا الحلف نشــاط بواكير بدأت قصير، وقد فــي وقت
حيث قوات (ســفور)؛ اســم تحت الوليــد العســكري
جمهوريتي مــن كل فــي (الناتو) قــوات حلــت محــل
اإلســالميتين األســود والهرســك والجبــل  البوســنة

أوروبا. في

والتقوى).... (البــر التعاون...بين  تكتــالت
والعدوان): و(اإلثم

المسلمين، غير والتكتالت بين التحالفات كانت إذا
الدنيوي، المادية، والجشع أطماع السيطرة إليها تدفع
دعا قد اإلسالم فإن والثقافي، العنصري واالســتعالء

تجمع سامية، والتعاضد والتعاون لغايات التوحد إلى
الشــريفة األغراض وتحقق مصالــح الديــن والدنيــا،
الدعوة جاءت ولهذا األرض، في اإلنسان الستخالف
يعتصموا بأن للمســلمين هة موجّ الوحي في نصوص
وبأن يكونوا كالجســد يتفرقوا، وال ا جميعً الله بحبــل
األعضاء سائر له تداعى عضو منه اشــتكى إذا الواحد
المرصوص، كالبنيان يكونوا وبأن والحمى، بالســهر
ما بعد واختلفوا مــن تفرقــوا كالذيــن وبــأال يكونــوا
اإلســالمية ايات دَ الهِ من ذلك ونحو البينات، جاءهم
هذا كل الخير، على والتكتل واالعتصام في االجتماع
والتقو)...بينما شعار (البر هو تعاونهم ليكون شعار

(اإلثم والعدوان). هو الغالب في غيرهم تجمع
الواقع بنشــوء الكيانات  على أرض هذا ترجم  لقــد
أقام التي المدينــة دولة من ا بــدءً اإلســالمية الجامعة،
دعائمها؛ حيث أصبحت وسلم عليه الرسول صلى الله
في لتصب كلها؛ الشريعة ومقاصد غايات يجمع وعاءً
ثم اإلنســانية، الخليقة بــل اإلســالمية مصلحــة األمة
إســالمية ذات أدوار كيانات المدينة دولة بعد تتابعت
حيث اإلسالمية؛ الخالفة بدول رف عُ ما وهي عالمية،
النظرية- الناحية -من اإلســالمية الخالفة نظام يمثل
في االستخالف اإلنسان في لدور الصحيح التجســيد
وقد ا، معً والدنيا الدين يُصلح مــا بين ا األرض، جامعً
لذلك، تمثيل أصــدق الراشــدة الخالفة مرحلة كانت
ثم العباســية، الخالفة ثم األموية، الخالفة تبعتهــا ثم
من جديد لتتوحد الجامعة اإلسالمية الكيانات تفرقت
أبرز كانــت من التي العثمانيــة، الخالفــة تحت رايــة
أراضي غطت حيــث التاريخ، في الكيانــات العالمية
آســيا وأوروبا :القارات الثــالث الكبر في شاســعة
عام من قــرون خمســة من ألكثر وإفريقيــا، وامتــدت

١٣٤٢هـ/١٩٢٤م. عام إلى ١٢٩٩م ٦٩٩هـ /
حتى سياســي عالمي كيان إذن للمســلمين لقد كان
اتحاد شــكل في المنصــرم، أوائــل القرن الميــالد
للمســلمين وحماية اتحاد كان قوة وهو تركيا، تقــوده

القرون. تلك طيلة
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العثمانيــة شــتات الخالفــة وقــد جمــع اللــه بدولــة
تحديات فــي مواجهــة صفوفهــم ــد ووحَّ المســلمين،
والــروس والهنــدوس وأحفاد األوروبييــن وتعديــات
ا يتناوشون هذا الكيان هؤالء جميعً ظل حيث المجوس؛
في عُ دَ رْ وتُ دُّ رَ تُ كانت متواصلة، مواجهات في اإلسالمي
ذلك على في النهايــة الجــراح تكاثرت حتــى الغالــب،
األوروبيون أن صار إلى العلل، واجتمعت عليه الجسد،
ذئاب تدع ولم (الرجل المريض)! وصف عليه يطلقون
التعافي، عن فضالً للموت؛ المنهك الجسد ذلك أوروبا
أجزائه عليه وتقســيم لالنقضاض تكتلت وتحالفت بــل
اســطنبول، في بالقلب وانتهاء ا من األطــرف بــدءً ا، حي�
تقاســموا قد كانوا أن بعد عاصمتها، احتل اإلنجليز التي
والهولندييــن واأللمــان واإليطالييــن  الفرنســيين مــع 
كان الذي والعربي، اإلســالمي العالم أوصال وغيرهــم

العثمانية. الدولة تلك حماية تحت
ال وأعــداؤه اإلســالمي، العالــم ق  ــزِّ مُ أن  ومنــذ 
مــن التمزق المزيد إلــى إيصاله ا فــي جهدً خــرون يدّ
على للنهوض محاولــة من فما والضعــف، والتفــرق
العســكري، أو االقتصــادي السياســي أو المســتو
المعلن. والتحــرش بالتآمــر المفضــوح ــه واجَ إال وتُ
مظاهر الضعــف الذاتي كل رغــم - األمــة لكــن هذه
األزمنة لها في عرضا الذين واالســتضعاف الخارجي
أصوات منها وتخرج وتدافع، تمانع ظلت - األخيــرة
الكبوة، من الناهضيــن ومحاوالت للعــودة، الداعين
أنحاء في وجماعات حركات نشأة في ذلك تمثل وقد
األول من القرن الربع منذ اإلسالمي العالم متفرقة من
النهوض طريق إلى باألمــة العودة العشــرين، حاولت

جديد. من والتوحد

اإلسالمية  الجماعات نشأة
أنحــاء فــي اإلســالمية الجماعــات نشــأة كانــت 
إســقاط أو ســقوط بعد اإلســالمي، العالم من متفرقة
الميالدي القــرن فــي أوائل الخالفة اإلســالمية دولة
قد األمة ســتظل حية، هذه أن علــى دليالً المنصــرم،

فقــد تــزول، أو تــدول ال ولكنهــا نهــك، تُوعــك أو تُ
من الحــرج، الظرف ذلــك في خيريتهــا أثبتــت أمتنــا
للقيام أفراد شــعوبها من جموع متنوعة انتداب خالل
أن التــي يُفترض والواجبات المهمــات مــن بالعديد
القيادات حتى السياســية الموحدة، أو القيادة بها تقوم
تلك مــن الزمــان بشــغور ولكــن الجــادة المتعــددة.
بأداء األمة بنفســها تقوم أن المحتَّم مــن القيــادة، كان
طريق والواجبات، عن المهمات تلك المســتطاع من
وتعددت تنوعــت فصائلها التي الجماعات عدد مــن
على للحفاظ جماعات ندبت نفســها فمن وظائفهــا،
االهتمام خالل من والمنهجية ثوابت األمة االعتقادية
ومن جماعات تفوقت ا، وتعليمً ا مً تعلُّ الشرعي بالعلم
وأخر الســلوكي، والتقويم االجتماعــي فــي العمل
مع للتعامــل قابــل سياســي فكــر تفرغــت لتأســيس
من آخر نوع إلى عن القرآن، الســلطان مرحلة انفصال
عن د وْ والذَّ عن األمــة هبَّــت للدفاع التي الجماعــات
الخارج، العــدوان عليها من حمالت بصد حياضهــا،
أو المحترقة الجيوش الرســمية فيه عجزت فــي وقت

ساحات النزال. أكثر في الصمود المخترقة عن
تلك الجماعات إن -باطمئنان-: أن نقول نســتطيع
صــوره، كان بكافة اإلســالمي العمل التــي مارســت
واســتمرار لوجــود ضــرورة وجودهــا واســتمرارها
اإلســالمية الدولة غياب ظرف في اإلســالمية الحياة
منذ دخلوا المســلمين أن صحيــح الشــامل، بالمعنى
استثنائي ظرف في عن األرض سلطانهم القوي غياب
ال لكن اآلن، حتــى يزالون يعيشــون تحته ال طويــل،
عليها أن تكون يمكن كان الذي عن الحال يدري أحد
المهمة فيما منهــا األدوار الشــرفاء ــم يُقسِّ لم لو األمة
التي والكفائية، العينية الواجبات ثغرات لسداد بينهم؛

الخوف. األمن أو ظروف في األمة على تتأكد
التاريخية التفاصيــل فــي أخــوض أن ال أريــد هنــا
الظروف في الغــوص حيث تلك الجماعات؛ لنشــأة
منها، كال� أنتجت التــي واإلنســانية والزمانية المكانية
تســتحضر التي العامة للذاكــرة هــذا ولكني ســأترك
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المتعددة للدراســات أو ذلك، من العريضة الخطوط
سأعتمده هنا والذي ذلك. بيان أجل من ضعت التي وُ
ينظم االتجاه المتشابه الذي بالوصف العام الكالم هو

في ســلك مــن تلك الجماعات
اختلفت األســماء وإن  واحــد،

واألزمنة واألمكنة.
العمل جماعات قامــت لقد
بدور -وال تــزال- اإلســالمي
من أمتنا حفظ ســفينة تاريخي،
اللــه، فالتحديات بإذن الغــرق

في مضى، قرن عن يزيد ما طوال األمة واجهت التي
كانت والخارج، الداخل ومن والمغارب المشارق
ولكن عين، بعد أثر إلى تحول هذه األمة ألن تكفي
المخلصين بجهود اإلســالم أمة اســتنقذ تعالى الله
على التعاون شــرعة انتُدبوا إلقامة الذين أبنائها من
ا أقوامً أن العجب ومن ،التقو على والتعاضد البر،
أو الجماعات عمــل تلــك مشــروعية في كوا شــكَّ
شــرعي والتعاون مطلب االجتماع أن مع واها، دْ جَ
اإلســالمية الديانة روح والجماعة حياتي، ومقصد
علــى يخفــى ال كمــا وشــعائرها، شــرائعها  فــي 

تأمل. أدنى
الشــرعية لها النصوص في (الجماعة) أن صحيــح
بها يُقصد األحيــان، بحيث بعض في الخاص معناهــا
على طاعتها فتــرض تُ التي العامــة اإلســالمية الوالية
الخاص، المعنى أن الجماعة بذلك إال مجموع األمة،
خالل إال من غيابهــا حــال إليهــا التوصــل ال يمكــن
أن التي يمكن األدنى، الجماعية األعمال من سلســلة
الدولة أو العامة الجماعة إلى بالعودة النهاية في توج تُ
على الشــرعية التي تنص القاعدة فإن وهنا الموحدة،
تُضفي واجــب)، فهو به الواجــب إال يتــم ال أن: (مــا
األعمال علــى والمصداقية المشــروعية أنواع أقــو
قال الشــرعية. لقد باألحــكام المنضبطــة الجماعيــة

  ﴾F E D C B A﴿:تعالــى  الله
&  %  $ ﴿ وقــال:  ،[١٠٣ عمــران:  [ آل

صلى ٤٦]، وقــال الرســول ) ﴾ [األنفــال: '
لكم ويكره لكم ثالثًا يرضى الله «إن عليه وســلم: الله
تعتصموا وأن به شــيئًا، تشــركوا وال تعبدوه أن ــا: ثالثً
تفرقوا»(١)، ا وال الله جميعً بحبل
وإياكم بالجماعة «عليكم وقال:
مع الواحد، الشيطان والفرقة؛ فإن

(٢) أبعد». االثنين وهو من
وغيرهــا وهــذه النصــوص -
الصفوف إنشــاء تجعــل كثيــر-
وتقريبهــا وتقويتهــا اإلســالمية
وإذا وجوبًــا، أو اســتحبابًا المشــروعة مــن األعمــال
العامة الوالية وجــود حال الصفــوف في كان توحيــد
الضعف زمــن في فإنــه مطلوبًــا، والكيــان الممكــن
في فالتعاون وآكــد، أوجب رقة حالــة الفُ وفي أولــى،
وكبيرة كثيرة واجبات تتم واجب ال اإلســالمي  العمل

به. إال أخر
ا قديمً العلــم والعمــل أهــل فتــاو لقــد تواتــرت
الجماعي، التعــاون بمشــروعية القول على ــا، وحديثً
أو إيجــاب  علــى ،والفتــو العمــل أصبــح  حتــى 
اإلســالمية الجماعــات مــع التضامــن اســتحباب
الدين المتصدية ألعــداء أو نشــر الدين، في الســاعية
أهــل عــن وتكاثــر ومغاربهــا، األرض فــي مشــارق
الزكاة، بأمــوال حتى بجواز دعمهــا العلــم التصريــح
على قــد انعقد ا معاصرً ا إجماعً أن علــى يدل وهــو ما
وإن األصل، حيــث من الجماعي مشــروعية العمــل
والممارســات. الوســائل بعض في األنظار اختلفــت
- باز بــن العزيــز عبــد العالمــة وقــد أطلــق الشــيخ
(التعاون وصــف الجماعي العمــل على رحمــه اللــه-
À ¿﴿ تعالى: بقوله عليه واســتدل الشرعي)،
عليه  الله صلى النبي Â Á﴾ [المائدة: ٢] وبقول
ا، بعضً بعضه يشــد كالبنيان للمؤمن «المؤمن وســلم:

 (٣) وشبَّك بين أصابعه».
الجماعات «وجــود هــذه :- اللــه وقــال- رحمــه

أو ديــنــي كبير،  عمل فــي  يُتصور  ال 
الجهود تالقي بغير يقوم أن دنيوي، 
جماعي عمل في وتوزيعها وتنسيقها

واألداء التنفيذ منتظم التخطيط، منظم
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تجتهد عليها أن ولكن للمسلمين، خير اإلســالمية فيه
بعضها، مــع تتنافر دليلــه، وأال الحــق مع فــي إيضاح
وال غيرها، وبين بينهــا يشــوش ما ترك على وتحرص
كتاب إلى تدعو كانت إذا جماعات هناك تكون أن مانع

وسلم».(٤) عليه الله صلى الله رسول وسنة الله
الجهود ضم فيــه األصل شــرعي، تعاون إذن هناك
ديني إلــزام دون إلــى بعض، بعضها الخير فــي عمــل
الواجبة للطاعــة كمضاهاة لشــخص معيــن، بالطاعة
الســلطان)، أو (الخليفة لألمة الشــرعي العــام لإلمام
بوجــوب بيعتــه، الشــرعية النصــوص الــذي وردت

عن طاعته. التأخر أو عليه وتحريم الخروج
دنيــوي، أو دينــي كبيــر عمــل فــي إنــه ال يُتصــور
وتوزيعها وتنســيقها، الجهــود تالقــي أن يقــوم بغيــر
التنفيذ، التخطيــط، منتظــم منظم في عمــل جماعــي
مــن عــدد أو مــن النــاس، رأس  يقــوم علــى متابعتــه

المتعاونين. الرءوس
(واليات حزبية) صــورة اإلســالمي العمل أخذ إذا أما
منعزل، ومنهج رأس مفــرد لكل منها ومتباعدة، متعــددة
يُحدث مــا هو فــإن هذا عليه ويعــادون، يوالــي األتبــاع
المشــاحنات؛ ويغذي العصبيات، وينشــئ الحــزازات؛
ألــوان من حيــث يــؤدي التكتــل على ذلــك الوجــه إلى

اآلخرة. عمل غير في والتنافس والتفرق التشرذم
تلــك مــن خــال إذا ال شــك أن العمــل الجماعــي
من الكثير يتــم ال التي الضــرورات من فإنه اآلفــات،
الدين رأســها واجب حماية وعلى بها، إال الواجبــات
العام االنكشــاف فــي زمن األمة ألعــداء والتصــدي
ممكن كيان وال واحدة، جماعة ال حيث تعيشه؛ الذي
التحديات، كل قادرة على مواجهة شــوكة وال جامع،
والعدوان، اإلثــم على التعــاون أشــكال أن فــي حين
نراها والتحريف، االبتــداع أو والكفران، أو اإللحــاد
شــكل في بعضها األربعة، األرض أركان فــي ممثلــة
من للدول ما بــكل عدة دول، بين دول، أو تحالفــات
شــكل في وبعضها ،- التمثيل ســبق كما إمكانيات -

بينها. فيما تتعاون وجمعيات، وميليشيات جماعات

لهذا به نْــتُ نْوَ عَ عما الحديــث في االنهماك وقبــل
أن الحزبيــة)- أحب بعد (مــا قضية -وهــو الدراســة
التي اإليجابيــات أهــم إلــى إجماليــة أشــير بصــورة
اإلســالمية، الجماعي على الســاحة العمل أوجدهــا
كانت هذه سواء ثالثة أرباع القرن، من يقرب ما خالل
مة، مقاوِ أو سلمية رسمية، غير أو رســمية الجماعات

وظيفية. أو فكرية

ما يلي: المجاالت هذہ وأهم

: والمنهجي العلمي المجال فى -١
بالعلم المهتمة المجموعات أو الجماعات أعادت
اإلسالمي الفكر محاضن الشرعي، والبحث والتعليم
العالم مــن كثيــرة مواطــن فــي إلــى النهــج األصيــل
ــنَّة السُّ إلحالل مســاحة بذلك فأوجدت اإلســالمي،
واألصالة الخرافــة، مــكان البدعــة، والحقيقة مــكان
من ا كبيــرً ا قســطً لألمة أعــاد وهو ما مــكان الزيــف،
ظل إصرار فــي بالضياع، كانت مهــددة هويتهــا التــي
أو التغريبية األفكار رعاية علــى العلمانية الحكومات
بالد المســلمين، في التخريفية التحريفية أو اإللحادية
جديدة روح انبعاث العلمية الجهود هذه أثمرت وقــد
الجامعات الطلب في العلم، فكثر اإلقبال على لحبّ
النشر دور وكثرت اإلســالمية، والمدارس والمعاهد

ونشره. التراث إحياء في المتخصصة
العلم مجال فــي العاملة المجموعــات صحيــح أن
كلهــا جماعات بالمعنــى التقليدي ليســت والتعليم،
منظمة، ا جهودً النهايــة تمثل في ولكنها أو التنظيمي،
الذي الجماعــى العمل صــور إحــد تدخــل ضمن

األدوار. وتتكامل المهام، فيه تتوزع
نهضة ا أيضً أثمرت قد العلمية النهضة أن شــك وال
المنهج بعث ســاهم حيث وإعالمية؛ وثقافيــة فكريــة
الفكرية األنشــطة مــن ضبــط الكثيــر الصحيــح فــي

عملية. عليها من تحركات بكل ما يبنى والثقافية
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: والتربوي المجال االجتماعي في -٢
محاضن تزال- -وال الكبيرة الجماعات أكثر كانت
ما ألفرادها بدرجــات متفاوتة، وهو والتوجيه للتربيــة
المتعاقبة، األجيال في جادة شــريحة تنشئة في ســاهم
العمل وتبعــات الدعــوة همــوم حملــت مــع األيــام
والتنظيمات األحــزاب كانت حيــن ففي اإلســالمي،
األجيال الممسوخة ج رِّ تُخَ بأطيافها والثورية العلمانية
الجماعات كانت اإلســالمية، البلدان داخل والعميلة
وتنشط التغيير، تنشد مغايرة، أجياالً ج رِّ تُخَ اإلسالمية
وعلى ألوطان المســلمين، وتخلــص اإلصالح، فــي
أو آفات من تلك المحاضــن شــاب بعض مما الرغم
األمة، إحياء في منكــور غير لها دور كان فقد هنــات،

عملية يلــي والدعاة المربيــن مــن فــرد فقــد كان كل
واألرحام من األقــارب األدنى، دائرته فــي اإلصالح
للتجمعــات وبــرزت العمــل، وزمــالء  والجيــران
الخيري، العمل جهود في باختالف أطيافها اإلسالمية
الجماعي النهوض بالمستو إيجابياتها في انعكست
وقد الجماعات، دائرة من أوســع دوائر في والتربوي
تلك عن تغاضت أن الحكومــات األمر ببعض وصل
ثقيلة مسؤوليات الدولة كاهل عن ترفع ألنها الجهود؛
مواطنيها، لصالــح بها تقــوم أن هي كان مــن واجبهــا

الفقراء، وإعانــة األيتــام واألرامــل، كجهــود رعايــة
أوقات المحن. في اإلغاثي والتحرك

السياسي: المجال في -٣
بعض الجماعات اإلسالمية على الســاحة جدت وُ
أولوياتها، وقد ضمن السياســي العمل أدخلت التي
والســودان وتركيا مصر من كل في ا مبكــرً نشــأ ذلك
كالكويت أخــر بلــدان فــي تتابع ثــم وباكســتان،
وماليزيا وإندونيســيا والمغــرب، والجزائر واليمــن
مارســته الذي السياســي للنشــاط كان وقد وغيرها،
إيجابية في آثــار البلدان تلك مــن بعــض الجماعات
شــدة التحدي الرغــم من على األحيــان، كثيــر مــن
أمام المســائل من د الكثير ورة المســالك، وتعقُّ عُ ووُ

تدريب أن وال شــك ، مّ ضَ الخِ هــذا في مــن يخوض
والتعامل السياسي الواقع أبعاد فهم على المســلمين
أهميته حولهم، تتزايد من العالم بلدانهم وفي في معه
اإلســالم وقضايا المسلمين، األيام، وبخاصة أن مع
علــى األول االهتمــام موضــوع هــي  أصبحــت 
فاألخبار واإلقليمية والمحلية، العالمية المســتويات
أصبحت يومي�ا، الدنيا أحوال في الصدارة تحتل التي
اإلســالمي، العالم في الســاخنة األماكن أخبار هــي

والطامحين. الطامعين كل من ف المستهدَ
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عن معزولين المســلمون يظل أن ال يصلــح وهنــا
ومدارســةً ا مً الواقع، فهْ هــذا مع السياســي التعامــل
المهتمة الجماعــات حاولــت ما وهــذا ، وممارســةً
إلى تْ قَ فِّ وُ وقــد فيــه، ســد الثغرة بالشــأن السياســي
تبني أن يمكــن التــي حــد كبير فــي إيجــاد األرضية
النجاحات مــن تجارب عبر المقبلة األجيــال عليهــا
بدأت أن بعد وبخاصة للخبرة، المورثة واإلخفاقات
سياســية كيانات إلنشــاء مشــروعات بــوادر ظهــور

البلدان. من عديد في إسالمية

: والممانعة المدافعة مجال في -٤
الدفاع نهج تتبنى وجماعات حــركات برزت حيث
كفاح صورة فــي الخطر، وأمكنة أزمنة فــي عن األمة
على فرضت وقد وراءه. له ووقــوف دعم أو مســلح،
توجب العالم مناطق مــن كثير في ظروف المســلمين
ولهذا المعتدين، الصائليــن العــام لصد النفير عليهــم
دفاعية وأنيــاب مخالب وتقوية إنشــاء من كان ال بــد
في أرضها وعرضها األمة عن تذود بها الشــعوب، من

التحدي. مواطن
جماعات توســعت ثــم تطورت، ثــم لقد نشــأت،
وأفغانستان وكشــمير فلســطين في مجاهدة إســالمية
وغيرها والفلبيــن والصومــال والبوســنة والشيشــان
مــن الضرورات وكان نشــؤوها الماضية، فــي العقود
قهر من عن المزيد األعــداء جماح لكبح المفروضة؛
عدوانهم عن الناشئ تقليل الشــر األقل أو على األمة،
خــارج إلــى أنظارهــم وصــرف  الواقــع والمتوقــع،

المسلمين. أوطان
العراق مــن كل في أخر أوضــاع وقد اســتجدت
وكذلك األخيــر، األمريكي الغــزو وأفغانســتان بعــد
الســودان في مشــابهة أخر أوضاع تنشــأ توقــع أن يُ
والخليــج العربي، الشــام بلدان وبعــض والصومــال
الجماعي العمل مشــروعية في للجدال مجال ال وهنا
إذا األمة حرمــات على للمعتدين للتصــدي المســلح
هذا يتقلب حيــث عن ذلــك؛ تقاعســت الحكومــات

الكفائي األمرين: بين الظروف تلك مثل في الواجــب
هذه واجبة مثل ألدوار يتصور وال وال يمكن والعيني،

الجماعي. العمل غير على تقوم أن
عن الجماعــات المدافِعــة جهــود ولقــد أوجــدت
سياســية ا ظروفً األحيان مــن كثير فــي األمة يــاض حِ
عليها السياسيون؛ يبني أن الممكن أصبح من جديدة،
األغيــار، والحيلولة دون خطــف مــن لحفــظ الثمار

المضحين. وتضحيات المجاهدين جهود إضاعة
يمكن  ســبق، ما على بناء قائمة الضرورة  وال تــزال
علــى اإلســالمي، العالــم أوضــاع أن التأكيــد علــى
واالجتماعية المنهجيــة والثقافيــة كافــة المســتويات
لو أســوأ بكثير أصبحت ربما والدفاعيــة، والسياســية
بأدوراها القيام في وتستمر الجماعات، هذه توجد لم
ما مد علــى وذلك المتعددة؛ ووظائفهــا المتنوعــة

اآلن. وحتى طويلة عقود من مضى
(جماعي)،  فلسطين عمل في ينشأ لم .. لو مثالً ماذا
التي المنظمات من وغيرها حماس منظمة وجود أثمر
العلماني النهــج عن اإلســالمي، بديــالً النهج تتبنــى
اليهود؟! شراذم أمام الهزائم وصانع الجرائم صاحب
الغزو ضد المجاهــدة الجماعــات تنشــأ لم ومــاذا لو
تنشــأ ثم وتدحره، لتدمــره أفغانســتان الروســي فــي
التي الطلبة جماعــات ا أيضً أفغانســتان في بعــد ذلك
صمدت ثم الضياع، الجهاد السابق من ثمرة استنقذت
على تتشــكل لم لو وماذا وتصــدت للغزو األمريكي،
العراق؛ في المسلحة المقاومة جماعات السرعة وجه
وعلى البلد؟! التي حلت على ذلــك الكارثة لتواجــه
بتحالف المدعوم األمريكي الغزو جراء األمة؛ ســائر
الصغيرة الجماعات تحولت تلــك حيث دولي؛ شــبه
بفضل اســتطاعت كبيرة، وتكتالت إلى مجموعــات
هزيمة وحلفائهــم باألمريكييــن لحــق تُ أن مــن اللــه
ما أربع سنوات، مع تتعد ال قياســية مدة في قاســية،
وتكتالته العالم جيوش أعجزت قدرات مــن ألمريكا
نصف عن يزيــد ما مد على السياســية والعســكرية
األخر الجماعات أنشــطة عن يقال هذا ومثل قرن.

.األخر المجاالت في
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كامل العزيز عبد د/ الحزبية- بعد ما

الزماني  االمتــداد النجاحــات علــى  إن مثــل هــذه
حقيقة إلى تُشــير الســابقة، لَ العقود خالل والمكانــي
وال -كانت اإلســالمية الجماعــات أن وهــي بــارزة،

الظرف يفرضها ضرورة تزال-
دخلت االستثنائي الطويل الذي
قرن، مــن أكثر فيــه األمــة منــذ
وهــو لــآلن، منــه ولــم تخــرج
الزمان فيــه رَ ــغَ شَ الذي الظرف
ــن الممكَّ القــوي عــن الكيــان
عزهم للمســلمين يحفظ الذي
بهم الالئق ومكانهم وكرامتهــم

للناس. أخرجت أمة كخير الشمس، تحت

المنغص: النقص الحزبية...
أبرز كان والذي إليه، المشار االســتئنائي الظرف إن
ا عددً أوجد الذي هو نفســه الجماعات، نشأة أســباب
يمكن ال حيث عملها؛ في والمنغصــات النقائص من
في االستثنائية والظروف الطبيعية الظروف أن تستوي
حددته ما وفق األمة الطبيعي في حياة النتائج، فالظرف
للمسلمين تكون أن يقتضي التاريخ، وحكاه الشــريعة
واحدة، ومرجعية قيــادة واحدة، ذات واحدة، جماعة
ثابت اتجاه في بها يســير وتوجه واحد، واحدة وخطة
العليا، هي الله أن تكون كلمة وهو متفرد، هدف نحــو

األولى. الحق هي وقوة
آخرون، ويتجاهله عنه البعض يغفل الذي األمر إن
كلــه بجهــوده الجماعيــة اإلســالمي هــو أن العمــل
كان والنضالية، السلمية والســرية، والعلنية والفردية،
أزمة، وأوقــات شــدة ظروف فــي ــارس مَ وال يــزال يُ
به النقائــص وتلحق تكتنفه أن الطبيعــي ولهــذا فمــن
الطبيعية. فغياب في الظروف يحدث مما العيوب أكثر
والمرجعية الواحدة الجماعة ثم ومن الواحدة، القيادة
األمر ســبيل على -ولــو الواحــد الواحــدة والتوجــه
حتمية إلــى أفضى المعاصر، فــي تاريخنــا الغالــب-
قة؛ رْ للفُ ر ظهِ والمُ للتنازع المثمر المســتمر االختالف

نوعية في يراه: الذي االجتهاد اختيار فــي رٌّ حُ الكل إذ
وســقف العالقات وطبيعة التنفيذ، كيفية العمل، وفي
به الله عُ ــزَ يَ ســلطان هناك يكــون أن الخيــارات، دون
د األمة ويُوحِّ بالقــرآن، ع ــزَ يَ ال ما
علــى المحكمات، فــي األحــكام
اجتهــادات علــى  النــوازل وفــي 
قبل والفقــه والعلــم  أهــل الشــأن

االجتهادات. سائر
التي  اآلفات أكثــر أن أزعمه  مــا
ظل في اإلســالمي بالعمل لحقت
أنتجها إنما إليها، المشار الظروف
المرجعية وضعــف الراشــدة، الواحدة غيــاب القيادة
القيادة هذه كانت ســواء الصفوف، الموحدة الجامعة
قيادات بــرزت حيث عملية؛ أو أو المرجعيــة علميــة
أشــخاصها التحزب حول من ا أشــاعت نوعً متنازعة،
يصلح ال التي المرجعيات، بذلك فتعددت وأفكارها
من أنواع وظهــرت ، أصالً ا مرجعً يكــون ألن أكثرهــا
وال ق فــرِّ تُ ســلبية) (حزبية ة لَ ــكِّ شَ مُ الضــار، التكتــل

تبني. وال د بدِّ وتُ تجمع،
أعني فأنا (الســلبية) الحزبية عــن أتحدث وعندمــا
ومنه مرفوض، ســلبي هو ما منه فالتحــزب مــا أقول،
هي الله، أولياء والية فأصل مفــروض، إيجابي هو ما
واالنقياد وطاعتــه محبته ظل فــي والتجمع التحــزب
والمتناصحون األمر هذا على والمتحزبون لشــريعته،
فيــه المتنافســون وكذلــك عليــه، بــه والمتناصــرون
في بالنجــاح فلله حــزب وعدهــم هــم حــزب اللــه،
W V  U   T S﴿ اآلخــرة فــي والفــالح  الدنيــا
وحزبه أنه عٍ مــدّ عي ولئال يدَّ ،[٢٢ X﴾[المجادلــة:
االدعاء، أو التسمية أو النسبة لمجرد الله حزب يمثلون
المؤهلة األمور تحديد فاصلةً في القرآن آيات جاءت
l﴿ ســبحانه: فقــال الله الله)، لوصــف (حــزب
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
¡ ے ~ } | { z y
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  § ¦ ¥ ¤ £  ¢

التحزب هي الله، أولياء  واليــة أصل
واالنقياد وطاعته محبته ظل في والتجمع
األمر هذا على والمتحزبون لشريعته،
عليه والمتناصرون به والمتناصحون

الله حزب والمتنافسون فيه، هم
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                               [المائدة:٥٤-٥٦]
يوالــون المؤمنين ألنهم لمحبته؛ أهــل الله فحزب
درجة العزة إلى الكافرين ويعادون لهم، حد الذلة إلى

أخصّ من وهــذه لهم، عن التبعيــة عليهــم، والترفــع
من بدالً اإلســالميين مواقف في المطلوبــة الصفــات

المذموم. تقلبات التحزب المستمدة من المواقف
ا إيجابي� ا مفهومً د يُوجِ السلوك، بهذا الله) (حزب إن
بالتحزب ــازع نَ يُ وهو مفهــوم الحــق، للتحــزب على
تبدأ التي اآلفات والمخالفــات، تشــوبه الذي الذميم
أهواء اســترضاء النفــس، لتمر على لهو مــن الميل
والوالية الله، أعداء إلى الركون إلى تنتهي ثم النــاس،
لعنة -عليــه إبليــس لزعيمهــم وموجههــم واالنقيــاد
ويكون وحزبه، للشــيطان الوالية تكــون حينها الله-
تحت التحزب ويكــون ودربه، طريقته علــى التجمع
Ù Ø ×  Ö Õ َ﴿ الخاســرة وغايته الضالة رايته

.[١٩ [المجادلة: ﴾ Ú
اإلضافيــة، النســبية األوصــاف مــن إذن فالحزبيــة
نْتُ بها نْوَ هــذه المقولة التــي عَ في أعنيه ولكــن الذي
الســلبية غير الحزبية هو الحزبية» بعد «ما المقالة لهذه
النوايا، وتُشرذم وتُفسد القلوب، تُفرق الشرعية، التي
ســوء -على الحزبية وهذه الجهود، بدد وتُ الصفوف،
القيادة، غيــابُ ها ضررَ زاد ثمارهــا- وخبث غرســها
منها كبير فجزء الوجهات، دُ قُ المرجعية، وتعــدّ وتفرّ
ا جزءً تلك الظروف القهرية، لكن بســبب واستمر نشأ
شــرعية تجاوزات إلى األكبر- راجــع آخــر -ولعلــه
الممكن من كان شخصية، وأهواء دنيوية، وتنافســات
بضوابط األداء مَ ــوِّ ََ وقُ النوايــا لــو صحــت تداركهــا،

والعامة. الخاصة على الشريعة

السلبية: الحزبية مضارُّ
النافعة وآثاره الطيبة، ثماره الجماعي للعمل كان إذا
على وتعمل الثمار، هــذه تهدد التي األولى اآلفة فــإن

الســلبية الحزبية من قبل إنما تأتي تلك اآلثار، إفســاد
وتجارب ،الهــو اتبــاع عــن الناشــئة غير الشــرعية
الحزبية لت فكم عطَّ بذلك، تشــهد اإلســالمي العمل
من وهدمت أفكار، من هت شــوَّ وكم من مشــاريع؟!

قدرات؟! من وأهدرت طاقات، من وأماتت رموز،
لآلخرين ناجح مشروع كل الجانحة: للحزبية ا قً فْ وَ فَ
هي لغيرنا رائــدة فكرة وكل نجاحنــا، هو خصم مــن
نحــو الريادة صاعــد رمــز وكل زائــدة عــن حاجتنــا،
ونقاء بقاء شــديد علــى خطر هو الحزب، مــن خارج
معنا بعضهــم أن يقول: مــن ليس يــكاد الحــزب، بل
المؤمن يكون أن فبدالً مــن وهكــذا، ! فهــو ضدنا...
-كما ا بعضً بعضه يشــد المرصوص كالبنيان للمؤمن
كالبنيان المقيتة الحزبيــة تجعله ورســوله- يحب الله

ا. بعضً يهد بعضه المتمايل
مفهــوم ، مثــالً المذمومــة الحزبيــة لقــد أهانــت
تقاتلت حيث األولى؛ أفغانســتان حرب في الجهاد
ومســمعٍ من مرأ على الجهادية بعض األحــزاب
أضحــك علينا بما بدايــة التســعينيات، العالــم في
منهم المؤمنين، وخطــف قلــوب األمــم، وأدمــى
الروس، على العظيم باالنتصــار والســعادة الفرحة
عشرات فكلفها كلها؛ فيه األمة شاركت الذي وهو
من الماليين ومئات المجاهدين أرواح من اآلالف
أوقات من بثمــن يقدر ال ومــا نفقات المحســنين،

والمتعاونين. المتعاطفين وطاقات
أشعلت التي هي الســوداء، أن الحزبية يعلم والكل
حتــى أذهلــت وأشــغلت لهــا، الفتنــة أو اســتجابت

نارها. إطفاء عن والعلماء الحكماء
حركة نهضت أســوأ لمــا ا دورً الحزبية وقد لعبــت
لها، الحزبيون ــمَ هَّ تَجَ فَ ــا، أيضً أفغانســان في طالبــان
به وا نُّ مَ الــذي بالوالء عليها وضنوا عليهــا، وتهجمــوا
عندما أخس، صورة األمر إلى ثم تطور األعداء، على
الكفار خندق إلى الحزبية الجماعات بعــض انضمت

النار!! تحت وهم إخوانهم ضد
ببعض الجزائــر فــي اإلســالمي العمل لــي وقــد بُ

٤٣٠
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علــى العلمانييــن نصــرة آثــروا الذيــن الحزبييــن 
الحزبي االنتماء الختالف إال ال لشــيء اإلسالميين،

واحدة. أنها ض تَرَ فْ يُ والغاية الراية أن مع
واليمن مصر فــي اإلســالمي العمل بَ نُكِ وكذلــك
كانت مشــابهة، بباليــا حزبيــة وفلســطين والســودان
األداء ــف وتُضعِ تشــق الصفوف ا دائمً فيهــا الحزبيــة

الجهود. ق فرِّ وتُ
العراقية التي تشــهد الســاحة على نشــهد وها نحن

فــي جهاديــة أعظــم ملحمــة
اإلطالق، العصــر علــى هــذا
في تنعق الحزبية غربان البيــن
يريد نشاز، بنشيد بغداد ســماء
المجاهديــن، قلــوب تفريــق
(بتقسيمات صفوفهم وتمزيق

وطنية إلى المجاهدة المجموعات تشطر وتصنيفات،
شــريفة، وغير وشــريفة ووافدة، وغير وطنية، ومحلية
جالل تهدد هــدم متعمد، عملية في وواقعية) ومثاليــة
األشــبه االنتصار وضخامــة ودقة الظــرف الموقــف
يكاد ما وهو المعجزات، انتهاء زمن في بالمعجزات،

األفغانيين. جهاد في المسلمين فاجعة يكرر أن
العبثية في  للحزبية المدمر عن األثر الكالم يعني  ال
الجهادي، النزال أو والقتال السياسي، النضال ساحات
الدعوية الساحات في والقاتلة القاتمة آثارها نغفل أن
تزاحم الحزبية المنازعــات تــزال فال بــل والعلمية!!
العلمية، وأحيانًــا الدعوية األعمــال فــي صالح النية
وعلماؤها وروادهــا مســاجدها مثــالً فلــكل جماعة
حظر يُفرض بحيث يكاد بعض البلدان- -في ودعاتها
من االتجاهات لبعض الدعويــة الســاحات في تجول
االقتصار األحيان يكاد بعــض وفي ،أخر اتجاهات
أشــبه يكون الحزب، أن أو منهج الجماعة ي تلقِّ علــى
يعد الســماع حيث المعصومة؛ المصادر ــي عن بالتلقِّ
ا خرقً اآلخرين عن التلقي أو غيرها، علــى االطالع أو

والطاعة! السمع لحدود ا وتجاوزً االنتماء، لقواعد
وهي تنتهي، تــكاد ال هــذه األمور في والحكايــات

يزال وال عاشــه، الذي المأزق عمق النهاية تحكي في
االزدواجية تلــك في بقــاء اإلســالمي العمل يعيشــه

النية. بين الحزبية وخالص العكسية
إلى الشرعية، غير الحزبية الحســابات أوصلت لقد
العقيدة، وتخالــف بل تخالف الشــريعة، ممارســات
فكرة أو أو مبدأ أن التحزب على مــن يقال قد ما ومــع
الحالة في الطبيعية والظواهر المظاهر من هو جماعة،
يمكن ال أمــر وأنه األمــم، المجتمعيــة طــوال تاريخ
فيه، الصــواب على التالقي تالفيــه أو
الوقوع عن ذلك بأن حتمية يُجاب فإنه
كأمر الوجود وتســويغ شيء، القدري
فبحســب الميزان آخر، شرعي شــيء
باألقدار االحتجاج يمكن ال الشرعي،

األعمال. وتقويم وزن في

الحل: في الحل هل
لها يزال رأيــي- ال -في اإلســالمية الجماعات إن
للدين، في مياديــن التمكين قائــد، وموقع دور رائــد،
قائمة، وال ألجلهــا التي نشــأت فــال زالت الظــروف
وتميز تخصصاتها، تنــوع حاجة إلى األمة فــي زالــت
مرحلة بتجاوز التنادي وإن أنشطتها، وانتشار عطائها،
كدعوة هو إنما الراهــن، عصرنا في الجماعات عمــل
جديد بنيان بدعو إنشــاء عريق عامر قديم بناء لهدم
مشــروع البناء الجديد في لنا يكون أن دون ومعاصر،
للتخطيط، أو مهندســون أو لتأمين التكلفة، مال رأس
العراء، في هي االستقرار فتكون النتيجة للبناء، ال مّ عُ

الوراء! إلى التقدم أو
إنما غاية ليس ذاته في الجماعي أن العمــل صحيح
قبل بها ى حَّ يُضَ الوســائل إن قــال: ولكن من وســيلة،

البدائل؟! تأمين
الجماعات، مرحلــة بتجــاوز إن حجــج المناديــن
أكثر من حلولها، أصبحت مشــكالتها أن في تتلخص
عفا قد وســائلها أن أو اســتنُفدت، قد أو أن أدوارهــا
زمن تطور مناسبة في تعد لم رها أُطُ عليها الزمن، وأن

الحزبية الحسابات أوصلت لقد
ممارسات إلــى الشرعية، غير
وتخالف بل الشريعة، تخالف

العقيدة

٤٣١
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المتقدمة. المؤسسي في المجتمعات العمل أشكال
ولكن السؤال ا، صحيحً األقوال بعض هذه يكون قد
الحرجة الظروف ظل في الجاهز البديل هو ما يظل..
فردي، جهد كل إلى فيها وتحتاج بهــا األمة، تمر التي
الناس ودينهم، دين خدمة في جماعي عن أداء فضــالً
والتعليمية، العلمية كافة المجاالت فــي عنهم والذود

والجهادية؟! والسياسية واإلعالمية واالجتماعية،
إيجاد قبل تجاوز مرحلة الجماعات إلى الدعوة إن
غير فإنه مصلحي، أنــه غير إلى باإلضافة هو البدائــل،
أن تملك اآلن العالــم فــي جهــة توجد واقعــي، فــال

الجماعــات، تجمــع تُوقــف
ألي هناك صالحيات وليست
بحل ا أمرً تُصدر أن كانت جهة
مســار أو تحويل كذا، جماعــة
إلــى فالدعــوة جماعــة كــذا،
و(تســريح) حــل الجماعات،
هــو حل مســتحيل، أعضائهــا

مستطاع. غير فإنه مستساغ غير أنه إلى وباإلضافة
الوجهه تصحيح هو نظري- -في البديل الطرح إن
التوجه نحو التطوير وكذا الحزبية)، اتجاه (ما بعد في
في االستمرار مع الجماعي، العمل ر أُطُ في والتعديل
من تجمعات في الجماعــات أو إطار خارج التوســع

ثالث ركائز مطلوبة: فهي جديد، نوع

الركيزة األولى:
عمل توجيــه فــي الســلبية الحزبيــة تقليــل تحكــم
بعد (مــا إلى بالدعــوة أعنيــه مــا الجماعــات، وهــو
أداء يتحســن أن  الممكــن  مــن حيــث الحزبيــة)؛
تخلت إذا مضاعفــة، ا أضعافً اإلســالمية الجماعــات
األشــياء، لتقويم ميزانًا الحزبية الحســابات عن جعل

والبراء. للوالء ا معيارً الحزبية والحزازات
ليس  غيره، كان أو حزبي�ا االختــالف، تقليــل خطر  إن
أمر ألنه حدود المســتطاع؛ داخل في هو بل ، مســتحيالً
الشريعة نصوص في الدعوة تكاثرت فقد وديني، شرعي

المتفرقين علــى التشــنيع وتكثف االختالف، عدم إلــى
مواقعهم في العاملون يعمل أن من المانع فما والمفرقين.
االحترام يحل ونظيفة، جديدة أجواء في لها وا رُ يُسِّ التي
المانع وما التنافر؟! والتناصر محل الصــدام، محل فيها
مكمل واآلخر لآلخر ــل كمِّ مُ عامل أنه كل يستشــعر أن
مجموع إلى لإلســالم العمل قضية حيث تحتــاج لــه؟!

لنصرته. العاملين لرايته، الحاملين جهود
كان اإلســالمي، العمــل فــي الشــمولية إن مفهــوم
اســتقرت التي المفاهيم من يكــون أن مــن المفترض
أن للجميع ظهــر بعــد أن البدهيات، وأصبحــت مــن
جماعة مــن المســتحيل أن تقوم
واحــد بحمل توجــه أو واحــدة
دون تعــاون الدعــوة كل أعبــاء
الله قاتــل ولكــن... اآلخريــن.
جهة تصــور لكل التي الحزبيــة،
تصنيع وحدها القادرة على أنهــا
ربانها، وتدريــب النجاة ســفينة
مســاراها والتحكم في ركابها، آالتها وجمع وتركيب

تحتها!! من الماء وتسيير هوائها، وتوجيه
واحد قبطــان إال لها ال ينبغــى الســفينة صحيــح أن
ا هنــاك ظروفً أن إال واالســتقرار، العافية في ظــروف
ال ض، وعندها ــرَ يَمْ أو القائد فيها ــدُ قَ فْ يُ قد اســتثنائية
كامل، وتجــرد تام توازن الكل فــي بتعــاون بديــل إال

بالجميع. السفينة تغرق ال حتى
الحزبيــة إلى تجــاوز إلــى إننــا فــي حاجــة ملحــة
المانع نعيشــها، فما التي الخطر مرحلة في الشــمولية
فيســتمدون للشــرعيين، السياســيون مــن أن يتواضع
السياســة وفق في ال يُفعل وما ما يُفعل ضوابط منهــم
الشرعيون أن ينفتح من العائق الشــريعة؟ وما موازين
تؤثر التي السياســة ومخرجاتهــا، جريات مُ على فهم

للدين؟ العمل مسيرة المسلمين في علي ا حتمً
إلى حاجة فــي أنهم السياســيون يستشــعر لمــاذا ال
فضل الله- -بعد لوالها التــي الجهاديين، تضحيات
الذي وما الساســة؟!... أفلح وال السياســة مــا نفعت

٤٣٢

اإلسالمية الحقول في العاملين جميع
وعطاء األغنياء، جود عن يستغنون ال
وحنكة العلماء، وحكمة الفقراء،
واإلعالميين المفكرين بة رْ ودُ الساسة،

والحقوقيين
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الربانيين العلمــاء على تتلمذوا إذا يضيــر الجهادييــن
أبعاد ليدركــوا الفاقهين؛ السياســيين مــن واســتفادوا
يعملون التي والدولية واإلقليمية المحلية التفاعــالت
ويكتــوون مســاربها فــي ويجولــون فــي معتركهــا،
إلى فــي حاجة ا جميعً أولئك أليــس ثم... بنارهــا..،
العلم طــالب الذيــن يقومون بتربية المربين، جهــود
روح فيهم ويزكون الجهاد، ومحبي وأرباب السياســة
العاملين جميــع وأليس والتعــاذر، والتناصر التآخــي
جود األغنياء، عن يستغنون ال اإلســالمية الحقول في
الساســة، وحنكة العلماء، وحكمــة وعطاء الفقــراء،

والحقوقيين؟! واإلعالميين المفكرين بة رْ ودُ
لماذا األفكار؟ تقاتل من بدالً األدوار، نتقاسم ال لماذا
وتحل تصارع، بال نتآكل، ونتصارح ال حتى نتكامل ال

والفضيحة؟! النقد حب بدل النصيحة روح بيننا
إلعزاز الســبل أهم هو التصحيح، إن التكامــل مــع
والدعوة العلم ليبق أهل مسيرة التمكين. وإكمال الدين

على والجهاديون خطهم، في
حال في دربهم، والسياســيون
النصيحة دامــت ما  ســبيلهم،
، وقبوالً إســداءً الجميع سبيل
التصحيح إلى الســعي دام وما
عند ــا وقائمً ماثــالً والتقويــم

ما دام خيــر، كل ففــي ــا جميعً وليعملــوا كلٍّ منهــم،
دام وما ألدوار اآلخرين، ا مكمــالً دورً يؤدي بعضهم
إلى االجتهــاد إطار مــن ال يُخرج الجميــع  اختــالف

األصول. دائرة
ا تضامني� وجداني�ا ا دً عْ بُ يضيف نفســه التكامل هذا إن
ويشــعر بعضوية الطريق، وأصحاب الدرب مع رفاق
اإلســالمي والكيان عامــة لجماعــة اإلســالم العامــة
كالجسد الواحد اإلســالمية األمة كانت فإذا الواحد،
والدعوة العلم مجال في العاملين فإن - كذلك وهي -
والسياسيون الجسد، ذلك في النابض القلب هم فيها،
والمجاهدون المفكــر فيــه، العقــل هــم والمثقفــون
ل جْ والرِّ يبطــش بهــا التــي اليــد هــم  والمحتســبون،

بها. التي يُبصر والعين يمشي بها التي
نضــج ســاحة إســالمية نتصــور أن إننــا ال يمكــن
تجاوزت قــد تكون اإلســالمي فيهــا، دون أن العمل
لإلســالميين األوان آن وقــد الحزبيــة، مرحلــة
القميئــة الحزبيــة الطفوليــة  هــذه مــن  ــوا مُ طَ فْ يُ  أن 

البريئة. غير

الركيزة الثانية:
الجماعات أداء تــردد، إلــى تطويــر بال االنطــالق
بعض فقد ضيَّعت الشريعة، ضوابط في إطار وتعديله
األوهــام، من خــالل االلتزام فــي ا عمــرً التجمعــات
الشرعية، الثوابت يشبه ما منها صنعت حزبية، بقوالب
تحولت ألفراد، اجتهــادات من أكثر تكن لــم مع أنها
ويحذر من عنها، الخروج يحظر نمطية سياســات إلى
انكشــف اجتهادات، ربما أنها مــع خطوطها، تجــاوز

خطؤها وانحرف خطها.
اإلسالمية التجمعات بعض إن
إلى تنظر تــزال وال كانت ، مثــالً
على السياسي بالشــأن االهتمام
الشــيطان، عمل مــن أنــه رجس
عزوفهــم هوهــا موجِّ وقــد نقــل
إلى ته مَّ برُ السياســي عــن الشــأن
بمقاطعته يتفاخــر الواحــد منهم صــار حتى األتبــاع،
األخبار أكثــر تلك أن مع العالم، وفهم أخبــار متابعــة
بين المحارَ المســلمين من إخوانهم أخبار هي اليــوم،
المناهضين أولئك أو رين، والمحاصَ فين والمســتضعَ
في آخرون أســرف وفــي مقابل هؤالء والمقاوميــن،
ومسوس) وسائس، ويسوس، (ساس، في االنغماس
مــن تنــاول األصلــي للغــرض ــي نْسِ إلــى الحــد المُ
خدمة وســائل كأحد السياســي، للشأن اإلســالميين

الحزب. أو الحركة نصرة الدين، ال
السياسة عن شــؤون في االســتغراق هذا وقد يلهي
في عنه غنى ال الــذي العلم فهــم من ضرورية، أمــور
وقد السياســة، ذلك في بما شــيء أي ضبط ممارســة

٤٣٣

تقاتل من بدالً األدوار، نتقاسم ال لماذا
نتآكل، ال حتى نتكامل ال األفكار؟ لماذا
روح بيننا وتحل تصارع، بال ونتصارح
والفضيحة؟! النقد حب بدل النصيحة
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حدود من ا وأوسع نطاقً من الجماعة، وأرحب الحزب،
يجلب الخير أنــواع في اآلخريــن ومشــاركة الحركــة.

الخبرات. وتبادل القدرات وتدريب القلوب تأليف
عملية برامج النظرية، التربوية البرامــج ٥- تضمين
والتواصل المســلمين، من اآلخرين على االنفتاح في
معهم،فيإطارالجوامعالمشتركة
ر أُطُ من بكثير أكبر مســاحتها التي

فيها. المختلف المسائل

الثالثة: الركيزة
إطــار خــارج العمــل توســيع 
وإنشــاء الموجــودة، الجماعــات
الشــريحة تســع اإلســالمي، العمل من جديدة يَــغ صِ
اإلسالميين وهي شريحة ا، تأثيرً ا وأقل انتشارً األوسع
يكون من قد للجماعات المنتمين فغير غير المنتمين،
من لكن وإســارها، إطارها خارج يظلــوا أن األفضل
األكثرية– –وهم يظلــوا المقبول أن وال المعقول غيــر
ــة إلى ماسّ فالحاجة اإلســالمي، التغيير عملية خارج
لألمة، ومفيــدة جديــدة عمــل يَغ فــي صِ اســتيعابهم
األولى القائمة، الجماعــات مرحلة لتجاوز والدعــوة
المنتمين، فهي غير (جماعة) على الجهود منها تركيز
يمكن المكتظة، الجماعات مدينة خارج فضــاء أرض
االنشــغال بدل جديدة ز رُ طُ على بناؤها ثم تخطيطها،

القديمة اآلهلة. المدن بكيفية إزالة
عمــل بهــا لتطويــر ينــاد أن إن كل فكــرة يمكــن
عقبات دون من تفعيلها يمكــن الجماعــات المنتمية،
حقالً يمثلون فهــؤالء المنتمين، غير في مجموعــات
هواجس من خوف وغرســه دون حرثه يمكن ا، كبيــرً
حر إطار إنه الحزبيــة. والحزازات التنظيميــة اآلفات
الشــرعي والعمل التعــاون مــن يَــغ مرنة البتــكار صِ
مطلوب للديــن فالعمــل التقليــدي، الجماعــي غيــر
االنتماء، طــرق غير مــن كان ولو األحــوال، فــي كل
بأمة، بل بجماعة منهم ا، الواحــد أفرادً نر ما ا وكثيــرً
يكــون االرتباط وقد جماعي، دون تقيــد وهــو يعمل

وبقية يعقــدون خصومة بين العلم الشــرعي من رأينــا
على اإلقبال أن بعضهم ظن وربما أنواع النشــاطات،
الدعوة إلى االنصراف واألولى للوقت، مضيعة طلبــه

رعاية المشاريع. أو السياسة الجهاد أو أو
أو ساسة يكونوا أن بداهة - الجميع - من لَب طْ يُ ال

ــر يَسَّ مُ فكل مجاهدين، أو علماء
المطلوب من ولكن له، لق لما خُ
القوالب من يتحرروا أن الجميع
صنعتهــا الحزبية التي النمطيــة،
آخرين وتضع ــا أقوامً بها لترفــع
المراد الشــريعة. إن بغير ميــزان

نشــاط في اإلســالمية الدعوة أعمال ل ــزَ تَ خْ تُ هــو أال
مقتضيات فمن غيره، عــن ويعمى نفســه، ير واحد،
اإلسالمي: العمل نحو الشــمول والتكامل في التطور
بأن قمين فهذا العاملين، بقية وفضائل بجهود اإلقــرار
الجماعات، بيــن المســافات ب ويقرِّ يقيم الجســور،

بينها. أسوار العزلة فيما ويهدم

تطوير بهــا عمليــة يكمن وهنــاك خطــوات
الترشيد نحو به والسير القائم، الجماعي العمل

الخطوات: هذہ ومن والتكامل،
بين العالقة أســاس العــام اإلســالمي ١- االنتمــاء
أسس العالقات على بناء من بدالً لإلســالم، العاملين

الحزبية. االنتماءات
الحب قاعدة على الوالء لكل مسلم عقيدة إحياء -٢
اإلســالمي وجعل االنتماء في الله، والبغض الله فــي
من بدالً لإلســالم، العاملين بين العالقة أســاس العام

الحزبية. االنتماءات أسس على العالقات بناء
إفراط بال إعطاء االختالفات حجمها الطبيعي، -٣ 
المواقف المبالغة في اتخاذ ال تجري حتى تفريط، وال
حيز االجتهــادات، أو عن تخــرج ال ربما على أمــور

الدين. حساب على شأنها من التهوين إلى يُصار
ر طُ داخــل األُ الصــارم بالعمــل االلتــزام  ٤- تقليــل
من أكبر اإلســالمي فمســاحة العمل المعينة، الحزبيــة

٤٣٤

أساس العام اإلســالمــي االنتماء
لإلسالم، العاملين  بين العالقة 
أسس على العالقات  بناء من بدالً

الحزبية االنتماءات
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م زِّ قَ تُ قد تجمعات كمــا أن هناك له. معرقالً الجماعي
إذا خارجها، كانوا عمالقة داخلها، ربما أفــراد طاقات

منهم. أحسنت االستفادة
جماعة تعمل  جهد كل حاجة إلى األمة في أن وكما
فيها، فرد كل جهد إلى ا أيضً حاجة في فهي لإلســالم،
لن وهذا فــرد، لكل دور يوجــد أن فواجــب وفــرض
القائمة، الجماعــات عمل وتطوير بتعديــل إال يكون
بحيث األعمــال، من ر جديــدة أُطُ وتفعيــل وابتــكار
األصول واحدة؛ علــى منهجيــة ينطلــق الجميع مــن
والوفاق. االتفاق أدنى في الصحيحة كحد االعتقادية

الهوامش:
(١) رواه مسلم (١٧١٥).

الرتمذي صحيح  يف األلباين وصححه الرتمذي، أخرجه (٢)
.(١٧٥٨)

البخاري (٦٠٢٦). (٣) رواه
الخامس. باز-الجزء ابن فتاو (٤)

٤٣٥
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إضافية معلومات

العربي: الوطن في اإلسالمية الحركات (الجماعات) نماذج من

المسلمون: اإلخوان

كحركة مصر فــي المعاصرة- اإلســالمية الحركات كبر- حركة اإلخوان المســلمون بــدأت
.١٩٢٨ سنة بناءها الفكري البنا حسن أسس الشيخ شبابية؛

العربية، مثل البلدان في فروع لها ليصير الحركة ثم تمددت ،١٩٤٤ سنة عملي كتنظيم وتحققت
واليمن. والجزائر والسودان واألردن، وفلسطين سوريا

تأخر سبب ويرون أن اإلسالمية، تطبيق الشــريعة األنظمة العربية إلى المســلمون اإلخوان يدعو
الفكري لإلخوان، اإلنتاج المبادئ في هذه ظهرت وقد عدم تطبيقها، هو وانحطاطهم المسلمين
مثل ومعاصرين عودة وعبد القادر قطب كسيد مسارها في أثروا الجماعة الذين ري نَظِّ مُ وكتابات

مولوي. وفيصل الراشد، أحمد ومحمد يكن، وفتحي القرضاوي يوسف

حركــة يوليو/تموز ١٩٥٢  كما ســاندوا ١٩٤٨ في فلســطين، في حرب اإلخوان تنظيم ســاهم
في الجماعة مســار غيَّرت أخر مواجهات اإلخوان تاريخ وعرف ذلك معها. بعــد ليصطدموا

سوريا. في مثل أحداث حماة أخر بلدان

في المشــهد السياسي حضور بارز اإلصالحية أفكارهم يتبنى من وبعض المســلمين ولإلخوان
وغيرها. واألردن والمغرب كمصر البلدان من عدد العربي في

لتغيير خط المعارضة ضمن الحراك من حالة األخيرة اآلونة خالل ســوريا في ويعرف اإلخوان
النظام في سوريا.

املسلمني: اإلخوان مجاعة موقع

 www.ikhwanonline.com 

لبنان: في اإلسالمية الجماعة

بيروت،  في مركزهــا وافتتحت رســمي، بشــكل اإلســالمية» ١٩٦٤ برزت «الجماعة في عــام
األستاذ للجماعة هو عام أول أمين وكان األول ١٩٦٦، كانون ١ في «الشهاب» مجلة وأصدرت
دريعي، وإبراهيم محمــد كريمة، محمد إيعالي، فايز المؤسســين: بقية إلى إضافة فتحي يكــن،
كان أبرزها رسالتها، فيها توضح الدعوية من النشــرات الجماعة مجموعة وأصدرت المصري.

٤٣٧
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اإلســالمية الجماعة قيام مبــررات «من وأهــداف» جاء فيهــا: مبــادئ «الجماعــة اإلســالمية..
أحضان في ارتماؤهم وبالتالي قيادته، عن وتخليهم عنه، دهم وبُعْ باإلســالم، المســلمين جهل
غير قيادات إلى تؤول ومجتمعاتهم بالدهم جعل مما الوضعية، والمذاهب المادية االتجاهــات
وتكاثر االقتصادية، حياتهــم وتردي السياســية، أوضاعهم تأزم نتيجة ذلك من فكان إســالمية،

واالنحرافات». اآلفات

الجماعة: أهداف

ومشكالته. بالعصر متصلة صافية نقية الناس إلى اإلسالم تبليغ دعوة : أوالً

الطليعة. ليكونوا وتأهيلهم وتثقيفهم به اإلسالم، إلى للدعوة استجابوا تنظيم الذين ثانيًا:

الغربية. الحضارة تحدي مواجهة ثالثًا:

األفراد. الميزان بتصرفات فيه هو اإلسالم يكون مجتمع جديد بناء إلى السعي ا: رابعً

اإلسالمية. األصول إلى بالرجوع اإلسالمية المذاهب شمل لجمع السعي ا: خامسً

التأسيس: مرحلة

اللبنانية، (السنّية) اإلسالمية المناطق مختلف في منتشــرة الجماعة كانت الســبعينيات في بداية
على مركزية تُعنى باإلشــراف مكاتب لها كان فقــد الهيكلية التنظيمية، ببنــاء الجماعة انشــغلت

الجماعة: بها نيت عُ التي الميادين أهم وكانت المحلية، المكاتب

والتأهيل. للتربية األسر: قسم -

الدعوي. والعمل للتبليغ الدعوة: نشر قسم -

والجامعات. الثانويات في للعمل الطالب: قسم -

الصيفية. والمخيمات الكشفي والتربية البدنية للعمل الفتوة: قسم -

السبعينيات: عقد

محمد  المحامي ترشــيح خالل من نيابية انتخابية تجربة الجماعــة أول ١٩٧٢ باشــرت عام في
طرابلس. مدينة في ضناوي علي

عســكرية تولت  بنية بتشــكيل الجماعة واكبتها اللبنانية الطويلة، الحرب ١٩٧٥ بدأت عام وفي
وجود التنظيم لهــذا «المجاهدون»، وكان تنظيم عبــر واإلســالمية عن المناطق الوطنية الدفــاع

.١٩٧٦ عام أواخر صيدا وفي بيروت، في ثم والشمال، طرابلس من كل في عسكري
باإلنرتنت: لبنان يف اإلسالمية الرسمي للجامعة املوقع
 http://www.al-jamaa.net 

٤٣٨
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والتنمية: العدالة حزب

ا-، سابقً - الديمقراطية الدستورية الشــعبية الحركة حزب -حاليًا-، والتنمية العدالة حزب ولد
والنفيس، بالغالي للجهــاد المغربي الشــعب بَّ هَ عندما المســتعمر الفرنســي، من رحم مقاومة
عبد الكريم الدكتــور المغرب، تاريخ مــن الفترة الرائعة تلك فــي هؤالء المجاهدين وكان مــن

إخوانه. من ومجموعة الخطيب

األساسي  النظام اعتماد تم السياســية -٣٦ المتعلق باألحزاب ٠٤ رقم القانون أحكام على وبناءً
والتنمية: العدالة لحزب

مواده: بعض

والتنمية». العدالة «حزب الحزب اسم المادة ١:

«المصباح». الحزب رمز المادة ٢:

التالية: األهداف لتحقيق والتنمية العدالة حزب يعمل المادة ٣:

األفراد بين العدالة فيه تتوفر أفضل، مجتمع أجل من وتمثليهم المواطنين تنظيم في اإلسهام -١
الشاملة. التنمية فيه وتتحقق والجماعات،

اإلســالمية المرجعية إطار في الديمقراطــي االختيار وتعزيــز والقانون، الحــق دولة ٢-  دعــم
ومؤسساتها. وثوابتها للمملكة

الوسطية واالعتدال. تقافة ترسيخ اإلسهام في -٣

ووحدة المغرب المغرب وحــدة وتفعيل ا، وأرضً شــعبًا على صيانة الوحدة الوطنية ٤- العمــل
واإلسالمية. العربية الشعوب بين الوحدوية التوجهات ودعم الكبير،

والقضايا العادلة. المستضعفة مناصرة الشعوب -٥

العدالة والتنمية. لحزب هو الرئيس المؤسس الخطيب الدكتور عبدالكريم المادة ١٧:

الحــزب الوطنية هيئــات لجميع الشــرفي العــام هــو الرئيــس المــادة ١٨: الرئيــس المؤســس
والمركزية.

لحزب  الوطنــي للمجلــس الشــرفي الرئيــس هــو الوكوتــي  المــادة ١٩ األســتاذ ابــن عبداللــه
والتنمية. العدالة

٤٣٩
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يلي: كما الحزب هيئات تصنيف المادة ٢١:

الوطنية. الهيئات -

الهيئات المركزية. -

الهيئات المجالية. -

للحزب هي: الوطنية ٢٢: الهيئات المادة

الوطني. المجلس - الوطني.    المؤتمر -

الوطنية. اللجنة - العامة.       األمانة -

فيما يلي: للحزب المالية الموارد تتحدد المادة ٨٣:

األعضاء.  انخراط واجبات -

الدولة. دعم -

العينية. والوصايا والتبرعات النقدية الهبات -

للحزب. والثقافية االجتماعية باألنشطة المرتبطة العائدات -

من بقرار منهــا نقله ويمكن الربــاط، بمدينــة المركــزي للحزب المــادة ٩١: يوجــد المقر
الوطني. المجلس

 ٢٣ بتاريخ عليه االستثنائي المؤتمر مصادقة بعد األساسي النظام هذا تنفيذ في يشرع المادة ٩٤:
.٢٠٠٦ يوليو

الموافق ٢٣ يوليو  - الثانية ١٤٢٦ هـ ١٧ جماد بتاريخ المؤتمر الوطني االستثنائي عليه صادق
الرباط. - ٢٠٠٦

اإلنرتنت: شبكة عىل والتنمية العدالة حلزب الرسمي  املوقع
 http://www.pjd.ma 

فلسطين: في اإلسالمي الجهاد حركة

مستقلة، مجاهدة جماهيرية إســالمية كحركة فلســطين، في اإلســالمي الجهاد حركة تندرج
االجتماعية الحركات خصائص من تحمله بما المعاصر، اإلســالمي حركات اإلحياء ضمن

التغييرية والثورية.

٤٤٠



كامل العزيز عبد د/ الحزبية- بعد ما

الحركة: وتطور تأسيس

المصرية المرحلة وتمثلها الحركة، التي احتضنت ميــالد المرحلة هي التمهيدية المرحلة تعتبــر
العزيز الشــقاقي، مؤســس عبد فتحي إبراهيم بصمات ١٩٧٥ حتى عام ١٩٨١، وتبرز عام منــذ
والذي ،١٩٤٨ عام المحتلة فلسطين في يافا من بالقرب زرنوقة قرية من وهو الحركة، عام وأمين
حيث غزة؛ قطاع إلى وهاجرت ،١٩٤٨ عام العبرية الدولة القرية بعد تأسيس من عائلته ت دَ رِّ شُ
الخامسة في وهو أمه وفقد ،١٩٥١ عام لالجئين مخيم في الشقاقي ولد رفح. مدينة في استقرت
وعمل الرياضيات، دائرة في الغربية، وتخرج بالضفة بير زيت جامعة في ودرس عمره، من عشرة
عمله أثناء وفي األيتام، مدرسة في ثم النظامية، المدرسة في بالقدس التدريس ســلك ا في الحقً
إلى وعاد مصر، في الزقازيق بجامعــة الطب بكلية التحق ثم الثانوية، الشــهادة أخر درس مــرة

غزة. في قطاع لألطفال طبيبًا ثم بالقدس، المطلع مستشفى في طبيبًا ليعمل أرض الوطن

اتجاهين بين بالتوفيق قام إسالمي انبعاثي التجاه ا مؤسسً إسالمي�ا ا زعيمً حسن البنا الشقاقي اعتبر
قام جوانب ثالثة في للحركة البنا إصالحي، وتكمن أهمية واآلخر ســلفي، إســالميين: أحدهما
عز تجربة من ا أيضً الشــقاقي اســتفاد كما والتنظيم والتنشــئة، االنبعاث، وهي: بالتركيــز عليها،
بعناية أصحابه القسام مثلما انتقى والعقيدة، الدين أهل من أصحابه وأتباعه فانتقى القسام، الدين
الحوار مبدأ وحركته الشقاقي رفض كما صارمة، تنظيمية أساليب وتبنى الفقراء، بين ومن فائقة،

بريطانيا. مع الحوار رفض عندما القسام من قبل فعل كما االحتالل، سلطات مع

المســلح  للعمل التأســيس ١٩٨٧ مرحلة عام وحتى ،١٩٨٤ عام منذ المرحلة تســمية ويمكــن
اغتيال أحد هي المســلحة األولى العملية فكانت ذلك، بعــد الحركة تاريخ طوال الذي اســتمر
«إسرائيل» إلى قيام أدت والتي ،١٩٨٣ من عام أغسطس في الخليل في اليهودية طالب المدرسة
 ٢٥ وحوالي الشــقاقي وقيادتها ومنهم اإلســالمي الجهاد في صفوف واســعة اعتقاالت بحملة
د مهَّ األمر الذي وهذا هو حولها، وااللتفاف الحركة مع الشــعبي التعاطف إلى مما دفع آخرين،

االحتالل. مواجهة في الشرعي المسلح الجهاد مرحلة إلى

الحركة: أهداف

الحركة: صياغات حسب التالي في تتمثل

أرض اإلســالم على حكم وإقامــة اإلســرائيلي، الكيــان وتصفيــة *  تحريــر كامــل فلســطين،
فلسطين.

الوســائل بكل ا، وسياســي� وعســكري�ا، جهادي�ا، ا وإعدادها إعدادً الجماهير الفلســطينية *  تعبئــة
التربوية والتثقيفية والتنظيمية الممكنة.

مكان. كل في اإلسالمية األمة جماهير وحشد * استنهاض

٤٤١



اإلسالمي العمل قضايا

مع العالقات وتوطيــد فلســطين، باتجاه الملتزمــة اإلســالمية الجهود توحيــد *  العمــل علــى
أنحاء العالم. كل في والتحررية الصديقة اإلسالمية الحركات

الشعب لقطاعات شــاملة نقية تعاليمه وإبالغ وآدابه، وشــريعته بعقيدته، اإلســالم إلى * الدعوة
لألمة اإلنسانية. رسالته الحضارية وإحياء المختلفة،

الحركة: صياغات حسب أهدافها لتحقيق الحركة وسائل

اإلسرائيلي. االحتالل ومصالح أهداف ضد المسلح ممارسة الجهاد *

والشــعبية، اإلســالمية والمنظمات اإلســالمية الحركات مع والتعاون االتصــال * مد أســباب
الصهيوني. الكيان ضد الجهاد لدعم العالم في التحررية والقو

الصهيوني، ضد الكيان المعركة أرض على العامة والوطنية اإلسالمية شعبنا قو للقاء السعي *
الكيان. بهذا االعتراف عدم أرضية على

واإلعالمية واالجتماعيــة، واالقتصادية والتثقيفية والتنظيمية، التعليمية الوســائل كافة * اتخــاذ
الحركة. أهداف تحقيق أجل من التجربة وتنضجه الشرع، يبيحه مما والعسكرية، والسياسية

والمستجدة. المعروفة وسائل االتصال طرائق التأثير والتبليغ المتاحة من استخدام كل *

والتقويم والبرمجة والتخطيــط الدراســة أســاليب وتنظيماتها من * انتهــاج مؤسســات الحركة
وتقدمها. الحركة استقرار يكفل بما والمراقبة

مأخوذة من: املعلومات  هذه
يف العامل اإلسالمية اجلهاد اإلسالمي، دليل احلركات حركة  
األول العدد السياسية واالسرتاتيجية، الدراسات مركز
.٢٠٠٦ يناير

٤٤٢


