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 تاريخ
 

يوجد نظام سياسي وال حتى مؤسسة دينية في اإلسالم ) اإلسالم مشابهة في هذه النقطة ال 

للبروتستانية المسيحية( ، لهذا السبب بعد وفاة الرسول محمد استعمل أصحابه النظام القبلي 

التقليدي كنظام سياسي ) البيعة ( الختيار قائد سياسي لكيانهم الجديد الذي يتجاوز القبيلة ويشبه 

لدولة ، أصبح هذا القائد المختار هو ) خليفة رسول هللا ( الذي يحكم شخصيا من دون مؤسسات ا

 .سياسية بذات الطريقة القبلية ) مرحلة الخلفاء الراشدين ( 

ولكنهم عندما حكموا دولة كبيرة أجبروا على استعمال النظام الملكي التقليدي السائد يومها ) 

واستمروا على هذا النظام الملكي السلطاني حتى اآلن ) الخالفة  الخالفة األموية ( في دمشق ،

 العباسية في بغداد والفاطمية في مصر والعثمانية في استانبول ...( 

اندلعت النزاعات القبلية السياسية مبكرا منذ عهد الخلفاء الراشدين، ثم وجدت عمقها الفقهي في 

ذاهب استمرت حتى اآلن ، وهكذا فإن كل حاكم أو الخالف على تفسير الدين ، فانقسم المسلمون لم

سلطان أو ملك أو ديكتاتور كان يدعي أنه خليفة رسول هللا ، وأنه يحكم بتفويض الهي وفق النظام 

اإلسالمي )وهذا يشمل الممالك الراهنة التي نعايشها اليوم (. والسبب هو أنه ال يوجد نظام سياسي 

في الفقه الرسمي الموروث . هناك مبدأ سياسي عام وحيد ) أو  المنزلإسالمي أصال في الكتاب 

وأمرهم شورى بينهم ( . الشورى لم تحدد مع من ، وكيف يختار مجلس الشورى وهل هي ملزمة 

 للحاكم أم مستحسنة فقط ... 

علماء الدين حاولوا تقليد نموذج الرسول، لكن الرسول كان متصال بالوحي ، الخليفة الجديد ال ، فقد 

انقطع الوحي ، ومحمد آخر األنبياء ، لذلك كانوا مضطرين لقبول حكم األمر الواقع أي قبول أي حاكم 

يتمكن من الوصول للسلطة واعتباره زعيم المسلمين )خليفة( واجب الطاعة في المنشط والمكره . 

ويقيد لكن ذلك استدعى الحاجة الملحة لتحديد نظام قانوني اسالمي يحفظ السلم اإلجتماعي ، 

طغيان الملك ) الخليفة( ، لذلك حاولوا استخالص قانون من األوامر والنواهي الدينية  سميت 

( ، أول نجاح كان على يد أبو حنيفة ، فهو كفيلسوف درس القرآن واستخلص منه شريعة الشريعة)

لذي درس (، المحاولة الثانية قام بها ابن مالك االمذهب الحنفيقانونية صارت فيما بعد مذهبا )

المذهب الحديث واستخرج منه الشريعة بحيث ال تتناقض مع القرآن ، لكنها أكثر تفصيال وأوسع ، ) 

( صار الحديث هو مصدر التشريع ، وصار القرآن سندا للحديث ) النص القرآني أدبي شعري المالكي 

طريقة جمعه والتأكد مجاز المعاني وعمومي ، بينما الحديث مبسط ومباشر ومحدد وأوسع بكثير ( لكن 

من صحة روايته بقيت مختلف عليها وموضع جدل بعكس القرآن ، استعمال الحديث فتح باب االبتداع 

واالختيار والتدخل السياسي واإلضافة البشرية التي لم تأتي مباشرة من هللا بكلماته هو ... حتى لو 

يختلط بالقرآن . لذلك فإن الشريعة  كانت بلسان الرسول الذي نهى صحابته عن تدوين ما يقول لكي ال

التي تستخرج من الحديث متوقع أن تخضع للظروف السياسية الضاغطة . كما يحدث مع الفتاوى 

اتبعوا المالكي ، ولم  ابن حنبلواإلمام  الشافعيالشرعية التي تشرعن القرارات السياسية . اإلمام 

اعتمدوا اسلوب المالكي أيضا واستفادوا منه  الجعفرييأتوا بجديد ، الشيعة الذين يتبعون المذهب 

لشق طريق جديد ، عبر اعتمادهم على نصوص حديث أخرى  خاصة بالشيعة ، سمحت لهم باستخراج 

، وجعلوا للقرآن باطنا وظاهرا ، ومددوا مجاز معاني كلماته أبعد كثيرا مما شريعة مختلفة عن السنة 

كذلك فعلوا في قراءتهم للتاريخ والسيرة النبوية قراءة يحتمله النص ليتناسب مع آيديولوجيتهم . و

 مؤدلجة أيضا، وبذلك اختلفوا بعيدا مع بقية المذاهب السنية .  

ما تزال الشريعة يساء استخدامها باعتبارها نظاما سياسيا ، المسلمون يمزجون بين النظام 

حكم الشأن العام . كذلك يخلطون القانوني الذي يعمل بموجبه القضاء ، وبين النظام السياسي الذي ي

بين الخطيئة الدينية ) الذنب ( وبين الجريمة الجنائية، الذنوب يحاَسب عليها في الدار اآلخرة في 

محكمة إلهية ) قد تغفر وقد تمحوها الحسنات ( أما الجريمة فيحاسب عليها عاجال في الدنيا خوفا على 

سلم اإلجتماعي ، وليس عقد ايمان ) إن دماءكم وأموالك السلم اإلجتماعي ، اإلسالم بذاته هو عقد لل

وأعراضكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا ... أال هل بلغت ؟ اللهم فاشهد ( اإلسالم هو قبول الدخول 

بهذا العقد ، والخروج من اإلسالم هو تمرد على سلطة القانون يستوجب الحرابة،  أما اإليمان فهو 



4 
 

قت آلخر ، وال يستطيع الحكم فيه سوى هللا وحده المطلع على مختلف بين شخص وشخص، ومن و

األفئدة فالحساب على اإليمان ممنوع ، والقناعة حرة ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) أشققت 

على قلبه ( فقط اإللتزام بعقد السلم سلوكا هو حدود استخدام العنف. لذلك فالدولة اإلسالمية تبنى 

 القامة السلم ، وليس عقد ايماني ) أخوية ايمانية ( . على عقد قانوني سياسي 

العقد اإليماني المتخيل ضمنا بين طغيان فكرة فكرة العقد السياسي القانوني هذه تالشت بسبب 

المسلمين )المسلمون أخوة، المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه(، أيضا القانون تم توسيع 

صالحياته أبعد كثيرا من دوره في حفظ السلم ليشمل الحساب على الذنوب الدينية والخطيئة ، ليلعب 

مما يتناقض بشكل منهجي مع حرية االعتقاد دور الرب في الحساب والعقاب على الذنوب والخطايا، 

والتدين والعبادة ومع حقوق االنسان األساسية ويؤسس الستبداد ديني ونظام شمولي ديني ترهيبي. 

لذلك فاإلسالم الرسمي الموروث اليوم يعتبر بحق مضادا للديموقراطية وحقوق اإلنسان من قبل كل 

تكفير الديموقراطية ، والمسلم المعتدل يدعوا لإلصالح المسلمين واألجانب ) المسلم المتشدد يفتي ب

 الديني (  

الحرية ال تعني السماح بعصيان الرب ، أو الحاكم نيابة عن رسوله ) خليفة رسول هللا ، والبعض 

يعتبر نفسه خليفة هللا في المسلمين وليس خليفة الرسول ألن الرسول مات منذ زمن بعيد ( هذا 

تطبيق نتج عنه مشاكل وصراعات عديدة ومستمرة ، لم تهدأ إال باعتماد المذهب الخطأ في التفسير وال

( واعتباره هو المذهب الرسمي الوحيد ومنع ما تبقى وحرق كتبه ، المرجئة فيما بعد )  األشعري

وهو مذهب يفتي بتأجيل البت في المسائل اإلشكالية المختلف عليها للحياة اآلخرة ) هللا سيحكم بها 

عدة قضايا فكرية لكن األهم فيها هو محاسبة الحاكم من قبل الشعب ، وشرعية النظام  ( وشمل

السياسي ، فكل حاكم واجب الطاعة حتى لو كان مخطئا وحسابه على هللا )مرجأ (، والخروج عليه 

عصيان هلل، لكن اإلرجاء لم يشمل حقله الحقيقي الواجب وهو حقوق اإلنسان ، وارجاء الحساب على 

وب بنصوص واضحة ، فقط في التطبيق العملي طبق المذهب األشعري :حيث لم تعد تطبق الذن

الشريعة اإلسالمية كاملة وعطلت الكثير من الحدود واقتصر التطبيق على القانون الجنائي والجزائي ) 

آلن حرية ترك الصالة والصوم والزكاة ، وانتشار الخمر والميسر ودور الدعارة في معظم العهود حتى ا

وصوال لقصور الخلفاء ...  ألف ليلة وليلة ( وهو ما سيعتبر سببا في هزائم المسلمين في العصر الحديث 

، بل مبررا لتكفيرهم ، فاهلل غضب عليهم وتخلى عنهم ألنهم تركوا اإلسالم ، وال حل إال بالعودة له ) 

دة لتطبيق كل األوامر الدينية بشكل اإلسالم هو الحل ( . فاآليديولوجيا اإلسالمية الحديثة تعتبر العو

صارم ، األداة الوحيدة لتجنب غضب الرب ، لذلك عاد انتهاك حقوق اإلنسان األساسية ) خصوصا 

بشكل واسع بعد سحب هذا المذهب من التداول ... مع أن  المتعلقة بحرية االعتقاد والعبادة ( لالنتشار

صية بمقابل الطغيان السياسي وحكم المتغلب المذهب األشعري أسس لممارسة بعض الحريات الشخ

على طول التاريخ اإلسالمي . فقط الخوارج والمعتزلة اعترضوا وقمعوا بقوة .  ستعود دعوة الخوارج 

 للظهور مع االسالم السياسي الحديث ، بينما ستتقدم ببطئ مذاهب اإلسالم العقلي . 

مي شكله الكالسيكي المعروف اآلن في بعد فترة طويلة من عدم االستقرار أخذ اإلسالم الرس

القرن الثامن الميالدي، قمعت الحركة العقلية المعتزلية ، واستؤصلت عسكريا مجموعات الخوارج ، ألن 

كال الحركتين كانتا تهدد وحدة وكيان الدولة الجديدة الواسعة التي أسست بالفتح ، وانقسم اإلسالم 

مع النظام السلطاني بفروق بسيطة ، علماء الدين في بين مذهبين سنة وشيعة ، كالهما متوافق 

المذهبين طوروا تفسيرهم للدين ) بشكل خاص الحديث ( تبعا لتلك الصفقة بين المؤسسة الدينية 

وبين النظام السياسي السلطاني ، والتي حكمت على مر العصور وأصبحت هي اإلسالم الرسمي 

امعات الدينية والمدارس في كال المذهبين السني المدون في الكتب الرسمية والتي تدرس في الج

 والشيعي .

لذلك فاإلسالم التقليدي الرسمي الموروث هو اسالم واحد ، كل ما يعارضه قد أحرق ، بعض 

الطوائف مثل االسماعيلية والدروز والعلويين أصبحت سرية ، ال تمتلك كتبا ، حتى لو امتلكت كتبا سرية 

المذهب لمقصودة ، بل معانيها المضمرة التي ال يعرفها سوى قلة فقط . ، فمعانيها الظاهرة ليست ا

واسع االنتشار يركز على الروح والمعنى المجازي في النصوص ، بقي بعيدا كليا  الذي أصبح، الصوفي

عن قضية السلطة ، وعن المسائل السياسية واالقتصادية ، وهذا ما جعله رفيقا ممتازا للعهد العثماني 

 ن األخيرة. في القرو
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كل مسلم اليوم لديه نفس اإلسالم : إن كان متعصبا أو معتدال أو ارهابيا . هذا اإلسالم الرسمي 

الواحد يتوافق مع االستبداد والشمولية من دون شك . العقل الذي قرأه عقل دوغمائي منغلق ، الكثير 

مع النظام السلطاني وحكم  من سوء التفسير والمغالطات قد اركبت لتشوه اإلسالم وتجعله متوافقا

 المتغلب على مر التاريخ .  

أغلب الخلفاء السالطين أخذوا الحكم بقتل سابقهم ، حتى لو كان أخوهم ، وبنفس الوقت حصلوا 

على الشرعية من هيئة العلماء بعد جريمتهم . نستطيع أن نعرف النظام السياسي الذي ساد بحكم 

راع الوحشي العنيف على السلطة المطلقة، كما كان في أغلب القوة والغلبة ، حكم الرابح في الص

المناطق في العصور الوسطى. لذلك عندما يقول اإلسالميون الجدد أن )اإلسالم هو الحل ( هم 

يتجاهلون كليا هذه الحقيقة . ويخترعون من مخيلتهم صور جميلة عن نظام اسالمي غير موجود على 

د اإلسالم حاليا : إذا كان اإلسالم هو الحل وكان موجودا فلماذا نحن اإلطالق . بنفس الوقت ينكرون وجو

نعاني من كل هذه المصائب ، معاناتنا نتيجة بعدنا عن اإلسالم . وهكذا نضيع ... هل تاريخنا كله بما 

فيها عصور المجد لم تكن اسالمية ؟ ولماذ نصرنا هللا سابقا وغضب علينا الحقا مع أننا نستمر كما كنا . 

 ما هو المقصود بكلمة اسالم ، وأين نجده ؟. 

عدم وجود ذكر لنظام سياسي في القرآن ، واإلختالفات على تفسيره وتأويله فتح الباب لوجود 

علماء دين وتأليف هيئات دينية لتعطي الشرعية الدينية لألوامر السياسية )الفتوى( ،الصادرة عن دور 

متجبر يستطيع اختيار من يناسبه من رجال الدين ، وشطب االفتاء الرسمية ، طبعا مالك السلطة ال

 اآلخرين بطرق كثيرة وفعالة .

لذلك تدريجيا رجال الدين الذين يعتيشون على موائد السالطين ويهابون سيوف جالديهم أكملوا 

 كتابة الكتب الدينية الرسمية وأغلقوها ، وأغلقوا العقل أيضا ضمن تفسير صلب مكتمل التفاصيل ، غير

قابل للتطوير أو التعديل، ممنوع من التغيير ، أخذ شكله النهائي قبل عشرة قرون، وبقي االسالم 

وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في بدعة محدثة  كلالرسمي والعقل اإلسالمي مغلقا منذ ذلك الوقت . 

النار ، المذهب الوحيد المقبول هو االتباع والتقليد األعمى من دون تفكر وهذا اساسي في التيار 

 السلفي المندمج برجال الدين .  

النظام السياسي اإلسالمي ليس ما يتخيله شخص ، أو ما يستنجه بذاته ، أو يستورده من الخارج 

قرن . إنه  14المطبق في الدول والمجتمعات اإلسالمية طوال العصور التاريخية عبر ، إنه النظام السائد و

الحقيقة الوحيدة ، أي محاولة لتغييرها تعني ابتداع ، واختراع مذهب اسالمي جديد غير موجود ، وهذا 

، يتطلب أوال قبول المسلمين فتح عقولهم العادة التفكير والتفسير وابداع مناهج تطبيقية جديدة 

واستعمال عقول ومناهج أخرى غير الدوغمائية السابقة في قراءة النص المقدس ، النتاج نظام تطبيقي 

 جديد . وهكذا ... 

القرآن قابل النتاج تفاسير وقراءات جديدة بتغير العقول القارئة ، وقد يكون متوافقا مع العصور الحديثة 

ة واألدبية ومجازاته ومعانيه المفتوحة وغاياته فهو كنص صالح لكل زمان ومكان بسبب طبيعته العمومي

االنسانية . فقط نحتاج لتفكيك العقل الدوغمائي واستخدام عقل حديث تطور بتطور العلوم اإلنسانية 

لم تكن موجودة قبل القرن الحادي والعشرين  واللغوية الحديثة ، هذه االمكانية الفعلية لإلصالح الديني 

كبيرة في العلوم االنسانية واالجتماعية ، وتجربة مريرة وصلت حد الحروب  ، كان يجب انتظار تغيرات

األهلية وفشل كثير من الدول ، كالذي حصلت في العقود األخيرة في عموم الشرق األوسط الكبير 

)العالم اإلسالمي ( أكثر هذه التجارب ألما كان في مراكز العالم اإلسالمي التاريخية العراق 

           وسوريا.  
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 األصوليين نمطان من اإلسالميين
 

في القرن التاسع عشر ، أجبرت صدمة الحضارة الحديثة المسلمين على االسيقاظ ، بعد احتكاك 

خشن مع جيوش االستعمار ، واحتكاك لين مع المنتجات والمناهج الغربية . لذلك عادوا لموروثهم 

 ليهم أوطانهم . الثقافي إليجاد حلول لهذه المشكلة التي اقتحمت ع

انتشرت الدعوة للعودة لإلسالم األصيل ) األصولية ( وعادت للحياة عملية البحث عن اإلسالم 

تمسك بقوة بهويته الدينية وبالعقيدة اإلسالمية األصوليين  من المسلمين  القسم األولالسياسي ، 

لتقليد السلف الصالح الذين يدعون  السلفيونشكال ومضمونا، كما كانت زمن الرسول  هؤالء هم 

. الحركة السلفية سلفها وعصر النبوة والصحابة كوسيلة وحيدة للنجاة فال صالح لألمة إال بما صلح به 

دعم الخالفة اإلسالمية ، بدأت لنشأت كحركة سياسية تهدف للدفاع عن النفس ضد الغزو الغربي ، و

سياسية اسالمية مقاومة في الدول  في عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي حاول انشاء حركات

التي احتلتها منه جيوش االستعمار البريطاني والفرنسي ، وكذلك في الدول المهددة باالحتالل في 

امبراطوريته الواسعة ) الهند باكستان أفغانستان مصر شمال أفريقيا جنوب شرق أوروبا ( استخدم 

 وردة التي تهدد دولته بالتفكك .  الجامعة االسالمية بدال عن النزعات القومية المست

الحركة اإلسالمية السلفية تعارض القومية وتعتبر عقد الدولة هو عقد ايماني عقيدي وليس عقد 

شراكة قومية أو عنصرية تشبه المرحلة الجاهلية . وهدفها توحيد األمة وحثها على التصدي للغزو 

بقيت بعد سقوط عبد الحميد والخالفة ، بل  األجنبي العسكري والثقافي واالستهالكي . هذه الحركة

إن هذا السقوط قد فتح الباب لخلق شكل جديد أصولي يعتبر هذه الهزيمة نتيجة حتمية للتخلي عن 

في عهد  فاألصل هو في الماضيالدين والعبادات ، تدعوا للتمسك الكامل بالدين األصيل كما كان، 

ات ،فهي نوع من التشويه يفتح باب التغيير الذي يسمح الرسول والصحابة . بدون أي اضافات أو تحريف

 للعدو أن يتسلل منه  لدس سمومه وتحريف اإلسالم . 

الحركة السلفية وجدت في الفقه الوهابي ما ينسبها ، ألن الوهابية حركة هدفت إلزالة كل البدع 

تشرت أفكارهم في معظم التي غطت اإلسالم األصلي القديم ، لذلك تعاونوا معا لدرجة االندماج ، وان

شبه الجزيرة العربية والبادية أوال ثم في سوريا ومصر ، هذه األيديولوجيا تعارض الحكومات المحلية التي 

تتعاون مع جيوش االحتالل في مصر وسوريا ، وتعارض كل عمليات التحديث التي تقلد األجنبي. لكن 

غرض الدفاع ضد العدو الخارجي . نقطة حتى ذلك الوقت العمل العسكري والجهادي يستعمل فقط ب

التحول الخطيرة حدثت الحقا في العقود األخيرة من القرن العشرين عندما استعار السلفيون من 

اإلسالميين التحديثيين فكرة الخروج على الحاكم والجهاد ضده التي سبق للخوارج استعمالها ... هذا 

ارجي المحدث والمصنع على يد مفكرين اسالميين الوهابية وبين الفكر الخ -المزيج بين السلفية

محدثين رفعوا شعار التجديد ، هو الذي خلق سلفية جهادية جديدة بدأت سياسيا بحزب التحرير 

( وانتهت بالقاعدة في باكستان وأفغانستان ، وداعش في العراق 1953اإلسالمي ) القدس عام 

ر عنفا وخطرا . في شمال أفريقيا أو حتى في جزيرة وسوريا .. نحن اآلن فقط ننتظر ظهور جيل جديد أكث

 العرب . 

يعكس هذا  1998بين الظواهري وابن الدن عندما كانوا يؤسسون القاعدة عام   الجدل الذي دار

التغير في السلوك السلفي ) بن الدن أصر على قتال العدو األجنبي وضرب مفاصل قوته ، الظواهري 

ات المحلية التي هي أدوات باطشة بيد األجنبي . بن الدن يعبر عن طلب قتال العدو القريب الحكوم

خلفيته السلفية التقليدية ، بينما يعبر الظواهري عن االسالم السياسي الجديد الذي شرعنته عملية 

 تحديث الفكر اإلسالمي. 

تخدام األيديولوجيا السياسية السلفية أعطت اإلذن باستخدام مفهوم الجهاد ) جهاد الدفع ( الس

العنف لمواجهة الجيوش الغازية ومساندة الخليفة ، لكن األيديولوجيا السلفية الجديدة سمحت 

باستخدام العنف ضد الحكومات والمجتمع ) قتال المرتدين ( وهذا أولى وأهم . في مواجهة المؤامرة 

جذب الدعم الصهيو صيلبية التي تهدف لتقويض اإلسالم ، استعملت خطابا متشددا جدا وتحريضي ل

والمجاهدين ، لم تكن تبحث عن السلطة ، السلطة في مرحلة الحقة بعد التمكين الذي يحتاج أوال 

 لتدمير العدو . 
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بنية الحركة السلفية بنية تقليدية أيضا حول اإلمام الشيخ الذي يحظى بالبيعة المطلقة كزعيم 

، لكن أيضا بسبب ذلك تمتعت بعنصر مقدس ، لذلك بقيت تعاني من االنقسامات والنزاعات الداخلية 

المفاجأة في الظهور والهجوم ، وبعد أن مرت بتجارب دامية مع عدو يمتلك تكنولوجيا عالية ، تعلمت 

تقاليد العمل السري ، والتخفي في اسماء وشخصيات مستعارة واخفاء الوجوه والهوية ، مما جعل 

هل عملية اختراقهم ، كما الحظنا بشكل واسع العناصر أقل قدرة على معرفة من يقودهم ، وهو ما س

في سياق الحرب في سوريا . هذه المنظمات السرية االرهابية لم تعد منظمات أيديولوجية بل أصبحت 

 عصابات سالح ودوالر وأسرار ، كرة قدم عند أقدام أجهزة االستخبارات تلعب بها كما تريد . 

تبقى بحاجة لحاضنة مجتمعية متعصبة ومنغلقة  مهما لجأت الحركات الجهادية السلفية للسرية

كقاعدة لها ، لذلك تواجدت في المناطق البدوية الفقيرة والمعزولة ، وفي األحياء البائسة والمدن 

المدمرة شبه المهجورة التي أوجدتها السياسات الهمجية الحمقاء لألنظمة ، أو بفعل الحروب التي 

االجتماعية لهذه السلفية هي ذات القاعدة االجتماعية التي  شنتها ضد شعوبها . لذلك فإن القاعدة

حملت عبء الثورة في الربيع العربي . الذي تحول لشتاء قارس بعد هيمنة اإلسالميين الجهاديين عليه 

والذي تعزز بمقدار االمعان في تدمير الحاضرات والمدن وتشتيت المجتمعات التي تحولت لحطام 

البيئة المناسبة لبناء التنظيمات اإلرهابية من قبل القادة الذين يملكون المال اجتماعي، هذا الحطام هو 

 والسالح . 

االسالم السياسي الحديث الذي انتشر بسرعة ، هو نزعة أصولية تعصبية تؤمن بأن اإلسالم هو 

أي  الحل ، لذلك سموا اسالميين ، االسالم هو المكون األساسي للثقافة التي بنيت عليها الهوية ،

خروج خارجه سوف يظهر كأنه تخلي عن الهوية ، وتهديد وجودي ، ونوع من الخيانة لألمة التي تتعرض 

 لغزو أجنبي ومؤامرة خبيثة . 

قلة من المسلمين تجرأوا على التفكير خارج الصندوق الفكري اإلسالمي ، هذا يتطلب أوال ايجاد   

االنتظار حتى بداية القرن العشرين عندما ابتدع بعض هوية أخرى ، وأيديولوجيا مختلفة ، كان على هذا 

المفكرين المسيحيين في سوريا فكرة القومية العربية ) بطرس البستاني ، فارس شدياق ، شبلي 

شميل ، أمين الريحاني ... ( مقلدين عصر القوميات في أوروبا ، متجاهلين اإلسالم سياسيا ، واعتمدوا 

دة ، منسوخة عن عصر القوميات في أوروبا ، لبناء دولة األمة العربية ، آيديولوجيا قومية حديثة مستور

 من دون التطرق للنظام الديموقراطي الذي لم يكن شائعا بعد . 

هذه الحركة القومية الجديدة فشلت أيضا بسبب االحتالل االستعماري في نهاية الحرب العالمية 

مطلب االستقالل ، ولم يعد لون العلم األيديولوجي األولى . لذلك ركزت الشعارات السياسية فقط على 

 مهما ) اسالمي ، قومي ، ليبرالي، اشتراكي ، وشيوعي ( 

من األصوليين اإلسالميين لديه مفهوم آخر عن األصولية فاإلسالم األصلي موجود  القسم الثاني

في الرسالة وليس في أشكالها التطبيقية ، التي يكمن تحديثها تبعا لتغير الظروف واألحوال ، لذلك دعوا 

يرون لتجديد اإلسالم ، تلك الدعوة بدت كحركة اصالح وتحديث ، أعطتها شهرة وانتشارا واسعا ، الكث

اعتبروهم اسالميين معتدلين يدعون لإلصالح ، المنظمة السياسية األولى التي مثلتهم هي جماعة 

 اإلخوان المسلمين ، كأول حركة اسالمية تحطم قفل العقل اإلسالمي وتفتح صندوقه .  
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 اإلخوان المسلمين في الحياة العملية
 

 في مصر -1
 

عديد من المفكرين المسلمين في آخر العهد العثماني بدأوا يدعون لإلصالح ) اإلصالح يعني الحفاظ 

على الجوهر وتطوير األشكال( ، آغلبهم كان على عالقة مع الحضارة الغربية ، وعضو في الحركة 

محمد عبده/  الماسونية العالمية التي كانت طاغية ذلك الوقت ) جمال الدين األفغاني / أفغانستان ،

مصر ، عبد الرحمن الكواكبي/ سوريا ، أبو األعلى المودودي /باكستان ، .... ( لقد حملوا الدعوة لتجديد 

الفكر اإلسالمي وإحياء األمة اإلسالمية ، لكن من دون التطرق ألسئلة من قبيل ) كيف، ما هي األدوات 

دا : الحاجة الستعمال اإلسالم كأيديولوجيا ، ما هي المواضيع ، ... ( جل دعوتهم كانت تعني شيئا واح

سياسية ، تحت عنوان عريض ) اإلسالم هو الحل ( الشيء الجديد الحقيقي هو ازالة العوائق بين 

اإلسالم والسياسة ، بعد الشعور بقرب نهاية الخالفة العثمانية المريضة ، والتعبير عن الحاجة لنوع 

 جديد من الدولة اإلسالمية . 

د رضا سوري األصل اتبع محمد عبده ، وأثر كثيرا في طالبه حسن البنا ، الذي تابع نشر محمد رشي

دعوته اإلسالمية السياسية، خاصة بعد النهاية الرسمية للخالفة العثمانية في تركيا على يد مصطفى 

سطة . المنظمة األولى التي بنيت لهذا الغرض كانت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر بوا1924كمال 

، لتمثل أيديولوجيا حديثة بنيت على اإلسالم ، اعتبر البنا اإلسالم 1928الشيخ الشاب حسن البنا عام 

منهج حياة متكامل ، والقرآن دستورا وحيدا مقبوال ، ودعا ألسلمة الدولة ، وانتقد الحضارة المادية 

عتبر كل المسلمين أعضاء في جسد الغربية واإلمبريالية البريطانية ، رفض الفكرة القومية العربية ، وا

 واحد وأمة واحدة أينما كانوا ومهما كانت قوميتهم . 

اشتهرت هذه المنظمة االسالمية الجديدة وانتشرت بسرعة ، خاصة في أوساط الشباب والطبقات 

الوسطى والمتعلمين . وأصبحت األكثر قوة وحيوية في القاهرة ) البديل الطبيعي عن استانبول (  ، 

ت أعضاء وفتحت فروعا في العديد من الدول العربية واالسالمية مستفيدة من جامعة األزهر التي جمع

كانت الجامعة الوحيدة التي تدرس علوم الدين . لم تكن هذه المنظمة تعارض السلطة الحاكمة ، بل 

بالعكس أيدت الملك الشاب فاروق بشكل سافر ، وركزت على بناء منظمتها على نمط الحركة 

الماسونية ، كأي أخوية ، واعتمدت السرية التنظيمية وبنت أمنها الخاص، ومحاكمها الخاصة ، وشبكة 

تمويل واسعة ، ثم انتقلت لبناء جيشها العسكري المنظم والمدرب كميليشيا عسكرية سرية رديفا 

والسعديين  وذراعا للمنظمة ، وتلقت الدعم المالي من الملك الذي كان يريد منها منافسة الوفديين

 الذي يضغطون عليه لتقليص النفوذ البريطاني .

، وبعض  1948-1940أول نشاط عسكري كبير لإلخوان كان مشاركتهم في الحرب في فلسطين 

العمليات العسكرية ضد القواعد البريطانية وضد األحياء اليهودية في مصر ، وهذا ما تسبب في حظر 

ي باشا ، لذلك قامت المنظمة السرية الخاصة باغتيال رئيس التنظيم من قبل رئيس الوزراء النقراش

،  واستمر النزاع 1948الحكومة ، الذي أدى النتقام مضاد تجسد باغتيال الشيخ حسن البنا ذاته  عام 

المسلح بين الحكومة وتنظيم اإلخوان منذ ذلك الوقت وحتى اآلن حيث يقبع زعماء اإلخوان في السجون 

محمد مرسي ( ويواجهون أحكاما  الرئيس السابق  بانقالب عسكري . ) بعد عزلهم من السلطة

 باإلعدام . 

اكتشف اإلخوان مبكرا حاجتهم لمنظمة عسكرية ، )ولم يكن ذلك شاذا عن بقية األحزاب في 

يومها( ووجدوا في القضية الفلسطينية مبررا شرعيا مناسبا يغطي نشاطهم العسكري ويوسعه للدول 

موا القضية الفلسطينية لجمع الدعم والسالح والمقاتلين من كل الدول ... وبسرعة األخرى ، واستخد

أصبحت لديهم مؤسسات تمويل دولية ومؤسسات عسكرية عابرة للحدود ، ومع ذلك استمروا باالدعاء 

أنهم ليسوا حزبا سياسيا بل جماعة دعوية دينية . هذه األقنعة والوجوه المتعددة ستصبح منهجا سوف 

رون عليه بقية حياتهم ، ويستعمل في كل فرع من نشاطهم ، يمزجون بين خبرتهم بالطرائق يستم
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التنظيمية الماسونية بالعقيدة الجهادية اإلسالمية ، ويتغطون بغطاء الدعوة الدينية وبالقضية 

الفلسطينية ، ليستعملوا قوتهم في السعي المتالك السلطة كهدف مضمر لكنه أساسي ، كل شيء 

يه الدين مجرد وسيلة للوصول للسلطة المطلقة وليس العكس ) السلطة والقوة في خدمة الدين بما ف

( . لخصها الشيخ حسن البنا في لحظة يأس وغضب قبل اغتياله عندما وصف اتباعه المنفلتين من 

 عقالهم بأنهم ال إخوان وال مسلمين . 

المصطنعة التي صنعتها جيوش اإلحتالل بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، حصلت معظم الدول  

االستعماري على استقاللها ، من دون أن يكون لها سوق قومية موحدة ، وقبل أن يتكون فيها مجتمع 

مدني كبير ، وقبل أن تستطيع مكوناتها تشكيل أمة بالمعنى الكامل . المنطقة عاشت تاريخها كشعوب 

ظام االقطاعي التقليدي أو البدوي ، وتحت حكم امبراطوري متعددة القوميات والديانات والطوائف تحت الن

جامع لهذا التنوع وحافظ لهذه الخصوصيات ، لذلك هذه الدولة الحديثة المركزية كانت ضعيفة وغير 

مستقرة ، الحكومات األولى التي حكمتها كانت ليبرالية وضعيفة ، الحياة السياسية البرلمانية لم 

سية واستيعاب التنافس السياسي ... الذي فاز في معركة التسابق تستطع هضم الخالفات السيا

على السلطة في هذه الدول المصطنعة لم يكن أي حزب سياسي بل المؤسسة العسكرية التي 

جاءت باالنقالب وقمعت الجميع . والتي اعتمدت نظام الدولة العسكرية الشمولية الحديث ) الفاشي 

نقالبيين الدعم من أمريكا وروسيا... لقد استعملت أيديولوجيا مكونة والشيوعي ( بعد تلقي الضباط اال

من مزج الديكتاتورية الثورية مع القومية العنصرية مع اشتراكية الدولة . استبعدت اإلسالميين وكذلك كل 

القوى السياسية وكامل الشعب من السلطة ، قسم من األقليات دعم عملية ابعاد شبح اإلسالميين ، 

لبدء انقسام المجتمع الطائفي بين اآلغلبية السنية وبقية األقليات ، تزايد هذا االنقسام مع  مما أدى

تزايد ضغط النظام المستبد الفاسد على المجتمع ، النتيجة أن الدولة التي بدأت كجمهورية ثورية 

قم كل أنواع اشتراكية قومية ، انتهت لتصبح دولة سلطانية عائلية بعد احتكار السلطة والثروة وتفا

األزمات ، والتي ستشكل السبب الرئيسي الندالع الربيع العربي ، الذي كان من السهل تحوله لثورة 

 اسالمية ، ألن القاعدة االجتماعية الرئيسية له كانت الفقراء من األغلبية .  

قوة وعنفا . بعد قتل البنا أصبحت الحركة بقياداتها الجديدة  المستترة وراء واجهة الهضيبي أكثر  

الجيل القيادي الجديد تعاون مع حركة الضباط األحرار في الجيش المصري ) شاركوا معا في حرب 

فلسطين وتعرفوا على جمال عبد الناصر في الفلوجة (، وساعدوهم في تحضير الشارع النقالب عام 

سكري محله لطرد الملك ) الخديوي فاروق ( من السلطة ومن مصر . وتنصيب مجلس ثوري ع 1952

بقيادة اللواء محمد نجيب ، وأصبحت جماعة اإلخوان هي القوة السياسية الوحيدة المرخص لها بعد 

حظر جميع األحزاب ) استثنيت من الحظر باعتبارها جماعة دعوة ( وانتظرت هذه الجماعة اللواء نجيب 

ل عبد الناصر وبدعم لكي ينفذ وعده بانسحاب الجيش من السلطة لكي يستأثروا هم بها ، لكن جما

بقية أعضاء المجلس تمسكوا بالسلطة المطلقة التي منحها لهم انقالبهم العسكري ، وتنكروا لوعودهم 

لإلخوان ، وأقالوا محمد نجيب ليحرك اإلخوان الشارع ، وتستمر المواجهات بينهم ، لتدفع العسكر الصدار 

 .  1954د الناصر الرئاسة عام قرار  بحظر الحزب  واعتقال قياداته . وتسليم جمال عب

األعداء السابقين ) اإلخوان والبريطانيون ( وجدوا أنفسهم في  1956أثناء حرب قناة السويس عام 

خندق واحد في مواجهة النظام العسكري الناصري اإلشتراكي الذي أمم القناة . بدأت المخابرات 

مقدار ما تلقى عبد الناصر الدعم من الواليات البريطانية بالتواصل والتنسيق معهم منذ ذلك الوقت ، وب

المتحدة لتقليص نفوذ بريطانيا بواسطة سياسات التأميم للشركات البريطانية والشركات المصرية 

المرتبطة باالقتصاد البريطاني والفرنسي ، بمقدار ما كان اإلخوان يتقاربون مع البريطانيين ، الفكرة عند 

العالميتين هو التنافس على المستعمرات واحتكار بريطانيا وفرنسا لها  أمريكا يومها أن سبب الحربين

من دون بقية الدول الصناعية ، لذلك ألغت األمم المتحدة الجديدة نظام االنتداب وأعطت الدول 

استقاللها ، لكن االستقالل السياسي اإلسمي لم يكن كافيا لفك االرتباط االقتصادي مع الدول 

، ولدخول الشركات األمريكية لهذه األسواق يجب تفكيك هذا االرتباط ، فدعمت  المستعمرة السابقة

أمريكا االنقالبات العسكرية التي تحمل الفكر اإلشتراكي لتقوم بتأميم االقتصاد وتمليكه للدولة التي 

بريطانيا تبني عالقات اقتصادية مع الشركات األمريكية . وهكذا ربح عبد الناصر حرب القناة التي احتلتها 

وفرنسا واسرائيل ، وخرج زعيما وطنيا وقوميا عربيا ، لكن مساعدة اإلتحاد السوفييتي له في هذه 

الحرب فتح بوابة عالقات دافئة بينهما بررتها األيديولوجيا االشتراكية التي يطبقها ، والتي هي محل 

وبناء النظام اإلشتراكي في اهتمام وتأييد من االتحاد السوفيتيت الذي يسعى لهزيمة االمبريالية 

 العالم، مما سيترتب عليه فيما بعد تباعد المسافة بين عبد الناصر  وبين األمريكان . 
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الساحة السياسية الداخلية عكست التنافس الخارجي ، اإلخوان أصبحوا حامل األيديولوجيا 

كومة عسكرية ترفع علم قريب التقليدية المحافظة ، ضد التغييرات الثورية المتطرفة ، التي تقوم بها ح

من علم الشيوعيين  وتتنكر للدين ، لذلك من السهل أن تصبح حليفة للسوفييت الذي سيصبحون 

العدو األول للغرب في مرحلة الحرب الباردة ، وبنفس الوقت سيجعل هذا التقارب مع الشيوعية عملية 

وناجحة ، ويجعل الغرب يزيد من اعتماده اتهام النظام من قبل اإلخوان بالكفر واإللحاد عملية مبررة 

عليهم في مواجهة تحول العسكر الحاكمين نحو المعسكر السوفييتي في مصر عبد الناصر ، وفي 

التي تعتبر  1967قبل عام واحد من حرب  1966سوريا البعثية أيضا . عبد الناصر أعدم سيد قطب عام 

الفكر القومي اإلشتراكي العربي . لذلك أصبح اعالن انتهاء الحقبة الناصرية وبدء انحدار مسار 

اإلسالميون وحيدين في الساحة بعد تزايد ضعف التيار الليبرالي بفعل سياسات التأميم ، و 

 الديموقراطية غابت عن الوجود كليا وسط هذا الصراع العنيف الخارجي والداخلي . 

راكية القومية ، مع التقليدية المحافظة أثناء احتدام الصراع العنيف بين الجبهتين ) العسكرية االشت

المتدينة ( فكرة اإلصالح الديني التي دفع بها اإلخوان تالشت وسط غبار الحرب كما تالشت 

الديموقراطية ، المسافة بين اإلخوان والسلفيين تقلصت بشدة ، لكن كال جبهتي الصراع لم تكن 

فقط أن يطيعهم ... جل أعضاء وكوادر  تحظى بشعبية ، كانوا نخبويين فوق الشعب ، الذي عليه

الجبهتين ينتمون لذات الطبقة الوسطى وذات القطاع ) المتعلمين الذين يرون في تعليمهم مؤهال لهم 

لتولي القيادة السياسية ( كانوا متشابهين بكل شيء ، يختلفون فقط في لون العلم األيديولوجي ولون 

كتب اإلشتراكية العلمية لكارل ماركس ( اإلخوان استعملوا غالف الكتب ) الكتب الدينية لإلخوان ، و

الدين كآيديولوجيا سياسية ، واليسار استعمل الماركسية كدين والهوت ، الحكومات الثورية العسكرية 

وجدت في النظام الستاليني نظاما مناسبا جدا لجمهوريتها االشتراكية ، لكنها سارت باتجاه العودة 

ني المورث ، لم يشعروا بكبير فرق بينهما ، كالهما يقدس الزعيم البطل لكن لحكم العائلة السلطا

 النظام السلطاني يتيح توريث السلطة. 

بذات الوقت وجد اإلخوان المسلمون في الفكر الخارجي الذي حمله الخوارج في مرحلة مبكرة من 

لسلطات الحاكمة القمعية ، هذا اإلسالم وقاوموا فيه السلطات ، فكرا دينيا مناسبا ليواجهوا به عسف ا

الوحش السياسي الذي تغول على البالد ، السلطات وجدت أيضا أن اإلخوان ارهابيون، كال الطرفين كان 

على حق في توصيفه للطرف اآلخر ، لذلك فإن غالبية الشعب بقيت بعيدة عن صراعهما ، وهذا ما 

اس المحايدين على االنخراط في معركتهما جعلهما يلومون الشعب والمجتمع ، ويرهبونه إلجبار الن

 الخاصة التي ال تعبر عن أي مصلحة وطنية . 

أهم الكتب التي طورت فكر اإلخوان وطعمته بالفكر الخارجي كتبت في سجون األنظمة العسكرية ) 

 سيد قطب في سجون مصر عبد الناصر ، وسعيد حوى في سجون سوريا حافظ األسد ( 

. كتب في ظالل القرآن  1966، وأعدم عام  1950م اإلخوان في مصر عام سيد قطب انتسب للتنظي

، معالم في الطريق ، اعتبر السلطة والمجتمع الذي نعيش فيه جاهليا ، يجب هجرته لبناء مجتمع 

اسالمي صحيح يقوم بهدم النظام السياسي االجتماعي الجاهلي، اسوة بما فعله الرسول في بدء 

هذا يعتبر مقدمة تنظيرية لحركات التكفير والهجرة ، التي ستطبع سلوك الدعوة مع المشركين، و

 المنظمات الجهادية فيما بعد ، 

 82-79، قاد تنظيم اإلخوان في سوريا 1978-1973سعيد حوى كان تلميذا للبنا ، دخل السجن عام 

-85ري من جديد ، ترأس تنظيم اإلخوان السو 84-82، ترك سوريا ليشارك في قيادة التنظيم العالمي 

. هذا المشفى مازال مملوكا لإلخوان 1989، وتوفي في المشفى اإلسالمي في عّمان األردن عام  87

 حتى اآلن ... من مؤلفاته :

من أجل خطوة  .جند هللا تنظيما   .جند هللا تخطيطا  ا، جند هللا ثقافة وأخالق،  األساس في التفسير

 .المدخل إلى دعوة اإلخوان المسلمين .المباركإلى األمام على طريق الجهاد 

التجديد الحقيقي في الفكر اإلسالمي الذي قاموا به لم يكن فلسفيا ، بل سياسيا فقط ، هم ألغوا 

شكل الدولة التقليدي ، انفصال الدين عن السياسة فيها ، واعتمدوا النظام الحديث الفاشي الشمولي 

صدي العنيف الترهيبي للسلطات ( وهذا ما صدروه للحركات الجهادية للدولة ، وأحيوا فكر الخوارج ) الت

 السلفية فأحدثوا فيها تحوال مميزا نحو اإلرهاب . فكر سيد قطب بالذات ما يزال مرجعهم األساسي . 
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اإلضافة األخطر لأليديولوجيا المتطرفة اإلسالمية قام بها مفكروا اإلخوان في هذه المرحلة ، عندما 

لعقل العلمي في قراءة القرآن ، ظنوا أنهم باستخدامهم للعقل العلمي الممتاز يمكنهم استعملوا ا

استخراج المعاني الصحيحة ، لذلك حولوا القرآن من نص أدبي ، لكتاب علمي ، كل أية فيه هي قانون 

ى ،  مما صحيح بذاته ، بعد تجريدها من ارتباطاتها المجازية وشروطها وظروفها وعالقاتها باآليات األخر

أتاح لكل راغب اقتطاع ما يريد من القرآن ، ليدعم به آيديولوجيته ويعطيها صفة اإلسالمية . خاصة تلك 

اآليات المتعلقة باستخدام العنف وقتال المشركين ، والتي استعملت لشرعنة الترهيب ، وفعلوا أكثر 

واإلجتزاء ... فقد اإلسالم وحدته من ذلك بالتعامل مع الحديث الشريف أيضا . لتوسيع ساحة االختيار 

التكاملية التي تعطيه التوازن واالعتدال ، فأصبح أخذ الدين كله يعني تطبيق كل ما ورد به حرفيا وهذا 

 شبه مستحيل، وليس فهمه جملة وعلى العموم معا بكل خياراته واحتماالته وتأويالته ومجازه . 

الم الرسمي هو : انعاش األفكار المتطرفة للخوارج ، ما فعلوه بدعوتهم لفتح باب التجديد على اإلس

واستعمالها كتفسير صحيح للقرآن والحديث ، بعد أن حوصرت فترة طويلة بواسطة المذهب األشعري ) 

المرجئة ( الذي يحرّم أي عنف ضد الحاكم مهما كان . وضد المجتمع أيضا ،  وأجلوا النظر في قضية 

آلخرة . حرروا دعوات العنف والجهاد من ضوابطها وقيودها ومرجعياتها السلطة ومحاسبة الحاكم للدار ا

الملزمة ومؤسساتها الشرعية ، وأعطوا الشرعية ألي عصبة لتقرر بنفسها وتقوم باستخدام العنف 

 باسم الدين ، خدمة له . 

معظم مؤسسي الجيل الجديد من الجهادية السلفية اإلرهابية هم من اإلخوان المسلمين ، 

مرجعهم األساس هو فكر سيد قطب ، الذي كان سيد الفكر اإلرهابي اإلسالمي بامتياز ، أعدمه عبد 

الناصر فقط بسبب فكره ، هو األب الروحي لعبد هللا عزام ، وعمر عبد الرحمن ، وشكري مصطفى ، 

يمن الظواهري ، الذين بدأؤوا جماعتهم الرسالمية باغتيال السادات ألنه عقد اتفاقية سالم مع وأ

عدوهم الالزم جدا أليديولوجيتهم الدوغمائية التي تتبنى نظرية العدو الشيطاني والمؤامرة العالمية . ثم 

ثيرة ليسافروا إلى رهبوا السياح األجانب وكنائس األقباط ، قبل أن يحصلوا على تسهيالت عربية ك

أفغانستان لقتال العدو السوفييتي الغازي الملحد هناك ، وتشكيل منظمات العنف التي ستهاجم الغرب 

 بقوة فيما بعد . 
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 في سوريا  -2
 

تقالل  سوريا كان اإلخوان مجرد مجموعات صغيرة ،  ومع ذلك أرسلوا عددا من المتطوعين قبل اس

للجهاد في فلسطين تحت لواء الشيخ عز الدين القسام ) تسمي حماس جيشها باسمه اآلن ( ، بعد 

االستقالل دخل اإلخوان في الحياة السياسية الديموقرطية  التي لم تدم طويال ، مصطفى السباعي 

مرشد لإلخوان في سوريا ، خسر في منافسة الفوز على مقعد في البرلمان عن دمشق أمام  أول

رئيس الحزب الشيوعي خالد بكداش ، االنقالبات العسكرية المتالحقة استولت على السلطة ، في 

وفي أوج التيار القومي العربي قررت معظم األحزاب السياسية اعالن الوحدة مع مصر  1958عام 

عبد الناصر السلطة في سوريا أيضا ، الشيوعيون واإلخوان رفضوا ، ناصر منع كل األحزاب كما وتسليم 

مجموعة ضباط بانقالب عسكري جديد ،  1963فعل في مصر ، وفشلت الوحدة بعد سنتين ، قام عام 

ذلك منذ  أعلنوا حزب البعث حزبا وحيدا مشروعا يقود سوريا ، اإلخوان كانوا قد تحولوا للعمل السري قبل

أيام عدوهم ناصر ، وأصبحوا العدو األقوى للنظام الجديد ، وبمقدار ما طغت الصبغة الطائفية العلوية على 

النظام العسكري الشمولي اإلشتراكي الملحد ، بمقدار تحول الطائفة السنية لصالح اإلخوان ، آغنياء 

شتراكية وداعمين لإلخوان ، المدن المدن وفعالياتها االقتصادية صاروا ضحية سياسات التأميم اإل

السورية كانت ضد البعث بينما أيدته القرى الفالحية واألقليات ، في حماه كان تنظيم اإلخوان قويا ، 

لذلك أصبحت مؤشرا للصراع الدائر بين البعثيين واإلخوان .  ) أيضا حزب البعث يتبنى نظرية إحياء األمة 

الرسالة الخالدة التي بقيت دون توضيح ؟؟ ( أغلب قادة اإلخوان لكن ليس اإلسالمية بل العربية ذات 

 كانوا من حماه ، التي شهدت العديد من االضطرابات باإلضافة للعديد من المدن السورية ، 

مع اسرائيل خفضت من حدة الصراع ، وفتحت الباب أمام اإلخوان للمشاركة  1967عام  لكن حرب

لهم معسكراتهم التدريبية المستقلة والعلنية . وحملوا السالح في حرب التحرير الشعبية حتى صار 

الذي ال ينص  1973كبقية الشعب . تفجر الخالف مجددا مع النظام بسبب مشروع الدستور الجديد عام 

صراحة على أن دين رئيس الدولة هو اإلسالم ويعتبر حزب البعث قائدا للدولة والمجتمع ، وال يعتبر 

مصدرا وحيدا للتشريع القانوني . قاد مروان حديد تلميذ سعيد حوى عملية الشريعة اإلسالمية 

االحتجاج الرافضة للدستور ، ودعا لمواجهة حزب البعث الكافر بالسالح ، هذه الدعوة تسببت بانقسام 

داخل اإلخوان ، بين الذين ينتمون للطبقة الوسطى وممثلي العائالت الغنية الذين رفضوا حمل السالح، 

القلة من الفقراء والمضهدين الذين عانوا من بطش وتعذيب النظام )كما حدث لمروان حديد عام  وبين

( وهذا االنقسام التنظيمي بين اإلخوان التقليديين وبين الطليعة الجهادية سوف يستمر طويال  1964

العمل  شكل شرارة انطالق 1976ويعود للظهور مرات ومرات ، لكن موت مروان حديد في السجن عام 

المسلح والعمليات العسكرية ضد رموز النظام ، في حماه أوال ثم في عموم المدن السورية خاصة حلب 

( ، انتقاما للشيخ مروان . استطاعت الطليعة بناء منظمة قوية وقامت 1979) حادث مدرسة المدفعية 

ت المفخخة والعمليات بعمليات نوعية شكلت سابقة في العمل العسكري الجهادي ) اإلقتحام بالسيارا

االنتحارية الجريئة ( ولم تتورع عن نشر الرعب والفوضى بتعمد استهداف المدنيين . باشر النظام عملية 

عسكرية أمنية واسعة وحشية شملت مساحة سوريا ضد الطليعة وضد اإلخوان ومعظم اإلسالميين ، 

تنظيم األم الذي وجد نفسه في موقع مما أعاد نوعا من الوحدة والتنسيق بين الطليعة وبين بنية ال

الدفاع عن النفس، لكن معظم قادة الحركات السلفية فضلوا النأي أو التعاون مع النظام ، أيضا تعمد 

النظام التهدئة مع العائالت الغنية وبعض األئمة والقادة داخل التنظيم األم ، وساعد قسم منهم على 

ئهم بصفقات وسمح بترحيلهم للخارج . يجب هنا التذكير برفض مغادرة سوريا ، وأفرج عن العديد من أبنا

وموقف مشايخ  1980تجار دمشق الماسونيين بقيادة بدر الدين الشالح للمشاركة في اإلضراب العام 

من أمثال كفتارو والبوطي والباني والشامي التي أفشلت اإلضراب ... احتمدت المعارك وحاولت الطليعة 

 1980لالنتقام بارتكاب مجزرة في سجن تدمر العسكري بحق موقوفي التنظيم  اغتيال حافظ مما دفعه

يقضي بإعدام كل من ينتمي للجماعة ) وقعه وهو في  49في اليوم التالي لتوقيع مرسوم رقم 

واعتقال عدد مشابه  100.000المشفى ( ، الحملة العسكرية التي استمرت أربع سنوات أدت لمقتل 

 1982سوى قلة بعد عشرين سنة . الحدث األبرز كان حصار وتمشيط حماه عام لم يخرج منهم للحرية 

 مدني واعتقال أغلبية الرجال وموت الكثير منهم تحت التعديب .  40.000والذي أسفر عن قتل 

القليل من مقاتلي الطليعة والتنظيم استطاعوا الفرار خارج سوريا معظمهم التجأ للعراق ، بينما 

لنظام على الفرار قاموا ببناء تنظيم ضعيف في الخارج ، بعد أن فقدوا كل شيء معظم من ساعدهم ا
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في الداخل بما فيه قاعدتهم اإلجتماعية  واالقتصادية .  مستفيدا من تسهيالت اإلقامة التي قدمت له 

في األردن ودول الخليج وتركيا وأوربا من قبل الحكومات وبمساعدة تنظيم اإلخوان العالمي، هذه 

أساة كانت في صالح السلفية التقليدية غير الجهادية في سوريا والتي أصبحت الجهة الوحيدة التي الم

تملك نوعا من التنظيم يحمل اسم اإلسالم ، وصارت كعادتها مطية للحكام ووسيلتهم في تخدير 

 الشعب . 

اق وبين من لجأ الخالف بين الطليعة واإلخوان السوريين انتقل للخارج ، واستمر بين من لجأ للعر

لدول أخرى ، يمثل حاليا كل من عصام العطار وعلي صدر الدين البينوني ومحمد وليد حكمت البنية 

التقليدية لإلخوان بينما يمثل محمد فاروق طيفور ومحمد رياض الشقفة جناح الطليعة ... ويمثل محمد 

ح عدة شخصيات من مستوى نذير الحكيم وملهم الدروبي التنظيم العالمي ، كما تظهر على السط

أدنى تؤمن عملية ارتباط التنظيم بمخابرات الدول المختلفة هي اليوم في قيادة المعارضة السورية . 

لكن معظم أعضاء التنظيم وكوادره الحقيقين الذين كتب لهم البقاء على قيد الحياة استقالوا منه 

ات التي تسببت بالكارثة والخيانات التي دمرت وابتعدوا عنه منذ كارثة حماه وما تبعها من فضائح للقياد

التنظيم وأودت بأهم كوادره، وهكذا لم يعد للتنظيم أي وجود في سوريا ولن يعود ، حتى من هو اليوم 

 عضوا ينكر ذلك ويتهرب ويتخوف من التصريح عن انتمائه.

نهم سرعان ما هيمنوا تأخر اإلخوان كتنظيم في الخارج عدة أشهر قبل أن يؤيدوا الثورة السورية لك

على قيادتها ومصادر دعمها التي مرت فقط عن طريقهم وذهبت لشراء الوالءات في الداخل الذي ال 

يملكون فيه أي وجود، وانتهت بيد الحركات اإلسالمية السلفية التي تملك األرض . ورغم كل هذا الصراع 

المشترك بينهما ) تجار دمشق وحلب الدامي بين اإلخوان والنظام الطائفي في سوريا بقي الوسيط 

المرتبطين بالماسونية والذين بقوا موالين للنظام ( يقومون بدور نشط لتقريب وجهات النظر والقيام 

ببعض الصفقات ، كما بقيت األرضية األيديولوجية المشتركة التي يتاجر بها كال الفريقين ) أقصد مقاومة 

سب اإلخوان أو اإلمبريالي المتآمر بحسب خطاب النظام ( نذكر اسرائيل ، والغرب الصليبي المتصهين بح

والتوقف عن معارضة النظام بسبب موقفه من حرب غزة ، كال الفريقين  2008هنا حل جبهة االنقاذ عام 

يتاجر بالقضية الفلسطينية ويتصف بأنه براغماتي وكالهما يحتفظ بعالقات راسخة مع ايران ، لذلك 

مباشرة وغير المباشرة لم تنقطع بينهما طيلة الثورة ، وأسفرت عن قبول التفاوض المفاوضات السرية ال

مع النظام في جنيف ، وأتبعته بصفقات التسليم للمدن السورية الثائرة تباعا ضمن مسعى اإلخوان في 

مسار األستانة لتأسيس تحالف استراتيجي بين تركيا وايران ) المقاومة اإلسالمية السنية والشيعية 

على نموذج حماس وحزب هللا ، يلعب فيه اإلخوان دورا حيويا وقياديا ضمن استراتيجيتهم البعيدة المدى 

. التي تملك قدرة هائلة على االستمرار والنجاح بالرغم من تدني سوية أدواتها أخالقيا . ال أدري إذا كان 

 النجاح السياسي هو كالنجاح االقتصادي يتطلب ذلك؟
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 مع إيران -3
 

. على مدى ثالثة عقود شهدنا صراعا مريرا بين اإلسالميين والقوميين  1980 -1950ي الفترة بين ف

العرب ، قلصت الواليات المتحدة من دعمها للحكومات العسكرية بعد تحقيق غاياتها منها ، وألن هذه 

مت الممالك الحكومات طورت عالقاتها بالمعسكر السوفييتي العدو الرئيسي للغرب حينها ، لذلك قد

العربية المحافظة ملجأ  ومساعدات كبيرة لإلخوان ، ولحليفهم التيار السلفي ، في ذلك الوقت بدا 

 اإلخوان والسلفيون كشيء واحد صديق للغرب الليبرالي ، الذي سيصبح ضحية ارهابهم الحقا . 

إلسالمي ، حصلوا صار التيار السلفي اإلخواني العدو الرئيسي للشيوعية على األرض في العالم ا

على تسهيالت ودعم واسع من األنظمة المحافظة والدول الغربية ، بنيت المساجد في كل مكان حتى 

في أوروبا ، واستعملت كمراكز سياسية أيديولوجية لهذه الحركات اإلسالمية ، مؤسساتهم االقتصادية 

م ، وميليشياتهم استعملت الداعمة نمت بسرعة وأصبحت غنية ، وشبكة تمويلهم انتشرت عبر العال

 لزعزعة استقرار الدول الحليفة للسوفييت . 

سعي الغرب لهزيمة السوفييت يحتاج لنقل المعركة لداخله ... أي زعزعة استقرار الجمهوريات 

الجنوبية الغنية ذات األغلبية اإلسالمية ، بتصدير اإلسالم السياسي إليها ، اإلمام الخميني الذي درس 

ياسي وفكر اإلخوان ) حسن البنا وسيد قطب (  حظي برعاية غربية ، استخدم فكر اإلسالم الس

اإلخوان لتصميم نظامه الجديد ) جمهورية ايران اإلسالمية ( كنظام اسالمي حديث لدولة معاصرة ، دولة 

نظام األمة القائمة على التدين والطائفية ، التي ال تتقيد بأرض قومية محددة تاريخيا ، والبعيدة عن 

الخالفة التقليدي ، استعمل الخميني ذات نظام اإلخوان وأسمائهم ) المرشد األعلى ( مجلس 

تشخيص مصلحة النظام الذي يحق له تعطيل الديموقراطية عندما تتناقض مع معايير اإلسالم ، 

ب الشيطاني األيديولوجيا اإلسالمية اإليرانية الجديدة شاركت اإلخوان في شعارهم الكبير ، مقارمة الغر

وتحرير فلسطين ، فلسطين التي استعملت كمبرر دائم الستخدام العنف ، وتصدير الثورة ، )منطقهم : 

أنا مقاوم من يقف في وجهي ألي سبب كان فهو عميل يخدم اسرائيل ( ، الخميني لم يسعى لتصدير 

ربي وبشكل خاص نحو ثورته باتجاه جنوب االتحاد السوفييتي كما توقع الغرب ، بل نحو الشرق الع

ي كان يضم أقلية شيعية كبيرة ، ويقع في الطريق نحو تحرير القدس ، رفع علم فلسطين ذالعراق ال

فوق السفارة االسرائيلية في طهران ، وتوجه مجاهدي الحرس الثوري ) جيش القدس ( نحو العراق ) 

ار المقاومة وتحرير فلسطين عدو اإلسالم السياسي األقرب ( وامتدت عمليات تصدير الثورة تحت شع

 نحو العراق ثم لبنان ثم غزة ثم سوريا واليمن والبحرين وشرق السعودية أخيرا .... 

أول دولة بنيت وفق نظام ومنهج اإلخوان هي الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ، ليست هناك مشكلة 

يستعملون اإلسالم كوسيلة بين السنة والشيعة بالنسبة لمنهج اإلخوان البراغماتي ، طالما أنهم 

وليس غاية مثلهم مثل نظام الماللي . على عكس السلفيين . عالقة اإلخوان مع ايران جددت اإلختالف 

 بين السلفيين واإلخوان . 

قام السوفييت بحصار الثورة االسالمية في ايران باحتالل أفغانستان ودعم العراق لشن حرب على 

لمتحدة ما تزال تدعم ايرن وتنتظر منها القيام بدورها ) ايران غيت ( ، أرسلت ايران ، بينما كانت الواليات ا

الدول العربية نشطاء اإلخوان ومجاهدي السلفية لتأسيس مقاومة اسالمية في باكستان وشن حرب 

على القوات السوفيتية المحتلة في أفغانستان ، خبراء اإلخوان هم من صمموا حركة  طالبان وعبد هللا 

أسس منظمة الستقبال المجاهدين العرب ) األسدية ( وهكذا استنزف الروس وهزموا وتفكك عزام 

االتحاد السوفييتي ، لكن المجاهدين األفغان من كل المناطق اإلسالمية ساهموا بشكل فعال في 

الحرب الشيشانية وفي حرب البوسنا ، وبسبب انقطاع الدعم عنهم طوروا استقاللهم الذاتي ، وعندما 

فضت الدول العربية عودتهم ألوطانهم شكلوا تنظيمهم الجديد القاعدة بتفاهم بين ممثل السلفية بن ر

الدن وممثل اإلخوان الظواهري . الذي ما يزال يحظى برعاية وضيافة ايران حتى اليوم .القاعدة التي 

 ستصبح العدو األكثر خطرا للغرب . 

قبل الدول العربية واإلخوان لخدمة غايات خاصة  يشعر  الجهاديون السلفيون أنهم يستعملوا من

وأنانية وليس العقيدة ، فشهداؤهم الذين يذهبون للموت بإرادتهم ال يموتون من أجل هللا بل لخدمة 

أغراض أنانية لإلخوان البراغماتيين الذي يعقدون الصفقات مغ الغرب الشيطاني وأعداء اإلسالم ، لم تعد 
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ة وخالفاتهم ظهرت للعلن ... لذلك انفصلت القاعدة باستراتيجيتها تماما الثقة بين الفريقين موجود

وهاجمت الواليات المتحدة ذاتها مباشرة وفي أخطر المفاصل بدال من تضييع جهودها في محاربة 

 األذناب .

أصبح اإلخوان جزءا من التحالف المضاد لإلرهاب ) الذي صنعوه والذي هو  2001ايلول  11بعد أحداث  

هم الشرعي ( ، كذلك ايران فعلت ، نفضوا الغبار عن قناعهم اإلصالحي وارتدوه ، وقدموا أنفسهم ولد

كمعتدلين وإصالحيين اسالميين يسخرون جهودهم لتقويض األسس الفكرية لإلرهاب اإلسالمي ) أي 

لمتطرف بعكس تماما ما فعلوه سابقا ( فهم ما زالوا يستعملون ذات االسالم الرسمي وذات التفسير ا

الذي صنعوه وصدروه للسلفيين ، السؤال إذا كان هناك اسالم رسمي واحد وتفسير واحد أيضا صحيح 

له ، يتفق عليه اإلخوان والسلفيون ، هو تفسير سيد قطب ، لماذا هم معتدلون واآلخرين ال ؟ بماذا 

يموقراطية بالنسبة لهم يختلفون فكريا وأيديولوجيا ... فقط يختلفون بشكل الدولة حديث أم قديم ،الد

ليست غاية وبالنسبة للسلفين كفر ، السلفيون ال يهتمون بتأسيس سلطة قبل التمكين الذي يتم 

بالحرب ، اإلخوان يقيمون مجتمعاتهم اإلسالمية داخل أوكار خاصة منعزلة ويهاجمون المجتمع المشرك 

 ود لعصر الخوارج بامتياز .من خاللها . مناهج استخدام العنف واحدة عند الطرفين . وهي تع

رحبت ايران بغزو أمريكا ألفغانستان ، ورحبت أكثر بغزو العراق ، لكنها بسرعة احتضنت المجاهدين 

الفارين من أفغانستان ، وسرعان ما استخدمتهم في العراق لقتال الجيش األمريكي ذاته ، جمعت 

لتهم لزعزعة سلطة االحتالل بمساعدة سوريا المجاهدين والمتطرفين من كل حدب وصوب وأرس

األمريكي هناك ، ولجعله أرضا لإلرهاب ، يبرر التدخل اإليراني فيه ضمن التحالف المضاد لإلرهاب )حصان 

طروادة(  في الحرب عليه ، احتالل أمريكا للعراق فتح تلك الدولة أمام الهيمنة اإليرانية . شيء مشابه 

، تستخدم اإلرهاب لزعزعة االستقرار واخافة الغرب  سيحصل في سوريا . )سياسة تكرر استعمالها

الذي ينقذه التدخل اإليراني ( الغرب ما يزال يظن نفسه ذكيا عندما يدفع بخصومه لالقتتال الستنزافهم 

، لكن الذي يستنزف فعال ليس المتطرفين وال اإلرهابيين بل المدنيين  األبرياء المعتدلين. الخصوم 

ستفيدون من الظروف المأساوية ليزيدوا قوتهم ، والنتيجة التي أكدتها األيام هو يتبادلون الشرعية ، وي

أن استراتيجية الحرب على اإلرهاب فاشلة وخاسرة ، واإلرهاب ينمو ويزداد وايران تتوسع وتقضم 

 المناطق وتتناغم مع اإلرهاب وتستخدمه أمامها ، وهذا ما سيبدو واضحا جدا في سوريا . 
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 الكذبة الكبيرة   - 4
 

في النصوص اإلسالمية الرسمية هناك اسالم واحد يستعمله السلفيون واإلخوان ، اذا طبقت كل 

بنوده كاملة سوف تصبح سلفيا جهاديا ) قاعدة داعش ( ، إذا طبق بعضه وأهمل تطبيق بعضه يسمى 

هي اعتداال ، لكن اذا كنت أمينا لعقيدتك واتبعت الفقه الرسمي كله بدون تحفظ ، فبالتأكيد ستنت

داعشيا ، اإلخوان يتجنبون التطرق لبعض المواضيع في دعوتهم لتحديث األشكال القديمة ، لذلك 

يلومهم السلفيون ويتهمونهم بعدم اإلخالص للعقيدة . ويتحدونهم للتحكيم في ذلك في أمهات كتبه 

 الفقه وهم على حق، ليثبتوا أن ارهاب العدو واجب اسالمي . 

يكون عبر تفسير مختلف عن تفسير اإلخوان والسلفيين ، يستعمل عقل اإلصالح الحقيقي يجب أن 

مختلف في قراءة النصوص األساسية ، وينتج فقها مختلفا ، ويحتاج أيضا لكسب شرعية واعتراف بعمله 

، وهذا لم يحصل ، فاالبتداع والتجديد ممنوع والدين مكتمل وتفاسيره التي اتفق عليها األقدمون حقائق 

لك ال يمكننا هزيمة اإلرهاب من داخل صندوق التفكير والشرعية اإلسالمي ، وال من داخل راسخة ، لذ

مؤسساتها الدينية . فهم ال يريدون ، ولو أرادوا فهم يفتقدون كليا للعقل واألدوات الالزمة ، اإلخوان 

اب كيد ليسوا اصالحيين بهذا المعنى والمدلول ، هم مهتمون فقط بالسلطة ، وهم يحتاجون لإلره

عسكرية سرية تضرب لهم حيث يريدون من دون تحمل مسؤوليتها ، وتعطيهم شرعية أكبر كمعتدلين 

بالمقارنة معها ، وأكثر عندما يدعون حربهم عليها. هذه الكذبة تحكم العالقة بين اإلخوان وايران 

المحدد لإلرهاب ولم ومنظمات اإلرهاب ) القاعدة وداعش ...( طبعا هذا اذا استخدمنا التعريف الغربي 

نتطرق لكل الممارسات اإلرهابية األخرى التي تطبق بحق الشعوب من قبل حكومات الحلف المضاد 

 لإلرهاب ذاتها .  

اإلسالم هو المكون األساس في الهوية ، ليست القومية ، لذلك فإن التنافس بينهما تميل كفته 

ع تتعارض مع الهوية اإلسالمية .اإلسالم الرسمي لصالح اإلسالميين ، الحضارة الحديثة الغربية الطاب

يتناقض مع الكثير من قواعد السياسة والحقوق الحديثة ، لذلك كلما أصبحنا متحضرين أكثر كلما ابتعدنا 

عن اإلسالم والهوية ، العلمانية أصبحت العدو اللدود لإلسالم والعقيدة ، لذلك ال يمكن توقع االستقرار 

بين الهوية والحداثة ، الطريقة الوحيدة للقفز فوق ذلك الصراع هي في اجراء في هكذا ظرف وتناقض 

اصالح اسالمي يجعله متوافقا مع الحضارة وقيمها ووسائلها اإلجتماعية السياسية واعتماد 

الديموقراطية كشكل تطبيقي لمبادئ الحكم اإلسالمي ، وكذلك حقوق اإلنسان كحقوق الهية منحها 

بل البشر ، هذا يحتاج لجهد نظري وفلسفي كبير وهام ، الترخيص لهذا لم يمنح هللا ال تسحب من ق

 بعد حتى من اإلخوان دعاة اإلصالح .  

عندما يبني األخوان مدارس في المساجد أو خارجها يدرّسون ذات الكتب الرسمية اإلسالمية ، 

بقية الكتب ، خاصة من يكون  يتجنبون بعض المواضيع لكي يظهروا معتدلين ، لكن طالبهم يكملون قراءة

تحت ضغوط تدفعه للتطرف ، لذلك عدد منهم يصبح سلفيا جهاديا ، وارهابيا تبعا لمعاناته وعقده 

النفسية االجتماعية والجنسية بشكل خاص ، التي تزود الليبيدو بدوافع العنف ، كل اإلسالميين يركزون 

لدوا التعصب ورغبة العنف ضد اآلخر ، على شيء واحد هو ممارسة الكبت الجنسي الصارم ، ليو

الحجاب هو الرمز اإلسالمي األهم المشترك بين الجميع ، وهو يدل على النجاح في طبيق قمع صارم 

للرغبات الجنسية ، وهو رمز نجاهم في التحكم بالمجتمع ، نظام متكامل من التحكم يعتمد أساسا 

را من رغبة العنف ، تستخدم في السياسة على على التحريم والكبت الجنسي ، يولدون منه كما كبي

شكل استبداد أو ارهاب تبعا لموقعهم في السلطة أو في المعارضة، اإلخوان بكل تأكيد يهيئون األرضية 

لإلرهاب ، ويستعملونه ليتقدم أمامهم فاتحا لهم الطريق ، ظاهرتا اإلخوان واإلرهاب ظاهرتان متالزمتان 

 ال يمكن فصلهما .  

إلخوان عبر المخابرات البريطانية مع مخابرات الدول الغربية في كل البلدان ، في سياق تعاون ا

حربها على اإلرهاب السلفي الجهادي، احتكروا اإلشراف على المساجد والمدارس الدينية ومراقبة 

ع اإلسالميين ، وكتابة التقارير عن أي نشاط مشتبه ، هذا جعلهم مقربين ألجهزة األمن  ومراكز صن

القرار ، وأعطاهم تسهيالت خاصة ، وامكانية لتمرير مشاريعهم الخبيثة المغلفة عبر مؤسسات االتحاد 

األوروبي وادارت الواليات المتحدة . وبنفس الوقت استعملوا صالتهم القديمة مع الماسونية خصوصا في 
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حزب هللا (  –نموذج حماس االقتصاد ، وبنفس الوقت أيضا حافظوا على عالقة استراتيجية بإيران ) على 

 ايضا وهنا األخطر مع المنظمات السلفية الجهادية الجديدة التي أسسوها لتمارس اإلرهاب. 

أول صراع واسع بين اإلرهاب اإلسالمي والنظم العسكرية اندلع عقب الغاء االنتخابات في الجزائر 

وز فيها فوزا ساحقا ، لذلك أوقفها والتي كان من الواضح أن الجبهة اإلسالمية لالنقاذ ستف 1992عام 

الجيش واندلع صراع عنيف ووحشي، قاتل فيه اإلرهاب اإلسالمي نيابة عن الجبهة اإلسالمية التي 

  كانت فرعا لتنظيم اإلخوان، وقدمت تلك األحداث الرهيبة نموذجا عما سيحدث في المستقبل. 

التي تربط اإلخوان باإلرهاب ، الحكومات  وبالرغم من توفر كم كبير من األدلة على العالقة القوية

الغربية والعربية ما تزال تصنف اإلخوان كمعتدلين ، حتى لو كان كما أسلفنا ال يوجد اسالم معتدل من 

األساس ، هذا الخطأ المتعمد سوف يرتكب مرات ومرات ، السبب الحقيقي لذلك لم أتوصل إليه إلى 

مندوبيهم كخبراء في مؤسسات القرار في هذه الدول ، كما هو  اآلن . لكن ربما لتمكن اإلخوان من زرع

مرصود في مكاتب الدولة السعودية وبقية دول الخليج وحول الخارجية األمريكية ، وفي دوائر االتحاد 

 األوروبي . 
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 الخطأ الجسيم  -5
الخطأ الجسيم الذي ارتكب في التعامل مع الربيع العربي هو استخدام اإلخوان لقيادته بصفتهم 

التي لها عالقات قديمة  MI6معتدلين ومعروفين جيدا للغرب ، بناء على توصية من المخابرات البريطانية 

لعربي ، التي كانت معهم، هذا الخطأ كان مرحبا به جدا ليس فقط من ايران ، بل أيضا من دول الخليج ا

تخشى من تحول رياح الديموقراطية نحو بلدانها ، فسعت بكل ما تستطيع ألسلمة الربيع وحرفه عن 

مساره الديموقراطي وتبني المسار اإلسالمي ، لكون هذه الدول تتبنى أصال النظام اإلسالمي )تدعي 

ثورة مر عبر منظمات اإلخوان ذلك(  . النتيجة كانت أن معظم الدعم العسكري واإلغاثي المقدم لل

وانتهى بواسطتها للسلفيين الجهاديين الذين يقاتلون على األرض ، اإلخوان لم يكن لهم تواجد يذكر 

على األرض ، القاعدة االجتماعية للثورة هي ذاتها قاعدة السلفية ) الطبقات الدنيا والمجتمعات 

ت الوسطى )التي ال تريد التضحية وال تملك المهشمة المدفوعة لليأس( ، قاعدة اإلخوان هي الطبقا

الكثير من الشجاعة لالنخراط في هذه الحرب الشبه انتحارية ( الدعم اإلغاثي والعسكري كان كليا بيد 

مؤسسات اإلخوان ، والعمل العسكري صار كليا بيد المنظمات الجهادية السلفية . بعض الجمهوريات 

دعمت بقوة النظام الحاكم ، وكذلك فعلت ايران وروسيا ، المعركة العربية التي كانت أيضا تخشى الربيع 

كانت قاسية وصعبة ارتفع فيها صوت المجاهدين اإلسالميين فوق كل صوت ألنهم أبدوا شجاعة فائقة 

وقدرة كبيرة على الصبر والتضحية وصار لهم شعبية بعكس اإلخوان المنتفعين والمتاجرين بتضحيات 

م الشعب بالديموقراطية بنار الحرب بين النظام المستبد المجرم والمجاهدين اآلخرين . وتبخرت أحال

 المتعصبين دينيا ، وأصبح هذا الشعب كليا في موقع الضحية في هذا الصراع . 

لقد ُضيعت فرصة بناء الديموقراطية عبر امتصاص واستيعاب طاقة الطبقات المسحوقة مع بقية 

حياة سياسية مستقرة ، وتسخيرها في دعم مشروع بناء  المجتمع في مشروع وطني جامع يولد

الديموقراطية واإلصالح الثقافي واعادة بناء االقتصاد ،فهذا اصطدم بحقد وتفرد اإلخوان والجهاديين 

وعدائهم للديموقراطية والتسامح الديني ، ضاعت هذه الفرصة بسبب الفهم الخاطئ عند الدول النافذة 

ء طريقة تقديم الدعم العربي وخبث دول الخليج أيضا ، النتيجة كانت الحفاظ ، ونقص الدعم الغربي وسو

على النظام القديم ، وفي أحسن األحوال تجديده لكن بكامل هويته كنظام مجرم فاسد مستبد طائفي 

... ليكون كما عهدناه الوجه اآلخر لعملة التخلف وسببا أساسيا في تكون وجهه الثاني اإلرهاب ، 

رعة القاعدة االجتماعية للتطرف واإلرهاب ، والظروف التي تساعد على تكوينها ) الفقر تفاقمت بس

الدمار المجازر التهجير ... ( الدولة نفسها أصبحت دولة فاشلة بامتياز ، أرض للميليشيات والعصابات 

ة الراهنة وجيوش االحتالل  واإلرهاب ) داعش القاعدة حزب هللا وشبيحة النظام ( جهود األمم المتحد

 هي دفع هؤالء للتفاهم على مستقبل سوريا ... أي بؤس . 

بعد اسقاط مبارك ، مباشرة سعوا ألسلمة الدولة  2012عندما تسلم اإلخوان السلطة في مصر عام 

وتعديل الدستور لتكريس ذلك ، وباشروا من فورهم التعاون مع ايران ، وعاودوا مساعدة حماس في غزة 

، الديموقراطية المزعومة مجرد وسيلة ، ليست  1950طبيعة اإلخوان منذ عام  ، لم يتغير شيء في

هدفا وليست طريقة لالستقرار السياسي ، لذلك العديد من أجهزة المخابرات رتبت انقالبا عسكريا 

 500جديدا لإلطاحة بهم ... في الجلسة األولى من محاكمة رموزهم صدر الحكم باإلعدام بحق أكثر من 

أيضا لم يتغير شيء في أنظمة الحكم التعسفية ، التي أعيدت للسلطة في معظم دول الربيع متهم ، 

العربي ، مما قدم المزيد من الشعبية للحركات اإلسالمية وفاقم في الظروف التي تشجع على اإلرهاب 

 ، وهكذا تم تجديد الصراع القديم الذي أنهك هذه البلدان ، وكان هذا خطأ كبيرا آخر. 

الصراع الطويل مع اإلرهاب ، ازداد هذا اإلرهاب قوة وانتشارا وعنفا بعد عقدين من اعالن الحرب  خالل

الدولية عليه ... هذه الخسارة غير المعترف بها سببها ارتكاب األخطاء بشكل متراكم . اإلخوان 

اصل الدول استطاعوا التواجد في كل مكان وبقوة ، صاروا مقربين لمراكز صنع القرار الغربية ومف

اإلسالمية العميقة لتضليلهم أكثر فأكثر ، أصبح لديهم نفوذ كبير عبر العالم . صاروا كيانا اقتصاديا 

سياسيا عالميا . قفزوا فوق حدود الدول ، فوق القوانين الوطنية ، يفعلون ما يريدون بمقدار ما يملكون 

ايران، باكستان، أفغانستان ، غزة (  من امكانيات ،   يحكمون عدة دول بشكل مكشوف ) قطر ،تركيا،

وبشكل مغطى ) األردن ، السعودية، العراق ، لبنان، اليمن ، ليبيا ، تونس ، الجزائر ، مصر ( برنامجهم 

ومشروعهم الذي حلم به حسن البنا صار قريبا من النجاح ) دولة األمة اإلسالمية ( التي تنتظر فقط 

 قيام العولمة بمحو الحدود ، 
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حالفاتهم فوق الخالف السني الشيعي ، ايران أصبحت حليفا استراتيجيا لتركيا في مواجهة قفزت ت

الغرب بدعم من روسيا ومن خلفها الصين ، يمتلك اإلخوان قاعدة اجتماعية كبيرة في الغرب ، تزايدت 

الذي  قوة مع موجات الهجرة التي رعوها وساعدوها ، جمعوهم حول المساجد التي يديرونها ، التحالف

يهندسه اإلخوان يملك قدرة على زعزعة استقرار واسقاط العديد من األنظمة ) مصر ، الجزائر ، األردن ، 

والضفة الغربية ( وبنفس الوقت الخاليا السرية لمنظمات اإلرهاب ومنظمة حزب هللا زرعت في كل مكان 

الطلب ، اإلرهاب الذي  في الشرق األوسط الكبير وفي دول الغرب أيضا ، وهي جاهزة للعمل حسب

يديرونه من الخلف قادر على ايجاد مالذ وأرض في أي دولة ذاهبة للفشل وما أكثرها ، إن كان فشلها 

 تلقائيا أو بفعل تحالف اإلخوان . 

هم اليوم المدير الحقيقي لتحالف تركيا ايران ضمن محمور المقاومة والممانعة للغرب ، في طريقهم 

مية الواسعة ، وصلت بهم البرغماتية مستوى الكذب على كل األطراف. وارتداء لتأسيس الدولة اإلسال

مختلف األقنعة ، هم اليوم الخيار الوحيد أمام العالم اإلسالمي لمواجهة عداوة الغرب التي تتظاهر 

بتبنيه ودعمه ألنظمة االستبداد والفساد بكل وقاحة لتستبيح شعوبها ، ومشروعهم هو الوحيد 

جاوز حالة الفوضى والفشل واالندثار . هم ايضا وسيلة أساسية بيد الصين والشرق لدحر المطروح لت

 الغرب في التنافس العالمي .   
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 تحليل

 خط تطور الفكر  -1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة االجتماعية لإلخوان ليست مستعدة للتضحية ، بعكس قاعدة السلفيين ، لذلك فاألفكار 

لإلخوان انتقلت للوسط السلفي كقراءة وتفسير صحيح للدين بدل القراءة الرسمية ، وحققت العنفية 

نجاحا كبيرا في الوسط الجديد المضطرب ، تضحيات وشجاعة السلفيين أكسبتهم شعبية ، فهم 

مخلصون لعقيدتهم ، قاعدة اإلخوان من الطبقة الوسطى أنانية ، تهتم فقط في القفز للسلطة 

سيطرة على كل شيء ، لذلك الناس تكرههم وال تثق بهم . اإلخوان يستخدمون السلفيين المطلقة، لل

 بنجاح لمتابعة تقدمهم.

 القوميون العرب

 الشيوعيون

  الديموقراطيين

السلفيون التقليديون ورجال 

   السلطة  الدين 

  أصوليون

الحرب العالمية 

 األولى 

سلفيون 

 جهاديون

إخوان 

  

الحرب العالمية 

 الثانية
نهاية القرن 

 العشرين 

الحرب 

 السورية

 انتقال األفكار   ارهابيون
السلفيون لديهم 

قاعدة اجتماعية 

واسعة، اإلخوان 

أفكار اإلخوان ال . 

ضية روجدت األ

المناسبة جدا 

لها مع 

السلفيين ، 

اإلخوان ظهروا 

 ضعفاء 

البنيان 

االجتماعي 

 االقتصادي 
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مقارنة بين السلفية واإلخوان -2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األصولية االسالمية

 السلفيون
االسالميون 

 اإلصالحيون

السفليون التقليديون 

 هيئة العلماء 

السلفية 

 الجهادية

اإلصالح 

 السياسي

اإلصالح 

 العقلي

اإلصالح 

الديموقراطي 

 السلمي 

ال توجد  

منظمات ، 

مجرد نشطاء 

 ومفكرين 

األصل في 

األشكال 

 القديمة 

األصل في 

 النص 

االسالم السياسي   

الدعوة للعودة لإلسالم 

 األصيل 

اإلخوان 

 المسلمون

السلطات جهاد 

 والعدو الخارجي معا 

جهاد العدو 

 الخارجي 

دعم 

 السلطات 

السلفية 

 الجهادية

 الجناح المحافظ 

 اإلرهاب 

اقامة السلطة اإلسالمية مباشرة وعدم 

انتظار التمكين، جهاد كل األعداء الخارجيين 

 والداخليين بما فيهم المجتمع : داعش

 اإلرهاب 

والسلطة االسالمية بعد التمكين اقامة الدولة 

، جهاد كل األعداء الخارجيين والداخليين 

 وتجنب المجتمع : القاعدة والنصرة

اإلرهاب 

 اإلسالمي 

 

انتقال األفكار والقادة 

 المؤسيسين 

 يدعم
 يدعم

الجناح 

 المتطرف 

اإلخوان 

 المسلمون 
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المسلموناإلخوان   الموضوع السلفية 

ذقن مهذبة ، بنطال وجاكيت أو بدلة 

 وربطة عنق ، أحيانا طاقية أو كوفية

النساء تغطي شعرها ليس بالضرورة 

بمنديل أسود أو يشمل الوجه، 

 مانطوا وجرابات سميكة

ذقن طويلة وشوارب مقصوصه غالبية 

لفوق الكاحل مسواك طاقية صغيرة 

 وشماخ، ومسبحة

يرتدون الجحاب ويغطون النساء 

 الرأس والوجه

 

 الشكل

الطبقة الوسطى خريجي المعاهد 

العلمية أطباء مهندسين مدرسين 

اداريين تجار ، قلة نادرة من رجال 

 الدين

فقراء الطبقات الدنيا عمال حرفيين 

ثقافة وتعليم بسيط ، عاطلون ،  

يتحلقون حول شيخ خريج 

 المؤسسات الدين

االجتماعيةالقاعدة   

منظمات سياسية جيدة التنظيم ، 

مؤسسات اقتصادية شركات تجارية 

 مشافي مدارس

 تنظيمهم يتحلقون حول الشيخ اإلمام

تستطيع المرأة العمل ومقابلة 

 الرجال ، من دون مصافحة أو خلوة

فصل مطلق بين الجنسين ، ال 

يسمح للمرأة بالخروج أو العمل ، وال 

الذكورمقابلة حتى األقرباء   

 مجتمعيا

العبادات الرئيسية تفضل صالة 

المسجد المشهودة من الناس ، 

 هناك شيء من التظاهر بالتدين

االهتمام بكل التفاصيل بما فيها 

تحريك اإلصبع عند الشهادة ، قيام 

الليل وصالة الفجر ، ذكر هللا الدائم 

 والتسبيح

 التعبد

عصبدوغمائي حرفي مت دوغمائي ، براغماتي ، علمي  العقل 

اإلسالم هو الحل ، األصل في 

الرسالة التي يمكن استخراج 

أشكال تطبيق جديدة منها ، بناء 

الدولة اإلسالمية يبدأ من المنزل ثم 

من تجمعات اسالمية صافية منعزلة 

 ثم هزيمة النظام القائم

اإلسالم هو كل شيء في الحياة ، 

األصل في الماضي ، الشكل القديم 

كما كان في عصر الرسول مهم جدا 

، بناء الدولة االسالمية يبدأ بالدعوة 

 ثم بجهاد األعداء وهزيمتهم

 اآليديولوجيا

 

 

 

 

  
  



23 
 

 البنية التنظيمية -3
 

تنظيم اإلخوان أكثر من كونه حزبا سياسيا أو جماعة دعوة أو كليهما ، أكثر من آيديولوجيا أو هوية 

وطن يشبه الدولة المتكاملة من دون أرض محددة ، ومن دون دينية سياسية ، أو انتماء قومي ، إنه 

تحمل التزامات الدولة ومسؤلياتها ، هم منظمة عالمية عابرة للحدود لشعب مختار ) أخوية دينية ( 

لديها معظم مؤسسات الدول ، خارج النظام القانوني الوطني أو الدولي ، تشبه عصابة ضخمة/ دولة 

  هم شبه دولة عالمية مكونة من شعب مختارض محددة . ليست دولة شعب يعيش على أر

عندهم مجموعات دعوة من الرجال ومن النساء يسعون لكسب األعضاء والمنتسبين للجماعة 

 بمساعدة من إعالم قوي ، وعالقات عامة واسعة . 

لديهم شبكة واسعة من الخدمات تعطي خصم كبير ألعضاء التنظيم ) مشافي مدارس فرص عمل 

 ، قروض ميسرة ، وجمعيات خيرية ( 

تصادية انتاجية وريعية بنوك، واسعة في كل العالم ... ال تسجل باسم لديهم شركات ومؤسسات اق

التنظيم ، بل باسم أعضائه كشركات خاصة . يدفعون نسبة من دخلهم للتنظيم ويورثونه حصة عند 

 وفاتهم . 

لديهم أجساد سياسية في العديد من الدول وبأسماء مختلفة ، ومنظمة دولية أيضا ، السرية 

نشاطهم ، تسعى الحتكار السلطة ، تستعمل الديموقراطية كوسيلة وصول ثم معتمدة دوما في 

تقيدها وتستبدلها بنظام ديني شمولي ، ألنه ال يجوز للديموقراطية التناقض مع اإلسالم الذي يمثلونه 

كما أمرهم هللا ، فهم جنده ) حزب هللا ، جند هللا ( شرعيتهم تأتي من الخالق وليس من العبيد ، 

عبيد هللا وعبادته بإطاعتهم وارادته متجسدة فيهم . غير مستعدين لعصيان أوامر هللا واإلصغاء الشعب 

 للعبيد الجاهلين . 

لديهم جهاز أمن ومحاكم وجهاز تنفيذي عسكري ، ال يترددون في ممارسة العنف ، في الدفاع أو 

ها األعمال اإلرهابية ، الررهاب في االنتقام ممن يخونهم ، أو في تصفية أعدائهم أعداء هللا ، بما في

 يستخدم لضبط األعضاء ولردع العدو ) اإلغتيال ، التفجير الخطف التزوير والتهريب .... 

هذا األخير كان سبب منع التنظيم في مصر من قبل حكومة النقراشي باشا ، ثم عبد الناصر ، ) 

 أنتم دولة داخل الدولة ( 

دة بمغريات اقتصادية ، لكنه يصعب عليه الخروج بمقدار ما يتورط المناصر  يدخل التنظيم بحرية ، وعا

فيه ، معظم أعضائها سريين ، عندما تسألهم ينفون انتماءهم ،  أسرارهم الداخلية يجب أن تحفظ تماما 

، تركهم للتنظيم يعني العزلة والفقر ، وهو مشابه الرتدادهم عن اإلسالم ... الذي يستحق اقامة الحد 

لتنظيم كالزواج األرثوذكسي ال طالق فيه ، في أحسن الحاالت هناك الهجر . ال نسمع عن . عضوية ا

 عضو سابق في اإلخوان صار عضوا في تنظيم جديد . بعكس بقية األحزاب .

التنظيم بنية هرمية معقدة يبدأ بالمساعد ) النصير ( ثم العضو العامل ، ثم النخبة ) التنظيم الخاص 

( لكن مع تشابك المؤسسات الخدمية واالقتصادية والعسكرية تتعقد الهرمية ، ويتكون داخل التنظيم 

. ليس عندهم وظيفة حلقات متضامنة متنافسة أوليغارشيات متنازعة يجهدون إلخماد الحرائق بينها ..

 الشرعي أو الشيخ . 
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 مقارنة بين اإلخوان والماسونية -4
 

 الموضوع الماسونية اإلخوان

 السرية + +

 محلي وعالمي  + +

 أخوية مقدسة + +

  الدين  متسامح دينيا  اسالمي متعصب 

هدفها تقويض الدولة وبناء أمة 

 اإلسالم 

 نظرتهم للدولة هدفها بناء الدولة

 عدالة خاصة + +

 جهاز أمني خاص + +

 استعمال العنف  أحيانا عادة

 اقتصاد خاص  + +

  الفساد - +

 االنتقام + +

 امكانية ترك التنظيم  ال  ال

 العقل  منفتح عصري   دوغمائي

تسعى لتعطيل الديموقراطية لكي 

 تبقى 

تتجه لالضمحالل بسبب شيوع 

 الديموقراطية 

 الديموقراطية

 عصابة ، مافيا  -   + 

 اإلرهاب   -  + 

 

تراجعت كثيرا قوة ونفوذ الماسونية مع سيادة النظم الديموقراطية ، فوجودها يتناقض مع بعض  

المعايير الديموقراطية ، نفوذ اإلخوان تزايد بشدة تتحكم بعدد من الدول وتخطط للتحكم بالمزيد ، لديها 

كيل لوبيات تعمل اقتصاد عالمي تتحكم بمجتمعات اسالمية كبيرة موزعة بالعالم وتستخدم نفوذها لتش

 .  بذات طريقة عمل اللوبيات اليهودية
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 العيوب الفقهية األساسية التي يعتمد عليها اإلرهاب  -5
 

اإلخوان والسلفيون الجهاديون الجدد يعتمدون ذات كتب اإلسالم الرسمي كمراجع لهم ، ويرتكبون 

 ذات األخطاء في الفهم والتطبيق ألنهم يستعملون ذات العقل الدوغمائي هنا سنعدد باختصار أهمها : 

إذا لم  حكم هللا ، يطبق من قبل بشر يخدمونه ، هللا ال يتحكم بالمجتمع من دونهم فيغضب -1

نحكمهم، دور الحكومة اإلسالمية أن تحقق إرادته ، وهي تستمد شرعيتها من ذلك التكليف، وليس من 

الشعب ، الحكومة ليست ناتج عقد وطني بل أداة تنفيذية إلرادة هللا ، الحريات محدودة بما أباحه الدين 

ون غير محدود بحفظ السلم ، والقانون مكلف بالمعاقبة على الذنوب ومنع ما منعه الدين . القان

 االجتماعي . وال يرجئ الحساب على الذنوب لليوم اآلخر ، وال يعطل الحدود . 

فلسفيا يخلطون بين القدر الذي هو نواميس الكون ، وبين القضاء الذي هو الفعل الذي يختار وينفذ 

ة وال يستطيعون تمييز وينتقي منها كفاعل حر ) أي يخلطون بين الضرورة والصدفة( . فيقعون بالجبري

فعل البشر عن فعل الرب ... فاهلل ال يملك مالئكة يتحكمون بكل شيء قدرا وقضاء ، بل ينتظر من عبيده 

أن يحققوا مشيئته ... يغضب كثيرا إذا لم يفعلوا ... بل إن هللا خلقهم ليفعلوا وليسوا أحرارا ليختاروا 

لتي شاءها . واجب الحكومات محاربة الكفر والشر ويمتحنهم . الشر عدو هللا وليس من مخلوقاته ا

والشيطان والخلق السيء ووو ) حكومة شمولية تمسك البشر من أعناقهم وتجرهم للجنة مقيدين 

 مكبلين ( سلطة الدين تطبق بيد الحكومة وال تترك للضمير الحر  ليخطئ ويتوب ويستغفر . 

طلق الصحة ، ال ضرورة لمقارنتها بغيرها ، كل آية في القرآن يمكن أخذها لوحدها كقانون م -2

وبظروف نزولها ، وال ببقية النص ، عندما نجد اختالفا بين اآليات يجب أن ننسخ األخف حكما ، واألقدم 

نزوال ، عبر ابتداع عملية الناسخ والمنسوخ في التنزيل ، مع أن هذا التباين مقصودا ليتحرك العقل 

صد والحكمة ) الخمر مثال مباح لكنه مضر في آية ، وفي أخرى ال تجوز ويختار تبعا للظروف وتبعا للمق

 صالة السكرى ، وفي ثالثة رجس ( ألغيت اآليات وحرم الخمر . 

اعتماد الحديث كمصدر للشريعة ، والقرآن سندا للحديث ، مع الفارق الكبير بين تدوين وحفظ  -3

رون  ... واعتبار كل أمر ديني ، بمثابة قانون ، القرآن في عهد الرسول ، وتدوين الحديث وسنده بعد ق

فالقانون مصدره الشريعة ، يحاسب كما يحاسب هللا يوم اآلخرة وليس محدودا بحدود  )هي فقط حفظ 

السلم اإلجتماعي . وما عدا ذلك فهو مباح حتى لو كان عيبا أو حراما فحسابه على هللا( ، ) هنا يتم 

 الحكومة تتدخل في كل شيء حتى لباس المرأة وأداء الصالة .  تعطيل المذهي األشعري المرجئ (

هدف المسلم هو القضاء على الشر ) من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ... ( هذا الحديث نموذج  -4

عن المشكلة التي حدثت باعتماد الحديث مصدرا للتشريع .. فكلمة من تشمل كل فرد ، هو بذاته من 

من سيحكم ، وهو من سينفذ بيده أي بالقوة والعنف على اآلخر أيضا ... بهذا  يقرر أن هذا منكر ، وهو

الفهم هناك إطالق للهمجية وتعطيل لسلطة القانون الذي يحصر حق استعمال العنف بجهاز منضبط 

يأمره القضاء النزيه . ) الحجاج قال للفقيه ابن مسعود إني أرى في قتلك صالح للمسلمين وقتله( . ولم 

 أنه يخرج عن الشرع . يشعر 

الشريعة التي أصبحت قانونا ، تطبق بأشكالها القديمة ، ال ضرورة لفهم المقاصد ألنه ال يجوز  -5

تغييرها ) هو تعطيل للحدود ( قطع اليد قطع العنق الحرق والتصليب والجلد والرجم بالحجارة ... كل ما 

ابه بمعنى أنه تشبيه يقصد به حكمته ورد في القرآن يجب تطبيقه بحرفه وهو محكم ، وليس متش

وليس حرفه كقصص القرآن ... وهذا يشمل نظام الحكم ومقاصد التشريع ، وأنماط اللباس والعادات ، 

وحتى أشكال العبادات ... بدل أن يكون األساس هو المقصد والغاية ... وهللا خلق االنسان حرا ليختار 

 ونظم ... . والقرآن هدى وليس نمط حياة ودستور وعلوم 

ليس من الصعب تقديم األدلة على خطأ الكثير من التفسيرات والمقاربات الفقهية ، من داخل القرآن 

وضمن روح النص ، هذه العيوب الفقهية تتناقض بشكل صريح مع المبادئ األساسية للعقل ومع قيم 

الدوغمائي في قراءة  اإلسالم ذاتها ومحكم التنزيل . فقط لو أوقفنا استعمال ذلك العقل المضلل

الرسالة السماوية ) استعمال الحديث بدل القرآن ، اقتطاع وانتقاء ، حذف ونسخ ، الخلط بين 

المحكم والمتشابه ،  الخلط بين فعل هللا وفعل البشر ، الخلط بين القدر والقضاء ، اعطاء المؤمن 
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نف ، وتجاهل أن هللا هو مهمة القضاء على الشر في غيره وليس في نفسه فقط ،وباستخدام الع

من خلق الشر ليمتحن البشر األحرار  ... الخلط بين الذنب الديني ومخالفة القانون الجنائي . األصل 

في الحياة هو العبودية هلل وليس الحرية ) أي أن اإلنسان ليس عبدا لقضاء هللا وقدره شاء أو أبى 

ه تنفيذا إلرادة هللا ، ألن ارادته نافذة أصال  ومع ذلك هو حر ومسؤول ، وال يحق ألحد أن يعتبر سلوك

مهما فعل ومهما شعر بالحرية( . فالعبودية هلل ليست بالخضوع القسري للقضاء والقدر الذي يحكمنا 

رغم حريتنا ، بل بالعبودية لشرطة ومخابرات الحاكم ... التي تتأكد من عبوديتنا هلل أم ال ، هكذا يتم 

 لعنف ضد اآلخر بشرعية إلهية من دون ضوابط . . ( اطالق الهمجية واستخدام ا

لكن ذلك اإلصالح في تفسير الدين يحتاج أوال لفتح الجدل حول التفاسير والفقه السابق على 

العموم وبشكل شرعي . وبعيدا عن المؤسسة الدينية ، ألن عقلهم اتباعي . وال يملكون العقل 

حد كبير حركة البروتستانت التي قامت ضد  النقدي ، أي نحن بحاج لثورة اصالح تشبه إلى

 الكاثوليكية . 
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الدور االستراتيجي العالمي لإلخوان -6  
-1 قبل الربيع العربي   

 

 

 

 

 

 

 الحرب العالمية األولى 

 

  

 

 

  

 الحرب العالمية الثانية

 

 

 

 

 

 

 الحرب الباردة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االتحاد 

 السوفييتي 
 اإلخوان 

األنظمة 

 الديكتاتورية 

كل الغرب 

 أمريكا وأوربا 

 السلفيون 

األنظمة  الصين

 المحافظة

العهد 

 العثماني 

األنظمة 

 المحافظة 

الدول 

 اإلستعمارية

 اإلسالميون

القوميون 

والليبراليون 

 واألقليات 

الحكومات 

 العسكرية
بريطانيا 

 وفرنسا 

 اإلخوان 

 السلفيون

الواليات  

المتحدة 

 وروسيا 

األنظمة 

 المحافظة 

اإلحتالل 

 االستعماري 

اإلسالميون السلفيون 

 والمقاومة الوطنية

 اإلخوان 

األنظمة 

 المحافظة
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 بعد الحرب الباردة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد الربيع العربي  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هذه هي الحالة الراهنة ، ميزان القوة يميل لصالح الشرق الصين وروسيا وتحالف اإلخوان التركي 

 اإليراني ، تراجع الدور األمريكي والقوة األوروبية بشكل دراماتيكي ... 

 

 المتوقع  المستقبل
 

 اإلحتمال األكثر ترجيحا

  2040-2020مرحلة أولى 

 

اإلرهاب 

 اإلسالمي 

روسيا 

 والصين 

كل الغرب 

 أمريكا وأوروبا 

 

األنظمة 

 الديكتاتورية 

 اإلخوان 

األنظمة 

 المحافظة

  ايران 

 الدول الفاشلة

 

 

 

 

 

الغرب  أمريكا 

 وأوربا 

) يظهر 

عليهم 

الضعف 

 والتراجع ( 

روسيا 

 والصين

اإلرهاب 

 اإلسالمي 

 اإلخوان 

الدول المحافظة 

)تقترب من 

 الفشل (

  إيران

  تركيا

محور 

 مسار

 أستانة
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ثانية   2050-2030المرحلة ال

 

 

 

 

 

 

2040-2020اإلحتمال الثاني غير مرجح    
 

 

 

 

 
 

الغرب  

أمريكا 

 وأوروبا 

اإلخوان دولة 

 محور المقاومة

 

 

 

 

 

 

 روسيا والصين 

اإلرهاب 

 اإلسالمي 

 إيران

  تركيا 

كل الغرب أمريكا 

 وأوروبا 

الدول 

الديموقراطية 

في الشرق 

 األوسط الكبير 

 

 

 

اإلرهاب 

اإلسالمي 

 والشرقي 

روسيا والصين 

)مرشحة للتفكك ( 

لتصبح مصدر اإلرهاب 

 القادم 

  إيران 

  تركيا 

 أمريكا 

 

الدول اإلسالمية 

 العربية

 

 

 

 

 

 

 الصين

  إيران

  تركيا 

  اندونيسيا

 باكستان 

 روسيا

 الهند 

 أوروبا

 اإلصالح اإلسالمي والديموقراطي
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 ماذا نفعل 
 

اإلرهاب يشبه جبل الجليد ، إذا ركز الغرب نظره فوق الماء فقط ، سوف يصطدم ويغرق ، التركيز 

على قتال داعش والقاعدة فقط ، وتجاهل األرضية التي تنتجها والقوى التي تقف وراءها ، هو سياسة 

خوار عمياء ، نفس الشيء عند البحث عن أرخص الحلول ، كل ذلك يعكس حالة ضعف الغرب وعجزه و

قواه ، المنافسة الكبرى بين الشرق ) الصين ( والغرب تمر عبر الشرق األوسط الكبير الذي يتحول جملة 

وبسرعة لمجموعة دول فاشلة وساحة للفوضى ، لكن هذه الفوضى ستجد طريقها لالنتظام بحكم 

يق الشمولية قوانين الطبيعة ، ممكن أن يتم عن طريق الديموقراطية إذا تمت مساعدته ، أو عن طر

اإلسالمية ، التي ستحول الشرق األوسط لساحة عداء للغرب ، وصداقة مع الشرق ، وهذا ما يقوم به 

اإلخوان في عملية هندستهم للتحالف التركي اإليراني تحت المظلة الروسية الصينة ضمن مسار 

لم العربي األستانة وسوتشي المعني بإيجاد حل تشاركي للقضية في سوريا قلب ومفتاح العا

 واإلسالمي . 

هذا التحالف له دالالت استراتيجية بالغة األهمية والخطورة يجب أن يخظى بما يستحق من اهتمام 

، بوضع نهاية سريعة للنظام اإليراني ، واستعادة تركيا ، أيضا االسراع في ملئ الفراغ في الدول 

يا.. ( ودعم استقرار الدول التي على وشك االسالمية الفاشلة ) العراق ، سوريا ، لبنان، اليمن ، ليب

الفشل ، )كمصر والجزائر( وتغيير مسار الدول التي تتجه سريعا نحو الفوضى كدول الخليج . هذا ليس 

سهال، إنه يحتاج لمشروع مارشال جديد يهتم في السياسة واالقتصاد والثقافة معا . بدون ذلك كل 

تانة الذي يخدم المشروع الصيني ، والخطوة القادمة الشرق األوسط سيصبح تحت تحكم تحالف األس

هي شمال أفريقيا ، والتي تليها هي دول الخليج . ميزان القوة الدولي حاليا وبهذه السياسات هو 

لصالح الشرق ، والغرب ينسحب ويتراجع ويحاصر نفسه بتياراته  اليمينية العنصرية المنغلقة التي ال 

 ، تستوعب قوة وتأثير العولمة  

اإلرهاب سالح يستخدم ضد الغرب ، لكن هذا اإلرهاب هو مشكلة كبيرة للشعوب اإلسالمية أوال ، 

والتي تعاني من العنف والجهل واالستبداد والفساد واألزمات االجتماعية فكل هذه ظواهر متالزمة 

تخدم لمحاربة الوجود معا ... فال يمكن فصل اإلرهاب عنها . األنظمة االستبدادية الفاسدة التي تس

اإلرهاب ، تدمر المجتمع واالقتصاد وتنشر الجهل وتدفع لليأس ، وهذا ما يهيئ األرضية النتشار ظاهرة 

اإلرهاب ، ليكمل الصراع بين هذه الحكومات واإلرهاب دمار ما تبقى ... ويحول الوطن لسيرك متوحش 

ين غير قادرة على هزيمتهما معا  غير صالح للسكن ، أنا أعتقد أن الشعوب التي هي ضحية كال الطرف

من دون مساعدة خارجية . لذلك على الغرب أن يضع حدا الستراتيجيته ) استخدام عدو لضرب عدو آخر 

( واالهتمام أكثر في صنع األصدقاء الذين يحملون ذات القيم ، ألن دمار البلدان يضر كثيرا ببقية العالم 

تدفن ، الطرف الوحيد القادر على تغيير مسار األحداث هو  بفعل العولمة . العداواة القديمة يجب أن

الغرب ، إذا اختار الغرب االستمرار في سياسة دعم االستبداد لمحاربة اإلرهاب ، الكثير من الضحايا 

سوف يجبرون على اختيار السير وراء حلف اإلخوان  ومشروعهم الواسع ، فالسجين يفضل أن يكون 

في السجن شيء ال يطاق . مشروع اإلخوان يالمس مشاعر المسلمين  قوية البنية ، ألن المرض 

 بحلم االستقالل والوحدة واستعادة الماضي المجيد مقابل الخضوع السياسي . 

لربح المعركة ضد اإلرهاب اإلسالمي ، أو على األقل للحد من تفاقمه يجب أن نربح في ثالثة قضايا 

 : يجب أن تضاف للجهود األمنية والعسكرية 

الذي يعني تعزيز الديمقراطية إلنهاء أنظمة الفساد والجريمة ، وكذلك  اإلصالح السياسي -1

إللغاء مشروع الدولة الدينية ، والذي يميز بشكل واضح بين الدين والسياسة وبين سلطة القانون وبين 

صدر األساسي للقيم ، سلطة هللا ، وعقاب القانون وعقاب هللا . ال بد من التعايش مع الدين ... فهو الم

الدين هو منظومة معرفية فلسفية قيمية ، له عميق األثر في تكوين الثقافة والهوية ، وسلطته تمر عبر 

الضمير الحر ، وليس عبر رجال الشرطة ، فالدولة هي عقد بشري للسلم اإلجتماعي ، واجب القانون 

ن دون الغاء حرية البشر تماما ، وهذا حمايته ، ليس واجبه فرض الفضيلة ... وال يمكنه فعل ذلك م

يتناقض مع مسؤولية اإلنسان ومع مفهوم الخلق كامتحان . وليس من صالحياته  استباق الحساب 

 األخروي والمحاسبة على الذنوب والخطايا الدينية . 
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: تحديد المواضيع األساسية التي يساء تفسيرها والتي تشرعن  اإلصالح الثقافي والديني -2

ف الترهيبي ومناقشتها وتسجيل التفاسير الصحيحه ضمن اإلسالم الرسمي المعتمد والمدرس ، العن

هذه تحتاج للعديد من المجالس والدراسات وورشات العمل، واعطائها الشرعية الالزمة واالحترام 

 المطلوب . 

، ومد  ) اعادة البناء ( لتفكيك أحزمة البؤس ومدن ومخيمات الصفيح االصالح االقتصادي -3

الخدمات العامة واالجتماعية لكل المناطق ، كونها القاعدة االجتماعية للتطرف واإلرهاب . الجاهزة دوما 

 للتفاعل الخطير مع األفكار المتطرفة والتفجر حركات ارهابية . 

 

 



32 
 

 النتيجة 
 

جماعة اإلخوان المسلمين منظمة داعمة لإلرهاب ، تتبنى ذات التفسيرات الخاطئة للديانة 

اإلسالمية ، علمها يعلن طبيعتها الجهادية ، يشبه كثيرا علم النصرة وحزب هللا ، منظمة سرية عالمية ، 

جمعيات ، نخبوية تشبه عصابات المافيا ، تستعمل العنف ترتكب الجرائم ، تتناقض مع قوانين األحزاب وال

ديكتاتورية ، ليست مخلصة ألي دولة أو شعب ، تجتمع كأخوية تعصبية ، ال تمثل سياسيا أي مصالح 

طبقية أو قطاعية ، ال تحترم القوانين الدولية وال قوانين الدول ، خارجة عن السيطرة والرقابة والمحاسبة 

، ليست دولة مسؤولة وهي أكبر من دولة  ، سرية مغلقة وعنيفة ، لها نظامها القضائي األمني الخاص

، تعتبر نفسها جند هللا ، الذين عليهم واجب وتفويض بتنفيذ أوامره بحسب ما تقرره هي ، سلطتها 

هي الطريقة الوحيدة لتحقيق ارادة هللا ، إذا لم تستلم السلطة المطلقة فكل شيء ضال وكافر يتوجب 

 سبة لها . انها صورة أخرى عن النازية بقالب ديني . محاربته وتدميره ، وهذا مشروع تماما بالن

طبعا البعض من أعضائها يعتبرونها منظمة سلمية دينية دعوية ، الكثير من شعاراتها كذلك ، لكن 

تاريخ ممارساتها يقول العكس ، ما تظهره عكس مضمونها ، وعكس ما تخفيه ، دوما ترتدي أقنعة ، ال 

ن تحقيق معمق ، لذلك السياسيون األجانب عادة يخطئون في فهم يمكن الحكم عليها بسهولة وبدو

 هذه الظاهرة ويخسرون أمامها ، فيبدأوا بكراهية المسلمين كلهم واإلسالم أيضا ، 

 :  التوصيات المتعلقة بالتعامل معها

ال يمكنها الجمع بين الجمعية الخيرية ، والحزب السياسي ، اعالن المنظمة غير شرعية ، ألنه  -1

والطلب منها احترام القوانين داخل الدول والقانون وجماعة الدعوة ، والميليشيات العسكرية معا ... 

الدولي ) كشف الغطاء عن سريتها ، فتح ميزانيتها للتفتيش ( ، وقطع كل مصادر تمويلها الغير شرعية ، 

 ا . ومرقبة مصاريفه

 منع أي نشاط غير عبادي في المساجد .  -2

 مراقبة النشرات والمجالت والكتب قبل السماح بنشرها تحت قانون محاربة اإلرهاب .  -3

منع األحزاب الدينية من المشاركة في التنافس االنتخابي ، الدين ليس موضوع نصوت عليه ،  -4

 فقط البرامج السياسية 

 األمنية والعسكرية وتجريدها من السالح . توقيف أعضاء منظماتها  -5

 محاكمة قادتها على أي نشاط تعاوني مع المنظمات اإلرهابية .  -6

 معاقبة أي حكومة تساعدهم في نشاطاتهم غير المشروعة -7

الطلب منها المشاركة في الجهود الرامية لتحديد طبيعة اإلسالم المعتدل ، واعتماده كإسالم  -8

 رسمي .

عركة ضد اإلرهاب يجب تفكيك منظمة اإلخوان المسلمين ، وتسريع عملية االصالح الديني  لربح الم

التي تعتمد اإلسالم العقلي والمبادئ األشعرية التي تفصل بين قضايا العقاب القانوني والعقاب اإللهي 

العصري الذي ، العامل األهم في الحرب على التعصب والتشدد واإلرهاب هو القيم الحديثة ونمط الحياة 

يحرك عملية التغير الثقافي واإلجتماعي والسياسي ، لكن لكي نستخدمه كسالح فعال ، األغلبية 

يجب أن تحظى بفرص حقيقية للحصول عليه ، أنا أتأمل وأظن أن هذه الفترة المضطربة التي يمر بها 

، قضية محاربة  العالم اإلسالمي ستنتهي . وسيدخل المسلمون الحضارة الحديثة ويساهموا بها

اإلرهاب هي قضية المسلمين قبل غيرهم ألنهم هم األكثر تضررا ، ومستقبلهم يتحدد بها ، تماما كما 

يقول اإلسالميون ، لكن بطريقة معكوسة أي بهزيمة اإلرهاب وليس بانتصاره . الغرب عليه أن يفهم 

، المسلمون أيضا يجب أن نقطة جوهرية هي أنه ال يمكنه هزيمة اإلرهاب من دون شريك اسالمي 

يقتنعوا أنهم ال يمكنهم االنتقال للحضارة بثوبهم هذا ... في كل حال الجيل القادم من شبابنا سيقول 

 كلمته . 
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أي عمل انساني يبدأ بالذهن بفكرة ، لذلك الفهم الصحيح مهم جدا ، النضال النظري لتصحيح 

الشرق األوسط المعقدة واجب المفكرين المحليين المفاهيم واألفكار الخاطئة عن اإلسالم وعن قضايا 

الذين انخرطوا وعانوا وفهموا حقيقة األحداث وعمق الثقافة ، جمع التفاصيل الكثيرة المختلفة ال يولد 

فهما ورؤية عامة من دون منهج عقلي يحللها ويقيمها ويربطها سببيا ) فلسفة ( تستطيع أن تستخلص 

 خطة فعالة للعمل . 

م وبعكس نظرية فوكوياما عن نهاية التاريخ بانتهاء االتحاد السوفييتي ، فإن التاريخ على العمو

كمسلسل لألحداث التي تعبر عن تغير التراكيب االجتماعية السياسية مستمر وبسرعة أكبر بكثير من 

 الماضي تبعا لسرعة تطور التقنيات ، لذلك فإن صراع الحضارت وتنافسها الذي تحدث عنه هانغنتون

سوف يستمر في القرن الحالي على األقل ، حيث ال يتوقع زوال الهويات الحضارية المختلفة بفعل 

العولمة خالل هذا القرن ...هناك نوع وسيط من الدول ستتوسط المرحلة بين الدولة القومية وبين الدولة 

ف تتكامل لتؤسس نوع العالمية  . منظمة اإلخوان تقدم مثاال بالغ الداللة عن المستقبل القريب ، سو

  الدولة الثقافية المعولمةجديد من الدول يأخذ شكل 

الشعوب اإلسالمية أيضا تسير على طريق الحضارة من دون التخلي عن هويتها ، لكن هذا الطريق 

ليست خطوط مستقيمة بل متعرجة ، وما ال يتحقق بهذا الطريق يتحقق بطريق آخر ، دور الوعي هو 

زمن ، إذا لم تستطع الشعوب اإلسالمية االنتقال مباشرة من حالة التفكك والفوضى اختصار المسار وال

للديموقراطية كما نتوقع ، فإنها ستمر بحقبة أخرى من االستبداد الشمولي الديني يحقق فيها تنظيم 

اطي ، اإلخوان حلمه ورؤيته للتاريخ بتحالفه مع الشرق الذي هو أيضا ال يحمل الفكر الليبرالي الديموقر

وحربه مع الغرب لينجز عملية التحرر من الهمينة الغربية التي تسير في طريق التراجع، بعد ذلك سوف 

تقف هذه الشعوب على عتبة مرحلة جديدة يرتبط فيها التقدم باإلصالح الديني والديمقراطي بشكل 

والشرذمة ... وربما يصحح متالزم ، حيث ال تعود الهوية مناقضة للحداثة وال تعود الحرية مسببا للضعف 

يومها اإلخوان مفهومهم عن اإلصالح الديني والتحديث وينخرطون في عملية اإلصالح الديني الحقيقي 

 الالزمة لدخول الحضارة ... فهم براغماتيون كما نعهدهم . 

ستجد الشعوب االسالمية طريقها للمستقبل بقيادة اإلخوان أو بقيادة الديموقراطيين، بمساعدة 

لغرب الليبرالي ، أو مساندة الشرق الشمولي ، وسيكون دورها الحضاري بمقدار امكاناتها الجغرافية ، ا

وستعيش هويتها ، وتعيش قيمها الدينية بمقدار ما تخدم تقدمها ... وما على الغرب الذي ما يزال يمتلك 

عليه ، لكن ما سيتم هو ذاته  امكانية تغير مسار األحداث إال أن يختار أي الطرق يريد لألحداث أن تسير

والنتيجة واحدة في النهاية بإرادته أو رغما عنه،  عبر مصالحه أو ضدها ... فليس هناك مبرر لالعتقاد 

بقرب زوال المسلمين واإلسالم من التاريخ ، أو بدوام عجزهم عن تجاوز أوضاعهم الصعبة . حتى لو 

م  واحتلت أو هجروا منها ، سياسات الغرب الراهنة ألصقت فيهم تهمة التخلف واإلرهاب وفككت أوطانه

القائمة على دعم االستبداد في مواجهة التطرف ) الرخيصة التكاليف على المدى القريب( ، بدل تقديم 

الدعم للديموقراطيين ) األكثر نفعا على المدى البعيد ( ، ليست سوى قصر نظر وتعبير عن ضعف ، 

وضى ، هي سياسة لن تغير النتيجة الحتمية وهي سقوط هذه األنظمة ومحاولة تأجيل وإطالة ألمد الف

بيد الديموقراطيين الذين ينتظرون دعم الغرب ، أو بيد اإلسالميين الذي يبنون عالقة تعاون مع الشرق ، 

 وينتظرون العولمة لتمحي الحدود ليقيموا دولتهم اإلسالمية الواسعة دولة األمة الدينية . 

إلسالميين واإلخوان لن يمنع هيمنتهم على العالم اإلسالمي اذا استمر غياب كل ما يقال عن ا

البديل . ) أقصد تردد الغرب الدال على ضعفه ، واحجامه عن االنخراط في عملية اعادة بناء العالم 

أكثر ما يخدم عملية اقصاء وتقويض  اإلسالمي الذي يشكل بيضة التوازن حاليا بين الشرق والغرب (.  

فوذ الغربي في الشرق األسط الكبير هو استمرار اعتقادهم بأن اإلخوان معتدلين وعدم ادراكهم الن

ألبعاد استراتجية اإلخوان . التي تتجه نحو بناء الدولة الثقافية المعولمة ) أمة اإلسالم ( .... أال هل 

 وضحت ؟؟ 

لقومية وبين العولمة السؤال هو على ماذا ستبنى الدول في المرحلة الوسيطة بين الدولة ا

السياسية ، على الثقافة أم على االقتصاد ؟ ... لقد انتهى عصر القوميات ، والعولمة أبدت وجهها 

اإليجابي في دول العالم األول وأسست التحادات كبيرة ، بينما وجهها السلبي بدا واضحا في الشرق 

لعربي ... والتي عندما ال  تجد األرضية األوسط حيث فشلت الدول المصطنعة  تباعا تحت ضربات الربيع ا



34 
 

االقتصادية لوحدتها ستبحث عن البديل الثقافي الذي يلعب به اإلسالم دورا بارزا ، أي أن دولة اإلخوان 

              تسير في السياق التاريخي الصحيح رغم سوء الوسائل ... وحلم حسن البنا كان رؤية ... 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 :  تنويه

تعمدت عدم ذكر المراجع والمصادر التي اعتمدت عليها في هذه الدراسة ، ألن شبكة االنترنت 

وثائق المتعلقة بأي حدث أو شخص ، وألن لومحركات البحث الحديثة تتيح الوصول بسهولة وسرعة ل

قد عايشته شخصيا خالل انخراطي المستمر في الحياة الثقافية  موضوع القسم األهم من هذا ال

 والسياسية في الشرق األوسط ، والتي كرست عمري لها ، وما أزال . 

    

 


