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ملخص الدراسة
تواجه املجتمعات اإلسالمية حتديات بالغة اخلطورة، في اللحظة الراهنة، ومن أبرز هذه التحديات حروب 
التنصير التي بدأت مبكًرا، منذ أن سطع نور اإلسالم، وما زالت حتى اآلن، متخذة على مدار التاريخ أشكاالً 
وأمناًطا متعددة، فتارة نراها في صورة سافرة متمثلة في احلروب الصليبية، وتارة نراها تتدثر بثوب األعمال 

اإلنسانية واالجتماعية واإلغاثية.
وأّيًا ما كان ش���كلها، فثمة أهداف واضحة لهذه احلمالت، تتنوع وتتع���دد، فتراها في حني أهداًفا دينية 
خالصة تسعى لفتنة املسلمني ورّدهم عن دينهم، وتارة تراها ذات أهداف سياسية تهدف للسيطرة على بالد 
املس���لمني ومقدراتهم، وثالثة تكون ذات أهداف ثقافية وحضارية تس���عى إلزاحة حضارة اإلسالم من قيادة 
البشرية. وتقف من وراء هذه احلمالت التنصيرية دول عظمى، اقتصادّيًا وسياسّيًا، تُظهر العلمانية، وتُبطن 
احلقد الدفني على اإلس���الم واملسلمني، وتتماأل معها منظمات دولية وهيئات اجتماعية واقتصادية وإغاثية 

تسير في ركبها، وحتقق لها أهدافها.
وه���ذه احلمالت تلجأ كل حني إلى مجموعة من الوس���ائل واملمارس���ات املتنوعة الت���ي حتاول بها خداع 
املس���لمني لتدّس إليهم التنصير مع مشرط الطبيب، ورحلة اإلغاثة، وكتاب املدرسة، وقصة األديب، وغيرها 

من الوسائل واألساليب املتجددة واملتنوعة.
ل���م يقف املس���لمون مكتوفي األيدي أمام هذه احلم���الت، وكانت وما تزال املواجهة مس���تمرة، من خالل الكتب، 
واإلصدارات، والفضائيات، والرحالت اإلغاثية، والدعوية، محققة قدًرا من النجاحات على مستوى الدول العربية.

ولك���ن هذه اجلهود لم تصمد كثيًرا أمام حمالت التنصير، خاصة في الدول اإلفريقية، التي يفش���و فيها 
اجلهل وقلة املوارد، وهما األمران اللذان استغلتهما حمالت التنصير بصورة واسعة؛ حيث واجهتها حتديات 

جسيمة، قللت من فاعلية هذه اجلهود التي اعتمدت في غالبها على مبادرات ذاتية ومجهودات فردية.
وفي س���بيل تطوير مواجهة حمالت التنصير كان من الضروري مأسسة اجلهود املبذولة لتنتظم في عقد 
واضح املعالم، يس���ير بخطوات علمية مدروسة، وتخطيط استراتيجي بعيد املدى، بأهداف محددة واضحة، 
منطلًقا من دراسة علمية ألبعاد التنصير، متجنبة سلبيات العمل الفردي الذي ال يقوى مبفرده على مواجهة 
مث���ل هذه احلمالت التي تقف وراءها مؤسس���ات بل دول عظمى ش���ديدة املكر والده���اء، عظيمة املوارد 

واإلمكانيات. 

عصام زيدان

Essam_zedan30@hotmail.com باحث في الشئون السياسية

مأسسة اجلهود الرامية 
إىل جمابهة التنصري
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متهيد:

تعد احلمالت التنصيرية متجددة بطبيعتها، وتعتبر أبرز الوسائل التي تهدد قيم ومفاهيم املجمتعات اإلسالمية، 
وم���ن هنا كان من الضروري الوقوف على التنصير، من حيث مفهومه، وأهدافه، ووس���ائله، في محاولة للخروج 

بوقفة علمية موضوعية حول مأسسة اجلهود ملواجهته.

أهمية البحث ودوافعه:

والبحث يف التنصري يستمد أمهيته من أمرين:

1- ضرورة التوعية بأخطاره، خاصة إذا علمنا أن نشاطه يزداد يوًما بعد يوم، وأن املجمتع املسلم يُعد من أكثر 
املجمتعات تعرًضا له.

2- حاجتنا إلى تكوين تيار مضاد، ينطلق من معرفة ش���املة بكل ما يتعلق به؛ ألن مواجهة أي أمر ال تكون إال 
مبعرفته معرفة شاملة، ثم االنطالق ملجابهته.

تعريف التنصري:
ره: جعله نصرانّيًا«.)1) ر هو الدخول في النصرانية، ونَصَّ 1- التنصير لغة: »مأخوذ من مادة )نصر)، والتَّنصُّ

وفي احلديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم: »كل مولود يُولد على 
الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه«.)2)

وقري���ب منه قول الفيروز آب���ادي: »والنصرانية والنصرانة واحدة النص���ارى، والنصرانية أيًضا دينهم، ويقال 
ره جعله نصرانّيًا«.))) ر دخل في دينهم، ونصَّ نصراني وأنصار، وتنصَّ

)1) لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري، دار صادر، بيروت، ج 5، ص 210.
)2) صحيح البخاري )4475).

))) القاموس احمليط، الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، مؤسسة احللبي وشركاه، القاهرة، ج2، ص142.

عصام زيدان
Essam_zedan30@hotmail.com باحث في الشئون السياسية

مأسسة اجلهود الرامية 
إىل جمابهة التنصري
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2- التنصير اصطالًحا: »هو حركة دينية سياس���ية 
اس���تعمارية بدأت ف���ي الظهور إثر فش���ل احلروب 
الصليبية؛ بغية نشر النصرانية بني األمم املختلفة في 
دول العالم الثالث بصفة عامة، وبني املسلمني خاصة؛ 

بهدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب«.)1)

وُعرف بأن���ه: »دعوة الناس للدخول في النصرانية؛ 
فإن ل���م يدخلوا فيها فليخرجوا م���ن دينهم، وخاصة 

املسلمون«.)2)

ويطل���ق البعض عل���ى حركة التنصير )التبش���ير)، 
ر)، يقال  والتبش���ير في اللغة: »مأخوذة من مادة )بشَّ

ره تبشيًرا من البشرى«.))) بشَّ

والتبش���ير: »هو الدعوة إل���ى النصرانية، ومحاولة 
دفع الناس إلى الدخول فيها بشتى الوسائل املشروعة 

وغير املشروعة«.)4)

التنصير  تعريف  وميكننا 
بأنه اجلهد الكنس���ي الذي 
يقوم ب���ه الدعاة النصارى، 
والذي يه���دف إلى إدخال 

الشعوب في النصرانية.

وهذا التعريف راعينا فيه 
املفهوم األساس الذي يقوم عليه التنصير، واملتمثل في 
محاولة إدخال غير النصارى في النصرانية، وإن كان 
للتنصير أهداف أكثر من ذلك على نحو ما سنرى عند 

التعرض ألهدافه.

)1) املوس���وعة امليس���رة في األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة، الندوة 
العاملية للشباب اإلسالمي، دار الندوة العاملية، ج1، ص 0)1.

)2) أص���ول التنصير في اخللي���ج ، تأليف ه� . كونوي زيقلر، ترجمة مازن 
مطبقاني، مكتبة ابن القيم، املدينة املنورة، ص: 7.

))) مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان 
ناشرون، بيروت، ج4، ص 59.

)4) احذروا األس���اليب احلديثة في مواجهة اإلس���الم، سعد الدين السيد 
صالح، مكتبة الصحابة، ص 5).

املبحث األول تاريخ التنصري

ونتناول هذا املبحث يف فرعني: 

الفرع األول: تاريخ بداية التنصري:

من الوجهة النظرية لم يكن مفهوم التنصير ظاهرة 
جدي���دة، بل يزعم النص���ارى أن هذا األمر صدر لهم 
من املسيح حني قال: »فاذهبوا، وتلمذوا جميع األمم، 
وعّمدوه���م باس���م األب واالبن وال���روح القدس«.)5) 
فيزعم النصارى أنه مبوجب هذا األمر كان ال بد لهم 

أن يسيروا لتبليغ النصرانية إلى األمم.

وم��ن الناحي��ة العملي��ة ختتل��ف اآلراء يف التأريخ 
لبداية التنصري، وميكن أن منيز بني ثالثة آراء:

األول: يرى أن ميالد التنصير جاء متزامًنا مع بزوغ 
اإلسالم، فمع التحول املتتابع الذي رأت فيه املسيحية 
استنزاًفا وتآكاًل ينذر بضمور وجودها 
جلأت إلى محاولة التنصير الس���لمي 

تارة واملسلح تارة أخرى. 

الث��اين: ي���رى أن التنصير تزامن 
مع احلروب الصليبية؛ »حيث ش���ّكل 
والنصارى  املس���لمني  ب���ني  الصراع 
بوضوح أكثر إبان احلروب الصليبية، 
التي ال تعدو كونها ش���كاًل من أشكال التنصير، اتبعت 

فيه القوة والغزو العسكري«.)))

ويذكر محمد مؤنس عوض أن الرحالة املس���لم ابن 
جبير أدرك البع���د التنصيري للحمالت الصليبية؛ إذ 
عل���م بالدور الصليبي اخلطر في تغيير هوية املنطقة، 
وحتويلها عن اإلس���الم، فيذكر أنه »بعد خضوع عكا 
لس���يطرة الصليبي���ني؛ حتولت مس���اجدها وصارت 
كنائ���س، وصوامعها صارت محل أح���د النواقيس«، 
وف���ي مثل ذلك التعبير جنده يكش���ف بجالء عن دور 

)5) إجنيل متى اإلصحاح 28 )18- 20).
))) احلركة الصليبية، س���عيد عبد الفتَّاح عاش���ور، ج2، ص)12، القاهرة 

مكتبة األجنلو املصرية، )197م.

الرحال��ة  أن  ع��وض  مؤن��س  محم��د  يذك��ر 
المس��لم ابن جبير أدرك البع��د التنصيري 
للحمالت الصليبية، إذ علم بالدور الصليبي 
الخطر في تغيير هوية المنطقة وتحويلها 
عن اإلس��الم، فيذك��ر أنه »بع��د خضوع عكا 
لسيطرة الصليبيين فقد تحولت مساجدها 

وصارت كنائس«.
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الصليبني في تغيير هوية املنطقة اإلسالمية ومحاولة 
تنصيرها من خالل القض���اء على الدور املهم ألماكن 

العبادة اإلسالمية«.)1)

الثال��ث: يُرجع بداية التنصي���ر إلى نهاية احلروب 
الصليبية؛ إذ تقول الندوة العاملية للشباب اإلسالمي: 
إن التنصير بدأ بالظهور إثر فش���ل احلروب الصليبية 

في القضاء على اإلسالم باملواجهة العسكرية. 

وتنقل عن أرنس���ت باكر قول���ه: »وفي القرن الثالث 
عش���ر امليالدي، بدأ نش���اط تبش���يري ضخم، وهذا 
النش���اط إمنا جنم عن احلروب الصليبية واالتصال 
باملسلمني، وعلى الرغم من أنه أسهم في وقف احلروب 
الصليبي���ة، فما قام به من غزو النفوس من الناحيتني 

السلمية والروحية يعتبر بدياًل عن احلروب«.)2)

وكان امللك لويس هو أول من حدد مهمة املنّصر، بعد 
أس���ره في آخر احلمالت الصليبي���ة، فكان من أفكاره 
حتويل احلمالت العسكرية إلى حمالت سلمية تستهدف 
الغرض نفسه، وأشار على البابا أنوسنت الرابع بإنشاء 
أول جمعية للتبش���ير س���نة )125م ، وبع���د ذلك بدأ 

التنصير ينمو ويتسارع وينتشر في العالم اإلسالمي.

و»كان اإلس���باني رميوند لول أول من تولى التنصير 
بعد فش���ل احلروب الصليبية؛ إذ تعلم اللغة العربية، 
وانطلق يناقش علماء املس���لمني ببجاية وبالد الشام، 
وينش���ر النصرانية بني جماهير املس���لمني«)))، »ويعد 
من أخطر املنّصرين وأش���هرهم على اإلطالق على مر 
التاريخ حتى إن املنصر زومير اعتبره أستاذه وقدوته، 
وخطط���ه التي وضعه���ا للتنصير تُعد ه���ي النموذج 
والدس���تور الذي س���ار عليه املنّصرون بعُد، كالتعليم 

)1) اجلغرافيون والرحالة املسلمون في بالد الشام زمن احلروب الصليبية، 
محمد مؤنس عوض، القاهرة، عني للدراس���ات والبحوث اإلنس���انية 

واالجتماعية، 1995م، ص288 وما بعدها.
)2) املوسوعة امليسرة، مرجع سابق، ج1، ص 0)1 وما بعدها.

))) الغارة على العالم اإلس���المي، خّلصها ونقلها إلى العربية محب الدين 
اخلطيب ومس���اعد اليافي، بيروت، مكتبة أسامة بن زيد، ص 12وما 

بعدها.

والتدريس والتدريب، والتطبيب وأعمال اإلغاثة«.)4)

وباجلملة نقول: إن التنصير في حقيقته هو االمتداد 
احلقيقي للح���روب الصليبية، فلئ���ن كانت احلروب 
الصليبية حمالت عس���كرية؛ ف���إن التنصير حمالت 

سلمية تستهدف الغرض نفسه.

الفرع الثاين: حركة التنصري املعاصرة:

أما بالنسبة حلركة التنصير املعاصرة فيعتبر صمويل 
زومير هو مؤسس���ها داخل العالم اإلسالمي الذي كان 
رئيًسا جلمعيات التنصير في الشرق األوسط، وأّسس 

مجلة »العالم اإلسالمي« اإلجنليزية سنة 1911م.

وفي هذه األثناء ب���دأ التنصير يأخذ طابع التنظيم 
من خالل وجود مجموعة من املؤسسات واإلرساليات 
التنصيري���ة، تنظمها وتدعمها الهيئ���ات الدينية على 
اخت���الف طوائفها واحلكومات الغربية بصفة خاصة، 
وظهرت للتنصير مؤسس���ات، كاملعاه���د واجلامعات 

واملنظمات.

وخلف زومير في رئاس���ة مجلة »العالم اإلسالمي« 
منّصر آخر هو »كنيث كراج« الذي عمل بالتدريس في 

اجلامعة األمريكية بالقاهرة.

وإلى هذا احلد التاريخي »ينبغي استثناء مسيحيي 
الوطن العربي من نش���اط حركة التنصير، وما يتصل 
به���ا؛ إذ ال عالقة لهم بها، فه���ي أوروبية قلًبا وقالًبا، 
وقصدت حتقيق أهداف احلرك���ة الصليبية في بالد 
املسلمني«)5)، ولكن األوضاع ما لبثت أن تغيرت ودخلت 
الكنائس العربية، خاص���ة في مصر واملغرب العربي، 

على خط التنصير. 

)4) الراهب الفرنسيس���كاني رميوند لول ومحاوالته نش���ر النصرانية في 
ش���مال إفريقية، علي بن محمد عودة الغامدي، مجلة املؤرخ العربي، 

مارس 1998م، ص ))1.
)5) مدخ���ل إلى تاريخ التنصير، ممدوح حس���ني عل���ي، عمان،  دار عمار 

للنشر، 1995م، ص9.
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املبحث الثاني أهداف التنصري
 يف العامل اإلسالمي

الباح���ث في أه���داف التنصير يج���د أن أهدافه 
متع���ددة، يجاهر به���ا بعُض ساس���تهم ورجال الدين 
والفكر واالقتصاد مجاهرة ال مواربة فيها، كما يحاول 
بعض هؤالء أن يكتم���وا حقيقة أهدافهم بضروب من 
املراوغة تأخذ طابع الدعاوى العريضة، مثل: الرسالة 
اإلنس���انية، ونش���ر احلضارة وبّث املدنية، والنهوض 

والتقدم.

وميكن أن تصنف تلك األهداف على النحو التالي:

الفرع األول: األهداف الدينية:

1- رد املسلمني عن دينهم:

اله���دف األول للتنصير ذكره القرآن الكرمي في أكثر 
م���ن موضع، منه���ا قوله تعال���ى: }ک  ک  ک  
ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   
ڻڻ{  ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   
]سورة البقرة:109[، فالباعث احلقيقي حلركة التنصير، 
هو القضاء على اإلس���الم، وهذه الغاية لم تتغير عبر 

العصور، وإن اختلفت اخلطط والوسائل املستخدمة.

وف���ي هذا يقول روبرت ماكس أح���د املنّصرين في 
أمريكا الش���مالية: »لن تتوقف جهودنا وس���عينا في 
تنصير املس���لمني حتى يرتفع الصليب في سماء مكة، 

ويُقام قداس األحد في املدينة«.)1)

2- تشكيك املسلم يف دينه:

أدرك املنّصرون عظمة الدين والثقافة اإلس���المية، 
وما تُكس���به ألفرادها من قوة وع���زة وثقة، فوّجهوا 
س���هامهم نحوها، يشّوهونها ويحّطون من شأنها حتى 

)1) الزح���ف إلى مكة، حقائق ووثائ���ق عن مؤامرة التنصي���ر في العالم 
اإلس���المي، عبد الودود ش���لبي، القاهرة، الزهراء لإلعالم العربي، 

1989م، ص )1.

يتخاذل املسلمون عنها وعن الدفاع عن دينهم.

وق���د تكرر هذا الهدف في مح���اوالت زومير الذي 
خاض جتربة التنصي���ر في البالد العربية، وركز على 
اخلليج، وقد أرس���ل إلى »لو شاتليه« رسالة قال فيها: 
»ال ينبغي لنا أن نعتم���د على إحصائيات التعميد في 
معرفة عدد الذين تنصروا رسمّيًا من املسلمني؛ ألننا 
هنا واقفون عل���ى مجرى األمور ومتحققون من وجود 
مئات من الناس انتزعوا الدين اإلسالمي من قلوبهم، 

واعتنقوا النصرانية من طرف خفي«.)2)

ويرتب���ط بهذا اله���دف محاولة إجه���اض اليقظة 
اإلميانية والصحوة الدينية بني املسلمني؛ حيث تشّكل 
الصحوة اإلس���المية خطًرا حقيقّيً���ا على املنّصرين 

وخططهم.

3- حماولة وقف انتشار اإلسالم:

ومن أهدافه وقف املد اإلس���المي وتقليل انتش���اره 
على مستوى األقاليم والبلدان، واحليلولة دون اعتناق 
األمم األخرى كالهندوس والبوذيني له، »فقادة الغرب 
يدركون أن اإلس���الم قوة غالبة، وأنه متى ُعرض على 
الن���اس؛ عرفوا في���ه احلق واله���دى، فيقبلون عليه، 
ويقبلونه، لذلك فهم يحاربون اإلس���الم خشية توسعه 

وانتشاره، ويسلكون لذلك كل السبل«.)))

وأما عن بالدهم »فيس���عون جاهدين لتشويه صورة 
اإلسالم واملسلمني في نظر الشعوب األوروبية، سالكني 
كل طريقة ممكنة في ذلك، كنش���ر املعلومات املغلوطة 
عن اإلسالم وأتباعه؛ سعًيا بذلك لتعميم صورة منطية 
واحدة مش���وهة عن اإلسالم وأهله، وعلى رأسهم رمز 

اإلسالم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم«.)4)

)2) التنصير في األدبيات العربية، د. علي إبراهيم النملة، الرياض، جامعة 
اإلمام محمد بن س���عود اإلس���المية، 1415ه�/ 1994م، ص 4) وما 

بعدها.
))) نحو ثقافة إسالمية أصيلة، عمر سليمان األشقر، دار النفائس، عمان، 

األردن، الطبعة السادسة 1418ه� - 1997م، ص 127.
)4) ربحت محمًدا ولم أخسر املس���يح، د. عبد املعطي الداالتي، مؤسسة 

الرسالة والدار املتحدة، سوريا، ص 78.
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4- دعم األقليات املسيحية وتثبيتها:

تقوية األقليات غير املسلمة، والسيما النصارى منهم، 
وحمايتهم من أي دي���ن أو فكر غير الفكر النصراني، 
والسيما دين اإلسالم، واحليلولة دون دخول النصارى 

فيه، وخاصة في املجتمعات اإلسالمية.

الفرع الثاني: األهداف السياسية:

تبن���ت الدول العظمى راي���ات التنصير؛ ألنه يحقق 
لها األه���داف التي تتطلع إليها، 
السياسية  أهدافها  بعض  وهذه 

من التنصير:

ب��الد  عل��ى  التجس��س   -1
املسلمني والسيطرة عليها:

ومم���ا يؤكد ه���ذا الهدف أن 
التنصيرية  واملؤسس���ات  الهيئات 

جت���د دعًما اقتصادّيًا وسياس���ّيًا ضخًم���ا من الدول 
الغربي���ة، ومن الفاتي���كان، واملنظم���ات الدولية التي 

تسيطر عليها هذه الدول.

وعن هذا الهدف يقول لويس التاس���ع: »إنه لم يعد 
في وسع الكنيسة أو فرنسا مواجهة اإلسالم، وإن هذا 
العبء ال بد أن تقوم ب���ه أوروبا كلها لتضييق اخلناق 
على اإلس���الم ثم تقضي عليه، ويتم لها التخلص من 

احلائل الذي يحول دون متلكها آلسيا وإفريقيا«.)1)

2- بث الُفرَقة بني بالد املسلمني:

وعن هذا الهدف يقول املبش���ر لورانس براون: »إذا 
احتد املسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا 
لعنًة على العالم وخطًرا، أما إذا بقوا متفرقني، فإنهم 

يظلون حينئذ بال وزن وال تأثير«.)2).

)1) حقيقة التبش���ير، أحمد عبد الوهاب، مكتبة وهب���ة، الطبعة األولى، 
1981م، ص )15.

)2) قراءة في ملف االستش���راق 4/2 ،شبكة املشكاة اإلسالمية، د. يوسف 
محمد صديق:

  http://www.meshkat.net/index.php/meshkat/index/6/6394/c

ويقول القس كالهون سيمون: »إن الوحدة اإلسالمية 
جتمع آمال الشعوب اإلسالمية، وتساعد على التملص 
من الس���يطرة األوروبية، ويجب أن نحول بالتبش���ير 
مج���اري التفكير في ه���ذه الوحدة حتى تس���تطيع 

النصرانية أن تتغلغل في املسلمني«.)))

3- صناعة النَُّخب املوالية واستغالهلا:

ومن بني أه���داف التنصير كذل���ك صناعة النخب 
املوالية، وخاصة الرؤس���اء من بني أوساط املسلمني، 
حتى يحكم بالد املسلمني حسب 
فالرئيس  وأهدافه���م،  مرادهم 
الس���ابق  احلاك���م  »س���نجور« 
بينما  مدرسته،  نّصرته  للسنغال 
ال ي���زال أهله مس���لمني والداه 
وإخوت���ه، وقد تول���ى النصارى 
إعداده ليتولى حكم دولة مسلمة 
بنس���بة 99%، ويحارب فيها اإلسالم، ويُعِمل األسلحة 

في املسلمني، وبعد أن افتضح أمره؛ تفرغ للتنصير.

الفرع الثالث: أهداف ثقافية وحضارية:

تع��ددت مالمح ه��ذا اهل��دف، ولعل من أب��رز تلك 
املالمح:

1- التغريب: 

فاملنّص���رون يس���عون إلى نقل املجتمع املس���لم في 
س���لوكياته ونظمه من أصالتها اإلس���المية إلى تبني 
األمن���اط والنظ���م الغربية في احلياة املس���تمدة من 
خلفية ديني���ة نصرانية، واإليحاء ب���أن تلك التعاليم 
واملُثُل أفضل من أي مب���ادئ وُمثُل أخرى؛ لتحل هذه 
املب���ادئ النصرانية محل املبادئ والقيم اإلس���المية، 
وبذلك يتحقق للمنّصرين إنش���اء جيل من املس���لمني 

يحب ويحمل أفكار الغرب وحضارته.

وهذا ما يشير إليه املنّصر استررد كروفورد بقوله: 

))) قراءة في ملف االستشراق، مرجع سابق.

» قادة الغرب يدركون أن اإلسالم قوة غالبة، 
وأن��ه مت��ى عرض عل��ى الناس عرف��وا فيه 
الحق والهدى، فيقبل��ون عليه، ويقبلونه، 
لذلك فهم يحاربون اإلسالم خشية توسعه 

وانتشاره ويسلكون لذلك كل السبل« .
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»إن املسلمني يقتبسون من حيث ال يشعرون شطًرا من 
املدنية النصرانية، ويدخلونها في ارتقائهم االجتماعي، 
وما دامت الش���عوب اإلس���المية تت���درج إلى غايات 
ونزعات ذات عالقة باإلجنيل؛ فإن االستعداد القتباس 

النصرانية يتولد فيها من غير قصد منها«.)1)

 2- حماولة إقصاء احلضارة اإلسالمية:

أدرك املنّصرون عظم احلضارة اإلسالمية بعقيدتها 
وثقافتها التي أعطت املس���لمني القوة والعزة، فأيقنوا 
أن أمة لها هذه احلضارة والثقافة ال ميكن أن تخضع 
وتذل؛ ولهذا كانت مهمتهم تشويه تلك احلضارة، واحلّط 
من شأنها في نفوس أصحابها؛ حتى يخلقوا نوًعا من 
التخاذل والهزمية النفس���ية في وجدان املسلمني؛ من 
أجل إيجاد شعور بالنقص في أنفسهم فيخضعون بعد 
ذلك للمدنية الغربية، ويفتح���ون للتنصير طريًقا إلى 

حتويل بعض ضعاف العقيدة عن دينهم.

وهذا الصراع احلضاري عّبر عنه »يوجني روس���تو« 
مستش���ار الرئيس األمريكي األسبق جونسون بقوله: 
»يج���ب أن ن���درك أن اخلالفات القائم���ة بيننا وبني 
الش���عوب العربية ليست خالفات بني دول أو شعوب، 
بل هي خالفات بني احلضارة اإلس���المية واحلضارة 
املس���يحية.. لقد كان الصراع محتدًما بني املسيحية 
واإلسالم منذ القرون الوسطى، وهو مستمر حتى هذه 

اللحظة، بصور مختلفة«.)2)

3- هدم األخالق والقيم: 

وهو من أكبر أهداف املنّصرين؛ حيث يقول زومير: 
»مهمتكم أن تُخرجوا املسلم من اإلسالم ليصبح مخلوًقا 
ال صلة ل���ه بالله، وبالتالي ال صل���ة تربطه باألخالق 
الت���ي تعتمد عليها األمم ف���ي حياتها، ولذلك تكونون 
أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح االستعماري في املمالك 
اإلسالمية،..، إنكم أعددمت نشًئا ال يعرف الصلة بالله، 

)1) املرجع السابق.
)2) اإلس���الم والغرب، د.عبد الودود شلبي، مكتبة اآلداب، 2004م، ص)5 

وما بعدها، مختصًرا.

وال يريد أن يعرفها، وأخرجتم املس���لم من اإلس���الم 
ولم تدخلوه في املس���يحية، وبالتالي فقد جاء النشء 
اإلسالمي طبًقا ملا أراده االستعمار ال يهتم بالعظائم، 
ويحب الراحة والكسل، فإذا تعلم فللشهوات، وإذا جمع 
املال فللش���هوات، وإن تبوأ أس���مى املراكز ففي سبيل 

الشهوات«.)))

وهذه فقط بع���ض أهداف التنصير، وأعظمها 
خط���ًرا، على أن التنصير قاب���ل إلدخال أهداف 

جديدة مع مرور األيام.

املبحث الثالث: اجلهات الداعمة لألنشطة 
التنصريية ووسائلها

ونتناول هذا املبحث يف الفروع التالية:

أواًل: اجلهات الداعمة لألنشطة التنصريية:
تقوم عدة مؤسس��ات بدعم األنش��طة التنصريية، 

ومنها:

1- مجلس الكنائس العاملي والفاتيكان؛ حيث يقومان 
باإلش���راف والتوجيه والدعم املالي لكافة األنش���طة 

التنصيرية. 

2- املنظمات الدولية، وه���ي على اختالف مهامها 
تس���ير حس���ب التوجيهات الغربية ف���ي التعامل مع 

اآلخرين، وتخدم األنشطة التنصيرية.

)- الش���ركات ورجال األعمال؛ »حيث تقدم شركة 
مايكروسوفت دعًما للتنصير بحوالي 200 مليون دوالر 
سنوّيًا تُرَسل إلى اجلمعيات التنصيرية والكنائس في 

غرب إفريقيا، وللتصدي للمد اإلسالمي«.)4)

))) صمويل مارينوس زومير، موسوعة ويكبيديا اإللكترونية، رابط:
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D9%88%  
D9%8A%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%
8A%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%B2%D9%88%
D9%8A%D9%85%D8%B1

)4) موقع اللجنة العاملية لنصرة خامت األنبياء، رابط:
 http://www.nusrah.tv/showthread.php?t=7749
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4- املنظم���ات التنصيرية، وتأخذ أحد الش���كلني 
التاليني:

أ- املنظمات التي يحمل اس���مها هدًف���ا تنصيرّيًا 
واضًحا، ومن أمثلتها جمعية الشبان املسيحيني، وتعد 
أكبر جهة مدنية غير كنسية تضم الشباب املسيحيني 
في العالم العربي، ويتركز أغلبها في مصر والسودان 

ولبنان واملغرب. 
ب - منظمات تعمل في نشاطات خيرية واجتماعية 
وإنس���انية، ولكنها متارس نش���اًطا تنصيرّيًا بش���كل 

أساسي، ومنها:
1- املنظمات اإلغاثية، مثل: العون املباشر، ومجلس 

اخلدمات األمريكي، والبعثة األوروبية لإلصالح. 
2- املنظم���ات العامل���ة ف���ي 
املجاالت الصحي���ة، مثل: أطباء 
بال ح���دود، والصلي���ب األحمر، 

ومنظمة الصحة للجميع. 
)- املنظمات الثقافية والتعليمية، 
ومن أشهرها: اجلامعات واملدارس 
األمريكية والبريطانية، الفرنسية. 
مثل  النس���ائية:  املنظمات   -4

جمعيات الراهبات الفرنسيس���كان، وينصب نشاطهن 
على إنشاء املدارس واملستوصفات.)1)

الفرع الثاني: مصادر متويل املنظمات التنصريية:

املنظمات التنصريية هلا ثالثة موارد أساسية، هي: 
1- التبرعات التي تأتيها من املجتمعات املس���يحية 
الغنية، والتي تساهم الكنيسة ومجلس الكنائس العاملي 
في جمعها من العالم املس���يحي، ال���ذي يتمتع بوفرة 

مالية هائلة. 
2- التمويل احلكوم���ي الضخم، الذي حتصل عليه 
ه���ذه املنظمات، خاصة م���ن بلدان أوروب���ا الغربية 

والواليات املتحدة األمريكية وكندا. 

)1) موسوعة مقاتل في الصحراء اإللكترونية، رابط:
 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/Tanse-
 ria/sec05.doc_cvt.htm

)- االستثمارات املالية الهائلة للمنظمات التنصيرية، 
في األس���واق املالية العاملية، أو عبر االس���تثمار في 
املجتمعات املس���تهدفة؛ بحيث يتم حتويلها إلى ممول 

للنشاط التنصيري.)2)

الفرع الثالث: الوس���ائل والتقنيات املس���تخدمة 
يف التنصري:

وس��ائل املنصرين يف التنصري كثرية، وميكن تقس��يمها 
إىل قسمني اثنني:

أ- التنصري الصريح:
ويعد أبرز الوس���ائل وأظهرها وأوضحها، وهو على 

نوعني:
األول: التنصير العلمي القائم 

على النقاش والتشكيك.
الثاين: هو التنصير القسري، 
الصليبية،  احلروب  في  ويتمثل 
واختطاف  التفتي���ش  ومحاكم 
األطفال، واضطهاد املس���لمني 
الرافضني للتنصير)))، ومن ذلك 
ما تقوم به اإلرساليات التنصيرية 
من تبني األطفال، وتس���فيرهم من بالدهم، وتعليمهم 

مبادئ النصرانية، وتنشئتهم عليها.
ب - التنصري اخلفي:

 ويُنّفذ بوسائل متعددة، منها:
1- التطبيب:

وفلس���فتهم قائمة على أنه حي���ث تكون احلاجة إلى 
الطبي���ب؛ فهناك فرصة مناس���بة للتنصير، يقول بول 
هايس���ون في كتابه »الطبيب في ب���الد العرب«: »لقد 
ُوجدنا نحن في بالد العرب لنجعل رجالها ونس���اءها 

نصارى«.)4)

)2) املرجع السابق.
))) املس���لمون املنصرون، أو املورسكيون األندلس���يون: صفحة مهملة من 
تاريخ  املس���لمني في األندلس، عبد الله محمد جمال الدين، القاهرة، 

دار الصحوة،1991م،  ص540، بتصرف.
)4) ثقافة املسلم بني األصالة والتحديات، مرجع سابق، ص 190.

مصائ��ب  اإلغاثي��ة  المنظم��ات  »اس��تغلت 
الش��عوب ومآس��يها، فما تح��ل كارثة بأمة 
ورأي��ت  إال  أو فيضان��ات  زالزل  أو  ح��رب  م��ن 
الجمعي��ات التنصيرية تنتقل إل��ى الموقع 
المنكوب لتقدم للمحتاجين النصرانية مع 

لقمة العيش وقطعة الكساء«
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لذا يس���عى املنّصرون لب���ذل اخلدم���ات الطبية، 
وخاصة في األوساط الفقيرة، استغالالً حلاجة الناس 
وعوزهم، ومن خ���الل هذه اخلدمات يحاولون حتقيق 

أهدافهم التنصيرية. 

2- استغالل حاجة الناس وقت النكبات:

»فقد اس���تغلت املنظمات اإلغاثية مصائب الشعوب 
ومآس���يها، فما حتل كارثة بأمة من حرب أو زالزل أو 
فيضان���ات إال ورأيت اجلمعيات التنصيرية تنتقل إلى 
املوقع املنك���وب لتقدم للمحتاجني النصرانية مع لقمة 

العيش وقطعة الكساء«.)1)

3- التعليم:

والتنصير يضع كل ثقله الستغالل التعليم، وتوجيهه 
مبا يخ���دم أهدافهم، ولذلك فهم ينش���ئون املدارس 
واملعاهد ورياض األطفال ليتسلموا فيها أبناء املسلمني، 
ويربوهم التربية التي يريدونها، وفي هذا يقول زومير 

)1) التنصير يغزو العالم اإلسالمي، أحمد عبد الله الرفاعي، مجلة البيان، 
العدد )15، 1421ه�-2000م.

في مؤمتر القدس س���نة 5)19م: »لق���د قبضنا أيها 
اإلخوان في هذه احلقبة م���ن الدهر، من ثلث القرن 
التاسع عشر إلى يومنا، على جميع برامج التعليم في 
املمالك اإلس���المية املس���تقلة، أو التي تخضع للنفوذ 
املس���يحي، أو التي يحكمها املسيحيون حكًما مباشًرا، 

ونشرنا في تلك الربوع مكامن التبشير املسيحي«.)2)

4- استغالل املناصب السياسية:

ومن قبيل ذلك اس���تغالل العامل���ني النصارى في 
املجمتعات املس���لمة على مختلف مستوياتهم العملية 
وتخصصاتهم، وتتضح هذه الوسيلة في اخلليج العربي؛ 

حيث تفد مئات اآلالف من الطاقات البشرية. 

وكانت هذه الوسيلة من املوضوعات التي ركز عليها 
مؤمتر املنّصرين الس���ادس الذي ُعق���د في الواليات 
املتحدة )1400ه�- 1980م)؛ حيث أكد أحد رؤس���اء 
اجلمعي���ات التنصيرية على ذلك بقول���ه: »إن الباب 
أصبح مفتوًحا لدخ���ول النصرانية إلى البالد املغلقة، 

)2) ج���ذور البالء، عبد الله التل، دار اإلرش���اد، الطبعة األولى،90)1ه� ، 
ص 275.
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وذلك من خالل الش���ركات الوطني���ة املتعددة، فهناك 
فرص ال حدود لها في هذا املجال بالنسبة للمنصرين؛ 

حيث احلاجة امللحة إلى مهماتهم لتطوير البالد«.)1)

5- اإلعالم:
وذل���ك من خالل تش���ويه صورة اإلس���الم ورموزه 
بطريقة مباش���رة أو غير مباشرة، فكثيًرا ما يلصقون 
باإلسالم تُهًما كالرجعية واإلرهاب، ومن ذلك احلمالت 
اإلعالمية والدعائية التلفزيونية على املراكز اإلسالمية 
العاملة في تلك الدول، واتهامها بالعمالة لدول معادية، 
أو التخطيط حلرب دينية ونحو ذلك، ونش���ر رس���وم 

كاريكاتورية مسيئة.

6- األعمال األدبية:

»واألدب التنصي���ري الغربي يه���دف في غالبه إلى 
أمرين:

1- تشويه صورة اإلسالم والنَّيْل منه، وتوهني عرى 
االلتقاء بني املسلم وتراثه العقدي والسلوكي. 

2- التمهيد ملفاهيم غربية أشد التصاًقا باالجتاه 
الدين����ي النصراني، ولعل هذا يفس����ر الس����لوك 
الغربي املنافي لعقيدتنا في السهرات واالختالط، 
وجتاهل القيام بالفرائض، والتخلي عن الس����ن 

واآلداب اإلسالمية«.)2)

8- استخدام التكنولوجيا احلديثة:
كاس���تخدام البريد اإللكتروني، وش���بكة اإلنترنت، 
»وقد زودت شركة مايكروسوفت لبرامج الكمبيوترات 
العاملية املؤسس���ات التنصيرية ببرامج مجانية بقيمة 

خمسة ماليني دوالر خالل عام )199م«.)))

9- تدبري االنقالبات العسكرية: 
 فتلجأ املنّظم���ات التنصيرية إلى تدبير االنقالبات 
العسكرية، والتواطؤ مع منفذيها لتحقيق أغراضها في 

)1) مالمح من التنصير في الوطن العربي، إبراهيم عكاشة علي، الرياض 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 1407ه� � 1987م، ص 2)

)2) التنصير يغزو العالم اإلسالمي، مرجع سابق.
))) املرجع السابق.

حال تع���ذر عليها التنصير في ذاك البلد، أو ترى فيه 
نشاًطا للدعوة إلى اإلسالم الصحيح، فيبدأ التخطيط 
لقل���ب نظام هذا احلكم، وإحالل نظام آخر بديل عنه 

يأذن لهم مبمارسة التنصير.

فقد جاء في إحدى النشرات التنصيرية بأن »األمير 
النيجيري أحمد بلو يُعتبر أكبر عقبة في شمال نيجيريا 
ضد التنصير، بل هو الذي يفتح الباب لإلس���الم في 
نيجيري���ا، وبعد ذلك كان انق���الب أورنس الذي تربى 
على أيدي املنّصرين، وتول���ى خالل االنقالب تالمذة 

املدارس التنصيرية املراكز القيادية هناك«.)4)

10- بناء الكنائس يف البالد اإلسالمية:

بن���اء أكبر عدد من الكنائس في البالد اإلس���المية 
واالهتمام مبظهرها، لتك���ون مكاًنا ينطلق منه العمل 
التنصيري في املنطق���ة، ولذلك يحرص املنّصرون أن 
تكون مباني الكنائس شاهقة غريبة املظهر، حتى تؤثر 
في عق���ول الزائرين وفي عواطفه���م وخياالتهم؛ ألن 
ذلك في اعتقاد املنّصرين يق���رب غير النصارى إلى 

النصرانية.

11- البعثات الدبلوماسية:

حيث يُدرب بعض العاملني في املؤسس���ات األجنبية 
الرس���مية من س���فارات وغيرها عل���ى التنصير قبل 
انخراطهم العملي في الس���لك الدبلوماس���ي، »ومثال 
ذلك قص���ة القنصل البريطاني في زجنبار جون كرك 
الذي دعا سنة 1294ه� - 1877م األمني العام جلمعية 
الكنيس���ة التنصيرية هنري رايت إلى س���رعة إرسال 
املنصرين، وأكد على أهمية ذلك الدينية والسياس���ية 
للوق���وف في وجه م���ا س���ماه باالمت���داد املصري 

التركي«.)5)

)4) شبكة سحاب السلفية،
 http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=372529

)5) حملات تاريخية عن انتشار اإلسالم في أوغندا، إبراهيم الزين صغيرون، 
مجلة كلية العلوم االجتماعية،  1402ه� - 1982م، ص17.
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12- االستشراق:

»ومصطلح االستش���راق يتولى اجلانب العلمي في 
نزع سلطان الدين اإلسالمي من 
إسهاماتهم  كانت  حيث  النفوس؛ 
موجهة إل���ى املفكرين واملطلعني 
واملثقفني، وهم ال يدعون صراحة 
إلى النصرانية، بل إنهم يتهربون 
من إلصاق النصرانية بهم، ولكنهم 
يحققون أه���داف املنصرين في 

حمالتهم ضد اإلسالم«.)1) 

وال بد من اإلشارة هنا إىل أن مما يساعد على جناح 
هذه الوسائل واألساليب عدة أمور منها:

1- قيامها على دراسات منظمة.
2- حتديث هذه الوس���ائل واألس���اليب وتطويرها؛ 
حيث تنّبه منّظرو التنصير إلى الوسائل، وأجروا عليها 
تقوميات وتعديالت تتناس���ب مع الزمان واملكان، وقد 
أوصلها بعضهم إلى 700 طريقة أو خطة، »فهم دائًما 
يس���عون إلى تقومي األساليب واالس���تمرار في املؤثر 
منها، وطرح تلك التي عفا عليها الزمن، وكان هذا من 
أهم األهداف الت���ي جاء بها مؤمتر كلورادو بالواليات 
املتحدة )98)1ه� - 1978م)؛ حيث س���عى إلى تطوير 
أساليب تنصيرية تتماشى مع معطيات العصر احلديث 

وتطوراته«.)2)

)- قل���ة الثقافة والوعي عند املس���لمني مبا يدور 
حوله���م من خط���ط تنصيرية وعم���ل دءوب لصرف 

املسلمني عن دينهم.

4- تساهل املسئولني في قبول املؤسسات التنصيرية، 
واستقبال املنّصرين في بالد املسلمني.

)1) املستش���رقون والتنصير، دراس���ة للعالقة بني ظاهرتني، مع مناذج من 
املستش���رقني، علي بن إبراهيم احلمد النملة، الرياض، مكتبة التوبة، 

1418 ه� - 1998 م، ص178.
)2) تنصير املسلمني، بحث في أخطر استراتيجية طرحها مؤمتر كلولورادو 
التنصيري، عب���د الرزاق دياربكرلي،  ط 2، الري���اض، دار النفائس، 

1411 ه� � 1991م، ص7).

5- الفقر املدقع في بعض الدول اإلس����المية، والتي 
يجد فيها املنّصرون التربة اخلصبة لنش����ر النصرانية 
فيها بوسائلهم اإلغاثية كما يحدث 

في بعض دول القارة اإلفريقية.

الوسائل  حجم  فإن  وباجلملة 
والتقنيات احلديثة املس���تخدمة 
في التنصير أصبح من الضخامة 
إلى حد ضرورة عمل دراس���ات 
متخصصة ملعرفة هذه الوسائل 
والتقنيات، ونوع الرس���الة التي 
تقدمها، ومضمون هذه الرس���الة واملساحة اجلغرافية 

التي تغّطيها ومدى تأثيرها.

املبحث الرابع: جهود املسلمني جملابهة 
حروب التنصري

نتناول هذا املبحث يف ثالثة فروع كالتايل:

الفرع األول: جهود املسلمني ملواجهة محالت 
التنصري:

ل����م يقف املس����لمون مكتوفي األيدي أم����ام احلمالت 
التنصيرية، وكان����ت هناك مواجهة مس����تمرة، وال تزال 
قائم����ة، للحمالت التنصيرية، قام ويقوم بها املس����لمون 
املهتمون بالدفاع عن الدين وكشف مخططات املنصرين.

ومن أبرز اجلهود يف هذا الصدد ما يلي:

1- الكتب واإلصدارات:
والتي حت���ّذر من مخطط���ات التنصي���ر، وتفضح 
وسائلهم؛ حيث حفلت املكتبة اإلسالمية مبئات الكتب 
التي تكشف عن هوية املنصرين وأهدافهم ووسائلهم، 
وأماكن متركزهم، بدافع زيادة الوعي لدى املجتمعات 

والشعوب اإلسالمية بهذه احلمالت.

2- الفضائيات واملواقع اإللكترونية:
فقد تنّبه بع���ض الغيورين إلى ضرورة اس���تخدام 
التقنيات اإلعالمي���ة احلديثة في مواجهة مخططات 

الحديث��ة  والتقني��ات  الوس��ائل  حج��م  إن 
م��ن  أصب��ح  التنصي��ر  ف��ي  المس��تخدمة 
الضخام��ة إل��ى ح��د ض��رورة عمل دراس��ات 
متخصصة لمعرفة هذه الوسائل والتقنيات، 
ون��وع الرس��الة الت��ي تقدمه��ا، ومضم��ون 
هذه الرس��الة والمس��احة الجغرافية التي 

تغّطيها ومدى تأثيرها.
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التنصير، ول���ذا رأينا زيادة معتبرة ف���ي عدد املواقع 
اإللكترونية التي تعمد إلى كش���ف املنّصرين، والدفع 

بالوسائل التي ميكن مواجهتهم بها.

 وإضاف���ة إلى ذلك رأين���ا الفضائيات املتخصصة، 
وهي عل���ى محدودية عددها، إال أنه���ا تعتبر إضافة 

جديدة ملواجهة الهجمات التنصيرية.

3- املناظرات العلمية:
فقد نذر بعض املهتمني أنفسهم ملناظرة القساوسة 
وأرباب املخططات التنصيري���ة، وكان لهذه املنظرات 
أثرها البالغ ليس على حتصني املجتمعات اإلسالمية 
فق���ط من غائلة التنصير والوقوع في براثنه، بل كانت 
آثارها متتد إلى النصارى أنفس���هم، وجتذب شرائح 

منهم ملعرفة اإلسالم والدخول فيه.

4- الرحالت الدينية:
فبعض اجلمعيات املعنية بهذا الصراع، أخذت على 
عاتقها مهمة مواجهة حم���الت التنصير خارج حدود 
البالد العربية، ورحلت إل���ى البلدان اإلفريقية، لصد 
حم���الت التنصير الشرس���ة عن هذه البل���دان التي 
يدين سكانها باإلس���الم، ولكنهم يجهلون الكثير عنه، 
وعن تعاليمه؛ مما يجعلهم عرضة للوقوع في ش���بهات 

املنصرين وحيلهم اخلبيثة.

5- احلمالت اإلغاثية:
فقد تنبهت منظمات اإلغاثة إلى األهمية املتعاظمة 
ملواقع الكوارث، وكونها ُعرضة أكثر من غيرها حلمالت 
التنصي���ر، ومن ثَم فقد وجدن���ا بعض هذه املنظمات 
تُس���رع اخلطا ليكون لها موطئ قدم في األماكن التي 
تتع���رض لنكبات وكوارث؛ منافس���ًة للمنّصرين الذين 
يتوافدون بكث���رة هائلة على هذه املواقع، مس���تغلني 

حاجة املنكوبني.  

6- املنظمات الدعوية:

فبع���ض املنظمات الدعوية اإلس���المية تقوم بجهد 
واس���ع في تثقيف الشباب، ومواجهة حمالت التنصير 

ودحض شبهاتهم، ومنها الندوة العاملية الدائمة للشباب 
اإلسالمي، ورابطة العالم اإلسالمي، ومنظمة املؤمتر 
اإلسالمي، وينتظر منها املزيد في اتخاذ الوسائل التي 
تُعنَى بظاهرة التنصير وتعمل على متابعتها ورصدها.

الف���رع الثان���ي: جهود املس���لمني ب���ني النجاحات 
واإلخفاقات:

على مس���توى ال���دول العربية؛ س���نجد أن اجلهود 
املبذولة أفش���لت إلى حد كبيير مخططات التنصير، 
وباءت معظم احلمالت واملخططات بالفش���ل الذريع، 
وهو عكس احل���ادث خارج حدود ه���ذه البالد، فقد 
كان���ت تلك اجلهود أقل من أن تصد حمالت التنصير 
بإمكانياتها الباهظة؛ حي���ث كان للتنصير دور واضح 
في تقليص الوجود اإلس���المي في الكثير من مناطق 

العالم.
 وميكننا أن نرص��د دور التنصري يف تقليص وجود 

املسلمني يف الكثري من البلدان، ومنها: )1)

1- تقلص عدد املس���لمني في صقلي���ة، وقبرص، 
وكريت، وجميعها كانت جزًرا إسالمية خالصة. 

2- ضياع الوجود اإلس���المي في سورينام، وتقلصه 
في ترينداد. 

)- تقلص الوجود اإلسالمي في إثيوبيا. 

4- خروج احلكم من أيدي املس���لمني في الكثير من 
البلدان اإلفريقية مثل نيجيريا. 

5- حتول بعض املمالك املس���لمة إلى دول مسيحية، 
كما حتولت دولة مورو بالفلبني، وفطاني بتايالند. 

)- حتول تيمور الشرقية إلى دولة مسيحية بعد أن 
كانت جزيرة تيمور بأكملها مسلمة. 

)1) موسوعة مقاتل في الصحراء اإللكترونية، رابط:
 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/Tanse-
ria/index.htm
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الفرع الثالث: التحديات اليت توجه جهود املسلمني 

ملواجهة التنصري:

ثمة حتديات متعددة تواجه جهود املسلمني ملواجهة 
التنصير، لعل أبرزها ما يلي:

1- أن جه���ود التنصير تقف من ورائها دول عظمى 
سياسّيًا واقتصادّيًا، باإلضافة إلى منظمات عاملية ذات 
قدرات وإمكانيات هائلة، فيما تفتقد جهود املس���لمني 

مثل هذا الدعم الدولي.

2- التنصير غالًبا ما يقوم على جهد مؤسسي، وهو 
ما يضمن اس���تمرار هذه اجله���ود وتطويرها دائًما، 
بينما جهود املس���لمني ما زالت تنبع أساًسا من جهود 

شخصية، تتأثر دائًما بجهود األفراد ومحدوديتها.

فال توجد مؤسس���ة علمية أو تعليمية واحدة تضع من 
اهتماماتها األولية واملس���تمرة واملرس���ومة: متابعة هذه 
الظاهرة، ورصد حتركاتها، وإطالع املهتمني على خططها 
وأعماله���ا، وفي املقاب���ل تزداد اجلمعي���ات التنصيرية 

واجلامعات التي تخصصت في تخريج املنّصرين.

)- جهود املس���لمني ما زالت في ط���ور رد الفعل، 
حلماي���ة املجتمعات املس���لمة من غائل���ة التنصير، 
ومحاولة وق���ف هذه احلمالت، ول���م تنتقل بعُد إلى 
اجلهد املخطط الذي يأخذ زمام املبادرة وينقل املعركة 

إلى ديار املنّصرين.

4- قصور الوس���ائل واألس���اليب املتخذة ملواجهة 
حمالت التنصير، وع���دم مراجعة جدوها وفاعليتها، 
بينما وصل عدد وس���ائل التنصير إلى أكثر من مائة 

وسيلة يتم تعديلها وتطويرها بصورة مستمرة.

5- بع���ض ال���دول العربي���ة واإلس���المية تقدم 
تس���هيالت ألعمال التنصير مببادرة ذاتية، أو حتت 
ضغوط دولي���ة، في حني تواجه الدعاة املس���لمني 
مصاع���ب جمة، ليس أقلها جتفي���ف الدعم املادي 

الالزم ملواجهة اجلهود التنصيرية. 

)- تفتقد جهود املس���لمني إلى التنسيق والتخطيط 
الالزمني ملواجهة مثل هذه الهجمات التنصيرية، وقد 
تصل في بعض األحيان إلى التنافس والتضارب الذي 

يذهب ببعض جهودها سًدى.

7- التصدي للتنصير م���ا زال جهًدا محصوًرا بني 
عدد م���ن الدعاة، ولم يأخذ بعُد ش���كاًل عمومّيًا بني 
الناس، خاصة بني رجال األعمال املطالبني باإلس���هام 
في التصدي للتنصير، سواء أكانوا في أماكن أعمالهم، 
أم في البالد التي يتعاملون معها، كونهم عصب األعمال 

اخليرية والدعوية.

8- اإلص���دارات العلمية عل���ى تنوعها ما زالت في 
إط���ار اجلهد الفردي، ف���ال توجد دوري���ة علمية أو 
مجلة ثقافية واح���دة تخصصت بهذه الظاهرة، ميكن 
الرج���وع إليها ملتابعة أنش���طة املنّصرين، وفي املقابل 
جند مجموعات من املجالت التنصيرية املدعومة من 

اجلمعيات التنصيرية.

املبحث اخلامس: مأسسة العمل 
ملواجهة التنصري

ال���دور الفّعال ملواجهة حم���الت التنصير في بالد 
املس���لمني ميكن أن يكتمل في حال متأسس���ت هذه 
اجلهود، وانتظمت في مؤسسات ذات أهداف واضحة 
ومحددة، »فال بد من جهد مؤسس���ي وفق منهج ُمَعد 
إعداًدا دقيًقا وصحيًحا، لدراس���ة النصرانية دراسة 
علمية؛ كون العمل املؤسس���ي صار األس���لوب األمثل 
للمواجهة، ويكفي برهاًنا من الواقع أن الدول الكبرى 
في الوقت احلالي دول مؤسسية ليست مرتبطة ارتباًطا 
كلّيًا باألفراد؛ فالواليات املتحدة هي بجملتها مؤسسة 
ضخمة تضم في ثناياها عدًدا هائاًل من املؤسس���ات 
مختلفة التخصصات، وال تتغير استراتيجياتها الرئيسة 

بتغير أفراد حكوماتها«.)1)

)1) العمل املؤسسي، معناه ومقومات جناحه، عبد احلكيم بن محمد بالل، 
مجلة البيان، العدد )14، رجب 1420ه� �  نوفمبر 1999م
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وميكن تناول مأسس��ة العم��ل ملواجهة التنصري من 

خالل الفروع التالية:

الفرع األول: مفهوم العمل املؤسسي:

العمل املؤسس���ي »هو كل جتّم���ع منّظم يهدف إلى 
حتس���ني األداء وفاعليته لبلوغ أهداف محددة، ويقوم 

بتوزي���ع العمل على جلان كبيرة، 
وفرق عمل، وإدارات متخصصة؛ 
واجتماعية،  ودعوي���ة  علمي���ة 
بحيث تكون لها املرجعية وحرية 
اتخ���اذ الق���رارات، ف���ي دائرة 

اختصاصاتها«.)1)

»وليس املراد بالعمل املؤسسي العمل اجلماعي املقابل 
للعمل الفردي؛ إذ مجرد التجمع على العمل، وممارسته 
من خالل مجلس إدارة، أو جمعية أو مؤسسة ال يجعله 
مؤسسًيا، فكثير من املؤسسات واملنظمات واجلمعيات 
التي لها لوائح ومجالس وجمعيات عمومية إمنا متارس 

العمل الفردي؛ ألنها مرهونة بشخص منها«.)2)

وميكنن���ا تعريف العمل املؤسس���ي بأنه نظام يتجه 
نح���و حتقيق األهداف املرجوة وف���ق عالقة مترابطة 
ف���ي وحدات إدارية ذات خطوط محددة، وقيم تضمن 

االستمرار والنمو.

الفرع الثاني: مراحل بناء العمل املؤسسي: )3)

هناك أربعة مراحل متر هبا كل مؤسسة، وهي:

1- مرحل���ة النش���أة والبقاء على قي���د احلياة: 
فالعبء األساسي في هذه املرحلة يقع على أصحاب 
املؤسس���ة، ويتمثل في كيفية مواجهة حتديات البقاء 

ومعاجلتها بنجاح.

)1) املرجع السابق.

)2) املرجع السابق.
))) تكامل العمل املؤسس���ي من الوالدة إلى القيادة، فاضل الصفار، مجلة 

النبأ العدد )5 شوال 1421، يناير 2001م، مختصًرا.

2- مرحل���ة النمو: فتجاوز مرحلة البقاء وحده غير 
كاٍف إلعطاء املؤسسة دوًرا ناجًحا ما لم تبدأ باملسير 

باجتاه النمو والصعود.

) - مرحلة االستقرار: ونعني باالستقرار االحتفاظ 
مبستوى جيد من النمو يكفل الثبات، ويضمن االستقرار 
للمؤسس���ة في مواجهة أية هزة أو 
تقلب سياس���ي أو اقتصادي أو 
اجتماعي، فالوقوف عند مرحلة 
إلى  الهب���وط  النم���و معناه  من 

األسفل شيًئا فشيًئا.

4- مرحل���ة القي���ادة الرائدة: 
ونعن���ي بها أن تأخذ املؤسس���ة دوًرا قيادّيًا رائًدا في 
مجاالتها وأنش���طتها فتصبح عاماًل مؤثًرا في مجالها 

احملدد.

الفرع الثالث: مزايا العمل املؤسسي وفوائده:
هناك عدة فوائد ومزايا للعمل املؤسسي، منها: )4)

1- حتقيق مبدأ التع���اون واجلماعية الذي هو من 
أسمى مقاصد الشريعة.

2- تضييق الفجوة بني عمل الدعاة، وردم الهوة بينهم 
بتحقيق ذلك املبدأ، وتأسيس األعمال املشتركة بينهم.

)- حتقيق التكام���ل في العمل، فكثيًرا مما يحصل 
من القصور في عمل الفرد يتالشى في عمل املؤسسة؛ 
إذ املفترض حدوث التكامل باجتماع اجلهود، واملواهب، 
واخلبرات، والتجارب، والعلوم، كما أن العمل الفردي 
يصطب���غ بصبغة الفرد، بينما املفترض أن يخلو العمل 

املؤسسي من ذلك.
4- االستقرار النس���بي للعمل، بينما يخضع العمل 
الفردي للتغير كثيًرا - قوة وضعًفا أو مضموًنا واجتاًها 

- بتغير األفراد، أو اختالف قناعاتهم.
5- القرب من املوضوعية في اآلراء أكثر من الذاتية؛ 

)4) العمل املؤسس���ي، محمد أكرم العدلوني، دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزي���ع، بيروت - لبن���ان، )142ه���� - 2002م، ص22، مختصرا، 

بتصرف يسير.

ال��دور الفع��ال لمواجه��ة حم��الت التنصير 
في ب��الد المس��لمين يمك��ن أن يكتمل في 
حال تمأسست هذه الجهود، وانتظمت في 

مؤسسات ذات أهداف واضحة ومحددة.
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حيث يس���ود احلوار الذي يَْفرض قياُمه وضَع معايير 
محددة وموضوعية للقرارات تنمو مع منو احلوار، في 

حني ينبني العمل الفردي على قناعة صاحبه.
)- دفع العمل نحو الوس���طية والتوازن؛ إذ اجتماع 
األفراد املختلفني ف���ي األفكار واالجتاهات والقدرات 

يدفع عجلة العمل نحو الوسط.
7- توظيف كافة اجلهود البش���رية، واالستفادة من 
ش���تى القدرات اإلنتاجية؛ وذلك ألن العمل املؤسسي 
يوّف���ر لها جو االبت���كار والعمل واإلس���هام في صنع 

القرار، بينما هي في العمل الفردي 
أدوات تنفيذية رهن إشارة القائم 

بالعمل.
8- ضمان اس���تمرارية العمل 
- ب���إذن الل���ه تعال���ى - لعدم 
توقفه على فرد يعتريه الضعف 

والنقص والفتور.
9- عموم نفعه للمسلمني؛ لعدم 

ارتباطه بش���خصية مؤسسه، وهذا بدوره ينّمي الروح 
اجلماعية الفاعلة، ويحي���ي االنتماء احلقيقي لألمة، 

وهذا مكمن قوتها.
10- مواجه���ة حتديات الواقع مبا يناس���بها؛ فإن 
األمة اليوم يواجهها حتّد من خارجها مؤسسي منظم؛ 
ومواجهته ال ينهض ب���ه مجرد أفراد ال ينظمهم عمل 
مؤسس���ي، كما ال ينهض أف���راد الناس لتحدي العمل 
املؤسسي في مجاالت احلياة االقتصادية، أو السياسية، 

أو اإلعالمية، أو غيرها.
11- االس���تفادة م���ن اجلهود الس���ابقة واخلبرات 
التراكمي���ة، بعد دراس���تها وتقوميه���ا بدقة وإنصاف 
وحيادي���ة، وبذلك يتجنب العمل تك���رار البدايات من 

الصفر الذي يعني تبديد اجلهود والعبث بالثروات. 
الفرع الرابع: أسباب اإلحجام عن العمل املؤسسي:

وهلذا األمر خلفيات، منها: )))

1- طبيعة املجتمعات اإلس���المية املعاصرة، وعدم 

)1) العمل املؤسسي، معناه ومقومات جناحه، مرجع سابق، بتصرف.

ترس���خ العمل املؤسس���ي في حياتها؛ ملا اعتراها من 
تأصل الفردي���ة، وضعف الروح اجلماعي���ة، ومِلا حلَّ 
بها من تخلف حضاري، أقعدها عن األخذ بأس���باب 

الفاعلية والنجاح.

2- ضع���ف امللكة اإلدارية لدى كثي���ر من العاملني 
في هذا القطاع؛ بس���بب إهمال العلوم اإلنسانية التي 
استفاد منها الغرب، وقد أّدى هذا الضعف إلى اجلهل 
بالعمل املؤسسي ومقوماته، وأسباب جناحه؛ فتالشت 
اخلطط، وأغلقت دراس���ة األهداف وإقامة املشاريع، 
وص���ار العمل مجرد ردود أفعال 
غير مدروس���ة، أو عواطف غير 

موّجهة. 

)- اخللط بني العمل اجلماعي 
بأن  والظن  املؤسس���ي،  والعمل 
مجرد قيام اجلماعة يعني عماًل 
مؤسس���ّيًا، في حني أن كثيًرا من 
التجمعات واملؤسس���ات، ال يصدق عليها حقيقة هذا 
الوصف؛ النعدام الشورى، ووجود املركزية املفرطة في 

اتخاذ القرار. 

الفرع اخلامس: عوامل جناح العمل املؤسسي: 

وميكنن��ا إمج��ال املقوم��ات الالزم��ة لنج��اح العمل 
املؤسسي يف مواجهة التنصري كالتايل: )2)

1- وضوح الفكرة التي قامت من أجلها املؤسسة، مع 
توفر القناعة الكافية بهذا األسلوب من العمل، بإدراك 
ضرورته، ومعرف���ة مزاياه وثمرات���ه، وفهم مقومات 

جناحه للوصول به إلى املستوى املطلوب. 

2- حتديد ثوابت ومنطلقات مش���تركة للعاملني في 
املؤسسة تكون إطاًرا مرجعّيًا لهم، توجه خطة العمل، 

وتناسب املرحلة والظروف التي تعيشها املؤسسة. 

)2) العمل املؤسس���ي، معن���اه ومقومات جناحه، ص 21، مرجع س���ابق، 
بتصرف.

ال يكف��ي أن يهت��م العامل��ون ف��ي مج��ال 
التنصير بإقامة المؤسس��ات ورعايتها، بل 
الب��د م��ن العمل عل��ى توفير عناص��ر النمو 
واالبت��كار والتجديد حتى تؤتي المؤسس��ة 
ُأكلها، وتدفع عن األمة غائلة هذه الحمالت
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)- وج���ود قيادة مؤهلة وقادرة عل���ى ابتكار الرؤى 
البعيدة، وصياغة األهداف، ووضع االس���تراتيجيات، 

وحتقيق التعاون، وحتفيز الطاقات.

4- توف���ر رأس امل���ال الكافي، م���ن مصادر متويل 
ذاتية ومتنوعة ومستمرة مع احلفاظ على االستقاللية 

بالتصرف.

5- الكفاءة املؤسسية، وتعرف بأنها فاعلية املنظمة 
في استخدام مواردها املتاحة لتحقيق أهدافها بشكل 
أمثل، وتش���مل فاعلية التخطي���ط، وفاعلية التنفيذ، 
وفاعلية التقومي، وفاعلية االتصاالت، وإتقان التخطيط، 
وحتديد األه���داف لتنفيذها، وتوزي���ع األدوار، وهذا 
يتطلب مس���تًوى جيًدا في إعداد القادة واملس���ئولني، 
وتدريب العاملني مع االس���تفادة م���ن كل اإلمكانات، 

وتوظيف جميع الطاقات، بعد التعرف عليها جيًدا.

)- أن تكون مجالس اإلدارة أو اللجان غير محصورة في 
بيئة واحدة، محكومة بأُُطر تنشئة وتربية وتفكير محددة، 
مم���ا يؤثر على طبيعة اتخاذ الق���رار، فوجود أفراد من 
بيئات مختلفة ضمن هذه املجالس، يثري العمل املؤسسي 

بتوسيع أمناط التفكير، وتعدد طرق التنفيذ. 

7 - أن تس���ود لغة احل���وار، حتى تتالق���ح اآلراء 
للخ���روج بأفضل ق���رار، وأيًضا حت���ى يخضع الرأي 
الشخصي لرأي املجموعة، مع التسامي عن اخلالفات 
الش���خصية، وتقدمي املصلحة العام���ة على املصلحة 
الشخصية، وهذا يتم بتحسني االتصال والتواصل، بني 
أفراد املؤسس���ة بعضهم مع بعض، وبينهم وبني سائر 

العاملني في احلقل املقصود.

8- جذب عدد كاٍف م���ن العاملني األكفاء املنجزين 
واملتحمسني واملقتنعني.

9- وجود نظام للرقابة واملتابعة والتقومي املس���تمر 
للتأكد من سالمة التخطيط والتنفيذ.

10- مشروعية املؤسسة، واحلصول على الترخيص 

القانوني لبدء العمل وفق ش���روطه املرعية في مكان 
تواجدها.

الفرع السادس: مهام مؤسسات مواجهة التنصري:

واملهمات األساسية هلذه املؤسسات تتسع لتشمل:

1- وضع اخلطط العامة واالستراتيجيات واألهداف، 
وابتكار الوسائل ومتابعتها ملواجهة التنصير.

2- إنش���اء مراكز تدريب للدع���اة املتخصصني في 
مواجهة التنصير، وتنظيم ورش عمل متتابعة في هذا 
الش���أن، واقتراح مناهج لإلعداد العلمي ملن يقومون 
بهذا األمر، أو يشرفون عليه، ويعيدون تدريب املعنيني 

في بلدانهم على ما تعلموه.

)- »إص���دار دورية علمية وأخ���رى ثقافية تعنيان 
بالتنصير، وتتابعان حتركاته؛ حيث تخلو الس���احة من 
هذه اإلصدارات، وترجمة الكتب النافعة والرس���ائل 
املوجزة، ونشرها بني األقليات املسلمة وبني املسلمني 
عموًم���ا ممن ال يتحدثون اللغ���ة العربية، وتكليف من 
يجيدون اللغات بترجمة بعض ما يُنش���ر من مؤمترات 
املنّصري���ن ووقائع لق���اءاتهم وجهودهم في حمالتهم؛ 

وذلك رغبة في إطالع األمة على ما يراد بها«.)1)

4- تنسيق اجلهود املبذولة ملواجهة التنصير، ووضع 
منظومة تضمن اس���تغالل كافة اجلهود بصورة علمية 

دون تعارض. 

وختام��ا فإن��ه ال يكفي أن يهت��م العاملون يف جمال 
التنص��ري بإقامة املؤسس��ات ورعايتها، ب��ل ال بد من 
العمل على توفري عناصر النمو واالبتكار والتجديد؛ 
حىت تؤيت املؤسس��ة ُأُكله��ا، وتدفع ع��ن األمة غائلة 

هذه احلمالت.

)1) التنصير مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته أ.د. علي بن إبراهيم 
احلمد النملة، ص 82 وما بعدها، بتصرف.
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معلومات إضافية

شخصيات وحمطات يف تاريخ التنصري:

1- رميون لول: أول نصراني تولَّى التنصير بعد فش���ل احلروب الصليبية في مهمتها؛ إذ إنه تعلم اللغة العربية 
بكل مشقة، وأخذ يجول في بالد الشام مناقًشا علماء املسلمني.

- منذ القرن اخلامس عش���ر، وأثناء االكتشافات البرتغالية دخل املنصرون الكاثوليك إلى إفريقيا، وبعد ذلك 
بكثير أخذت ترد إرساليات تنصيرية بروتستانتية كثيرة إجنليزية وأملانية وفرنسية.

2- بيتر هلينغ: احتك مبسلمي سواحل إفريقيا منذ وقت مبكر.

)- البارون دوبيتز: حرك ضمائر النصارى منذ عام 4))1م إلى تأس���يس كلية تكون قاعدة لتعليم التبش���ير 
املسيحي.

4- املستر كاري: فاق أسالفه في مهنة التنصير، وقد ظهر إّبان القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر.

5- كان للمنّصر هنري مارتن يد طولى في إرس���ال املنصرين إلى بالد آس���يا الغربية، وقد ترجم التوراة إلى 
الهندية والفارسية واألرمنية.

- في عام 1795م تأسست جمعية لندن التبشيرية، وتبعتها أخريات في اسكتلندا ونيويورك.

- في س���نة 1819م اتفقت جمعية الكنيس���ة البروتستانتية مع النصارى في مصر، وكّونت هناك إرسالية ُعهد 
إليها نشر اإلجنيل في إفريقيا.

)- دافيد ليفنستون )181 – )187م: رّحالة بريطاني، اخترق أواسط إفريقيا، وقد كان منصًرا قبل أن يكون 
مستكشًفا.

- في سنة 1849م أخذت ترد إرساليات التنصير إلى بالد الشام، وقد قامت بتقسيم املناطق بينها.

- وفي س���نة 1855م تأسست جمعية الشبان املس���يحية من اإلجنليز واألمريكان، وقد انحصرت مهمتها في 
إدخال »ملكوت املسيح« بني الشبان كما يزعمون.

- في سنة 1895م تأسست جمعية احتاد الطلبة املسيحيني في العالم، وهي تهتم بدراسة أحوال التالميذ في 
كل البالد، مع العمل على بّث روح احملبة بينهم )احملبة تعني التبشير بالنصرانية).

7- صموئيل زومير Zweimer: رئيس إرس���الية التنصير العربية في البحري���ن، ورئيس جمعيات التنصير في 
الشرق األوس���ط، كان يتولى إدارة مجلة العالم اإلسالمي اإلجنليزية التي أنشأها سنة 1911م، وما تزال تصدر 

إلى اآلن من هارتيفورد.

دخل زومير البحرين عام 1890م، ومنذ عام 1894م قدمت له الكنيس���ة اإلصالحية األمريكية دعمها الكامل. 
وأبرز مظاهر عمل البعثة التي أسسها زومير كان في حقل التطبيب في منطقة اخلليج، وتبًعا لذلك فقد افتتحت 
مستوصفات لها في البحرين والكويت ومسقط وعمان. ويعد زومير من أكبر أعمدة التنصير في العصر احلديث، 
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وقد أُّسس معهًدا باسمه في أمريكا ألبحاث تنصير املسلمني.

8- كنيث كراج K.Cragg : خلف صموئيل زومير على رئاسة مجلة العالم اإلسالمي، وقام بالتدريس في اجلامعة 
األمريكية بالقاهرة لفترة من الوقت، وهو رئيس قس���م الالهوت املس���يحي في هارتيفورد بأمريكا، وهو معهد 

للمنصرين، ومن كتبه »دعوة املئذنة« صدر عام )195م.

9- دانيال بلس: يقول: »إن كلية روبرت في إس���طنبول )اجلامعة األمريكية حالًيا) كلية مس���يحية غير مستترة 
ال في تعليمها وال في اجلو الذي تهيئه لطالبها؛ ألن الذي أنش���أها منصر، وال تزال إلى اليوم ال يتولى رئاس���تها 

إال منصر.

10- األب شانتور: َرأََس الكلية اليسوعية في بيروت زمًنا طوياًل أيام االنتداب الفرنسي.

11- مس���تر نبروز: ترأس جامعة بيروت األمريكية عام 1948م يقول: »لقد أدى البرهان إلى أن التعليم أثمن 
وسيلة استغلها املبشرون األمريكيون في سعيهم لتنصير سوريا ولبنان«.

12- دون هك كري: كان أكبر شخصية في مؤمتر لوزان التنصيري عام 1974م، وهو بروتستانتي، عمل منصًرا 
في باكستان ملدة عشرين سنة، وهو أحد طلبة مدرسة فلر للتبشير العاملي. وبعد مؤمتر كولورادو التنصيري عام 
1978م أصبح مديًرا ملعهد صموئيل زومير الذي يضم إلى جانبه داًرا للنشر وإلصدار الدراسات املختصة بقضايا 

تنصير املسلمني ومقرها في كاليفورنيا، وهو يقوم بإعداد دورات تدريبية إلعداد املبشرين وتأهيلهم.

أبرز مؤمترات التنصري:

1- مؤمتر القاهرة عام 24)1ه�/ )190م، وقد دعا إليه زومير بهدف عقد مؤمتر يجمع اإلرساليات التنصيرية 
البروتستانتية للتفكير في مسألة نشر اإلجنيل بني املسلمني، وقد بلغ عدد املؤمترين 2) شخًصا بني رجال ونساء، 

وكان زومير رئيًسا لهم.

2- املؤمتر التبشيري العاملي في أدنبرة باسكتلندا عام 28)1ه�/ 1910م، وقد حضره مندوبون عن 159 جمعية 
تنصيرية في العالم.

)- مؤمتر التبش���ير في لكهنؤ بالهند عام 9))1ه�/ 1911م حض���ره صموئيل زومير، وبعد انفضاض املؤمتر 
وزعت على األعضاء رقاع مكتوب على أحد وجهيها »تذكار لكهنؤ سنة 1911م«، وعلى الوجه اآلخر »اللهم يا من 
يسجد له العالم اإلسالمي خمس مرات في اليوم بخشوع، انظر بشفقة إلى الشعوب اإلسالمية وألهمها اخلالص 

بيسوع املسيح«.

4- مؤمترات التنصير في القدس: ُعقدت أربعة مؤمترات تنصيرية في القدس في أعوام:

أ- )4)1ه� - 1924م.

ب- 1928م مؤمتر تنصيري دولي.

ج� - 54)1ه�- 5)19م وقد كان يضم 1200 مندوب.
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د- 80)1ه� - 1)19م.

5- مؤمتر الكنائس البروتستانتية عام 1974م في لوزان بسويسرا.

)- وأخطر املؤمترات هو مؤمتر كولورادو في 15 أكتوبر 1978م حتت اس���م )مؤمتر أمريكا الشمالية لتنصير 
املس���لمني) حضره )150) مش���ترًكا ميثلون أنش���ط العناصر التنصيرية في العالم، استمر ملدة أسبوعني بشكل 
مغلق، وُقدمت فيه بحوث حول التبليغ الش���امل لإلجنيل، وتقدميه للمسلمني والكنائس الديناميكية في املجتمع 
املسلم، وجتسيد املسيح، وحتبيبه إلى قلب املسلم، ومحاوالت نصرانية جديدة لتنصير املسلمني، وحتليل مقاومة 
واس���تجابة املسلم، واستخدام الغذاء والصحة كعنصرين في تنصير املسلمني، وتنشيط دور الكنائس احمللية في 

تنصير العالم اإلسالمي.

وقد انتهى املؤمتر بوضع اس���تراتيجية بقيت س���رية خلطورتها مع وضع ميزانية لهذه اخلطة مقدارها 1000 
مليون دوالر، وقد مت جمع هذا املبلغ فعاًل، ومت إيداعه في أحد البنوك األمريكية الكبرى.

7- املؤمتر العاملي للتنصير الذي ُعقد في الس���ويد في ش���هر أكتوبر 1981م حتت إشراف املجلس الفيدرالي 
اللوثراني الذي نوقشت فيه نتائج مؤمتري لوزان وكولورادو، وخرج بدراسة مستفيضة عن التنصير ملا وراء البحار 

بهدف التركيز على دول العالم الثالث.

8- مؤمتر مدارس التبشير في بالد الهند، ينعقد هذا املؤمتر كل عشر سنوات.

ا، وقد حضره من اليهود بن  9- مؤمت���ر بلتيمور بالوالي���ات املتحدة األمريكية 1942م وهو مؤمتر خطير ج���ّدً
غوريون.

10- بع���د احلرب العاملية الثانية اتخذت النصرانية نظاًما جديًدا؛ إذ ينعقد مؤمتر للكنائس مرة كل س���ت أو 
سبع سنوات متنقاًل من بلد إلى آخر:

أ- مؤمتر أمستردام 1948م – هولندا.

ب- مؤمتر ايفانستون 1954م – أمريكا.

ج�- مؤمتر نيودلهي 1)19م – الهند.

د- مؤمتر أوفتاال 7)19م – أوفتاال بأوروبا.

ل- مؤمتر جاكرتا 1975م – إندونيسيا، وقد اشترك فيه 000) منصر.

م- عقد املؤمتر الس���ادس ملجلس الكنائس العاملي في يوليو سنة 1980م في كاليفورنيا بالواليات املتحدة، وقد 
حث املؤمتر على ضرورة زيادة البعثات التنصيرية بني مسلمي الشرق األوسط خاصة في دول اخلليج العربي.

املصدر: املوسوعة امليسرة في األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، دار الندوة العاملية.
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ملخص الدراسة

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

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

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

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

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

من يُضِمر خيًرا لهذا الدين ولهذه األمة.

أمحد فهمي

باحث في الشئون السياسية

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

العقدية والثقافية.

تعريف العنف:

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

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

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

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

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

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

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

أمحد فهمي
باحث في الشئون السياسية

التداعيات السلبية ملمارسات العنف 
على العمل اإلسالمي
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الهدف الس���ابق، وليس كما يحلو لبعض الناقدين أن 
يوسع نطاق املصطلح طوالً وعرًضا ليجعل منه مدخاًل 

سوفسطائّيًا لنقد الفكر اإلسالمي املعاصر.)1)

هدف الدراسة: 

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

استبان ضررها وغاب نفعها.

مسارات اآلثار السلبية:

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

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

املسار األول: اجلماعات اجلهادية:

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

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

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

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

السائرة في فلكه.

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

متارسه.

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

فيما يلي:

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

أهدافها.

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

الدول الغربية.

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

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

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

الواليات املتحدة األمريكية.

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

كما هو احلال في: كشمير، الفلبني، الشيشان.

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

مستوى القيادات والرموز.

التجربة األوىل للعنف.. بداية ونهاية:

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

احلركات في أربعة عناصر:

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

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

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

اإلخوان املسلمني نهاية السبعينيات.)1)

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

مثل حرق محالت بيع اخلمور في مصر.

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

في مصر.

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

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

باإلخوان، موقع سوريون نت )2-10-2010م.

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

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

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

الدول اإلسالمية.

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

- اجلزائر-.

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

واجلماعة السلفية للدعوة والقتال.

نظرة حتليلية:

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

نشاطها قبل العام 2000م:
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)- موقف اجلماهري: 

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

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

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

دمه.

2- موقف العلمانيني: 

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

التسعينيات. 

3- اضطراب يف تكوين منظومة األهداف:

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

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

مسارات الثأر واالنتقام.

4- اإلجناز:

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

ممارسات العنف.

5- املراجعات:

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

املطاردة.

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

مزايا تفاوضية أفضل من تلك التي حتققت.

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

املصرية.

التجربة الثانية للعنف.. بداية ...:

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

االعتقال، املطاردة، املراجعات. 

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

عن هذا النهج حتقق املصلحة للجميع.

)- موقف اجلماهري:

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

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

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

املستوى اجلماهيري.

2- موقف العلمانيني: 

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

بالقتل من جهة مجهولة.

3- منظومة األهداف:

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

)1) حوار مع الشيخ العمر، مرجع سابق.



التداعيات السلبية ملمارسات العنف على العمل اإلسالمي

371التقرير االسرتاتيجي الثامن

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

أعلنته���ا تلك احلركات في بداية 
نشأتها.

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

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

ممكن من االضطرابات االقتصادية«.)2) 

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

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

)2) مفكرة اإلسالم 21-11-2010م.

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

دونه وسائل بالغة التأثير؟!!

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

معروفة سلًفا.

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

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

أن تصل هذه احلركات إلى مرحلة »خيار الصفر«.

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

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

يكتبون مراجعاتهم فقط.

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

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

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

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

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

لها بالعنف، الذي هو موضوع املراجعات.

املسار الثاني: احلركات والتيارات السلفية:

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

هم أكثر املتضررين جراء ممارسات العنف.

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

الذاتي، والسعي إلصالح وتغيير املجتمعات املسلمة.

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

الناحية الدينية أو السياسية:

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

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

السلفي، أي محاربة الفكرة ومن يحملها وما يبلغها.

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

كما حدث في اآلونة األخيرة.

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

اخلفيف.

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

السلفية يقسمون الرموز إلى: ميني ويسار.

5- يتَواَفق كثيٌر م���ن مثقفي العلمانيني مع منتقدي 
اإلس���الم واملس���لمني في الغرب عل���ى تقمص حالة 
»التربص« املس���تمر باخلطاب الس���لفي عبر وسائل 
اإلع���الم املختلفة، ويأتي موق���ع »ميمري تي في« في 
مقدمة املتربصني في الغرب، وهذا االس���م اختصار 
لعبارة »معهد بحوث إعالم الشرق األوسط« ومؤسسه 
عام 1998م هو العقيد الس���ابق في مخابرات اجليش 
الصهيوني »إيج���ال كارمون«، واملعه���د َمْعِنّي برصد 
وحتليل املواد املس���موعة واملش���اهدة، واملقروءة في 



الباب الثالث : العمل اإلسالمي

التقرير االسرتاتيجي الثامن 374

إعالم الشرق األوس���ط، ويتابع أيًضا محتوى املناهج 
التعليمية واالجتاهات الدينية، ويقع مركزه الرئيس في 
واشنطن، وله أفرع في بغداد، وطوكيو والقدس، ويعمل 
فيه أكثر من 70 موظًفا حول العالم، تُترَجم تقاريُره إلى 
اإلجنليزية والفرنسية واألملانية واإليطالية واإلسبانية، 
ويذكر املوقع أنه يعمل على نقل صورة واقعية للجهاد 
اإلسالمي في املنطقة العربية وباكستان وأفغانستان، 
ا في التنبيه على اخلطط اإلرهابية،  ويقدم باًبا مختّصً
ويتضمن تغطية ألهم 100 موقع إس���المي، وأهم 75 
قناة إسالمية وعربية من بينها: اجلزيرة، املجد، اقرأ، 
الرسالة، الناس، الرحمة، املستقلة)1)، ونشر املوقع عام 
2009م وحده 15 أل���ف تقرير مترجم، باإلضافة إلى 
ترجمة 00)1 مقطع تلفزيون���ي منقول من فضائيات 

الدول اإلسالمية.)2)

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

بسبب كلماٍت ألقى بها.

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

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

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

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

املستهدفة لإلسالم.

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

فوكس نيوز، إيه بي سي، إن بي سي.)4)

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

حول الصراع مع اليهود.)5)

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

في احلياة الفكرية للمسلمني في أوروبا.)))

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

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

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

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

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

أوروبا.

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

على املنصب اجلديد.)2)

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

)1) صحيفة الرياض 1)-7-2009م

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

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

التسمية.)))

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

معاناتهم من صواريخ حماس.

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

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

)4) مجلة األهرام العربي 18-7-2009م.

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

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

الصفحة، وإزالة الشبهة

من القماش، إن ديننا أعظم من ذلك«.

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

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

فرنسي«. )1)

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

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

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

االستبدال.

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

)1) الشرق األوسط )-5-2010م.

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

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

السلفية.

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

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

حسب كل دولة.

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

العامة دون حاجة إلى تخصيصها لتيار معني.

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

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

يُستهان به من األموال اخليرية لتمويل أنشطتها.

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

الُسنية.

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

فلسطني.

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

العنف كرافعة أساسية لتحقيق هذه األهداف. 

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

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

الدول اإلسالمية في دول مثل باكستان.

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

ا من أبواب التدخل والضغط. يُغلق باًبا مهّمً

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

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

متارسه من مظاهر االستعداء.

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

احملجوب بدالً منه.)1)

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

التي حتكم علمانية. 

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

تشويش وتشويه جلهود اإلصالح احلقيقية.

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

االغتيال.

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

من املبالغة.

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

أو اغتيال ألحد، ودون أن يتأذى العمل اإلسالمي.

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

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

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

الدعوة ولم تأت الدولة«.)1)

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

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

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

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

اإلجراءات األمنية، ورفع كلفتها إلى احلد األقصى. 

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

)2) حوار مع الدكتور ناصر العمر، مرجع سابق

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

القناعات؟

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

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

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

)4) رويترز 10-)-2010م.

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

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

أنتجوا اقتصادّيًا)1). 

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

به، إلى : أنت مسلم إذن أنت مشتَبه به.

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

من تلك احلالة حالًيا أو مستقباًل.

)1) الشرق األوسط 8-10-2010م.

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

من اإلجنازات احلقيقية.

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

املخلصني.

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

وأساليب أخرى.

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

يَحِمد ُعقباها كُل من يُضِمر خيرا لهذا الدين.
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معلومات إضافية

األهمية االسرتاتيجية ملبادرة اجلماعة اإلسالمية يف مصر بإنهاء العنف:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

على هدى املبادرة.

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

العنف في سيناء.

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

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

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

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

يوضح الدكتور ناجح إبراهيم أن هذه الدوافع متعددة، ومنها:

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

عددهم إلى آالف عدة.

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

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

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

الغربية على حساب القيم اإلسالمية.

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

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

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

واحلكومة تتستر على ذلك.

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

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

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

املالمح الفكرية الرئيسة ملراجعات اإلسالميني يف مصر:

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

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

القضية اخلطيرة من منظور شرعي وواقعي.

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

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

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

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

احلاكميتني تكّمل بعضها بعًضا.

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

املصدر: 

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

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1183483928231&pagename=Zone-Arabic-Daawa/DWALayout
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ملخص الدراسة
تهدف هذه الدراس���ة إلى تقييم أداء العمل السياسي اإلسالمي في اجلزائر حالًيا، وتتطرق إلى إشكالية 
انحساره وتراجعه، وما صاحب األحزاب اإلسالمية من معوقات؛ حيث واجهت معضلة عويصة جتاه النظام 
الذي عاملها بالريبة والترب���ص. فمنها من تصاحلت معه أكثر من اللزوم؛ ففقدت جماهيريتها مثل حركتي 
مجتمع الس���لم والنهضة، ومنها من عاَدتُْه زيادًة عن احلد، فسقطت في فخ التطرف واالستئصال واخلروج 

من احللبة مستسلمة أو محمولة إلى مثواها األخير مثل اجلبهة اإلسالمية.

ومتيز املش���هد السياس���ي حينها باالنفتاح الكبير الذي أدى إلى فوضى عارمة؛ تأسس مبوجبها أكثر من 
ستني حزًبا سياسّيًا، منها األحزاب اإلسالمية. 

وتعتبر اجلبهة اإلسالمية ظاهرة سوسيولوجية تركت بصماتها على الساحة اجلزائرية ومازالت تداعياتها 
إلى يومنا هذا؛ فعقب وقف املس���ار االنتخابي في 1992م، وجدت اجلزائر نفسها في مواجهة ظاهرة أمنية 
لم تش���هدها من قبل، متثلت في مترد إسالمي مس���لح، ومواجهات عنيفة خلّفت ضحايا فاق عددهم 200 

ألف جزائري.

ورغم جناح أجهزة الس���لطة في حظر اجلبهة اإلسالمية من املشهد العام، إال أنها ما زالت تتمتع بحضور 
قوي في أوساط الشعب؛ نظًرا ملا حققته من انتصارات، كانت املتنفس الوحيد ملعاناة الشعب.

وأعقب ذلك مجموعة من األحداث واملنعطفات التاريخية احلاس���مة التي وضعت العمل اإلس���المي في 
زاوية ضيقة محاطة مبجموعة من املعوقات الداخلية واخلارجية أدت إلى انحس���ار العمل اإلس���المي في 
اجلزائر، وتراجعه أمام ما تشهده الس���احة من موجات التغريب والفرنسة التي تلوح بظاللها على مقومات 

األمة وثوابتها.

فعلى القائمني على احلقل اإلسالمي أن يوّجهوا جهودهم في اجتاه تكوين جيل متمسك باألصالة ومواكب 
للعصرنة، يقبل اآلخر ويحسن ممارسة فن السياسة املطاطي، من أجل التمكن من بعث إسالمي جديد للعمل 

السياسي في اجلزائر.

 ي�وس�ف ش�ل�ي

 صحفي جزائري، باحث في قضايا احلركات اإلسالمية

احنسار العمل السياسي اإلسالمي
 يف اجلزائر.. األسباب والتطلعات
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  مقدمة: التجربة اإلسالمية اجلزائرية: االستنزاف وهدر الفرص:
متّيزت مس���يرة األحزاب واحلركات اإلس���المية السياس���ية في اجلزائر مبيزتني: االنفتاح السياسي الكبير، 
واملواجهة الدموية املأس���اوية مع الس���لطة، وتعد احلالة اجلزائرية منوذًجا للحروب القيمية التي تشنها القوى 

الغربية على مفردات األمة اإلسالمية ال سيما في إطار الصراع بني تياري الفرنسة والعروبة داخل اجلزائر.

فاجلزائ���ر في نهاية الثمانينيات رفعت س���قف احلريات بفعل املتغيرات الدولي���ة التي أعقبت انهيار االحتاد 
الس���وفييتي، واجتياح موجة الليبرالي���ة الدميقراطية. قررت اجلزائر تعديل الدس���تور الذي كان يتبنى اخليار 
االش���تراكي حتت مظلة احلزب الواحد، وسمحت بإنش���اء اجلمعيات ذات الطابع السياسي)1) في محاولة منها 
لفك الضغط على النظام الذي فشل في إدارة اإلصالحات، وانتهت سلسلة إجراءاته بثورة شعبية احتجاًجا على 

الوضع االقتصادي املتدهور، ُعرفت بثورة 5 أكتوبر، وتسببت في مقتل مئات املواطنني.

وس���رعان ما حتول االنفتاح السياسي اجلزائري إلى فوضى عارمة تأسس مبوجبها أكثر من ستني حزًبا، منها 
ثالثة أحزاب إسالمية: اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، حركة املجتمع اإلسالمي، وحركة النهضة اإلسالمية)2). 

وبدا واضًحا عجز الدولة عن اإلش���راف والتحكم في هذا الس���يل اجلارف، فبدأت تظهر املواجهات بني 
األح���زاب فيما بينها، وخاصة بني أعضاء األحزاب اإلس���المية التي حولت املس���اجد إل���ى منابر للدعاية 

السياسية املغرضة. 

كانت األحزاب - الس���يما اإلسالمية - املتنفس الوحيد للشعب اجلزائري الذي عانى من التهميش، فحلم من 
خاللها مبحاكمة الدولة التي كان يتهمها بالفساد والظلم، مع جتّذر الروح الدينية التي كانت تنتظر بشغف قيام 
الدولة اإلس���المية املنشودة. ونظًرا لضحالة الثقافة الدميقراطية وحداثة التجربة السياسية في إطار التعددية 

احلزبية، أضحى املشهد السياسي مميًزا باخلطابات العدائية عبر مختلف وسائل اإلعالم العامة واخلاصة.

نصت املادة 42 على أن حق إنشاء األحزاب السياسية مضمون بشرط عدم تأسيسها على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.  (1(
التقدير أن النظام احلاكم في اجلزائر ليس س���يًئا في موقفه من األحزاب اإلسالمية؛ خاصة وأنه سمح لها بالنشاط قياًسا باألنظمة السياسية في   (2(
املشرق العربي التي تتسم مواقفها بالعدائية املفرطة لكل ما هو إسالمي )احلركة اإلسالمية في اجلزائر: من الدعوة إلى الدولة – قراءة في العمل 

السياسي واحلزبي اإلسالمي من 1989م إلى 2005م، ص 48).

 ي�وس�ف ش�ل�ي
 صحفي جزائري، باحث في قضايا احلركات اإلسالمية

احنسار العمل السياسي اإلسالمي
 يف اجلزائر.. األسباب والتطلعات
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وركزت األحزاب اإلسالمية برامجها على اخلطابات 
التثويرية والعاطفية )1)، وترديد عبارات عامة من جنس 
»اإلس���الم هو احلل«، و»القرآن دستورنا« ونحوهما)2)، 
وه���و ما اقتضى أن تغيب التحدي���ات احلقيقية التي 
تواجهها الب���الد في ظل التغي���رات الدولية والنظام 

العاملي اجلديد.

احمل���ور األول خريط���ة احل���ركات اإلس���المية      
يف اجلزائر

املبحث األول: تطورات املش��هد السياس��ي اإلسالمي 
بعد انتهاء حقبة املواجهات املسلحة: 

بع���د أن حققت اجلبهة اإلس���المية فوًزا باهًرا في 
االنتخابات البلدية والبرملانية، وكادت تس���تلم احلكم 
ف���ي اجلزائر، ُحلت وُحظر نش���اطها، واعتُقل قادتها 

وأنصارها.

هذا الواقع »االنقالبي« أفرز عدة تنظيمات إسالمية 
مس���لحة دخلت في مواجهات دامية مع السلطة، ومع 
جانب من الش���عب األعزل، ووقعت مجازر تقشعر لها 
األبدان، ومت تب���ادل االتهامات بني األطراف املتورطة 
واملتناحرة، ودخلت اجلزائر بكل عمقها في نفق مظلم 
داٍم َدام عش���رية س���وداء، أكلت الياب���س واألخضر، 
وخلّف���ت فاتورة ثقيلة من الضحايا، وتلطخت س���معة 
اجلزائر بني األمم، وحتولت ثورة املليون ونصف مليون 

املصدر الس���ابق ص 48، وهو اخلطاب اإلس���المي املتميز بالتقديس   (1(
واملغاالة في تفس���ير العالقة بني احلزب السياس���ي واإلسالم، وكذا 
العمومية املفرطة وعدم الواقعية والتحريض، والبعد عن انش���غاالت 

املواطن.
يرى بعض املتابعني للحركات السياس���ية اإلسالمية في اجلزائر أنها   (2(
ليس لها برنامج يتجاوز الطروحات العائمة والفضفاضة لشعارات من 
قبيل )اإلسالم هو احلل). ويعترفون أن احلركات اإلسالمية، املعتدلة 
أو املتش���ددة منها غير قادرة على إنتاج برنامج حزبي، معاصر، يواكب 
مستجدات وروح العصر، رغم أنهم يتمتعون بعاطفة إسالمية متوهجة، 
لكنهم في ذات الوقت يعانون جهاًل فادًحا بحقائق اإلسالم، ويفتقدون 
إلى املوجه واملخطط، وإن وجد من يضع نفسه مكان املوجه فال ميتلك 
أبس���ط قواعد التوجيه، وهو التفقه في الدين )احلركة اإلسالمية في 
اجلزائر: من الدعوة إلى الدولة – قراءة في العمل السياسي واحلزبي 

اإلسالمي من 1989م إلى 2005م، ص82).

شهيد إلى ثورة عرجاء، لكن دوام احلال من احملال.

ورغم ذلك، تغلبت اجلزائر على آالمها، وكابرت عن 
جراحها، ففتحت صفحة بيضاء بعد أن انحسر العمل 
املسلح وتراجع بشكل كبير، ففتحت أحضانها ألبنائها 
املغّرر بهم، فأصدرت مرسوم الوئام املدني في 1999م، 
ليعقبه االستفتاء الشعبي حول املصاحلة الوطنية في 
2005م، ال���ذي أزال آثار ما خلفته املأس���اة الوطنية، 

ليرسي اجلزائر على شاطئ األمن والسالم.  

املبحث الثاين: أهم احلركات الفاعلة على الساحة 
السياسية وأبرز رجاالهتا:

تتسم اخلريطة العامة للحركات اإلسالمية الفاعلة 
ف���ي اجلزائر بتعدد االجتاه���ات الفكرية، رغم قصر 
عم���ر التجربة اإلس���المية – مقارنة مع بعض الدول 
العربية واإلس���المية - التي بدأ يُؤرخ لها رس���مّيًا مع 

نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات. 

ويُرجع أغلب مؤرخي احلركة اإلس���المية في العالم 
تاريخ احلركة السياس���ية اإلسالمية في اجلزائر إلى 
تأس���يس جمعية العلماء املسلمني اجلزائريني برئاسة 
العالم���ة عبد احلميد بن بادي���س عام 1)19م خالل 

احلقبة االستعمارية الفرنسية.)))

وفي هذا املبحث، س���نلقي نظرة على أبرز األحزاب 
اإلس���المية التي تنشط في اجلزائر حالًيا، مع أهمية 
التطرق في س���ياق الدراس���ة إلى حركة إسالمية لم 
يعد لها وجود على الس���احة، غي���ر أنها تُعتبر ظاهرة 
سوسيولوجية تركت بصماتها على الساحة اجلزائرية 
ومازال���ت تداعياته���ا إلى يومنا ه���ذا، هي )اجلبهة 

اإلسالمية لإلنقاذ).

))) لم يخُفت الصوت اإلس����المي، ففي يوم 14 ش����باط ))19م، تأسست 
جمعية )القيم اإلس����المية) كامتداد جلمعية العلماء املسلمني، برئاسة 
الش����يخ الهاش����مي تيجاني وكان ش����عارها )الدعوة لتطبيق الشريعة 
اإلس����المية). ومتَّ حلها في 22 أيلول ))19م، بعد أن قامت بإرس����ال 
برقية إلى الرئيس املصري جمال عبد الناصر تطالبه فيها باإلفراج عن 

سيد قطب وجميع املسجونني من قادة اإلخوان املسلمني في مصر.
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عرض خلريطة األحزاب اإلسالمية يف اجلزائر:

أ- التيار اإلخواين: 

1- حركة جمتمع السلم )محس(:

هي حركة سياسية شعبية إصالحية شاملة، ثوابتها: 
اإلسالم، واللغة العربية، والنظام اجلمهوري، والتداول 

السلمي على السلطة.)1)

وتنتمي حركة مجتمع الس���لم إل���ى التنظيم العاملي 
لإلخوان املس���لمني، وتع���ود جذورها إل���ى »جماعة 
املوحدي���ن«)2)، وأدت نش���اطاتها إلى اعتقال الش���يخ 

 ،http://www.hmsalgeria.net/ar/abouthms.htm :من وثائق احلركة  (1(
ومجلة اإلصالح العدد 9)1 ف���ي 2 رجب 1412ه�. انظر أيًضا مقال 
حركة مجتمع السلم – كبرى احلركات اإلسالمية في اجلزائر – مقال 

مبوقع املنتدى اإللكتروني – 1 حزيران 2005م.
وهو أول تنظيم ش���بابي طالئعي، تغير اس���مه من حركة املوحدين في   (2(
الس���بعينيات إلى اجلماعة اإلس���المية في الثمانيني���ات. انظر كتاب 
محطات في تاريخ احلركة اإلس���المية باجلزائ���ر 2)19م – 1988م = 

محفوظ نحناح مع عدد من أعضائها. وبعد خروجه من 
السجن واصل نشاطه املعارض، وعند تأسيس الشيخ 
مصطفى بويعلي احلركة اإلس���المية املس���لحة سنة 
1985م رفض نحناح نهج املواجهة املسلحة واالنضمام 
س جمعية اإلرشاد واإلصالح سنة 1989م،  إليها. فأسَّ
والتي حتولت إلى حزب رس���مي باسم حركة املجتمع 
اإلس���المي )حماس) في 1991م بعد إقرار دس���تور 
1989م. وفي 1997م أزالت احلركة صفة اإلس���المي 
من اسمها لتصبح حركة مجتمع السلم )حمس) للتكيف 

مع قانون األحزاب لعام 1997م. 

انتهجت احلركة خيار املشاركة في العملية السياسية؛ 
حي����ث حصل زعيمها عل����ى املركز الثان����ي بعد الرئيس 
اليامني زروال في رئاس����يات 1995م)))، في حني أقصي 

=للكاتب أوصديق فوزي بن الهاشمي، الطبعة األولى 1992م في اجلزائر 
دار االنتفاضة للنشر والتوزيع، ص 104 إلى )10. 

انظر املعلومات اإلضافية.  (((

WO�O{u� Âu�—_dz«e'« 
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من رئاس����يات 1999م بحجة عدم مش����اركته في الثورة 
التحريرية. وفي 19 حزيران )200م، توفي نحناح، وخلفه 
أبو جرة سلطاني في 8 أغسطس )200م، ودعمت حمس 

بوتفليقة في رئاسيات 2004م)1) و2009م.

ويلقى نهج »حمس«، في املشاركة السياسية واالندماج 
في مؤسسات السلطة، انتقاًدا واسًعا من بعض القوى 
اإلسالمية، وعدم ارتياح عدد كبير من أنصارها، األمر 
الذي أدى إلى تقلص ش���عبيتها، وإحداث انش���قاقات 
وصراعات داخلية بني اجليل املؤسس، واجليل الثاني 

من أبناء احلركة.)2)

2- حركة الدعوة والتغيري: 

أعلن في 4 كانون األول 2009م عن تش���كيل تنظيم 
سياسي جديد خارج عباءة احلركة األم )حمس) عرف 
ب� »حركة الدعوة والتغيير«)))، كمخرج ضروري لصراع 

اجلناحني داخل احلركة.

وجاء في البيان التأسيسي للحركة املنشقة، والذي 
وقعت���ه 40 ش���خصية تنتمي ل� »حم���س« أن القيادة 
احلالية للحركة التي يقودها أبو جرة سلطاني »تنكرت 

اختار فيها مجلس شورى احلركة ترقية االئتالف احلزبي إلى حتالف   (1(
رئاس���ي على أس���اس ميثاق ضّم: جبهة التحري���ر الوطني، والتجّمع 
الوطني الدميقراطي، وحركة مجتمع الس���لم، ف���ي وثيقة مّت توقيعها 
يوم )1 ش���باط 2004م تتضّمن مبادئ وثوابت وأهداف وآليات عمل 
التحال���ف )حركة مجتمع الس���لم – كبرى احلركات اإلس���المية في 

اجلزائر – مقال مبوقع املنتدى اإللكتروني – 1 حزيران 2005م). 
ه���ذه احلركة عرفت نزيًفا قيادّيًا وقاعدّيًا جراء االنحراف عن اخلط   (2(
األصيل الذي تواثق عليه املؤسسون، وتبني توجه سياسي ال عالقة له 
باملشروع وال يخدم املجتمع؛ حيث حدث أول أكبر انشقاق في 1994م 
وس���ميت باحلركة التصحيحية )اإلصالح من الداخل) التي تدعو إلى 
جمع شمل الرواحل، وإعادة االعتبار للجماعة، وتغيير اخلط السياسي 
والهوية السياس���ية الذي يعيد لها ش���خصيتها الدعوية واستقالليتها 
ا للتش���رذم الذي تتخبط فيه. ويليه االنشقاق  وش���عبيتها، ويضع حّدً

الثاني األكبر في 2009م مع إنشاء حركة الدعوة والتغيير.
))) أك���د مناصرة أن الهدف من تأس���يس احلركة ه���و »بناء كيان جديد 
يقوم على مبادئ حركة حماس التي أسس���ها الشيخ محفوظ نحناح«. 
)العربي���ة نت في14  نيس���ان 2009م، مقال بعنوان »تأس���يس حركة 

سياسية جديدة يعجل بتفجير بيت إخوان اجلزائر« ورابط املقال:

 http://www.alarabiya.net/articles/2009/04/14/70560.html#001)

س���ه الراحل نحناح ملدرسة الوسطية واالعتدال  ملا أسَّ
وخط التغيير املنشود منهًجا«.

وأكد مناصرة عبد املجيد، املؤس���س الفعلي للحركة 
اجلديدة، أن األس���باب التي دعته إلى مغادرة احلركة 

األم هي: 

- انح���راف احلركة ع���ن نهج الش���يخني )نحناح 
وبوسليماني)، وإحداث تغيير في هوية احلركة الفكرية 

والتنظيمية والسياسية.

- االبتعاد عن املجتمع وقضاياه.

- االنحياز التام إلى أطروحات الس���لطة دون متييز 
بني ما يصلح منها وما ال يصلح. 

- اإلقصاء اجلماعي ألصح���اب اآلراء، والتهميش 
التعس���في للطاقات والقي���ادات حلس���اب االنفراد 

واالستبداد. 

- انصراف الناس عن احلركة تأييًدا ونصرة.

3- حركة النهضة: 

حركة سياس���ية ذات توجهات إسالمية تتبنى موقًفا 
وس���ًطا ترفض العنف كأسلوب في التعامل السياسي، 
وهي محسوبة على جماعة اإلخوان املسلمني، لكن مع 
احترام خصوصيات الُقْطر اجلزائري)4). ولهذا السبب 
كان منافس���وها من اإلس���الميني في عهد الس���رية 
يصفونها باحلركة اإلقليمية، في مقابل احلركة العاملية 

لإلخوان املسلمني )املمثلة في حمس).

أنش���أ الش���يخ عبد الله جاب الله جمعية النهضة 
لإلصالح الثقافي واالجتماعي في كانون األول 1988م 
التي حتولت إلى حزب سياسي عام 1990م باسم حركة 

النهضة اإلسالمية.

رش���يد بن يوب، دليل اجلزائر السياسي، املؤسس���ة الوطنية للفنون   (4(
املطبعية الرغاي���ة اجلزائر، الطبعة األولى – كان���ون الثاني 1999م، 
ص4)، انظ���ر أيًضا، ويكيبيديا املوس���وعة احل���رة – حركة النهضة 

اإلسالمية.
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وفي عام 1999م، عرف احلزب صراعات كبيرة بني 
جاب الله وحلبيب آدمي كان طرفها الرئيس بوتفليقة)1) 
أفضت إلى انقسام احلزب إلى حركتني: حركة النهضة 
الت���ي حافظت على إطار الهي���كل التنظيمي القدمي، 

وحركة اإلصالح بقيادة جاب الله.

استقال آدمي من رئاسة احلزب على خلفية النتائج 
الهزيلة في االنتخاب���ات البرملانية عام 2002م. ويعود 
هذا التراجع إلى مغادرة مؤس���س احلركة الذي يتمتع 

بشعبية كبيرة.

وتعاني احلركة من تدنٍّ كبير في مس���توى شعبيتها؛ 
حيث م���ا زالت متأثرة إل���ى يومنا ه���ذا من الوهن 

رغم  أصابها  الذي  السياس���ي 
احملتش���مة  احمل���اوالت  بعض 
إل���ى احلركة  التوازن  إلع���ادة 
من جديد، غي���ر أن التداعيات 
الس���لبية لالنقسام األول تركت 
آثاره���ا العميق���ة في جس���م 

احلركة.

4- حركة اإلصالح الوطين: 

حركة اإلصالح حزب ذو توجهات إس���المية. يتبنى 
مبدأ الش���ورى واس���تقالل اجلزائر. أسسه عبد الله 
جاب الل���ه في 29 كانون الثان���ي 1999م مع أنصاره 

الذين انسحبوا معه من النهضة. 

وقد ش���هدت احلركة صراع���ات داخلية كبيرة بلغت 
ذروتها قبيل االنتخابات البرملانية في 2007م؛ مما أدى 
إلى انقس���امها إلى جبهتني: إحداهما بقيادة جاب الله 
الذي كان مرشًحا الستقطاب الوعاء االنتخابي الكبير 
الذي خلفته اجلبهة اإلس���المية لإلنقاذ دون تأطير أو 
توجيه انتخابي، واألخرى بقيادة محمد بوحلية، وفصلت 

يرى احملللون أن النخبة احلاكمة في اجلزائر هي التي أش���علت فتيل   (1(
الصراعات في احلركة، لتحجيم دورها، وملعاقبة جاب الله على قراره 
بالبق���اء في املعارض���ة، رغم حصول احلركة عل���ى املركز الثاني في 

انتخابات2002 م.

وزارة الداخلية اجلزائرية في هذا النزاع في آذار 2007م 
باعتماده���ا نتائج مؤمتر عقده جن���اح بوحلية، وقضى 
بعزل جاب الله وانتخاب بوحلية بدالً منه. وانعكس���ت 
تنحية جاب الله س���لًبا على احلزب الذي ُمني بهزمية 

»نكراء« في االنتخابات التشريعية 2007م. 

ب- التيار البنائي احلضاري:

اجلزأرة :

»اجلزأرة« لفظ مش���تق من كلمة »اجلزائر«، تنظيم 
دعوي جزائري محلي، وكان يُطلق عليه أيًضا جماعة 
ابن باديس وجماعة الطلبة، أو جماعة مسجد اجلامعة 

املركزية، أو أتباع مالك بن نبي.

وفي 12 تشرين الثاني 1990م، 
مت اإلعالن عن تأسيس »اجلمعية 
اإلس���المية للبن���اء احلضاري«، 
وجاء في بيانها التأسيسي ضرورة 
العمل  ممارس���ة  ع���ن  االمتناع 

السياسي باملفهوم احلزبي.

ولكنه���ا التحق���ت فيم���ا بعد 
باجلبهة اإلس���المية لإلنقاذ بعد االنتخابات البلدية، 
وتوغل عناصرها في هياكلها حتى أخذوا بزمام األمور 
فيها، وبعد حّل اجلبهة اإلسالمية وحتولها إلى السرية 
دخلوا هم أيًضا مرحلة السرية والعمل املسلح. وحالًيا، 

ليس لديهم قيادة معروفة لدى الوسط اإلسالمي. 

ج� - التيار السلفي: 

وينقسم إىل قسمني رئيسني:

1- الس��لفية احلركية: اجلبهة اإلس��المية لإلنقاذ 
)احملظورة(:

أعلن رسمّيًا عن تأسيس اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ 
في آذار 1989م، بقيادة الشيخني عباسي مدني وعلي 
ابن حاج، وش���اركت في االنتخاب���ات البلدية 1990م، 

ا عن تأسيس الجبهة اإلسالمية  أعلن رس��مّيً
لإلنق��اذ ف��ي آذار 1989م، بقيادة الش��يخين 
عباس��ي مدن��ي وعلي ب��ن حاج، وش��اركت 
وحقق��ت  1990م،  البلدي��ة  االنتخاب��ات  ف��ي 
فيه��ا نتائ��ج باه��رة ، مما دفع بالس��لطات 
إلى إدخال تعدي��الت على قانون االنتخابات 

للحيلولة دون تكرار فوز الجبهة الكاسح
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وحققت فيها نتائج باهرة )14)، مما دفع بالس���لطات 
إلى إدخ���ال تعديالت على قانون االنتخابات للحيلولة 
دون تكرار فوز اجلبهة الكاسح في االنتخابات النيابية 
املقررة ف���ي )2 كان���ون األول 1991م، مما أدى إلى 
إعالن اجلبهة حلملة تظاهرات ش���عبية وسلمية في 
نيس���ان 1991م، وقيام ق���وات األمن مبهاجمة أنصار 
اجلبهة في الس���احات التي اعتصموا بها، مما أسفر 

عن مقتل وجرح املئات.

اعتقال  وف���ي حزي���ران مت 
عباس���ي مدني وعلي ابن حاج 
اللذين ُحكم عليهما بالس���جن 
12 عاًم���ا، إال أن هذا لم مينع 
اجلبهة م���ن اكتس���اح الدورة 
األول���ى ف���ي أول انتخاب���ات 
برملانية تتم بعد إقرار التعددية 

السياسية.)1) 

وق���د أدى ه���ذا الفوز إل���ى اس���تقالة الرئيس 
الش���اذلي بن جديد، وإلغاء نتائج االنتخابات، وشن 
حملة اعتق���االت ضد أعضاء اجلبه���ة والزّج بهم 
في الس���جون واملعتقالت. وفي آذار 1992م أصدر 

القضاء اجلزائري قراًرا بحل اجلبهة. 

وأمام عنف الدولة، م����ا كان على بعض أنصار 
احلزب املنحل س����وى اللجوء للعنف املضاد، بعد 
أن غيبت كل الطرق من أجل استرجاع ما أسموه 
باحل����ق املغتصب من قبل النظ����ام. وجلأ أعضاء 
اجلبه����ة للقوة الس����ترداد حقهم في املش����اركة 
السياسية بعد أن وجدوا أنفسهم محاَصرين من 
قبل النظام، ومن القوى السياسية املعارضة والتي 
ه����ددت مبحاربة »األصولية«، أدت هذه األحداث 
إلى ف����رار عدد كبير من أعضائه����ا إلى اجلبال، 
وتوزعهم على عدد من اجلماعات املسلحة، لتغرق 
اجلزائر في حمام من الدم طوال عقد التسعينيات، 

انظر املعلومات اإلضافية.  (1(

راح ضحيته 200 ألف قتيل.

2- السلفية العلمية:

تعتبر فترة الس���بعينيات تاريخ ظهور التيار السلفي 
في اجلزائر، املتأثر بكتب ودروس املش���ايخ السلفيني 
السعوديني أمثال: ابن باز، والعثيمني واأللباني، والذي 
يجمع في مكوناته مش���ايخ املناب���ر وإن لم يكن لديهم 

قيادة معروفة.

التعددية  عه���د  بداي���ة  ومع 
السياس���ية، برز تيار الس���لفية 
الس���لفية  غرار  عل���ى  العلمية 
احلركية، وتعرف السلفية العلمية 
بأتباع منه���ج التصفية والتربية، 
الذين يرون أن األحزاب والهيئات 
السياس���ية املعاصرة ِبَدٌع؛ ألنها 
تََشبُّه بالكفار، وال يجوز منازعة 

أولياء األمر في أمرهم. 

واستفادت السلفية العلمية من بعض عوامل االنفتاح 
التي عاشتها اجلزائر ما بني سنوات 1988 – 1991م، 
وذلك حلشد املزيد من األنصار، كما استفادت من قرار 
حل اجلبهة اإلسالمية، ومنعها من النشاط السياسي 
والدعوي، واعتبرت ذلك دلياًل على س���المة منهجها، 

وعلى خطأ من انتهجوا املسار السياسي.

وس���اهم ش���يوخ الس���لفية في إدانة العمل املسلح 
واملس���لحني في اجلبال، ودحض وتفني���د تبريراتهم 
الس���تخدام العنف، خاصة تنظي���م القاعدة في بالد 

املغرب اإلسالمي. 

تعيش الس���لفية العلمية في اجلزائ���ر حالًيا وضًعا 
���ا، فليس كما يتصور البعض أنه تيار متماس���ك  هّشً
بإمكانه فرض نفسه بقوة في الساحة اإلسالمية، أما 
احلديث عن بعض مظاهر قوة هذا التيار كتمكنه من 
بسط نفوذه على عدد ال بأس به من مساجد اجلزائر، 
فال يُعد ذلك مقياًس���ا على جتّذر أفكارهم في نفوس 

اس��تفادت الس��لفية العلمي��ة من بعض 
عوامل االنفتاح التي عاش��تها الجزائر ما 
بين سنوات 1988م – 1991م، وذلك لحشد 
المزي��د م��ن األنص��ار، كما اس��تفادت من 
قرار ح��ل الجبهة اإلس��المية ومنعها من 
النش��اط السياس��ي والدع��وي، واعتبرت 
ذل��ك دلياًل على س��المة منهجها، وعلى 

خطأ من انتهجوا المسار السياسي.
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غالبية الشباب املتدين. 

د- متعاطف مع اإلسالميني:

حزب احلرية والعدالة: 

هو حزب ذو توجه إس���المي معت���دل، ال عالقة له 
باجلبهة اإلس���المية، وقريب من حزب الوفاء والعدل 
غير املعتمد للدكتور طال���ب اإلبراهيمي، ومن مبادئه 
وأهداف���ه الدفاع عن ثوابت األمة ومقومات الش���عب 
اجلزائري. تأسس في كانون الثاني 2009م، ولم يحصل 

حتى اآلن على االعتماد، ويرأسه محمد السعيد.)1)

  احملور الثاني: اإلش���كاالت واملعوقات اليت تواجه 
العمل السياسي اإلسالمي يف اجلزائر

املبحث األول: املعوقات الدستورية:

1 - منع تأسيس األحزاب السياسية على أساس ديين:

إن من���ع الدس���تور اجلزائري تأس���يس األحزاب 
السياس���ية على أس���اس ديني)2) ُطرح في حينه، وما 
تزال إش���كالية مش���روعية أو عدم مش���روعية هذا 
الق���رار محاًل للنقاش والتداول ب���ني مختلف أطياف 
الساحة السياسية، كما أنه لم يُجب بشكل واضح عن 
املعايير املعتمدة من قبل الس���لطة السياس���ية آنذاك 
في منح الش���رعية القانونية، ومن ثَم االعتراف بهذا 
 احل���زب وحرمان أحزاب أخرى م���ن هذا االعتراف.
ويُذكر أن حركة الوف���اء والعدل بقيادة الدكتور طالب 
اإلبراهيم���ي تقدمت بإيداع ملفها لتأس���يس احلزب 
في 1999م، ولم يتمكن م���ن احلصول على االعتماد 
القانوني بحجة أنه حزب ُمقرب من اجلبهة اإلسالمية 

لإلنقاذ ومحسوب على اإلسالميني.  

وبالعودة إلى مجموع النقاش���ات التي كان محورها 

)1) انظر املعلومات اإلضافية.
)2) ترش���ح لالنتخاب���ات الرئاس���ية ف���ي 2009م وحتصل عل���ى املرتبة 

األخيرة،.

هذا الرفض، أي املادة 42 من الدس���تور اجلزائري)))، 
جن���د أن الدافع إلى إقرار هذا املنع هو مبرر توظيف 
واس���تغالل الدين في احلياة السياسية للوصول إلى 

السلطة.

غير أن هذه املادة تتعارض مع ديباجة الدس���تور)4) 
ومع املادة الثانية من الدس���تور)5) جواًبا عن مس���ألة 
»استغالل الدين« من خالل عبارة: عدم جواز تأسيس 
األحزاب السياسية على أساس ديني، وهذا املنع يطرح 
عدة إش���كاالت، أهمها على اإلط���الق التعارض بني 
النصوص الدس���تورية من جهة، وتفسير كل طرف لها 
وفق رؤيته وتوجهاته، وبالتالي فمنع أحزاب سياس���ية 
من االس���تناد على أساس دس���توري تعتمده، وتستند 
إليه الدولة كمرجعية عليا، يطرح إش���كالية دستورية، 
ومعلوم أن القانون لكي يكون دس���تورّيًا على مس���توى 
املوض���وع؛ يتوجب أن ال يك���ون مخالًفا في موضوعه 
لقاعدٍة نصَّ عليها الدستور وأن ال يكون متعارًضا مع 

روح الدستور. 

إًذا، هذا التع����ارض أو الغموض/ االلتباس لم يكن 
بفعل الس����هو، وإمن����ا كان مقصوًدا للح����د من نفوذ 
األحزاب اإلسالمية؛ والتالعب بالقوانني واإلجراءات 
االنتخابي����ة للح����ّد م����ن فاعلية دورها ف����ي احلياة 
السياس����ية، ولتوس����يع هامش تصرف الس����لطة في 

تعاطيها معها بحزم وقوة.

))) املادة 42 من الدس���تور: حق إنش���اء األحزاب السياس���ية معترف به 
ومضمون. وال ميكن التذرع بهذا احلق لضرب احلريات األساس���ية، 
والقيم واملكونات األساس���ية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن 
التراب الوطني وس���المته، واستقالل البالد، وس���يادة الشعب، وكذا 
الطاب���ع الدميقراطي واجلمهوري للدولة. وفي ظل احترام أحكام هذا 
الدس���تور، ال يجوز تأس���يس األحزاب السياسية على أساس ديني أو 

لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
)4) اجلريدة الرس���مية رقم )7 املؤرخة في 8 كانون األول )199م، املعدل 
ب�: القانون رقم 02-)0 املؤرخ في 10 نيسان 2002م اجلريدة الرسمية 
رقم 25 املؤرخة في 14  نيس���ان 2002م، والقانون رقم 08-19 املؤرخ 
في 15 تش���رين الثاني 2008م اجلريدة الرسمية رقم ))  املؤرخة في 

)1 تشرين الثاني 2008م.
جاء في ديباجة الدستور: »إن اجلزائر، أرض اإلسالم«.  (5(
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2 - عدم الس��ماح لألحزاب السياس��ية باللجوء إىل 
الدعاية احلزبية اليت تقوم على أساس ديين، وفرض 
احلصار على النشاط السياسي اإلسالمي والدعوي يف 

املساجد:

كان القصد منه بالدرجة األولى حظر ومنع استخدام 
املساجد ألغراض حزبية؛ حيث كانت اجلبهة اإلسالمية 
ف���ي املقام األول وباقي األحزاب اإلس���المية األخرى 
تس���يطر على حوالي 10.000 مسجد على املستوى 
الوطني، وميثل هذا الرقم الضخم بالنسبة إلى السلطة 
قوة عددية في التجنيد الش���عبي وفي التوجيه الديني 
واحلزب���ي ال ميكن مراقبته؛ فكان التوجه السياس���ي 
آن���ذاك إلى اس���تحداث هذا القان���ون وتثبيته خالل 
مختلف االنتخابات، حلماية مرجعية املسجد الذي هو 
ملك لكل الش���عب اجلزائري، وال شك أن هناك إرادة 
سياسية وأمنية تُخطط لفرض املزيد من احلصار على 
النشاط السياس���ي اإلسالمي والدعوي في املساجد، 
لك���ن هذا ال ينفي أن يكون اإلس���الميون في اجلزائر 
سبًبا في احلصار السياسي والدعوي املفروض عليهم؛ 
حيث كان الصراع دائًما قائًما بني مختلف االجتاهات 
اإلسالمية قبل التعددية من أجل السيطرة على مواقع 
العمل اإلسالمي املتمثلة يومها في املساجد، وكان أهم 
س���بب في ذلك أنانية البعض الذين غلّفوا طموحاتهم 

السياسية والدنيوية بغالف اإلسالم.)1)

املبحث الثاين: املعوقات السياسية:

1 – ف��رض حالة الطوارئ، والتضييق على احلريات 
السياسية:

مباش���رة بعد وقف املس���ار االنتخابي في 1992م، 
وجدت اجلزائر نفس���ها في مواجهة ظاهرة أمنية لم 
تشهدها من قبل قط، ظاهرة متثلت في متّرد إسالمي 
مس���لح، كان يتطلب من السلطة نوًعا من السرعة في 
املواجهة عبر إجراءات عملية أمنية، كان أهمها فرض 
حال���ة الطوارئ التي تعني نقل بعض الصالحيات إلى 

اإلسالم دين الدولة.  (1(

املؤسسات العسكرية التي يقع على عاتقها مهام فرض 
األمن، وفرض ش���روط فيما يتصل باحلريات الفردية 
والعام���ة، وممارس���ة بعض النش���اطات ذات الطابع 

السياسي واجلمعوي.

إقرار حالة الطوارئ التي ُفرضت منذ حوالي ثماني 
م بدايًة كإجراء اس���تثنائي ملواجهة  عشرة س���نة، ُقدِّ
حالة أمنية وسياس���ية طارئ���ة، وكان من املفروض أن 
تُرفع بش���كل نهائي بعد س���نة من إعالنها، لكن الذي 
حصل هو متديدها من دون حتديد مدتها، وكان الرد 
الرس���مي واضًحا ال إش���كال فيه، فهو يستند أساًسا 
على فكرة مفادها بأن األسباب التي دفعت إلى إقرار 

حالة الطوارئ لم تَُزل نهائّيًا.)2)

2-  حظ��ر قان��ون األحزاب م��ن اس��تعمال املكونات 
األساس��ية للهوي��ة الوطنية بأبعاده��ا الثالثة، وهي 
اإلس��الم والعروب��ة واألمازيغي��ة، ألغ��راض الدعاية 

احلزبية: 

كانت أزمة الهوية من أخط���ر األزمات التي عرفها 
املجتمع اجلزائ���ري؛ نظًرا النقس���امه بني اجتاهات 
متع���ددة ومتعارضة؛ حيث متس���ك البعض باالجتاه 
العروب���ي، وآخ���ر رأى في االجتاه اإلس���المي بدياًل 
لتحقي���ق الت���وازن املقصود في الش���خصية القومية 
اجلزائرية، في حني رأى البعض اآلخر ضرورة العودة 

إلى الهوية األمازيغية األصلية.

وكان إدراج مقومات الهوي���ة الوطنية ضمن املجال 
العام – الدولة – قد أفضى إلى تسييس مسألة الهوية 
بشكل خطير. ومنه جاءت هذه املصادرة لعناصر الهوية 
الوطنية من خالل قانون األحزاب الذي منع استغاللها 

ألغراض الدعاية احلزبية.  

انظر كتاب: اإلنقاذ والسلطة 1988م – 1992م، للصحفي عبد القادر   (2(
حريش���ان، وكتاب: في عمق اجلحيم- معول اإلرهاب لهدم اجلزائر، 
للصحف���ي محمد عصامي، منش���ورات املؤسس���ة الوطنية لالتصال 

والنشر واإلشهار، 2002م.  
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3 - التعام��ل مع األحزاب اإلس��المية يف إطار املربع 
األمين، وخيار التحجيم وتقليم األظافر:

خالل التس���عينيات، تعرض التيار اإلس���المي إلى 
حملة أمنية عنيفة، انته���ت بإيداع آالف من أعضائه 
املعتقالت والسجون، وحتجيم فعله السياسي وحضوره 
اإلعالمي، جعل البعض منه في حالة شبه غياب كامل 

عن املشهد العام في البالد. 

ورغم أن اجلبهة اإلس���المية 
حّقق���ت ف���وًزا س���احًقا ف���ي 
االنتخاب���ات؛ فإن ذل���ك قادها 
إلى احلظر القانوني بدالً من أن 

يقودها إلى السلطة.

ورغم جن���اح هذه العملية في 
شطب اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ 
من املشهد السياسي واإلعالمي 

ف���ي البالد، إل���ى أنها إلى حد اآلن، م���ا زالت تتمتع 
بحضور قوي لدى شريحة واسعة من الشعب.)1)

واستثنت احلملة األمنية مبدئّيًا تنظيمني إسالميني 
آخري���ن، اختار أحدهما وهو »حم���س« االلتحاق مبا 
يُعرف بجبهة الدفاع عن الدولة ومؤسس���اتها في وجه 
املش���ككني واملترددين واملتمردي���ن، ورغم ذلك حدثت 
انش���قاقات في صفوفه، قيل: إن يد السلطة لم تكن 
بعيدة عنها، في حني فّضل اآلخر وهو حركة النهضة 
البقاء خارج لعبة الدوائر الرس���مية، لتنجح السلطة)2) 
أيًضا في اختراقه، وشق صفوفه مرتني على التوالي.

إن طول فت���رة تطبيق حالة الطوارئ يتناقض م���ع دولة القانون، وإن   (1(
القانون الدولي ال يجيز ألي دول���ة فرض حالة الطوارئ إال في حالة 
اخلطر الوش���يك، الفعلي وليس النظري – )حالة الطوارئ بني املبرر 

األمني والضغط السياسي، جريدة الوطن اجلزائرية). 
)2)  احلركات اإلسالمية في املغرب العربي بني مواجهة السلطة والتعايش 
معها، جلالل ورغي، الباحث في ش���ئون املغرب العربي، اجلزيرة. نت 

14 آذار 2009م، الرابط : 
http://www.libyaforum.org/archive/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=7040&Itemid=1.

فقد تصرفت السلطة مع التيار اإلسالمي من منظور 
أمني بحت، واختارت التعامل معه من خالل سياس���ة 
التحجيم وتقليم األظافر، حتى بات مشلوالً ومنشغاًل 
بتضميد جراحه، وغير قادر على الفعل أو االستئناف 
الطبيعي لدوره حتى اآلن.. وهي سياس���ة إذا ما نُظر 
إليها بالنسبة للحفاظ على املعادالت القائمة، وحتصني 
مصالح النخ���ب احلاكمة، تبدو سياس���ة ناجحة في 
الظاهر، وأنه���ا حققت أهدافها 

على املدى املنظور.

وف���ي احملصلة، ف���إن ظاهرة 
حتجيم نفوذ األحزاب اإلسالمية، 
ومحاول���ة إبعادها م���ن خريطة 
التمثيل السياسي، جتلت بوضوح 
أكث���ر بع���د أح���داث 11 أيلول 

2001م.

4 - عجز األحزاب اإلس��المية املش��اركة يف السلطة 
عن حتقيق مشاركة فعلية تسمح هلا بتعبئة قواعدها 

)االستقطاب اجلماهريي(: 

عجزت األحزاب اإلس���المية املشاركة في السلطة 
)مجتم���ع الس���لم، النهضة واإلص���الح) عن حتقيق 
مشاركة فعلية تسمح لها بتعبئة قواعدها ومناصريها، 
ما أعطى االنطباع بأن التيار اإلسالمي لم يعد بإمكانه 
اس���تقطاب اجلماهير)))، كما أنها لم تعتمد على صيغ 
وأس���اليب واستراتيجيات جديدة الس���تقطابها مثل: 
تأمني فرص الش���غل، والعمل للقض���اء على معضلة 
البطالة، ودع���م فرص التعليم من خالل فتح مجاالت 
التكوين للجميع، وتقدمي وتس���هيل اخلدمات املجانية 

للفقراء واملعوزين، وإغاثة املتضررين... إلخ.

5 – االنشقاقات واالنقسامات الداخلية: 

ثمة سؤال طاملا تردد في األوساط اإلسالمية يحتاج 
إلى قراءات جدية بعيدة عن التعصب املقيت، وهو: ملاذا 

نفس املصدر.  (((

إرادة سياس��ية وأمني��ة  ال ش��ك أن هن��اك 
ُتخط��ط لف��رض المزي��د م��ن الحص��ار عل��ى 
والدع��وي  اإلس��المي  السياس��ي  النش��اط 
في المس��اجد، لكن، ه��ذا ال ينفي أن يكون 
اإلس��الميون في الجزائر س��بًبا ف��ي الحصار 
السياس��ي والدع��وي المف��روض عليه��م، 
حي��ث كان الصراع دائًما قائًم��ا بين مختلف 

االتجاهات اإلسالمية قبل التعددية
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شهدت األحزاب السياسية اإلسالمية ظاهرة االنشقاقات 
الداخلية بخالف األحزاب الدميقراطية والعلمانية؟ وقد 
تتعدد اإلجابة التي تعتم���د القراءة املوضوعية، ولكنها 

عموًما ال تخرج عن العوامل التالية: 

- هشاش���ة الوض���ع التنظيمي، وغي���اب التحديد 
الواضح للصالحيات واملسئوليات لدى معظم األحزاب 
اإلس���المية، وبالتالي لم يتوقع منه���ا تعزيز التجربة 

الدميقراطية مبا يخدم الصالح العام.

- تشابه الش���عارات لدى التيار اإلسالمي، إال أنها 
في تباين أش���د، إن لم نقل ف���ي تناقض ما أدى إلى 
صراع هذه األحزاب مع بعضها البعض )مثاًل اجلبهة 

اإلس���المية لإلنق���اذ مع حركة 
مجتمع السلم). 

– احلزبي���ة املقيت���ة، وم���اذا 
اإلس���المية  احلركة  على  جنت 
من مس���اوئ ومطبات، حصدت 
خالل عقدين كاملني ثمار عقود 
طويلة وجهود مضنية من العمل 
الدعوي الدءوب الذي أش���رف 
عليه خيرة أعالم اجلزائر الكبار 

من العلماء والدعاة. 

– تبني اخليار الدميقراطي »املختلف عليه« كأسلوب 
لشق الطريق نحو أسلمة املجتمع، وتطبيق حكم الله في 
األرض، بعدما كانت وجهات نظر األحزاب اإلسالمية 
تكاد جُتمع على رفض »الدميقراطية« جملًة وتفصياًل، 
وتكفير من يدعو إلى تبنيها. ثم تغيرت قناعات البعض 
ملا اس���تجدت من حتوالت في املجتمع وفي السلطة، 
واستدرجوا من حيث علموا أو لم يعلموا إلى تبني هذا 

اخليار؛ ألهداف تختلف من حزب إلى حزب آخر.)1)

)1) إن تغي���ر نظرة البعض إلى املش���اركة في احلك���م بعدما تبني لهم أن 
املعارضة وحدها ال جتدي نفًع���ا عندما بدأت األحزاب الدميقراطية 
والعلمانية تفرض توجهاتها مبش���اركتها في الس���لطة، دفع باألحزاب 
اإلسالمية للدخول مجال االنتخابات العامة ليفاجئوا بأنها ال تعدو أن 

تكون وسيلة إلضفاء الشرعية على سلطة تفتقد الشرعية. 

 – غياب النظرة االس���تراتيجية ودراس���ة الغايات 
القريب���ة والبعيدة ألي عم���ل، واالرجتال في املواقف 
وغياب روح املسئولية جتاه جماهيرها، وانفصالها عن 

العلم الشرعي ومقاطعة رجاالتها.

- وقوع األحزاب اإلس���المية في اجلزائر في خطأ 
ع���دم التمييز بني ما هو ثابت )ديني) ومتغير )دنيوي) 
واخلل���ط بينهما. وهن���اك من العناص���ر والقيادات 
اإلس���المية من ترى أن الثوابت عندها من املتغيرات، 

وميكن االجتهاد فيها وال حرج في ذلك.)2)

املبحث الثالث: املعوقات اإلعالمية:

وذل���ك بالتضييق على احلريات اإلعالمية، واحتكار 
لوس���ائل  بالنس���بة  الس���لطة 
اإلع���الم الثقيلة، وعلى رأس���ها 
الس���لطة  اعتمدت  فقد  التلفزة 
على قانون إع���الم »صارم«، ال 
يختلف كثي���ًرا في مضمونه عن 
بامتياز  عقوب���ات«  »قانون  كونه 
خاص باإلعالمي���ني، الذي أتاح 
ف���ي مالحقتهم  مُتعن  أن  له���ا 
قضائّيً���ا وس���جنهم، وتوقي���ف 
عناوي���ن كثيرة وإغالقها ملخالفته���ا القانون، أو عدم 
تسديدها ملس���تحقاتها املالية أمام املطابع العمومية، 
ومنع من إصدار عناوين أخرى خاصة ذات التوجهات 
اإلس���المية. وقد عملت السلطة على فرض سياستها 
بالتضييق على احلريات اإلعالمية من خالل احتكارها 
لوس���ائل اإلعالم الثقيلة )تلفزي���ون وإذاعة) وتهميش 

الفعاليات اإلسالمية في اإلعالم العمومي. 

مثاًل: موافقة أو س���كوت حركتي حمس والنهضة ف���ي البرملان، بعد   (2(
املصادقة على مترير تصدير واس���تيراد اخلم���ر، بحجة أن ذلك من 
ش���روط ومتطلبات منظم���ة التجارة الدولية، ومحاول���ة التوفيق بني 
الدميقراطية واإلس���الم، وإمكانية حل االخت���الف بني الدميقراطية 
والش���ورى من خالل األخذ باآلليات الدميقراطي���ة واالقتباس منها 
)أطلق عليها نحن���اح مصطلح الش���وراقراطية)، باعتبار ذلك يدخل 
ضمن باب االجتهاد، وأن هن���اك نقاط التقاء كبيرة بني الدميقراطية 

والشورى في مجال رفع مكانة اإلنسان ودوره في احلكم!!  

اعتمدت السلطة على قانون إعالم »صارم«، 
ال يختل��ف كثي��ًرا ف��ي مضمون��ه ع��ن كونه 
»قانون عقوبات« بامتياز خاص باإلعالميين، 
ال��ذي أت��اح له��ا أن ُتمع��ن ف��ي مالحقتهم 
ا وس��جنهم، وتوقيف عناوين كثيرة  قضائّيً
ع��دم  أو  القان��ون،  لمخالفته��ا  وإغالقه��ا 
أم��ام  المالي��ة  لمس��تحقاتها  تس��ديدها 
المطابع العمومية، ومنع من إصدار عناوين 

أخرى خاصة ذات التوجهات اإلسالمية.
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والغري���ب أنه منذ حوال���ي عقدين من الزمن عرف 
الوض���ع اجلزائ���ري وم���ا زال حال���ة »فرانكفونية« 
و»تغريبي���ة« طاغية؛ حيث اضطلعت العناوين الناطقة 
 (Liberte, El Watan, Le Matin, Algerie بالفرنس���ية 
(…Republicain, Le Soir d’Algerie، بدور س���لبي كبير 

إلشعال نار الفتنة بني اجلزائريني خالل سنوات احلقبة 
الدموية، واستثمرت بعض العناوين »االستئصالية« في 
دماء اجلزائريني بالدعوة إل���ى مواصلة احلل األمني 
واس���تئصال كل ما هو إسالمي وطني عروبي، وكانت 
النتيجة تلك املآسي املروعة التي عاشتها اجلزائر منذ 

ذلك احلني.)1)

املبحث الرابع: املعوقات الثقافية واالجتماعية:

1 - نظ��رة اجملتم��ع الس��لبية لألح��زاب اإلس��المية 
احلالية:

حتولت نظرة املجتمع الس���لبية لألحزاب اإلسالمية 
احلالية إل���ى مجرد صورة ال حياة فيها، وال تأثير لها 
فيمن حولها، بعدما ص���ارت تتنازل هذه األخيرة عن 
مبادئها وعناصر قوتها بالتضحية بجهود مؤسسيها. 

2 - فق��دان املواطنني الثقة يف املش��اركة يف العمل 
السياسي واحلزيب: 

انخرط���ت اجلماهير بقوة داخل حركات اإلس���الم 
السياس���ي التي ميزت الساحة السياسية في اجلزائر 
في بداية التس���عينيات، فاش���تركت ف���ي املظاهرات 
واملس���يرات االحتجاجية، وش���اركت في االنتخابات 
كمرشحة، وناخبة ومنظمة. كما كان جزء من أفرادها 
فيما بعد حاضًرا بقوة داخل العمل املسلح الذي قادته 
أجنحة محددة من التيار اإلس���المي والزالت. فماذا 
جنت بلغة الربح واخلس���ارة؟ وهل فعاًل تغيرت األمور 

انظر إلى احلوار الذي أجراه موقع الش���هاب اجلزائري مع الصحفي   (1(
حسان زهار رئيس حترير أس���بوعية الشروق العربي ويومية الشروق 
اجلزائرية سابًقا )العناوين الصحفية في اجلزائر إما ثكنات عسكرية 
وإما أحزاب سياس���ية: قانون اإلعالم اجلزائ���ري هو قانون عقوبات 

بامتياز) 

إلى ما كانت ترجوه إلى األحسن؟

امل���أزق الذي وصلت إليه األحزاب اإلس���المية من 
خالل جتربتها السياسية في السنوات األخيرة، والتي 
وقف وراءها املواطنون بقوة ودعموها، كانت حصيلتها 
انفجار دوامة العنف، وفتح أبواب املعتقالت والسجون 
والصع���ود إلى اجلبال والهجرة القس���رية »احلراقة« 
وغيرها من الويالت التي عانت منها األوساط الشعبية 
الت���ي تأكد لها مرة أخرى أن االهتمام بالش���أن العام 
واالنخراط في العمل السياسي لن يأتي من ورائه إال 

البالء.)2)

3 - معان��اة املواطن��ني م��ن األزم��ات احلياتية اليت 
تنخر اجملتمع:

إذا كانت هنالك ثمة قائمة طويلة ملش���اكل املواطنني 
بش���كل عام؛ فإن على رأس القائمة البطالة كظاهرة 
مس���تفحلة بش���كل مخيف في اجلزائ���ر، والظروف 
املعيش���ية السيئة للغاية، خاصة وأّن النسبة األكبر من 
املواطنني باتوا يعيشون بشكل مهني حتت خط الفقر، 
وبروز آفات اجتماعية حّولت املجتمع إلى مرتع خصب 

للصوصية واإلجرامية والال أخالقية واملتطرفة .

أو الزعي��م  القائ��د  4 – طغي��ان ثقاف��ة الش��خص 
)االستبداد احلزيب(: 

أصبحت األحزاب اإلس���المية تشبه مقبرة معنوية 
ألعضائها، كلما غالت في تقديس أفكار أو اجتهادات 
زعيم احلزب، وس���اهمت احلياة الثقافية الس���ائدة 
في اجلزائ���ر، القائمة على ثقافة الش���خص القائد 
امللهم الذي ميلك احلقيق���ة املطلقة، وال يقبل الرأي 
وال���رأي اآلخر في تأزمي العمل املؤسس���ي، وتدميره 
داخلّيًا على أيدي املستبدين منهم، وإصرار مؤسسي 
األحزاب اإلس���المية ورؤس���ائها األوائل على اعتبار 

انظر الدراس���ة: »الشباب واالنتخابات الرئاس���ية في اجلزائر« لعبد   (2(
الناصر جابي أس���تاذ علم االجتماع السياسي بجامعة اجلزائر، موقع 

أصوات في29  آذار 2009م.
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احلزب ملكيتهم اخلاصة.)1)

5 - جتفيف منابع متويل العمل اإلسالمي يف مجيع 
جماالته:

وذلك من خالل: 
أ – التضيي���ق القانوني على عمل اجلمعيات، وحل 

اآلالف منه���ا الت���ي كانت تنتمي 
أغلبه���ا إلى التيار اإلس���المي، 
فتراج���ع أداؤها بش���كل رهيب 
خالل العقدين املاضيني )1990م 
اللب���س  وإح���داث  2010م)،   -
املتعم���د ف���ي مج���االت العمل 
اإلس���المي املختلفة بالتحريض 

على اإلرهاب!
الدقيق���ة  املراقب���ة   – ب 

للتحويالت املالية من املواطنني أو املؤسسات الداخلية 
املهتمة بالعمل اإلسالمي العام، ومحاصرتها، وإعاقة 
جتس���يدها في مش���اريع عملية في امليدان، وجتميد 
بعض األرص���دة بدعوى جتفيف املنابع املالية املوجهة 
إلى املجموعات اإلرهابية املسلحة أو التي تساندها. 

ج - مص���ادرة بعض قنوات جم���ع املال، خاصة في 
املس���اجد، ووضع قيود ش���ديدة عل���ى آليات جمعها 
كجزء من سيناريو احلملة املضادة ضد العمل اخليري 

والثقافي والدعوي. 
د - الُفْرَق���ة وع���دم توحد الص���ف واألهداف بني 

اجلمعيات واملؤسسات الثقافية والدعوية واخليرية. 

احملور الثالث: حتديات القوى السياسية اإلسالمية 
يف مواجهة موجات التغريب وحماوالت الفرنسة 

االستفراد بالرأي والقرار كان امليزة الغالبة في األحزاب اإلسالمية في   (1(
اجلزائر، لقد كانت هيمنة الدكتور عباس���ي مدني على قرار اجلبهة= 
=اإلس���المية أمًرا معروًفا لدى األوساط اإلس���المية، ونفس الشيء 
كانت تعاني منه حركة مجتمع الس���لم من خالل السيطرة التامة التي 
كان يفرضها الراحل محفوظ نحناح، وتهمة ديكتاتورية الرأي والقرار 
املوجهة إلى رئيس حركتي النهضة سابًقا واإلصالح حالًيا الشيخ عبد 

الله جاب الله الالفتة للنظر.

داخل النظام واجملتمع اجلزائري

لي���س من الس���هل أن نتع���رف على م���دى تغلغل 
القوى التغريبي���ة (Westernization) املعادية للتوجهات 
اإلس���المية داخل النظام واملجتمع اجلزائري. وهذه 
الق���وى تضم تيارين أساس���يني: التي���ار التغريبي)2)، 
الذي متتزج فيه كل االجتاهات الفكرية والسياس���ية 
اليمني  أقصى  م���ن  والعقائدية 
املدعومة  اليس���ار،  أقصى  إلى 
م���ن الدوائر األجنبي���ة، والتيار 
املفرنس )يطلق عليه اجلزائريني 
ح���زب فرنس���ا)، وه���و قطب 
منذ  األول في اجلزائر  الصراع 
االس���تقالل. إن مخطط جبهتي 
التغريب والفرنس���ة يس���تهدف 
أساًسا استئصال املش���روع »اإلسالمي« املضاد لهما، 
وحرمان أصحابه من حق الوجود السياس���ي، الفكري 

واالجتماعي. 

املبحث األول: دور القوى السياس��ية اإلس��المية يف 
مواجهة التغريب والفرنسة:

بالرغ���م من عدم انضواء اجلزائر رس���مّيًا حتت لواء 
املنظمة الفرانكفونية؛ إال أنها تُعد البلد الثاني في العالم 
من حيث عدد الفرانكفونيني؛ إذ تبلغ نس���بة املتحدثني 
بالفرنس���ية 50% من الس���كان من مجم���وع 5) مليون 

جزائري، وسبب هذه اإلشكالية عائد إلى أمرين اثنني:

األول: هو سياس����ة الفرنسة التي مارستها فرنسا في 
اجلزائ����ر منذ احتاللها، عبر وس����ائل اإلعالم املختلفة 
ونَُخبها السياس����ية والفكرية. واحل����رب التي خاضتها 
فرنس����ا في اجلزائر جنحت فيها إل����ى حد كبير، وقد 
رسمت لنفسها هدًفا رئيًسا سماه  الفيلسوف ألكسيس 
دي توكفيل »فرنسة اجلزائر«، وطالت هذه الفرنسة جميع 

تيار أيديولوجي وثقافي وفكري يس���عى إلى تقويض اإلسالم بفرض=   (2(
=منط عيش غربي في مختلف قطاعات احلياة وش���تى شئونها، حتى 
يصير املسلم مقلًدا لإلنس���ان الغربي في لباسه وأكله وشربه ولسانه 

وتفكيره وطريقة نظرته لشئونه اخلاصة والعامة. 

أصبح��ت األح��زاب اإلس��المية تش��به مقبرة 
معنوية ألعضائها كلم��ا غالت في تقديس 
أفكار أو اجتهادات زعيم الحزب، وس��اهمت 
الجزائ��ر  ف��ي  الس��ائدة  الثقافي��ة  الحي��اة 
القائمة على ثقافة الشخص القائد الملهم 
الذي يملك الحقيقة المطلقة وال يقبل الرأي 

والرأي اآلخر في ذلك.



احنسار العمل السياسي اإلسالمي يف اجلزائر.. األسباب والتطلعات

399التقرير االسرتاتيجي الثامن

ش����رائح املجتمع اجلزائري، وأنتجت أجياالً متذبذبة، ال 
انتماء لها سوى والِئها لقيم املستعمر الدخيلة!

الثاني: أن اجلزائر تشكل عمق النفوذ الفرنسي في 
إفريقيا والعالم العربي واإلس���المي، وبالتالي س���عت 
فرنس���ا إلى مح���و الثقافة العربي���ة والهوية الوطنية 
ممثلة في دينها ولغتها، ورغم جهود الدولة اجلزائرية 
السترجاع كامل سيادتها، إال أن الذهنية السائدة في 
أعلى املستويات ال زالت تعتبر اللغة العربية لغة قدمية 
بالية غير قابلة ملواكبة التطور والتكنولوجيا، وخاصة 
بعد قطع مرحلة طويلة من مراحل العمل على تعريب 
التعليم واملؤسس���ات التعليمية والثقافية في اجلزائر 
في عهد الرئيس الش���اذلي بن جديد. فما الفائدة من 

تعريب اللسان والذهنيات مفرنسة؟! )1)

الواق���ع اجلزائري أثب���ت مبا ال يدعو للش���ك أن 
االس���تقالل في 2)19م ل���م يكن فعلّيً���ا، ولم يحقق 
للمواطن اجلزائري طموحاته، ولم يفهم اجلزائري بعُد 
ضرورة استرجاع مقومات هويته من لغة ودين وسيادة، 
والنتيجة تعيش���ها اليوم اجلزائر مبرارة، اجلزائري ال 
يحس���ن التحدث بأي من اللغتني، العربية والفرنسية 
)اللغة الهجينة)، وال يزال يتعامل مع فرنس���ا مبنطق 
التبعي���ة التامة، فيس���تلهم منها الع���ادات والقوانني 
والسلوكيات، وتزدري فئة منه انتماءها إلى أمة محمد 
صلوات الله وسالمه عليه، وتتشبه بأهل الكفر، معتبرة 

ذلك قمة التحضر والعصرنة!! )2)

يقول الباحث الفرنسي »جلبير قرنقيوم« في محاضرة ألقاها بوهران   (1(
سنة )199م: »هناك جزائر مختلفة عن فرنسا، وهي ليست »جزائرنا« 
لكنها تستدعي التعرف عليها. ولتجنب كل غموض أشير، من البداية، 
إلى أنني ال أعني »اجلزائر اإلسالمية أو اجلزائر الدميقراطية« لكن، 
بكل بس���اطة، ذلكم البلد الذي يدع���ى اجلزائر«. ونفس هذا الباحث 
الفرنسي هو الذي كتب، بصريح العبارة في مقاله املنشور على أعمدة 
مجلة Esprit عدد كانون الثاني 1995م: »إن هناك بوًنا شاس���ًعا بني 
اجلزائر التي يتحدث عنها كثير من مثقفيها املتفرنسني وبني اجلزائر 
العميقة. إنهم يتحدثون عن اجلزائر املمس���وخة ثقافًيا و»امِلأوربة« أي 
ذات املظه���ر األوروبي وليس عن اجلزائ���ر احلقيقية«. )انظر املقال: 
احلداثة واالستثناء اجلزائري - احللقة األولى- للدكتور محمد العربي 

الزبيري، موقع جريدة صوت األحرار اجلزائرية).
انظر املقال: عقدة اجلزائري: فرنسا، موقع جريدة البصائر اجلزائرية،   (2(

الناطقة باسم جمعية العلماء املسلمني اجلزائريني.

املبح��ث الث��اين: ط��رح جمموع��ة م��ن التوصي��ات 
واملقترح��ات ملواجه��ة موج��ات التغري��ب وحم��اوالت 

الفرنسة:

في هذه اجلزء من املبحث سأذكر توصيات مقترحة 
ف���ي املواجهة، وليس املقص���ود باملواجهة مجرد الرد 
فالنقد البن���اء يُعد من أهم عناص���ر املواجهة وهذه 

التوصيات هي: 

1 – يف السياسة: 

أ – السلطة:

- املناصحة املس���تمرة للمس���ئولني في الس���لطة، 
وتذكيرهم بخطورة التغريب والفرنس���ة، ومسئوليتهم 
عن األمة، وأن التمكني لهذه الفئة املنحرفة س���تكون 

عاقبته وخيمة عليهم في الدنيا واآلخرة. 

– قبول األحزاب اإلس���المية الي���وم للدولة القومية 
الوطنية، وتخلصها ضمنّيًا ع���ن مثالية إقامة الدولة 

اإلسالمية. 

– مس���ايرة التعايش بني التيار اإلس���المي والتيار 
التغريبي مبا يخدم األهداف الوطنية الكبرى: التنمية، 

السلم االجتماعي، االستقرار السياسي.

- دعوة رموز االجتاه التغريبي ودعاة الفرنس���ة إلى 
احلوار، مع التركيز على تناقض أفكارهم ومناقش���تها 
مبنهج علمي رصني، واالبتعاد قدر املستطاع عن السب 

والشتم والتعصب في الرأي. 

- وضع حد للتغ���ّول اإلداري الذي ميارس���ه دعاة 
الفرنس���ة على أصحاب التيار اإلسالمي، خاصة في 

مجاالت التوظيف والترقية.

ب – األحزاب اإلسالمية: 

اإلصالح اخلارجي فق���ط ال يكفي ملواجهة موجات 
التغريب والفرنس���ة، ولكن ال بد م���ن إصالح البيت 
داخلّيًا من أجل دخول احلركة اإلسالمية مجال العطاء 
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واملساهمة البناءة؛ وذلك باعتماد هذه التوصيات:

– إع���ادة صياغة توجه���ات األحزاب اإلس���المية 
وخطاباتها بالنسبة للنواحي الفكرية املهمة، مثل إقامة 
الدولة اإلس���المية، التعامل مع النه���ج الدميقراطي 
السائد في البالد، التعاون مع »اآلخر« غير اإلسالمي  
ف���ي الفناءات الفكري���ة املتعددة، اإلجم���اع على نبذ 

العنف.. إلخ.

– توفيق األحزاب اإلسالمية في اجلزائر بني املبادئ 
الدميقراطية التي تدعو إلى احلرية وحقوق اإلنسان، 
وحرية التعبير... وبني املبادئ اإلس���المية التي تدعو 
إلى احترام مثل هذه املب���ادئ، والتي تعتبر من ركائز 

اإلسالم الكبرى.

– تثم���ني تعاظم تي���ار قوي داخل جزء م���ن التيار 
اإلسالمي اجلزائري »السلفيني« الذي يدعو للمهادنة 
والتدرج ف���ي املواجهة، واس���تعمال األدوات احلديثة 

للوصول إلى موقع التأثير. 

- حس���ن اختيار األحزاب اإلسالمية ممثلي الشعب 
على املستوى احمللي أو البرملاني أو التنفيذي، شريطة 

متتعهم بالنزاهة والكفاءة واملصداقية واالستقاللية.

2 – يف اإلعالم:

- العمل على كس���ر احتكار االجتاه التغريبي ودعاة 
الفرنس���ة لإلعالم، ومطالبة الدولة بإصدار الصحف 
التي تعّبر ع���ن توجه املجتمع احلقيقي، واملش���اركة 

الفاعلة في كل وسائل اإلعالم املختلفة.  

3 – يف الدعوة:

- تفعيل العمل الدعوي والتربوي للمسجد من جديد 
وبّث الروح فيهما، مع استغالل كل الوسائل احلديثة. 

- العمل على تقوية املؤسسات اإلسالمية ودعمها مادّيًا 
ومعنوّيًا: املؤسسات اخليرية، املراكز الثقافية اإلسالمية، 

املدارس والكتاتيب القرآنية، الزوايا الدينية. 

4 – يف اجملتمع:

- ش���ن حمالت دعوية عل���ى الذي���ن يبالغون في 
االقتداء بالغ���رب، وبيان مخالفتهم لدينهم وتقاليدهم 
وأعرافهم )مثاًل: الوشم، ارتداء السالسل واألقراط، 

لبس الضيق والقصير والشفاف، وحلق القزع...).

- العمل على تكريس اللغة العربية، ومحاولة تغليبها 
على الفرنس���ية في عدد الساعات املخصصة لها في 

جميع األقسام واألطوار التعليمية.

- التحذير من االنفتاح املبالغ فيه على اللغة الفرنسية، 
حتى ال تصبح هي اللغ���ة املفضلة في التخاطب لدى 
العديد من النخب الثقافية والسياس���ية واالقتصادية، 

أو عند عامة الشعب. )1)

� تفعيل التنشئة اإلسالمية للطفل من مرحلة الروضة 
إلى املراحل األساسية في التربية والتعليم.                                

اخلامتة
في ختام هذه الدراسة عن »انحسار العمل السياسي 
اإلسالمي في اجلزائر.. األسباب والتطلعات«، يتضح 
لنا ضرورة تفعيل العمل السياسي، وبعثه، وإثرائه من 
جديد في الس���احة اجلزائرية، وذلك باتخاذ العديد 
من اآلليات من أجل اس���ترداد املبادرة من جديد. وقد 
اجتمعت األحزاب اإلس���المية بأحد فنادق العاصمة 

ف���ي الوقت الذي قامت وزارة التربية الوطنية بوضع ش���روط صارمة   (1(
لتنظيم ومراقبة نش���اط وعمل مؤسس���ات التعليم اخلاصة املعتمدة 
باجلزائر، والبالغ عددها 141 مؤسس���ة خاص���ة تدرس أزيد من )2 
ألف تلميذ وبصفة مس���تمرة، من خالل إلزامها في دفتر الش���روط 
عل���ى التدريس باللغة العربية، باملقابل فإن وزارة الش���ئون اخلارجية 
الفرنسية، بالتنسيق مع سفارتها باجلزائر ووكالة تدريس الفرنسية في 
اخلارج، انتهت من بناء مدرسة ابتدائية فرنسية تتكون من 12 قسًما، 
بقيم���ة مالية تقدر ب�400 مليون دينار ببلدية دالي إبراهيم بنب عكنون 
اجلزائ���ر العاصمة، وفتحت أبوابها للتالمي���ذ في آذار 2010م )انظر 
املقال: فرنس���ا تقرر فتح مدارس باجلزائر لتعليم اللغة الفرنسية، في 

0) أيلول 2009م
http://www.fkirina.com/spip.php?article908)  :الرابط
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للتباح���ث حول أس���باب تراجع ش���عبية هذه األحزاب، بعدما كان���ت يُضرب بها املثل في عدد األتباع وحش���د 
اجلماهير.)1)

وىف هذا اإلطار، ميكن أن نرصد أهم النقاط الرئيس��ة اليت قد متّكن من بعث إس��المي جديد يف العمل السياس��ي 

نذكر منها:

- جتديد اخلطاب اإلس���المي املوّجه إلى الرأي العام، ومحاولة كس���به، مع التركيز على القضايا العامة التي 
تشغله، ومدافعته عنها، واالبتعاد قدر املستطاع عن الشعارات السياسية الدمياغوجية وعن النشاطات املوسمية، 

واالعتماد على العمل املؤسسي املستمر.

- االلتزام بالتنش���ئة السياسية اإلسالمية الواعية، وإعداد وتدريب القيادات السياسية على كيفية التعامل مع 
املشاكل واتخاذ القرارات، وفرض مبدأ التداول على السلطة، وتنسيق جهود األحزاب اإلسالمية فيما بينها.

- إعادة بناء املؤسس���ات القائمة داخل األحزاب اإلسالمية، واملساهمة الفعلية في مؤسسات املجتمع املدني، 
وأن ال تبقى حبيسة جدران املساجد، وعليها أن تعايش اآلالم الفعلية للمواطنني.

- جتنب اإلقصاء واالستئصال، وذلك بفتح األبواب دائًما للتحاور، خاصة مع األحزاب الوطنية والدميقراطية؛ 
ألن جتارب احلركات اإلسالمية أكدت أن غياب االحتكاك بني التيارات األيديولوجية املختلفة هو أحد األسباب 

ع الهوة وتفتح املجال واسًعا أمام الفتنة. التي توسِّ

- الوع���ي بأن العن���ف املضاد قد جّر على البالد مفاس���د كبيرة، عطلت على األم���ة مصالح عظيمة عاجلة 
وآجلة.

وهو اجتماع انعقد للمرة األولى منذ توقيف املسار االنتخابي في 1992م، مببادرة من حركة مجتمع السلم.  (1(
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معلومات إضافية
مشاركة األحزاب اإلسالمية يف االنتخابات الرئاسية اجلزائرية

االنتخابات الرئاسية يف 16 تشرين الثاين 1995م

مالحظاتاملرتبةالنسبة %أصوات الناخبنياحلزباملرشح

من 4 مرشحني )*)252%2.971.914حركة املجتمع اإلسالميمحفوظ نحناح
الناخبني )75%)، ويقدر  املرتبة األولى بنسبة )1)%) وعدد األصوات )18).7.088)، وكانت نسبة  اليامني زروال على  الرئيس  )*) حصل 

عددهم ب� 12.087.281 من أصل 9.904)15.9 مسجلني.

االنتخابات الرئاسية يف 15 نيسان 1999م )*(

أصوات احلزباملرشح
مالحظاتاملرتبةالنسبة %الناخبني

من 7 مرشحني )**)95.33%398.418حركة اإلصالح الوطنيعبد الله جاب الله

الرئاسية منذ ترشح الشيخ محفوظ نحناح في رئاسيات 1995م؛ نظًرا  )*) لم تقدم حركة مجتمع السلم أي مرشح لها في االنتخابات 
اللتزامها مبفاعيل التحالف الرئاسي بينها وبني حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الدميقراطي.

للجبهة  املقربني  ومن  اإلسالميني.  على  )تنظيم محسوب  املعتمدة  غير  والعدل  الوفاء  زعيم حركة  اإلبراهيمي  طالب  أحمد  )**) حصل 
اإلسالمية لإلنقاذ احملظورة) حصل على املرتبة الثانية، وبنسبة ))12.5%)، رغم انسحابه املبكر عشية يوم االنتخابات مع باقي املرشحني 

عدا بوتفليقة بعد أن اتهموا احلكومة بالتزوير.

االنتخابات الرئاسية يف 8 نيسان 2004م )*(

مالحظاتاملرتبةالنسبة %أصوات الناخبنياحلزباملرشح

من 6 مرشحني )**)02.53%511526حركة اإلصالح الوطنيعبد الله جاب الله

)*) لم تقدم حركة مجتمع السلم أي مرشح لها.

)**) حصل الرئيس بوتفليقة على املرتبة األولى بنسبة )84.99%) وعدد األصوات ))5172)8)، وكانت نسبة الناخبني )58.07%) ، ويقدر 
عددهم ب�10.508.777 من أصل 18.097.255 مسجلني.

االنتخابات الرئاسية يف 9 نيسان 2009م )*(

مالحظاتاملرتبةالنسبة %أصوات الناخبنياحلزباملرشح

من 6 مرشحني )**) )***)37.14%176674حركة اإلصالح الوطنيمحمد جهيد يونسي
/6 واألخيرة92.0%132242مستقلمحمد السعيد

)*) لم تقدم أيًضا حركة مجتمع السلم أي مرشح لها في هذه االنتخابات الرئاسية.

)**) حصل الرئيس بوتفليقة على املرتبة األولى بنسبة )90.24%) وعدد األصوات )12911705)، وكانت نسبة الناخبني 74.11%، ويقدر 
عددهم ب� 05),51),15 من أصل )8),20,595 مسجاًل.

)***) احتلت رئيسة حزب العمال ذات التوجهات التروتسكية، لويزة حنون، املرتبة الثانية بنسبة )4.22%) وعدد األصوات )04258)). 
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املصدر:

 - دليل اجلزائر السياسي لرشيد بن يوب، الطبعة األولى – كانون الثاني 1999م، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية
 الرغاية اجلزائر )االنتخابات الرئاسية).

 - نتائج وزارة اخلارجية اجلزائرية ووزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
 - يوميات اخلبر واملساء والشعب، والوطن واملجاهد وليبيرتي ولوسوار داجليري باللغة الفرنسية.

- املوسوعة احلرة – ويكيبيديا- االنتخابات الرئاسية اجلزائرية.

مشاركة األحزاب اإلسالمية يف االنتخابات الربملانية
 انتخابات اجمللس الشعيب الوطين اجلزائري يف 26 كانون األول 1991م

عدد الناخبني: 14770))1.
عدد األحزاب املشاركة 49 حزًبا من أصل 58 معتمدة.

املرشحني: 5712 مرشًحا:91)4 مرشًحا حزبّيًا، 1021 أحرار.
نسبة املشاركة 58.55%،  نسبة االمتناع %41.

مترشحون انتُخبوا في الدور األول في )5) دائرة من مجموع 0)4 دائرة:
اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ: 188 مقعًدا، جبهة القوى االشتراكية: 25 مقعًدا، جبهة التحرير الوطني: )1 مقعًدا، 

األحرار: ) مقاعد.
املقاعد املتبقية 180 يجري التنافس عليها في الدور الثاني: 

اجلبهة اإلس���المية لإلنقاذ: 171 مرش���ًحا، جبهة التحرير الوطني: 158 مرش���ًحا، جبهة القوى االشتراكية: 
)1مرشًحا، التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية: ) مرشحني، األحرار: 7 مرشحني، حركة حمس: ) مرشحني. 

حركة النهضة: مرشحان.

انتخابات اجمللس الشعيب الوطين اجلزائري يف 5 حزيران 1997م )*(  

املرتبةعدد املقاعدالنسبة %عدد األصواتالقوائم

الثانية14.8069%1553154حركة مجتمع السلم

الرابعة27.7034%915446حركة النهضة

)*) عدد املسجلني: 09).7)7.)1، عدد األصوات املعبرة: 52))1049 بنسبة %95.04.
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انتخابات اجمللس الشعيب الوطين اجلزائري يف 30 آيار 2002م
نسب التمثيل بعد تشريعيات 2002م

ل %احلزب سبة التمثي ن

51.16 جبهة التحرير الوطني
12.08التجمع الوطني الدميقراطي 

11.05حركة اإلصالح الوطني
9.77حركة مجتمع السلم

7.71أحرار )مستقلون)
5.40حزب العمال

2.06اجلبهة الوطنية اجلزائرية
0.26حركة الوفاق الوطني

0.26حركة النهضة
0.26حزب التجديد اجلزائري

 مقارنة بني عدد مقاعد األحزاب اجلزائرية
يف التشريعيات الثالث )1991، 1997، 2002م(

199119972002احلزب
--188اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ

15548-التجمع الوطني الدميقراطي
1564199جبهة التحرير الوطني

6938-حركة مجتمع السلم
341-حركة النهضة

43--حركة اإلصالح 
421-حزب العمال 

-2519جبهة القوى االشتراكية
-19-التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية 

1129-األحرار )املستقلون)
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ويب���ني اجلدول الس���ابق التغري الذي ط���رأ على خريطة القوى السياس���ية داخل الربمل���ان اجلزائري يف 
العشرية املاضية:

- حل اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ واختفاؤها عن الساحة السياسية.

- االنهي���ار الكبير الذي ُمنيت به حرك���ة النهضة؛ حيث انخفض عدد املقاعد التي بحوزتها من 4) مقعًدا في 
تشريعيات 1997م إلى مقعد واحد فقط )مطعون فيه) في تشريعيات 2002م.

- تراجع حركة مجتمع السلم وفقدانها ألكثر من 50% من عدد مقاعدها في تشريعيات 2002م، فقد تراجعت 
من 9) مقعًدا في تشريعيات 1997م إلى 8) مقعًدا فقط في انتخابات 2002م.

انتخابات اجمللس الشعيب الوطين اجلزائري يف 17 آيار 2007م

املراتب املتحصل عليها يف االنتخابات

املرتبةاملؤشر )+) و)-)عدد املقاعدالنسبة %أصوات الناخبنيرئيس احلزباسم احلزب

4+552,10464.95214أبو جرة سلطانيحركة مجتمع السلم

7+354. 39%194,067فاحت الربيعيحركة النهضة

409-53.23%144,880عبد الله جاب اللهحركة اإلصالح الوطني

 املصدر:

 - دليل اجلزائر السياسي لرشيد بن يوب، الطبعة األولى – كانون الثاني 1999م، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية
 الرغاية اجلزائر )االنتخابات البرملانية).

 - نتائج وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
 - يوميات اخلبر واملساء والشعب، وأسبوعية املنقذ لسان حال اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، املجاهد باللغة الفرنسية.

- املوسوعة احلرة – ويكيبيديا- انتخابات برملانية جزائرية.
- اجلزيرة نت: )القوى البرملانية اجلزائرية بعد تشريعيات 2002م) الرابط:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BE117068-803C-406A-B9EC-69424CDF01CD.htm

 - موقعي اجلزيرة نت والعربية نت، ويوميتي اخلبر والشروق.
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ملخص الدراسة
لكل معركة أدواتها وأسلحتها التي بها جتاهد األمة عدوها وتخوض صراعها، وميثل اإلعالم اليوم أمضى 
األس���لحة وأش���دها فتًكا في معركة التحرر من الهيمنة والتبعية وصد الغزو والعدوان على األرض والعقيدة 
والقيم . وأي محتل يس���تهدف في حربه منظومة القيم واملفاهيم ألبناء البالد التي يحتلها ساعًيا بذلك إلى 
تغييرها وتبديلها مبا يتوافق مع مشاريعه ومنظومته الفكرية والسياسية واالجتماعية، ومن هنا تتجلى أهمية 
املقاومة اإلعالمية ودورها، وتأثيرها في تبني اإلعالم املقاوم وفي تبني عملية التحرر من التبعية اإلعالمية 

واالختراق الثقافي واملعرفي الذي متارسه املؤسسات اإلعالمية الغربية واملتغربة.
تس���عى هذه الدراسة إلى ترس���يخ مفاهيم املقاومة اإلعالمية، وبيان مش���روعيتها من الناحيتني الفقهية 
والقانونية؛ فإذا كانت مقاومة العدوان واالحتالل أمًرا أقرته شرائع السماء وقوانني األرض، فإن هذا ينطبق 
على كل ما يندرج حتت مفهوم املقاومة من جزئيات وأنواع كاملقاومة العس���كرية واالقتصادية والسياس���ية 

والدبلوماسية واالجتماعية والثقافية ومنها املقاومة اإلعالمية.
وتُبرز الدراس���ة أهمية بناء املقاومة اإلعالمية وفق التخطيط )الريادي) االستراتيجي متخذة من اإلعالم 
املقاوم ميدانًا لبلورة األفكار، واالرتقاء بها مبا يتناسب وحاجة األمة إليها في معركتها للحفاظ على وجودها 
وقيمها ورس���التها. وحتى يحقق التخطيط للمقاومة اإلعالمي���ة الغاية املرجوة ال بد من وضع وحتديد أهم 
عناصره، وهي: حتديد الرؤية عند املقاومة اإلعالمية، وحتديد الرسالة التي سيتم تقدميها، وحتديد أهداف 

املقاومة اإلعالمية بقسميها األهداف العامة، واألهداف املرحلية.
وميكن حتديد األهداف العامة للمقاومة اإلعالمية س���واء لكونها جزًءا من املقاومة املس���لحة، أو لكونها 
متثل املواجهة اإلعالمية للهيمنة والتبعية واالختراق اإلعالمي الغربي للعالم اإلسالمي، في التعريف برسالة 
املقاومة، وغرس ثقافة املقاومة، حترير اإلنس���ان املسلم من التبعية اإلعالمية والثقافية للغرب، وإشاعة روح 
التماس���ك بني أبناء األمة، وتقوية روح الرباط واجلهاد بني املس���لمني، وإفش���ال مخططات العدو ومواجهة 
حربه النفسية، رفع معنويات املجاهدين، تصعيد احلرب النفسية ضد العدو، تقدمي مادة إخبارية عن العمل 

املقاوم، استثمار اإلجنازات املرحلية، إقامة صناعة إعالمية. 
وتقدم الدراسة مجموعة من النتائج والتوصيات التي تساعد العمل اإلعالمي املقاومة على االضطالع مبهامه اجلسيمة 

امللقاة على عاتقه واملنتظرة منه، كما حتدد الدراسة أهم استراتيجيات اإلعالم املقاوم كتوصيات للقائمني به.

د. عبد الرمحن سلوم الرواشدي

alruashdy@yahoo.com املشرف العام على وكالة حق اإلخبارية

 التخطيط الريادي )االسرتاتيجي) 
للمقاومة اإلعالمية
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مقدمة:

ل احتالل فلس���طني منعطًفا تاريخّيًا في تاريخ األمتني: العربية واإلسالمية، ورغم حركات التحرر العربية  شكَّ
واإلس���المية التي تلت هذا االحتالل، إال أن قضية فلس���طني ظلت اجلذوة التي أبقت الفكر اجلهادي واملقاوم 
ُمتَِّقًدا، رغم ما واجهته األمة من حتديات وعقبات وأزمات عصفت بها، حتى كادت تذهب بهويتها وقيمها، ثم جاء 
احتالل العراق لتكون املقاومة التي انطلقت ضده املشعل الذي أضاء من جديد سراج ثقافة املقاومة ليشّع بنوره 
على املدن العربية واإلس���المية؛ فأعادت الثقة ألبنائها لينطلقوا من جديد في تشكيل هويتهم ومنظومة قيمهم؛ 

وفق مرجعية الشريعة وإطارها املقاوم واملمانع.

إن املقاومة املعاصرة انطلقت ليس لتبني املشروع املقاوم املسلح فحسب، وإمنا امتدت تداعياتها ساعية إلحياء 
املقاومة الثقافية واإلعالمية والسياسية واالقتصادية؛ إذ وقعت هذه املجاالت حتت نير االحتالل. 

ومما ال ش���ك فيه أن أي محتل يس���تهدف في حربه منظومة القيم واملفاهيم ألبناء البالد التي يحتلها ساعًيا 
بذلك إلى تغييرها وتبديلها مبا يتوافق مع مش���اريعه ومنظومته الفكرية والسياس���ية واالجتماعية، السيما تلك 
املفاهيم والقيم التي تبقي جذوة السعي للتحرر من االحتالل بكل صوره وأشكاله متقدة ووهاجة في قلوب أبناء 
األمة احملتلة كلّيًا أو جزئّيًا، وأمتنا اإلس���المية اليوم تعيش أش���د معاركها في احلفاظ على وجودها وعقيدتها 
وقيمها ومفاهيمها التي من دونها فإن مصيرها إلى الذوبان في األمم املتغلبة، أو أن تذهب بشخصيتها اإلسالمية 

وتنسلخ عن هويتها ورسالتها الربانية في إخراج األمم من الظلمات إلى النور.

ومعل���وم أن لكل معركة أدواتها وأس���لحتها التي بها جتاهد األمة عدوه���ا وتخوض صراعها، ومعلوم أيًضا أن 
اإلعالم ميثل اليوم أمضى األس���لحة وأشدها فتًكا في معركة التحرر من الهيمنة والتبعية وصّد الغزو والعدوان 

على األرض والعقيدة والقيم. 

ومن هنا تتجلى أهمية املقاومة اإلعالمية، ودورها وتأثيرها في تبني اإلعالم املقاوم، وفي تبني عملية التحرر 
من التبعية اإلعالمية واالختراق الثقافي واملعرفي الذي متارسه املؤسسات اإلعالمية الغربية واملتغربة.

إن هذه الدراس���ة تس���عى أوالً إلى ترسيخ مفاهيم املقاومة اإلعالمية ومش���روعيتها، ومن ثم بنائها على وفق 
التخطيط االس���تراتيجي؛ متخذة م���ن اإلعالم املقاوم ميداًنا لبلورة األفكار، واالرتقاء بها مبا يتناس���ب وحاجة 

د. عبد الرمحن سلوم الرواشدي
alruashdy@yahoo.com املشرف العام على وكالة حق اإلخبارية

 التخطيط الريادي )االسرتاتيجي) 
للمقاومة اإلعالمية
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األمة إليها في معركتها للحفاظ على وجودها وقيمها 
ورس���التها، ولذا ج���اءت هذه الدراس���ة في مقدمة 
ومبحثني وخامتة: اس���تعرض املبح���ث األول مفهوم 
املقاومة اإلعالمية ومشروعيتها، بينما ناقش املبحث 

الثاني التخطيط الريادي للمقاومة اإلعالمية.

نس���أل الله التوفيق ف���ي معاجلة ه���ذه الفريضة 
العظيمة.

املبحث األول
مفهوم املقاومة اإلعالمية ومشروعيتها

املطلب األول: مفهوم املقاومة اإلعالمية: 

املقاومة هي: الدفاع عن احلقوق، أو هي حق الدفاع 
املشروع.

وهي ضمن الس���ن الكونية: طاقة حيوية تتمتع بها 
جميع الكائنات لتحافظ به���ا على حياتها، كما تصّد 
بها محاولة النيل من سالمتها وأمنها، وضمن النظام 
الدولي: استخدام القوة املس���لحة من جانب عناصر 
وطنية من غير أفراد القوات املسلحة النظامية؛ دفاًعا 
ع���ن املعالم الوطنية ضد قوى أجنبية، وس���واء كانت 
تلك العناصر تعمل في إطار تنظيم، يخضع إلش���راف 
وتوجيه س���لطة قانونية أو واقعية، أو كانت تعمل بناء 
على مبادرتها اخلاصة، وسواء باشرت هذا االستخدام 
للقوة املسلحة فوق اإلقليم الوطني أو من قواعد خارج 

اإلقليم.)1)

وأما اإلع���الم فهو عند املعاصري���ن: تزويد الناس 
باألخب���ار الصحيحة واملعلومات الس���ليمة واحلقائق 
الثابتة التي تس���اعدهم على تكوي���ن رأي صائب في 
واقعة من الوقائع أو مش���كلة من املش���كالت؛ بحيث 
يعبر هذا الرأي تعبيًرا موضوعّيًا عن عقلية اجلماهير 

)1)  د. جمال الضمور، دراس���ة مش���روعية اجل���زاءات الدولية والتدخل 
الدولي، ص )19 عن اس���تراتيجية املقاومة الشاملة، القاهرة، املركز 

العربي، ط1، ص 29

واجتاههم وميولهم.)2)

وميك���ن أن نعّرف املقاوم���ة اإلعالمي���ة))) بأنها: 
النش���اط اإلعالمي الذي يقاوم الغزو والعدوان على 
األمة بكل صوره، ويواجه الهيمنة والتبعية واالختراق، 
ويقدم رسالة األمة وقضاياها ذات العالقة عبر وسائل 

االتصال.

النش��اط اإلعالمي: قيد إلخراج ما سواه من أنشطة 
املقاومة العسكرية واالقتصادية والسياسية وغيرها.

الغ��زو: عملية دخول منّظم إلى أرض تخص جماعة 
أخ���رى دون إرادة أهلها، وبهدف االس���تيالء عليها، 
واحتاللها ظلًم���ا وعدواًنا)4)، ومنه الغ���زو الثقافي: 
وهو أخطر أش���كال االحتالل املعاصر؛ ألنه يسهم في 
إضعاف الش���عوب عن أمرها في معتقداتها وثقافتها 

وقيمها عن طريق نشر لغة احملتل وثقافته.

العدوان: هو اس���تعمال القوة املسلحة من ِقَبل دولة 
ضد س���يادة دولة أخرى، وضد س���المة أراضيها أو 

استقاللها السياسي.)5)

صوره: املقاومة اإلعالمية تواجه وتتناول في تغطيتها 
وحتليالتها جميع صور العدوان املادية واملعنوية، سواء 
أكان العدوان عس���كرّيًا أم اقتصادّيًا أم سياس���ّيًا أم 
دبلوماسّيًا أم اجتماعّيًا أم ثقافّيًا وبال شك إعالمّيًا. 

)2)  د. إبراهيم إمام، اإلعالم اإلسالمي املرحلة الشفهية، القاهرة، مكتبة 
األجنلو املصرية، 1980م، ص27.

)))  هنالك بعض املفاهيم التي تش���ترك أو تقت���رب منه، ومنها: اإلعالم 
اجلهادي، واإلعالم املقاوم. ونرى أن املصطلح الش���رعي هو اإلعالم 
اجلهادي، أما اإلعالم املقاوم فهو قاس���م مشترك بني كل اجلماعات 
املقاومة على اختالف مرجعياتها الفكرية ودوافعها القتالية. ومقاومة 
االحتالل هي مقصد من مقاصد تش���ريع اجلهاد، فإن لم يقتصر على 
مفهوم اإلع���الم اجلهادي فيمكن اجلمع بينهما حتت مس���مى إعالم 
املقاوم���ة اجلهادية، ينظر كتابنا اإللكتروني: اجلهاد اإلعالمي تأصيل 
وتفعيل، www.haqnews.net، ومقال صناعة اإلعالم املقاوم، مجلة 

البيان العدد )25.
)4) د. عبد الوهاب الكيالي، موس���وعة السياسة، بيروت، املؤسسة العربية 

للدراسات والنشر ط1، ج4/ 52).
)5) املرجع السابق ص 40 – 41.
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ويواج���ه الهيمنة والتبعية واالخت���راق: قيد إلخراج 
اإلعالم املقاوم الذي هو جزء منها.

والهيمن���ة والتبعي���ة كالهما ي���دالن على اخلضوع 
لآلخري���ن، إال أنه ف���ي الهيمنة يكون بدافع تس���لط 
اآلخري���ن، وفي التبعية يكون بداف���ع االنقياد الذاتي 

لآلخرين.)1)

وأما االختراق فهي سياس���ة تنتهجها الدول الكبرى 
إزاء املؤسس���ات واألنظمة التي له���ا ممانعة إلى حد 
ما جت���اه ثقافة الغرب ومادت���ه اإلعالمية، »لقد حل 
االختراق محل االس���تتباع؛ فتحولت التبعية الثقافية 

إلى عملية تكريس لثقافة االختراق«.)2)

ويقدم رسالة األمة وقضاياها، 
من أجل املزاوجة بني املعاجلة 
بصد  تكتف���ي  التي  الس���لبية 
الع���دوان أو كونه���ا رد فع���ل 
ألعمال اآلخرين، وبني املعاجلة 
اإليجابية بأن تبادر إلى تقدمي 
بقضاياها،  والتعريف  رسالتها 

وهذا األصل في نشاط اإلعالم اإلسالمي.

املطلب الثاني: مشروعية املقاومة اإلعالمية:

إن مقاوم���ة العدوان واالحتالل أمٌر أقرته ش���رائع 
السماء وقوانني األرض، وهذا ينطبق على كل ما يندرج 
حتت مفه���وم املقاومة من جزئي���ات وأنواع كاملقاومة 
والدبلوماسية  والسياس���ية  واالقتصادية  العس���كرية 

واالجتماعية والثقافية، ومنها املقاومة اإلعالمية.
)1) وقد قيل: بأنه ال يحق لدولة أن تدعي أنها مس���تقلة إذا كانت وسائلها 
اإلعالمية حتت س���يطرة أجنبية، ووس���ائلنا اإلعالمية تخضع للغرب 
حتى قبي���ل مطلع األلفي���ة الثالثة، وحددت الدكت���وره عواطف عبد 
الرحمن أهم صور التبعية اإلعالمية ف���ي ثالثة: التبعية التكنولوجية 
للدول الغربية، والتبعية السوسيوثقافية للشركات متعددة اجلنسيات، 
والتبعية األكادميية ملعاهد وكليات اإلعالم الغربية. ينظر، د. عواطف 
عبد الرحمن، قضايا التبعي���ة اإلعالمية والثقافية في العالم الثالث، 

الكويت، عالم املعرفة، 1984م، ص 100-)10 بتصرف واختصار.
)2) محمد عابد اجلابري، املسألة الثقافية،، بيروت، مركز دراسات الوحدة 

العربية، 1994م، ص 171.

ومعاجلة مسألة مشروعية املقاومة اإلعالمية ميكن 
أن ننظ���ر إليها من زاويت���ني: كونها جزًءا من املقاومة 
املسلحة؛ فتكون مش���روعيتها من مشروعية املقاومة، 
أو أنها أمر مس���تقل قائم بذاته مندرج ضمن أقسام 
املقاومة؛ وفي كال األمرين س���نحاول أن نس���تعرض 
مش���روعية املقاومة اإلعالمية من الناحيتني الفقهية 

والقانونية.

املشروعية الفقهية: 

إّن مفهوم مقاومة الع����دوان مندرج حتت مصطلح 
اجلهاد والقتال في س����بيل الله، ضمن منظومة الفقه 
اإلس����المي، ومتث����ل جه����اد الدفع 
بش����كل أدّق )))، وهو القتال لدفع 
العدو الصائل على املس����لمني أو 
بالد املس����لمني، وه����ذه النوع هو 
ما يطلق عليه املقاومة املس����لحة 
املنع  مقاومة  أو  املعاصر  باملفهوم 
أو املقاوم����ة املانع����ة، فإذا حضر 
العدو إلى بلد من بالد املسلمني؛ 
فإن����ه يجب على أهل البلد جميًعا 
رجالهم ونس����ائهم أن يخرج����وا لقتاله وال يحل ألحد 
أن يتخلى عن القي����ام بهذا الواجب؛ لقوله الله تعالى 

} ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ 
ٺ{  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ  
]التوبة: )12[، وعلى غيرهم من املسلمني إعانتهم بكل 
ما يحتاجون إليه من سالح أو عتاد أو رجال؛ ألن بالد 

املسلمني كالبلد الواحد.

 يقول اإلم���ام القرطبي: »قد تكون حالة يجب فيها 
نفي���ر الكل، وذلك إذا تعني اجله���اد بغلبة العدو على 
ُقْط���ر من األقطار؛ فإن كان ذل���ك؛ وجب على جميع 
أه���ل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفاًفا وثقاالً 

))) يقسم الفقهاء اجلهاد على نوعني: جهاد طلب، وجهاد دفع، وعلى ضوء 
ذلك يحدد حكمه ومشروعيته وشروطه. ويُقصد بجهاد الطلب: طلب 
العدو الكاف���ر وقتاله في عقر داره عندما تبدو لولي أمر املس���لمني 

املصلحة في ذلك، وهو فرض كفاية عند جمهور الفقهاء.

إن مقاوم��ة الع��دوان واالحت��الل أم��ر أقرته  
شرائع السماء وقوانين األرض، وهذا ينطبق 
عل��ى كل ما يندرج تح��ت مفهوم المقاومة 
م��ن جزئيات وأنواع كالمقاومة  العس��كرية 
واالقتصادية، والسياس��ية، والدبلوماسية، 
واالجتماعي��ة، والثقافية، ومنه��ا المقاومة 

اإلعالمية.
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ش���باًبا وشيوًخا، كّل على قدر طاقته، وال يتخلف أحد 
يق���در على اخلروج... ولو قارب العدو دار اإلس���الم 
ولم يدخلوها؛ لزمه���م أيًضا اخلروج إليه، حتى يظهر 
دين الل���ه وحُتمى البيضة، وحُتف���ظ احلوزة، ويُخزى 
الع���دو وال خالف في هذا«.)1) ويقول األلوس���ي عن 

قتال الكفار: »وهو فرض عني إن 
دخلوا بالدنا، وف���رض كفاية إن 

كانوا ببالدهم«.)2)

وزيادة في التأكيد على شرعية 
املقاوم���ة حينما يس���تجّد قيامها 
في أي بلد مس���لم، جند الفقهاء 
يصدرون  لها  املعاصرين  والعلماء 
فت���اوى تتعل���ق بحك���م كل حالة؛ 

اس���تناًدا إلى هذه األصول، كما في ح���ركات التحرر 
اإلس���المي ضد قوى االس���تعمار والتخريب والدمار، 
ومنها في فلسطني وأفغانستان، والصومال، والشيشان، 
والبوسنة والهرسك وكوسوفو. وفي العراق أفتى كثير من 
العلماء واملؤسسات الفقهية بأن اجلهاد في العراق هو 
جهاد دفع، وعلى ضوئه مت التأصيل الشرعي للمجاميع 

اجلهادية في العراق، ومنه استمدت شرعيتها.))) 

وأما عن مش���روعية املقاومة اإلعالمية بحد ذاتها، 
ف���إن مفهوم املقاومة اإلعالمية من���درج ضمن اجلهاد 
بالكلمة أو اجلهاد باللس���ان، أو اجلهاد اإلعالمي، وهو 
أمر مشروع بالكتاب والسنة، ومن أبرز األدلة على ذلك: 

قوله تعالى: } ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ{ ]الفرقان: 52[.

فاجلهاد في هذه اآلية مقصور على الدعوة باحلجة 
والبيان ال بالس���يف والس���نان، ولذا كان���ت املقاومة 

)1) اإلم���ام القرطبي، اجلامع ألحكام الق���رآن، راجعه: د. محمد إبراهيم 
احلفناوي ود. محمود حامد عثم���ان، مصر،  دار احلديث، 2002م 

.(487 / 10(
)2) ش���هاب الدين محمود األلوسي، روح املعاني تفس���ير القرآن العظيم 

والسبع املثاني، بيروت، دار الفكر، 1414- )199م )2/)10).
))) لالطالع على نصوص الفتاوى ينظر اجلهاد اإلعالمي تأصيل وتفعيل، 

املالحق، للباحث، على موقع وكالة حق اإلخبارية.

باللس���ان -أي املقاومة الدعوية واإلعالمية- هي أول 
ما ش���رعه الله تعالى من أنواع اجلهاد واملقاومة منذ 
البعثة، وخالل املرحلة املكية، يقول اإلمام الش���افعي 
رحمه الله: »فف���رض عليه إبالغهم، ولم يفرض عليه 
قتالهم، وأبان ذلك في غي���ر آية من كتابه«)4)، ويقول 
ش���يخ اإلسالم ابن تيمية رحمه 
الله: »فكان النبي صلى الله عليه 
وسلم في أول األمر مأموًرا أن 
يجاهد الكفار بلس���انه ال بيده، 
ويجادلهم  ويعظه���م  فيدعوهم 
بالتي هي أحس���ن ويجاهدهم 
بالق���رآن جه���اًدا كبي���ًرا، قال 
تعالى في س���ورة الفرقان وهي 
مكية }ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ{ 

]الفرقان: 52[: وكان مأموًرا بالكّف عن قتالهم.)5)

ويندرج ضمن ه���ذا املفهوم كل اآليات التي حتدثت 
ع���ن الدعوة واحلوار واملجادلة بالتي هي أحس���ن مع 

املشركني والكفار.

ومن األدلة قوله عليه الصالة والس���الم: َعْن أَنٍَس 
رضي الله عنه أَنَّ النَِّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- َقاَل: 
َوأَلِْسنَِتُكْم«.)))  َوأَنُْفِسُكْم  ِبَأْمَواِلُكْم  امْلُْشِرِكنَي  »َجاِهُدوا 
واللس���ان مظنة اإلعالم في لغ���ة العصر، وهذا يفيد 
مش���روعية اإلعالم املق���اوم، وفعل األم���ر يقتضي 
الوجوب، وضمير اجلمع ي���دل على أن األمة جميعها 

مخاطبة بذلك.

كما أمر النبي صلى الله عليه وس���لم شعراءه بالرد 
اُن  على إعالم املش���ركني؛ حيث قال حلسان: »يَا َحسَّ
أَِجْب َعْن َرُس���وِل اللَِّه، اللَُّهمَّ أَيِّْدهُ ِبُروِح الُْقُدِس« رواه 
البخاري، وفي رواية عن الَْب���َراَء َرِضَي اللَُّه َعنُْه َقاَل: 
اَن: »اْهُجُهْم أَْو  سَّ َم حِلَ َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَس���لَّ
َهاِجِهْم َوِجبِْريُل َمَعَك« رواه البخاري، وفي كال الروايتني 

)4) اإلمام الشافعي، أحكام القرآن: 2 / 9.
)5) اإلمام ابن تيمية اجلواب الصحيح ملن بدل دين املس���يح، الرياض، دار 

العاصمة 1414ه�، 1 / 7)2.
))) رواه اإلمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه األلباني.

� أي المقاوم��ة  كان��ت المقاوم��ة باللس��ان 
الدعوية واإلعالمية � هي أول ما ش��رعه اهلل 
تعالى م��ن أن��واع الجه��اد والمقاومة منذ 
البعثة وخالل المرحلة المكية، يقول اإلمام 
الش��افعي رحمه اهلل: ففرض عليه إبالغهم 
ول��م يفرض علي��ه قتالهم وأب��ان ذلك في 

غير آية من كتابه
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استعمل النبي صلى الله عليه وسلم فعل األمر. 

ثانًيا: املشروعية القانونية:

لقد أعطى القانون الدولي للش���عوب في س���عيها 
املش���روع نحو احلصول على حقها في تقرير املصير، 
وممارسة هذا احلق في أن تسلك من الوسائل السلمية 

وغير السلمية ما تراه مناسًبا لها. )1)

فقد أصدرت األمم املتحدة، السيما جمعيتها العامة، 
قرارات ع���دة أكدت فيها حق الش���عوب في الكفاح، 
ومقاومة الس���لطات املستعمرة أو احملتلة، أو تلك التي 
متارس تفرقة عنصرية صارخة، وإس���باغ حماية على 
أسرى احلرب وعلى أفراد املقاومة الشعبية املسلحة، 
وحركات التحرر الوطني، ومن أبرز هذه القرارات: ما 
جاء في املادة 51 من ميثاقها التي تنص على: ليس في 
هذا امليثاق ما يضعف أو ينتقص احلق الطبيعي للدول، 
فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت 

قوة مسلحة على أحد أعضاء »األمم املتحدة«.)2)

ومنها القرار الصادر ف���ي 1977م وجاء فيه: تؤكد 
اجلمعية العامة من جديد مش���روعية كفاح الشعوب 
في سبيل االستقالل والس���المة اإلقليمية، والوحدة 
الوطنية، والتحرر من السيطرة االستعمارية واألجنبية، 
ومن التحكم األجنبي بجميع ما أتيح لهذه الشعوب من 

وسائل مبا في ذلك الكفاح املسلح.)))

)1) د. محمد ش���وقي عبد العال، الوضع القانوني للمقاومة الفلس���طينية 
املس���لحة في ضوء أحكام القانون الدولي، ينظر استراتيجية املقاومة 

الشاملة ص27 .
)2) ومنه���ا الق���رار رقم 49)2 / د- 25 واملؤرخ ف���ي 0) نوفمبر 1970م، 
والق���رار 2852 / د- )2 والصادر في عام 1971، وفي البرنامج الذي 
أقرت���ه اجلمعية العامة لألمم املتحدة ف���ي 12/ 10/ 1972 وعنوانه 
)برنامج العمل من أجل التنفيذ التام إلعالن منح االس���تقالل للبلدان 

والشعوب املستعمرة).
))) كم���ا أعلنت اجلمعية العامة ل���ألمم املتحدة في القرار رقم )10) في 
12/ 12 / )197، مجموعة من املبادئ األساسية لتثبيت ذلك، ومنها: 
نضال الشعوب الواقعة حتت السيطرة االستعمارية واألجنبية واألنظمة 
العنصرية في س���بيل حتقيق حقها في تقرير املصير واالستقالل هو 
نضال شرعي، ويتفق متاًما مع مبادئ القانون الدولي. هيثم الكيالني،=  

كم���ا اعترفت املنظمات الدولية اإلقليمية الس���يما 
جامع���ة ال���دول العربية، بحركات املقاومة الش���عبية 
املسلحة، وبشرعية كفاحها املسلح، ومتثيلها لشعوبها، 
كما سمحت لها بحضور اجتماعاتها ومؤمتراتها بصفة 
مراقبني، فضاًل عن ممارسات الدول، والتي جتسدت 
في اعتراف ع���دد كبير منها بهذه احلركات والدخول 
معه���ا في عالقات دولية ومد يد الع���ون لها)4)، وأية 
مش���روعية للمقاومة املسلحة؛ فهي تعد من باب أولى 

مشروعية للنشاط اإلعالمي الصادر عنها.

وأم���ا مش���روعية املقاومة اإلعالمي���ة لذاتها؛ فإن 
التأكيد على مش���روعية املقاوم���ة اإلعالمية، وحّث 
وس���ائل اإلعالم كاف���ة على تبني حق الش���عوب في 
مقاومة االحت���الل ورد العدوان جتل���ت في القوانني 
اإلعالمية، وبخاصة مواثيق الش���رف اإلعالمي التي 
أصدرتها جهات دولية وعربية وإس���المية، ومن أبرز 

ما جاء فيها: 

إعالن »اليونسكو« حول وسائل اإلعالم)5)، وتضمنت 
املادة الثانية منه الدعم اإلعالمي للمقاومة، فقد نصت 
على: »إنَّ وس���ائل اإلعالم تستطيع مبا لها من دور أن 
تساهم مساهمة فّعالة لتعزيز حقوق اإلنسان، وخاصة 
بالتعبير عن الش���عوب املضطه���دة التي تناضل ضد 
االستعمار، واالس���تعمار احلديث واالحتالل األجنبي، 
وكل مظاهر التمييز العنص���ري واالضطهاد والتي ال 

=اإلرهاب يؤسس دولة، منوذج إسرائيل، دار الشروق، القاهرة ط1 / 
1997م ص 22.

)4) الدكتور محمد ش���وقي عبد العال، دراس���ة الوضع القانوني للمقاومة 
الفلسطينية، ضمن اس���تراتيجية املقاومة الشاملة ص 4)- 5). وفي 
ح���رب العراق التي بدأتها أمريكا وبريطانيا من دون أي غطاء قانوني 
وال تخويل مش���روع حتى أطلق عليها مجل���س األمن صفة االحتالل، 
فق���د أصدر مجلس األمن ف���ي حزيران )200 الق���رار )148، وورد 
في الفقرتني )1 و 14 أن املجلس يس���لم بالصالحيات واملس���ئوليات 
وااللتزام���ات احملددة مبوجب القانون الدول���ي املنطبق على الواليات 
املتح���دة وبريطانيا بوصفهما دولتني قائمت���ني باالحتالل حتت قيادة 

موحدة.
)5) الصادر في باريس يوم 22 نوفمبر 1978م.
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تستطيع أن جتعل أصواتها مسموعة داخل أراضيها«.

ونص ميثاق الشرف اإلعالمي العربي)1)، في املادة 
السادس���ة منه على أن: تلتزم وسائل اإلعالم العربية 
بالنضال ضد االس���تعمار بجميع أش���كاله والعدوان 
مبختلف أس���اليبه، وجاء في املادة العاش���رة: يتعني 
على وس���ائل اإلعالم العربي أن تعطي أهمية خاصة 
لألخب���ار واملواد اإلعالمية العربي���ة عامة، ولألخبار 
وامل���واد اإلعالمية التي تقدمها وكاالت األنباء العربية 

والصديقة خاصة.

وأك���د ميث���اق الش���رف اإلعالمي اإلس���المي)2)، 
ه���ذا احلق في املادة اخلامس���ة منه عل���ى أن: يلتزم 
اإلذاعيون املس���لمون باجلهاد ضد االس���تعمار بكافة 
أشكاله والعدوان بش���تى صوره، وباحلركات الفاشية 
والعنصري���ة، وباجلهاد ضد الصهيونية واالس���تعمار 
االس���تيطاني، وأش���كال القمع والقهر التي متارسها 
إسرائيل ضد الش���عب الفلسطيني، وباليقظة الكاملة 
ملواجهة تلك الغزوة الضارية التي تس���تهدف تقويض 

الذات اإلسالمية. 

ونص ميث���اق جاكرتا لإلعالم اإلس���المي في عام 
1980م ف���ي امل���ادة الرابعة منه على ض���رورة التزام 
اإلعالميني ووسائل اإلعالم أن يتعهدوا باملجاهدة من 
أجل حترير فلس���طني، وفي مقدمته���ا القدس وكافة 

األقطار اإلسالمية املضطهدة.)))

ونص ميثاق الش���رف الذي أعدته رابطة الصحافة 
اإلسالمية في عام )200م على: أن تتحمل الصحافة 
اإلسالمية مسئولية احلفاظ على هوية األمة وعقيدتها 
وفكرها من أي اعتداء، كما تتحمل مسئولية احلفاظ 

املنعقد في القاهرة )2�)/1978/8م).  (1(
الذي أعدت���ه منظمة إذاعات الدول اإلس���المية في رجب 95)1 ه�   (2(

املوافق متوز 1975م.
د. ط���ه أحمد املرجعية اإلعالمية في اإلس���الم، عمان، دار النفائس،   (((

بغداد، دار الفجر، 2010م، ط1، ص )17.

على س���المة املجتمع ونس���يجه االجتماعي، وآدابه 
العامة التي ينبغي مراعاتها.

املبحث الثاني
التخطيط الريادي للمقاومة اإلعالمية

املطل���ب األول: مفهوم التخطي���ط الريادي 
)االسرتاتيجي):

لقد تطور مفهوم االس���تراتيجية بتطور املجتمعات 
البش���رية، وتوس���ع ليدخل في كل احلقول املعرفية، 
بعد أن كان مقتصًرا على العلوم العس���كرية، ويعرف 
واغنالز في القاموس اإلنكليزي؛ االستراتيجية بأنها: 
فن استخدام الوسائل لتحقيق األغراض، وتشمل أربع 

نواحي: 
- اختيار األهداف وحتديدها. 

- اختي���ار وحتدي���د األس���اليب العملي���ة لتحقيق 
األهداف. 

- وضع اخلطط التنفيذية بخطواتها كافة.
- تنسيق النواحي املتصلة.)4)

أما مفهوم التخطيط الريادي )االستراتيجي)؛ فقد 
برز ليشغل حيًزا كبيًرا في إدارة املؤسسات واملشاريع، 
وذلك من بداياته األولى من نشوئه على يد رانسون في 
أوائل ستينيات القرن العشرين، وحظي باهتمام متزايد 

في البحث والتطبيق والدعم السياسي واالقتصادي.

والتخطيط االستراتيجي هو: عملية التفكير املنطقي 
املنظ���م لتحليل اإلمكانات املتاحة: املادية والبش���رية 
واملعنوية بأفضل أس���لوب لتحقيق أهداف املؤسس���ة 
املرس���ومة، ويقدم التخطيط مجموعة من املزايا ذات 

األبعاد املهمة ألية مؤسسة تتبناه أو تعتمده منها:)5)
1- تقدمي برامج ناضجة تبّرر العمل ما دامت حتقق 

األهداف.

صالح خليل أبو أصبع، اس���تراتيجيات االتصال وسياساته وتأثيراته،، دار   (4(
مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط1، 1425ه�/ 2005م، ص 78.

د. مه���دي زويلف ود. أحم���د القطامني، العالق���ات العامة النظرية   (5(
واألساليب، القاهرة ص 49. 
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2- االبتع���اد عن االرجت���ال في اتخ���اذ القرارات 
واإلسراف في املال واجلهد والوقت.

)- االس���تغالل األمثل لوس���ائل االتص���ال املتاحة 
للوصول إلى اجلمهور.

4- مس���اعدة املؤسس���ة على مواجهة األحداث أو 
املواقف املفاجئة، وغير املتوقعة التي تصادفها، سواء 

داخلها أو خارجها.
5- التنس���يق بني فروع املؤسس���ة مبا ي���ؤدي إلى 

تكاملها.

التخطيط للمقاومة اإلعالمية: 

إن التخطيط الريادي للعملية اإلعالمية: هو رس���م 
املرس���ل يعمل على  ذهني لدى 
إعالمية من خالل  رؤية  حتقيق 
حتدي���د الرس���الة واأله���داف 
وفق خطط مدروسة  والوسائل، 
توظف اإلمكانات املتاحة، وتعتمد 
التغذية الراجعة والتقومي لتجعل 
النتيج���ة املترتبة ل���دى املتلقي 

إجناًزا.)1)

 رس��م ذه��ين: ألن التخطيط بشكل عام هو الصورة 
الذهنية ملا يُراد إجنازه، والرسم هو الوجه احملسوس 
للتصورات بأي شكل )منطوق أو مكتوب أو مرسوم). 

الرؤية اإلعالمية: قيد إلخراج ما سواها من الرؤى 
التي تعتمدها أنواع أخرى من التخطيط )كالعسكري 

واالقتصادي، واإلداري والتربوي وغيرها).

ه���ي  الرس��ائل واأله��داف والوس��ائل واخلط��ط: 
العناصر األساسية ألي تخطيط استراتيجي، وجميعها 

هنا محددة إعالمّيًا. 

التغذية الراجعة والتقومي: وهذان عامالن مهمان 
يساعدان على الدعم اإليجابي للنتيجة لتكون إجناًزا.

)1) د. طه أحمد، معجم مصطلحات الدعوة واإلعالم اإلس���المي، عمان، 
دار النفائس وبغداد، دار الفجر 2010م، ص 71.

فالتغذي��ة الراجعة أو رجع الصدى هو اس���تخدام 
املعلوم���ات املرتدة ف���ي عملية اتخاذ الق���رارات، أي 
اخلط���وة التي يتم مبقتضاها اس���تعادة البيانات بعد 
التصحي���ح، واإلضافة التخاذ ق���رار جديد أو تعديل 
الق���رار القائم، وفي اإلعالم هي اصطالح يس���تخدم 
في عملية االتصال بني مرس���ل ومستقبل. ويعني رد 
الفعل الذي يبديه مستقبل الرسالة اإلعالمية، والذي 
يعكس أثر الرسالة عليه.. هل فهمها؟ هل يقبلها؟ هل 

يرفضها؟ وهكذا.

والتقومي: هو العملية التي تقوم بها املؤسسة ملعرفة 
مدى النجاح والفش���ل في حتقيق األهداف، وكذلك 
معرفة نق���اط الضعف والقوة، 
وال تنحص���ر عملية التقومي في 
أنها تش���خيص للواقع، بل هي 
إلى  ويه���دف  للعي���وب،  عالج 
التي  والوس���ائل  الطرق  تعديل 
تستخدم للوصول إلى األهداف 
املنشودة، كما أنها قد تؤدي إلى 
تعديل األهداف نفسها إذا ثبت 

عدم مالئمتها حلاجات اجلمهور أو املتلقني. 

والفرق ب���ني التغذية الراجع���ة والتقومي أن األولى 
مصدره���ا املتلق���ي، والثاني مص���دره القائمون على 

العمل.

اإلجناز: ويعبر عن اجلانب اإليجابي ألثر الرس���الة 
اإلعالمية أو ما يُعرف إعالمّيًا باالستجابة اإليجابية، 
وه���ي إحدى ث���الث: حصول املتلقي عل���ى معلومات 
جدي���دة )زيادة معرفة)، أو تخليه عن مفاهيم خاطئة، 
أو استبدال مفاهيم خاطئة بأخرى سليمة )تصحيح).

املتلق��ي أو املس��تقبل: وه���و أحد عناص���ر العملية 
اإلعالمية وهو الهدف الذي تسعى العملية اإلعالمية 
إلى تشكيل شخصيته، أو تعديل قناعاته، وحمله على 

تبني مفاهيم وقيم معينة. 

التخطيط الري��ادي للعملي��ة اإلعالمية: هو 
رس��م ذهن��ي ل��دى المرس��ل يعم��ل عل��ى 
رؤي��ة إعالمي��ة م��ن خ��الل تحدي��د  تحقي��ق 
للرس��الة واأله��داف والوس��ائل، وفق خطط 
مدروسة توظف اإلمكانات المتاحة وتعتمد 
التغذية الراجعة والتقويم لتجعل النتيجة 

المترتبة لدى المتلقي انجاًزا
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املطلب الثان���ي: حمددات التخطي���ط للمقاومة 
اإلعالمية: 

 يتركز التخطيط اإلعالمي على املعلومات والبحوث 
الت���ي تني���ر الطريق، وع���ن طريقها ميك���ن حتديث 
األه���داف، ثم يأتي دور اخلطة العام���ة، أو املنهج أو 

لبلوغ  تتبع  التي  االس���تراتيجية 
أن  الطبيعي  وم���ن  األه���داف، 
تترجم اخلطة العامة إلى برامج 
تنفيذية، وحتى يحقق التخطيط 
الغاية املرج���وة، ال بد من وضع 
وحتديد أهم عناصره، وسنحاول 
رس���مها من خ���الل التخطيط 

للمقاومة اإلعالمية وهي:

حتديد الرؤية عند املقاومة اإلعالمية: 

الرؤي���ة هي التصورات املس���توعبة ل���كل العوامل 
والعناصر واإلرادة املتس���لحة بالتصميم على حتقيق 
النص���ر أو اإلجناز، ومتثل نقط���ة االنطالق أليِّ عمل 
ل الرؤية إطار العم���ل املقاوم وتصوغه  ريادي، وتش���كِّ
وتعطيه أساًسا ومنطلًقا في حتقيق مقاصد وأهداف 

املقاومة.

وتتمي���ز الرؤي���ة بالوضوح والعم���ق، وتكون جذابة 
وعميق���ة األثر ف���ي النفس وبس���يطة وفخمة املعنى 

ومستقبلية ومرنة.

وميكن حتديد الرؤية للمش��روع املقاوم بش��كل عام 
واملقاومة بشكل خاص باآليت:

املقاومة حق مش���روع وواجب ش���رعي، وهي أمثل 
السبل لتحرير اإلنسان واملجتمعات من الغزو والعدوان 
بكل أش���كاله وصوره وبناء املجتمع الصالح، واحلفاظ 
على هويته ووحدته وسيادته الكاملة وقيمه األصيلة. 

وحتاول املقاومة أن حترر األمة من الهيمنة والتبعية 
اإلعالمي���ة والفكرية والثقافي���ة والتربوية؛ ملا تنتجه 

الش���ركات متعددة اجلنس���يات وال���وكاالت الدولية 
واملؤسسات اإلعالمية، واألكادميية والبحثية، وتوقف 

االختراق داخل اإلعالم العربي واإلسالمي.

وهذا من أشد ما حتتاجه أمتنا؛ ألن التغريب ومسخ 
الهوية اإلس���المية ألبناء األمة واالنحدار باملجتمعات 
في مهاوي التسلية والرذيلة أكبر 
من محاربتها عس���كرّيًا، والفتنة 

أشد من القتل.

واألمة مس���ئولة ع���ن تفعيل 
املقاوم���ة اإلعالمية التي تغطي 
نش���اط املقاومة ب���كل صورها 
ومتعلقاته���ا ورس���التها، وتقدم 
املفاهي���م وقضاي���ا األم���ة في 
وس���ائل اإلعالم املتاحة، والتي تعم���ل على مواجهة 
وصّد التدفق اإلعالمي الذي ينال من أمتنا أو يغرس 

املفاهيم الغربية املنافية لطبيعة مجتمعاتنا.

 حتديد الرسالة:

الرس���الة اإلعالمية ه���ي إحدى عناص���ر العملية 
اإلعالمي���ة، وهي احملت���وى املعرف���ي والفكري الذي 
يريد املرس���ل نقله إلى املتلقي، أو جملة من املعلومات 
واألفكار واملعاني والتصورات التي يريد املصدر نقلها 

إلى املستقبل عبر الوسائل اإلعالمية.)1)

وي���رى بعض الباحثني أنه���ا: مجموعة الرموز التي 
تعّبر عن معاني محددة تقبل البث والنشر، ويرى بارن 
لند بأنها: املعنى أو األفكار املضمنة في قالب يحتويها 

ويجسدها.)2)

وبلغة مهنية متثل الرس���الة امل���ادة التحريرية التي 
تتضمنها الوسائل اإلعالمية، بياًنا أو تصريًحا أو خبًرا 

أو مقاالً، أو حتلياًل أو حواًرا. 

معجم مصطلحات الدعوة واإلعالم اإلسالمي، ص 2)1.  (1(
د. س���عيد إسماعيل صيني، اإلعالم اإلس���المي النظري في امليزان،   (2(

الرياض، ص 9)1.

األمة مسئولة عن تفعيل المقاومة اإلعالمية 
التي تغطي نش��اط المقاوم��ة بكل صورها 
المفاهيم  ومتعلقاتها ورسالتها، وتقدم 
وقضاي��ا األمة في وس��ائل اإلع��الم المتاحة، 
والت��ي تعمل عل��ى مواجهة وص��د التدفق 
اإلعالم��ي ال��ذي ين��ال م��ن امتن��ا أو يغرس 
لطبيع��ة  المنافي��ة  الغربي��ة  المفاهي��م 

مجتمعاتنا.
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ومما ينبغي مراعاته في هذه املادة التحريرية؛ السيما 
ة من قبل املقاومة بس���بب محدودية وسائلها أو  املعدَّ
لإلث���ارة املترتبة على أطروحاتها ومواقفها أو خلضوع 

مادتها اإلعالمية مليزان التحليل والنقد:

1- الدق��ة يف صياغتها: باستخدام املفردات املؤثرة 
نفس���ّيًا في املتلقني واملقبولة لديه���م، وكذلك جتنب 
األخط���اء التعبيرية أو اللغوية، س���واء أكانت كتابة أم 
لفًظا، وكذلك جتنب األلفاظ الغريبة واملستهجنة، وإن 
مراعاة ذلك يبعد العزوف عن متابعتها، ويشّجع املتلقي 

على االستزادة منها.

2- اإلجياز غري املخ��ل: فالتكرار غير املبرر واحلشو 
اإلنش���ائي واإلطناب ف���ي املقدمات تول���د امللل لدى 

املتلقي، مع مراعاة استيعاب احملتوى عند اإليجاز.

3- الص��دق والوض��وح: فالتثبت في نقل املعلومة، مع 
وضوح معانيها وواقعية نقلها، واعتماد ذلك منهًجا يؤدي 
إلى الثقة املتبادلة بني املرسل واملتلقي، ومن ثم التواصل 
الدائم بينهما حتى يتم اس����تيعاب الرسالة، والتأثر بها، 

مع االنتباه إلى عدم اإلغراق في اجلوانب الفنية.)1)

4- املواكب��ة: ال بد للرس���الة اإلعالمي���ة أن تكون 
مواكب���ة للحدث غير متراخية عن���ه أو منقطعة، ألن 
التراخي يؤدي إما إلى نفور املتلقي، أو إفس���اح املجال 
أمام اإلعالم اآلخر بالسيطرة عليه أو فرض معطياته 
ورؤيته على املتلقي، وعند الفراغ يتقبل اإلنسان ما هو 

موجود أو ال ينكره.

حتديد أهداف املقاومة اإلعالمية:

اله���دف اإلعالمي هو وصف للموق���ف املتوقع من 
املتلقي نتيجة تعرضه للرسالة اإلعالمية، ويُطلق لفظ 
اله���دف أيًضا على املتلقي ذات���ه؛ كونه الغرض الذي 
تُوّجه إليه سهام الرسالة اإلعالمية، والذي يعنينا هنا 

هو املعنى األول.)2)

وسائل االتصال: نقاًل عن اجلهاد اإلعالمي تأصيل وتفعيل مصدر سابق.  (1(
معجم مصطلحات الدعوة واإلعالم اإلسالمي ط2، ص 05).  (2(

وفي أي تخطيط اس���تراتيجي تقسم األهداف عادة 
إلى قس���مني: أهداف عامة، وأهداف مرحلية، وعلى 
ضوء ذلك ميكن أن نحدد األهداف التي تسعى املقاومة 

اإلعالمية إلى حتقيقها باآليت: 

األهداف العامة: 

وهي األهداف الرئيسة التي تعالج محوًرا ريادّيًا أو 
أكثر، وتكون مبثابة تفاصيل عامة له، ولذا يطلق عليها 

أيًضا األهداف الريادية.

ويندرج حتتها مجموعة من األهداف التنفيذية، ومتثل 
النهايات التي تسعى اإلدارة أو القيادة العليا للوصول 
إليها وحتقيقها، وهي األساس املوضوعي لعملية حتليل 
وفحص وتصميم، وتطبيق اخلطة الريادية، واألهداف 
الريادية ترتبط ارتباًطا مباش���ًرا باملش���كلة الرئيسة 

املهمة التي ُحّددت في حتليل املشكلة.

وميكن حتديد األهداف العامة للمقاومة اإلعالمية، 
س���واء لكونها جزًءا من املقاومة املس���لحة، أو لكونها 
متثل املواجهة اإلعالمي���ة للهيمنة والتبعية واالختراق 

اإلعالمي الغربي للعالم اإلسالمي، فيما يلي:

1- التعريف برسالة املقاومة: 

إن أه���داف اإلعالم املق���اوم احملوري���ة تكمن في 
التعريف بحقيقة الرس���الة، وطبيعة الصراع، وتقدمي 
ص���ورة حقيقية وصادقة للوقائ���ع واألحداث املتعلقة 
بعمل املقاومة اجلهادية ومحيطها، وتتحدد مس���ئولية 
اإلعالم العربي واإلس���المي جت���اه املقاومة بإيصال 
رس���الة اإلعالم املقاوم إلى جماهي���ر األمة والعالم، 
فإنه ميلك وسائل اإلعالم اجلماهيري، وعليه أن ينقل 
رسالة اإلعالم املقاوم من أفقها احملدود إلى اجلمهور 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

2- غرس ثقافة املقاومة:

إن األمة تريد من اإلعالم املقاوم أن يقدم لها ثقافة 
املقاوم���ة التي ترى من الوجوب أن حتتل مكانها داخل 
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املشروع احلضاري اإلسالمي، وفي الوقت نفسه؛ فإن 
هذا املش���روع ميكن أن يشكل القائد لكل الشعوب في 
كفاحها املش���روع ضد العوملة واالستغالل الرأسمالي 
واالقتص���ادي  والعس���كري  الثقاف���ي  واالس���تعمار 

والسياسي.)1)

وبص���ورة مجملة ينبغ���ي على اإلع���الم املقاوم أن 
يستثمر إجنازات النصر املرحلية التي حتققها املقاومة، 
ليغرس ثقافة النصر التي ترسخ في نفوس أبناء األمة 
الثقة بنفس���ها لتتجاوز الروح االنهزامية التي هيمنت 
على هذه النفوس طوال العقود املاضية بفعل اإلعالم 
الغربي وسياس���ة التبعية له من قبل وس���ائل اإلعالم 
العربي، فإن الغرب كما يقول الدكتور سليمان صالح: 
يس���تخدم وس���ائل االتصال احلديثة لتكريس ثقافة 
الهزمية واالستس���الم في العالم العربي، وهي ثقافة 
تقوم على اإلحس���اس بالدونية، وانهيار الثقة بالذات، 
فضاًل عن العجز والفشل، وعدم القدرة على اإلجناز 

وحتقيق االنتصار.)2)

كذلك فإن ثقافة املقاومة يجب أن تش���ّكل أساًس���ا 

د. صالح سليمان : املقاومة اإلعالمية وثورة االتصال، ينظر استراتيجية   (1(
املقاومة الشاملة ص )17.
املصدر السابق ص )17.  (2(

ملقاومة ثقافة الهزمية، وتوفير املعرفة التي تؤدي إلى 
إخراج اجلماهير العربي���ة من حالة اإلحباط، وإعادة 
القدرة للجماهير على التعامل مع العدو من غير تهويل 

وال تهوين.

إن ثقاف���ة املقاومة كما يق���ول باحث آخر: ال بد أن 
تتح���دى ثقافة اخلوف التي زرعتها وس���ائل اإلعالم 
الغربية والعربية أيًضا بع���دم جدوى مقاومة أمريكا، 
وأن الواقعية تقوم على االستس���الم- وال بد أن تتجه 
الستخدام وسائل اتصال جديدة ملقاومة هذه الثقافة 

بتوفير الكثير من احلقائق للجماهير.)))

وبعد أن حققت املقاومة إجنازات ميدانية، أصبحت 
املقاومة متثل أماًل للش���عوب اإلس���المية في رفض 
الهيمنة التي تسعى إلى تغييب دور اإلسالم في البناء 
احلض���اري، كما أنها متثل منطلًقا للتغيير، ولذا ال بد 
له���ذه املقاومة كما يقول أح���د الباحثني)4): أن تقدم 
بدياًل للواقع الراهن ومشروًعا شاماًل للتغيير، ولذلك 
فإن ثقافة املقاومة ال بد أن تقوم على أس���اس مشروع 
حضاري إسالمي ش���امل، وإن من حق اجلماهير أن 
تعرف هذا املش���روع وما يقدمه من حلول ملش���كالت 

املصدر السابق ص 171.  (((

املصدر السابق ص )17.  (4(

WO�O{u� Âu�— 
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العصر، ولصياغة احلياة اإلنسانية، ولتحقيق النهضة 
وإقامة حضارة العدل واحلرية.

3- حترير اإلنس��ان املس��لم م��ن التبعي��ة اإلعالمية 
والثقافية للغرب: 

إن حتري���ر األمة من صناعة التس���لية الغربية هي 
معركة ش���ديدة األهمية، وحيثما تكون معركة وعدوان 
تكون املقاومة. فاملقاومة اإلعالمية تسعى إلى حترير 
اإلنس���ان املس���لم من العبودية لإلعالم الغربي، ومن 
صناعة التسلية الغربية، كما تفتح املجال لتحرير األمة 
اإلسالمية من التبعية اإلعالمية والثقافية واالقتصادية 
والسياس���ية، وتفتح أمامها الطريق للنهضة، ذلك أن 
الغارقني في التس���لية الغربية ال ميك���ن أن يصنعوا 
النهضة، فتأثير تلك التس���لية ال يقل بحال عن تأثير 

الكحول واملخدرات.)1)

4- إشاعة روح التماسك بني أبناء األمة:

 ودعوتهم لالعتصام بحب���ل الله جميًعا؛ فال فرقة 
وال انقس���ام، بل معاونة على اخلي���ر والتقوى والبناء 
احلضاري لألمة، ومن يطالع تاريخ األمة اإلس���المية 
يجد أن هذه األمة ال تكون في وحدة وترابط ومؤازرة 

مثلما تكون عليه وهي تخوض معاركها اجلهادية.

5- تقوية روح الرباط واجلهاد بني املسلمني:

والتي من خاللها حتثه���م على الدفاع عن حقوقهم 
اإلنسانية، وحرياتهم وكراماتهم، ويحرضهم إعالمهم 
املقاوم على ذلك، ويقدم رس���التهم إلى العالم أجمع، 
فإن عزة املس���لمني تتجلى بعد اإلميان بالله تعالى في 
إحياء فريضة اجلهاد؛ فما ترك قوم اجلهاد إال ُذلوا.

6- إفشال خمططات العدو ومواجهة حربه النفسية:

 فاملعركة بيننا وبني العدو تدور على كس���ب العقول 
والقل���وب واملواقف، كم���ا تدور على كس���ب األرض 
واخليرات واملوارد واألس���واق، وهذا يعني تنوع صور 

استراتيجية املقاومة الشاملة ص 180.  (1(

القتال، ويعني أيًضا أننا نس���تطيع جميًعا أن نشترك 
باملقاومة حتى عندما يكون اجلهاد بالبالد اإلسالمية 

احملتلة غير متاح.

7- رفع معنويات اجملاهدين:

للمقاومة اإلعالمية هدف دعائي، يس���عى إلى رفع 
معنويات املجاهدين، وتعبئة مؤيديهم؛ بعرض إجنازات 

املقاومة اجلهادية وخسائر العدو.

8- تصعيد احلرب النفسية ضد العدو: 

ليؤثر ذلك في معنويات جنوده، وإضعاف دعم الرأي 
العام له في حروبه العدوانية، وإعداد دراسات علمية 

مكثفة لتعميق هذا األمر.

9- تقدمي مادة إخبارية عن العمل املقاوم: 

اإلعالم املقاوم يس���تطيع أن يق���دم املعلومات عن 
العمل اجلهادي املقاوم، وعلى إعالم األمة حتليل هذه 
املعلومات وتفسيرها، وإدارة النقاش حولها لترسيخها 

في عقول أبناء األمة.

10- استثمار اإلجنازات املرحلية: 

في اإلطار العملي ينبغي على املقاومة اإلعالمية أن 
تس���تثمر إجنازات النصر املرحلية، مبا يعزز األهداف 

العامة املستقبلية للمقاومة.

11- إقامة صناعة إعالمية: 

قادرة على إش���باع حاجة األم���ة للمضمون اجلاد 
واملتميز، وحترر األمة من التبعية اإلعالمية ومن الغرق 
في طوفان التس���لية الغربية، وتتضمن هذه الصناعة 
االرتقاء باملادة اإلعالمية وبامل���ادة التقنية، وبالكوادر 
البش���رية املتخصصة التي تتميز بالكف���اءة، والقدرة 
على حتش���يد وتنظيم وتوظيف كل الطاقات واملوارد 
املتاح���ة واملوارد األساس���ية البش���رية واالقتصادية 

والتكنولوجية.
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األهداف املرحلية:

ونعني بها األهداف قصي���رة األجل والعملية، التي 
حتقق خطة س���نوية، ويتم تقس���يمها على أساس ربع 
أو نصف س���نوي، وتتميز بالصف���ات التالية: محددة 
وواضحة، وقابلة للقي���اس، وممكنة التحقق، وواقعية 

ومحددة التوقيت.)1)

ويطلق عليه���ا أيًضا األهداف اخلاصة أو التنفيذية 
أو اإلجرائي���ة، وهي أقرب إلى امله���ام التي يجب أن 

يتوالها اإلعالم املقاوم ليقدم رسالته، ومنها:
1- ع���رض رس���الة املقاومة )امليداني���ة واملنهجية 
والسياس���ية) من خالل اخلطاب اإلعالمي الدعائي 
-املباش���ر وغير املباش���ر- م���ع االهتم���ام باإلعالم 

السياسي للمقاومة في املراحل املتقدمة.
2- صياغة خط���اب إعالمي له القدرة على التأثير 

في ال���رأي العام، واس���تقطاب 
التي  القضاي���ا  لدع���م  النخب 
تتبناها املقاومة، وتبني احلمالت 

اإلعالمية.
االس���تجابة  أثر  متابع���ة   -(
لرسالة املقاومة ونشاطها )سلًبا 
وإيجاًبا)، وتقدميها للجهات ذات 

العالقة.
التنس���يق مع اجلهات األخرى داخل التنظيم    -4
املقاوم )كالعسكرية والسياسية، والتنظيمية والتجنيدية، 

والتطويرية وغيرها) ليتكامل عملها.
5- التنس���يق م���ع اجله���ات اإلعالمي���ة الداخلية 
واخلارجية، مبا يخدم رسالة املقاومة، ويعزز حضورها، 

وبناء عالقات عامة مؤثرة.
)- وض���ع اخلط���ط اإلعالمي���ة ضم���ن اخلطة 

االستراتيجية والتكتيكية للجماعات املقاومة.
7- دميوم���ة اإلنتاج اإلعالمي، وتطويره من اجلانب 

)1) ويطلق عليها ش���روط األهداف التنفيذية )SMART) وهي: محددة 
 ،(A( ممكن���ة التحق���ِق ،(M ( قابل���ة للقي�����اس ،(S( وواضح�����ة

.(T( محددة التوقيت ،(R( واقعي�������ة

الفني والتقني.
8- تهيئة وتطوير الكفايات اإلعالمية املتخصصة.

9- إعداد الدراسات اإلعالمية املتخصصة.
10- تنش���يط اس���تطالعات الرأي العام الداخلي 

واخلارجي.
11- أرشفة وتوثيق نشاطات املقاومة.

12- متابعة حركة النش���ر والتوزي���ع داخل وخارج 
اجلماعات املقاومة.

)1- متابع���ة أصداء العمل املق���اوم واملواقف التي 
حتتاج إلى ردود في كافة الوسائل اإلعالمية.

14- تقومي العمل اإلعالمي ونقده.

حتديد الوسائل اإلعالمية: 

ى بها  الوس���ائل اإلعالمي���ة هي األدوات الت���ي تؤدَّ
الرس���الة اإلعالمية، وهي تتطور م���ع التقدم التقني 
والتكنولوج���ي، وميك���ن حصر 
الوس���ائل اإلعالمية في الوقت 

املعاصر فيما يلي: 
1- الوسائل املقروءة: الصحافة 
والكتاب، واملطبوعات والالفتات 

واملنشورات.
2- الوسائل املسموعة: اإلذاعة 

واألشرطة، واألقراص املدمجة. 
)- الوسائل املرئية: التلفزيون )احملطات األرضية) 

واملسرح والسينما والقنوات الفضائية.
4- الوس���ائل الش���املة )اإلع���الم اإللكترون���ي): 
ش���بكة املعلومات الدولية )اإلنترنت)، وكاالت األنباء، 

واجلوال.

ومن املعلوم أن أكثر اجلماع���ات املقاومة ال متتلك 
بعًضا م���ن هذه الوس���ائل، ولذا فإن عل���ى املقاومة 
اإلعالمية محاولة اس���تثمار املتاح من هذه الوسائل، 
ومما يذلل العقبات أمام امتالك الوسائل اجلماهيرية: 
التطور الهائل في الوسائل اإلعالمية، والتوسع الكبير 
ف���ي هامش احلرية في القنوات )املس���تقلة) التي مع 

أكث���ر اجلماعات املقاوم���ة ال متتلك بعًضا من 
هذه الوسائل، ولذا فإن على املقاومة اإلعالمية 
حماولة اس���تثمار املتاح من هذه الوسائل، ومما 
يذلل العقبات أمام امتالك الوسائل اجلماهريية: 

التطور اهلائل يف الوسائل اإلعالمية،
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وجود الكّم الهائل منها تسعى للتميز واستقطاب أكبر 
عدد ممكن من اجلمهور. 

إعداد اخلطط اإلعالمية التنفيذية: 

إن التخطي���ط الريادي يس���تند إل���ى مجموعة من 
اخلطط التنفيذية التي من خاللها يتم حتديد األعمال 
واألنش���طة احملددة لتحقيق األهداف الريادية بعيدة 
امل���دى وقصيرة املدى)1)، وحتتوي اخلطة على الهدف 
التنفيذي، واإلجراءات العملية، واجلهة املس���ئولة عن 
التنفيذ، وتفاصيل امل���وارد املتاحة، واجلدول الزمني 

لتنفيذ املشاريع.

وأية خطة توض���ع إلقامة مقاوم���ة إعالمية ال بد 
أن تش���تمل على أربعة عناصر ه���ي: فهم الواقع، ثم 
حتديد األهداف املرحلية، ثم اختيار أنسب الوسائل، 

ثم املتابعة والتقومي.)2)

اخلامتة
)النتائج والتوصيات)

1- متثل املقاومة اإلعالمية النشاط اإلعالمي الذي 
يقاوم الغزو والع���دوان على األمة بكل صوره، ويواجه 
الهيمن���ة والتبعي���ة واالختراق، ويقدم رس���الة األمة 

وقضاياها ذات العالقة عبر وسائل االتصال.

2- إن املقاومة )املس���لحة وغير املسلحة) لالحتالل 
مشروعة جلميع أبناء الشعوب احملتلة، فهي فرض عني 

)1)  تصن���ف اخلطط إل���ى ثالثة أصناف: اخلطط طويل���ة األجل: وهي 
خطط متتد من 5 س���نوات فأكثر، وحتتاج عادة إلى الدقة في التنبؤ 
وفيض من املعلومات. واخلطط متوس���طة األج���ل: وهي تقل مدتها 
عن خمس س���نوات. واخلطط قصيرة األجل: ومنها اخلطط السنوية 
التي تهدف إلى حتقيق أه���داف مرحلية معينة، وقد ال يتعدى مداها 
األش���هر. ينظر، محيي محمود حسن، العالقات العامة ص 9)1 نقاًل 

عن العالقات العامة لزويلف والقطامني ص 50.
)2)  ينظر بش���كل عام: د. محمد سيد، املسئولية اإلعالمية في اإلسالم،، 

القاهرة، مكتبة اخلاجني )140ه�. 

في الفقه اإلسالمي، وواجب في القانون الدولي.

)- إن احلك���م الفقهي للمقاومة اإلعالمية، س���واء 
تبًع���ا للمقاومة املس���لحة أو لذاتها، يدور بني الفرض 
العيني والفرض الكفائي؛ تبًعا لطبيعة القتال دفًعا أو 
طلًبا، ويقيد بعضهم هذا األمر بالطاقة والقدرة: فما 
كان مستطاًعا لألفراد فهو فرض عني على كل واحد، 
وما كان فوق طاقة اإلنسان الفرد فهو فرض جماعي 
ينتقل من فرض العني العام )على اجلميع) إلى فرض 
الكفاية )فرض عني خاص) على املتخصصني القادرين 

في هذا املجال.

4-  إن املقاوم���ة اإلعالمية هي جزء مهم وركن من 
أركان اجله���اد واملقاومة، فهي نصف املعركة أو أكثر، 
وحكمه���ا تبع للحكم العام؛ فللج���زء حكم الكل، فهي 

فرض بلغة الفقه وواجب بلغة القانون.

5- إن املقاوم���ة اإلعالمي���ة الت���ي ال تندرج حتت 
املقاومة املس���لحة تنظيمّيًا؛ فإنها مش���روعة وواجبة 
وفرض على كل قادر ومتخصص في ذلك؛ كي تتحرر 
األمتني العربية واإلسالمية من التبعية للغرب، ويتوقف 

االختراق الغربي ملجتمعاتنا.

)- إن أغلب مقاوماتنا للعدو ليست حروًبا نظامية، 
بل حرب عصابات تعتمد على املبادرة والعمق الشعبي، 
لذل���ك ال بد أن تكوَن مقاومتنا اإلعالميُة غيَر نظامية 
تعتمد على املبادرة الشعبية، وبأبسط الوسائل املمكنة، 
ومبا منلك من قدرات وإمكانيات مهما بدت صغيرة أو 
مح���دودة، وتتميز مقاومتنا اإلعالمية اليوم بأنها غير 
مكلفة في مواجهة املاكينات اإلعالمية الكبرى املنحازة 
ض���د جهادنا، وال نتوقع أن تفتح لنا إحدى الوس���ائل 
اإلعالمية أبوابها كي من���ارس هذا اإلعالم، بل علينا 
أن نخلق مثل هذه الوسيلة بأيدينا حيث استطعنا، وإال 
فإن كل واحد منا هو وس���يلة إعالمية. على أننا يجب 
أن ال نرفض املقاومة اإلعالمية املنظمة متى ما تهيأت 

الظروف لذلك.

7- إن جه���اد الكلمة، وتفعي���ل املقاومة اإلعالمية، 
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ضروري وحيوي في جميع مراحل اجلهاد وتشريعاته، 
وهذا يعن���ي أن اإلعالم اجله���ادي ال ميكن إلغاؤه أو 
تأجيله، أو إهمال���ه؛ مهما كانت الظروف، ومهما كان 

حال األمة اإلسالمية.

8- أي���ة مجموعة جهادية مقاومة لن حتقق التمكني 
إال إذا استوفت أنواع اجلهاد الثالثة: )البدني، واملالي، 
واإلعالمي) وحتى أصحاب األعذار ال يس���قط عنهم 
اجلهاد، ورح���م الله تعالى احلافظ ابن حجر إذ يقول 
ف���ي فريضة اجلهاد: »والتحقيق أيًضا أن جنس جهاد 
الكفار متعني على كل مس���لم، إما بيده، وإما بلسانه، 

وإما مباله، وإما بقلبه، والله أعلم«.

9- ال ب���د أن تعتمد املقاوم���ة اإلعالمية التخطيط 
االس���تراتيجي، للوصول إلى حتقيق أهدافها العامة، 

اختزاالً للوقت واجلهد واملال وحملدودية إمكانياتها.

10- يأتي في أولويات التخطيط للمقاومة اإلعالمية 
تعي���ني احملددات في عملها، ومنها رؤيتها ورس���التها 
وأهدافها العام���ة واإلجرائية، وأن تراجع نس���بة ما 
حتقق منها، واألسباب التي حالت دون حتقق بعضها. 

11- ميكن حتديد أهم استراتيجيات اإلعالم املقاوم 
كتوصيات للقائمني به، وهي:

- أن يعتمد اإلعالم املقاوم في رسالته اإلعالمية على 
املبدئية والواقعية، والفاعلية والوضوح واالستمرارية. 
أي أن���ه يجمع بني الش���رعية في املنه���ج، واملعاصرة 
والتطور في الوسائل واألساليب، والتكامل في الرؤية 

والتشخيص والعالج. 

- أن ال يغلّ���ب اجلان���ب العاطف���ي واالنفعالي في 
خطاب���ه وحتليله، رغم أهميته ف���ي التعبئة، فدميومة 
العم���ل وتواصله تقوم على البع���د املوضوعي وعمق 
التحليل، ودقة التش���خيص، والتراب���ط املنطقي وفق 
س���ن الله تعالى في األفراد واجلماع���ات، واعتماد 
احلقائ���ق املوثقة واإلحصائيات املدققة؛ فكلها عوامل 

تقّوي العمل اإلعالمي املقاوم.

- ال ب���د أن يكون إعالم املقاومة مبادًرا في مواقفه 

متج���دًدا في مادته، وأن يتجاوز مرحلة ردود األفعال، 
إن اإلع���الم املبادر يجعل العدو ووس���ائله اإلعالمية 

يحتار في الرد، وكيفية صد هذه األفكار املتجددة.

- ال بد إلعالم املقاومة أن يكون تواصلّيًا مع احلدث 
وم���ع اجلمهور، وأن يتجنب االس���تعالء واالس���تغناء 
واالس���تعداء، م���ع االحتف���اظ بالعزة الت���ي هي لله 
ولرس���وله وللمؤمنني، وبالتميز؛ من غير انغالق يؤدي 
إل���ى االنعزالية. وعليه أن يعرف الس���احة التي يعمل 
فيها؛ حت���ى ال يكون غريًبا عن الواقع الذي يعمل فيه 

أو يريد تغييره.

- مع تعدد التحديات وتكالب اخلصوم، على إعالم 
املقاوم���ة أن يوّظف التعريض والتلميح واخلطاب غير 
املباشر؛ ليصلح الناس من غير إحراج، وليتجنب اآلثار 
الت���ي يوّلدها التصريح، خاصة م���ع أبناء جلدتنا من 
النفور والفجور، فقد كانت احلدود الشرعية تُْدَفع في 

ساحات القتال؛ خشية أن يفر أصحابها إلى العدو.

- على إعالم املقاومة أن يستثمر طاقات األمة كافة 
وإمكاناتها، وأن يوظ���ف الكفايات واخلبرات جميعها 
في مجال عمله، ما دامت ضمن الوالء العام لإلسالم، 
والعزمية الصادقة في نص���رة قضايا األمة؛ فمعركة 

األمة أوسع من أن نحصر عملنا في دائرة ضيقة.

- اإلع���الم املقاوم رغم تواض���ع اإلمكانات املتاحة 
ق���ادر على املواكبة واملواجه���ة والتأثير، ما دام يعتمد 

التخطيط في عمله. 



التخطيط االسرتاتيجي للمقاومة اإلعالمية

423التقرير االسرتاتيجي الثامن

معلومات إضافية

أولويات اإلعالم املقاوم:
تس���خير اإلعالم املقاوم خلدمة دين األمة ومصاحلها يتطلب إخضاع هذا اإلعالم لفقه األولويات، بحيث يتم 

توجيهه إلجناز األجندة احملددة وبلوغ األهداف املرجوة.

وهناك العديد من املوضوعات التي تنتظر من اإلعالم املقاوم أن يطرقها، أو يستمر في التأكيد عليها في هذه 
املرحلة من تاريخ األمة. 

وعلى اإلعالم املقاوم السعي باجتاه إبراز القضايا التي هي محل نقاش في الدوائر اإلعالمية؛ سواء كان ذلك 
على الصعيد العام أو على صعيد البلدان احملتلة؛ كالعراق، ومن أهمها:

- البُْعد اإلنساني في الرسالة التي يحملها اإلعالم املقاوم »تنظيًرا وتطبيًقا«، وأن يكون أمنوذًجا عملّيًا لوصايا 
النبي صلى الله عليه وسلم لقادة الفتح اإلسالمي، مع احلرص على توثيق هذه النماذج وتقدميها.

- التأكيد على أن املقاومة حترص على أن جتعل عملياتها بعيدة عن املدنيني، وأن معظم العبوات التي تنفجر 
ب���ني املدنيني هي من طرف احملتل أو من احلكومة العميلة؛ بهدف إيقاع الفتنة بني املقاومة وأهلها من املدنيني، 
وأن املقاومة حتتكم إلى الشرع اإلسالمي في كل عملها، وفضح ممارسات احلكومة الطائفية وقوات االحتالل في 
قتل املدنيني دون االكتراث بعدد أرواحهم املزهقة، وفضح ممارسات االحتالل في اتخاذ مساكن املدنيني مقرات 

عسكرية ودروًعا بشرية لالختباء بينهم غير مكترث لتعريض حياتهم للخطر.

- التأكيد على أن املقاومة هي من أبناء األمة اخليرين املدافعني عن بلدهم، والذين رفضوا وقاوموا مش���روع 
احملتل وتصّدوا له، وهم املمثلون احلقيقيون إلرادة الرافضني لالحتالل ومش���اريعه، وأن املقاومة ال تدين بالوالء 
إال لل���ه، وأن أعمالها املس���لَّحة تهدف إلى حترير البالد من االحتالل ومرتزقت���ه، وبناء الدولة َوْفق ثوابت األمة 

وقيمها ومبا يحقق العدل واملساواة واحترام احلقوق.

- التأكيد على أن احملتل األمريكي جاء لتحقيق أهدافه وأهداف الصهاينة في قتل املس���لمني وتفتيت وحدتهم 
ومصادر قوتهم، وتدمير العراق وتقس���يمه إلى دويالت صغيرة تدخل ف���ي دوامة حرب أهلية ال تنتهي؛ ليتمكن 
اليه���ود من حتقيق حلمهم في بن���اء دولتهم املأمولة من الفرات إلى الني���ل، وأن احملتل أدخل العراق في دوامة 
العنف بعد أن أس���لمه إلى امليليشيات الطائفية، وترك إيران تعيث في أرضه فساًدا. ولو أن احملتل كان حريًصا 
على العراق وش���عبه وبناء دولته املستقرة؛ الستطاع في غضون أش���هر معدودات أن يدعم تشكيل نظام متوازن 

لقيادته.

- ضرورة تصحيح املفاهيم املضللة التي يروج لها اإلعالم املضاد ضمن سياسته في احلرب الدعائية والنفسية؛ 
كاإلس���اءة إلى اجلهاد واملجاهدين، بل اإلساءة إلى الرسالة اإلسالمية التي بُعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، 
وملز اجلماعات اجلهادية بافتقارها إلى البرامج السياس���ية وغياب القيادة عنها. والرد على القوى األخرى التي 
تس���عى حلرف املفاهيم اجلهادية بالدعوة إل���ى أيديولوجيتها الضالة واملنهزمة باس���مه، ومصادرتها ملا حققته 

)املجاميع) اجلهادية من نصر ومتكني وتوظيفه خدمة ألهدافها ومصاحلها.

- تقدمي البدائل املناس���بة ملعاجل���ة الوضع بعد خروج االحتالل أو إعالنه جدولة االنس���حاب، وهو ما يبعث 
باالطمئنان ألبناء العراق وجيرانه.
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وإن كانت هذه األولويات تخص احلالة العراقية أساًس���ا؛ فباإلمكان االس���تئناس بها في تناول حاالت العدوان 
األخرى، مع األخذ في احلسبان خصوصية كل حالة.

موضوعية إعالم املقاومة:
ق اإلعالم���ي في اجتاه واحد »ضد  كيف ميك���ن وصف اإلعالم املقاوم باملوضوعية ف���ي ظل اهتمامه بالتدفُّ

االحتالل«؟ وهل بإمكان هذا اإلعالم املواءمة ما بني املوضوعية واملصداقية والقدرة على اإلقناع والتأثير؟

فيما يلي إجابة بعض اخلبراء واملختصني بإعالم املقاومة على هذا التساؤل املهم:

- األستاذ »رأفت مّرة« رئيس حترير مجلَّة »فلسطني املسلمة«: االحتراف واملهنية والتخصص واحلقيقة واحلذر 
من املبالغة واملوضوعية؛ هي مواصفات أساسية إلعالم املقاومة.

 واملوضوعية - هنا - تعني: االقتراب من احلقيقة، وهي تختلف عن احليادية؛ إذ ال ميكن لإلعالم املقاوم إال 
أن يكون منحاًزا للمقاومة دون مبالغة أو مكابرة في التغطية والتحليل.

- األستاذ »فتحي حماد« � رئيس مجلس إدارة شبكة »األقصى« اإلعالميَّة، واملشرف العام على قناة »األقصى« 
الفضائيَّة �: إن املوضوعية يجب أن تتسم َوْفق أهداف وغايات سامية، فاملوضوعية هي أن يكون هناك حرية لكل 

الناس، واملوضوعية ال بد أن تأتي َوْفق تعاليم اإلسالم؛ لذلك يجب أن تتفق املوضوعية مع تعاليم اإلسالم.

- »أبو مجاهد« � الناطق الرسمي أللوية الناصر صالح الدين »أحد الفصائل اجلهاديَّة في فلسطني« �: عبارة 
)احل���رب خ�دعة) ال تعني ضياع املصداقية لصالح تقوية حجة ومصداقية عدونا، بل في ظل الصراع اإلعالمي 

القائم واملفتوح أمام كاميرات العالم تغدو احلقيقة واملصداقية سالحنا الذي نتبارى على امتالك أدلته.

 والفرصة التي تهيأت للمصور »طالل أبو رحمة« اللتقاط الفيلم التسجيلي لقتل الطفل محمد الدرة بدم بارد 
وعلى مدار دقائق عديدة، أو للمصور زكريا أبو هربيد في التقاط صورة اغتيال أس���رة هدى غالية على شاطئ 
بحر غزة بقذيفة صهيونية، وغيرها من املش���اهد التي تتكرر آالف املرات ولم يتس���نَّ لها أن جتد من يصورها؛ 

تدعم مصداقية الطرح اإلعالمي املقاوم وموضوعيته.

ونالحظ الفرق بني احلضور اإلعالمي املتقدم في االنتفاضة الفلسطينية احلالية وبني احلضور اإلعالمي في 
االنتفاض���ة األولى والتي رغم قوة أحداثها، ومدى افتراض تأثيرها اإلعالمي؛ إال أنها لم حتَظ مبثل ما حظيت 

به االنتفاضة الثانية؛ إذ لم تتوفر القنوات الفضائية وال املصورون في حينها.

األس���تاذ عبد الرحمن الرواشدي � املش���رف العام على وكالة »حق« اإلخبارية العراقيَّة �: من غير املقبول أن 
تكون املوضوعية بتس���ويق مفاهيم العدو وادعاءاته في إعالمنا؛ خاصة أن وسائل العدو لم تفسح مجاالً لعرض 
قضيتن���ا من وجهة نظرنا أو القريبة منها، بل إن وس���ائل إعالم الغرب هي أبع���د عن ذلك. وما محاربة اإلدارة 
األمريكي���ة لقناة »اجلزيرة« – رغ���م أنها ال تخضع لإلدارة األمريكية وال للمقاومة أيًضا - إال بس���بب عرضها 

احلقائق مبوضوعية ومهنية. 

واإلعالم املقاوم هو جزء من اإلعالم اإلس���المي الذي يعالج مرحلة متر بها األمة، وهي القتال في سبيل الله 
تعالى، وهذا ميلي عليه سياس���ات إعالمي���ة تتوافق وطبيعة املرحلة وخطورتها، وال ضيَر في إمكانية التوس���ع 
وإفس���اح املج���ال أمام الرأي اآلخر. ومن ناحية أخرى؛ فإن موضوعية إع���الم املقاومة حتتم عليه الوقوف على 
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أخطاء الفعل املقاوم، وحتليل أسبابها وتداعياتها وكيفية جتاوزها مبا يحفظ مشروع املقاومة، ومن يتدبَّر القرآن 
الكرمي وخاصة آيات القتال، ويطالع السنة النبوية خاصة الغزوات؛ يجد شواهد كثيرة على ذلك.

املصدر: اإلعالم املقاوم صناعة للوعي.. وإشراقة في ظل االحتالل، مجلة البيان، العدد )25، ذو احلجة 1429، ديسمبر 2008 
)بتصرف).

أو انظر الرابط اإللكتروني:  
    http://www.albayan-magazine.com/bayan-256/bayan-09.htm




