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�سورية :هل اقتربت �ساعة �إنجاز الح�سم الع�سكري؟
} حميدي العبدالله
منذ بداية انطالق الحرب على سورية،
أط��ل��ق م��ح��لّ��ل��ون ك��ث��ر ،س��وري��ون وع���رب،
م��واع��ي��د إلن��ج��از ال��ح��س��م ال��ع��س��ك��ري في
م��واج��ه��ة ال��ج��م��اع��ات ال��م��س��ل��ح��ة وال����دول
المنخرطة في الحرب على سورية ،ولكن
لم تتطابق التوقعات على الدوام مع سير
المواجهات العسكرية ،ما خلق ح��ال من
الاليقين والشكك ح��ول التقديرات التي
ت��ص��در ف��ي ش���أن اق��ت��راب م��وع��د الحسم
النهائي.
ال شك في أن الحسم العسكري تأخر،
ليس ألن المؤامرة ضخمة والقوى والدول
المنخرطة في الحرب على سورية حشدت
إم��ك��ان��ات يصعب معها ال��ح��س��م السريع
مقارنة مع تجارب أخرى وخاصة تجربة
ال��ج��زائ��ر حيث استغرقت عملية الحسم
ن��ح��و ع��ش��ر س��ن��وات ،ف��ح��س��ب ،ب��ل أيضا ً
ألن ال��دول��ة السورية وال��ق��ي��ادة السورية
كانتا عرضة لضغوط من أصدقاء سورية
ح��ال��ت دون اس��ت��خ��دام ال���ق���درات الكفيلة
ب��إن��ج��از ع��م��ل��ي��ة ال��ح��س��م ب��ش��ك��ل سريع،
وقامت هذه القيود على اعتبارات تتعلق
ب����إدارة ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة ،خ��اص��ة بين
روس��ي��ا وال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ،إذ كانت
موسكو تتمنى دوما ً على الدولة السورية
إب������داء ال���م���رون���ة وع�����دم ال���ق���ي���ام بأعمال
عسكرية واس��ع��ة .ويمكن االستنتاج أن
تراجع المساعي لمنع اإلسراع في عملية
الحسم من قبل أصدقاء سورية لم يبدأ إالّ
بعد  18تموز  2012لدى اجتياح مدينة
حلب وأح��ي��اء في دمشق واغتيال القادة
ال��ع��س��ك��ري��ي��ن ف��ي م��ك��ت��ب األم���ن القومي،
فبعد ذلك أنجزت أول عملية حسم ُح ّررت
عبرها أحياء في مدينة حمص في مقدّمها
ب��اب��ا ع��م��رو ،وف��ي مدينتي ح��م��اة وإدل��ب،
ولم تتوافر شروط الحسم الكامل لناحية
ان��ت��ه��اء مساعي األص��دق��اء ف��ي ال��ح��د منه
إالّ بعد انفجار األزمة األوكرانية ،أي منذ
نحو شهرين فحسب.
في ضوء هذا الواقع يمكن االستنتاج
أن تأخر الحسم العسكري كان العتبارات
س��ي��اس��ي��ة أك��ث��ر م��ن��ه ألس���ب���اب عسكرية
أو اخ��ت�لال ف��ي ت���وازن ال��ق��وى العسكرية
لمصلحة ال��ج��م��اع��ات ال��م��س��ل��ح��ة ،ولذلك
ت��أخ��ر ال��ح��س��م ،ول��ذل��ك أي��ض��ا ً ل��م تتطابق
ت��وق��ع��ات الكثير م��ن المحللين م��ع سير
مجريات الحوادث ميدانياً ،ما ولّد انطباعا ً
بأنّ الحسم أمر متع ّذر ألسباب عسكرية،
وبالتالي أن الحرب ستطول سنوات.
ال����ي����وم ،ب��ع��د ان���ت���ف���اء م��س��اع��ي ال����دول
الصديقة إل��ى ح ّ
��ض سورية على التريث
في عملية الحسم ،في ضوء التحوالت التي
شهدتها العالقات الدولية عقب انفجار
األزم����ة األوك���ران���ي���ة ،وت��ده��ور العالقات

بين روسيا والغرب التي يصعب التحكم
فيها واح��ت��واؤه��ا ف��ي وق���ت ق��ري��ب ،فإن
عملية الحسم العسكري ضد الجماعات
المسلحة تتسارع اليوم ،وقياسا ً ما حققه
الجيش العربي السوري والقوى الرديفة
األخرى منذ تحرير القصير في حزيران
 2013م��رورا ً بتحرير منطقة القلمون،
وش��رق حلب ،والغوطة الجنوبية ،يمكن
اس��ت��خ�لاص ح��ق��ي��ق��ة م��ف��اده��ا أن إنجاز
ال��ح��س��م ال��ع��س��ك��ري ،أي ت��ح��ري��ر المدن
ال��ك��ب��رى واس���ت���ع���ادة ال��م��ن��اط��ق الحيوية
واالس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ،وإب����ع����اد الجماعات
المسلحة عنها ،بات أمرا ً قريباً .وإذا كان
ليس واقعيا ً تحديد آج��ال زمنية إلنجاز
كامل هذه العملية ،إال أنه يمكن التشديد
على اآلتي:
أوالً ،ال���ظ���روف ال��دول��ي��ة واإلقليمية
والمحلية ،ال سيما تغيير البيئة الحاضنة
للجماعات المسلحة ،باتت ف��ي مصلحة
ال��ج��ي��ش ال��ع��رب��ي ال��س��وري ،أك��ث��ر م��ن أي
ف���ت���رة س���اب���ق���ة ،وب���ال���ت���ال���ي ت��س��اع��د ه��ذه
التغييرات والتحوالت في تسريع عملية
الحسم بالمقارنة مع ما كانت عليه الحال
في السنوات الثالث الماضية ،وفعل هذه
التحوالت في المرحلة المقبلة لن يتغيّر
سلباً ،بل على العكس ،خاصة التحوالت
ال��م��ح��ل��ي��ة ل��ج��ه��ة إل����ق����اء أل�����وف ال���ش���بّ���ان
ال��س��وري��ي��ن س�لاح��ه��م واالن���ض���م���ام إلى
الجيش العربي ال��س��وري وق��وات الدفاع
الوطني.
ث��ان��ي��اً ،ال��ق��وة ال��ع��س��ك��ري��ة األك��ب��ر التي
اض��ط��رت ف��ي ال��س��ن��وات ال��ث�لاث الماضية
إلى التوزع على جبهات عديدة ،الحتواء
ال��ه��ج��وم ال���ذي ك��ان��ت ت��ق��وم ب��ه��ا الجهات
ال��م��ن��خ��رط��ة ف���ي ال���ح���رب ع��ل��ى س���وري���ة،
باتت اآلن على وشك أن تنتهي من إعادة
األم���ن واالس��ت��ق��رار إل��ى أخ��ط��ر الجبهات
والمناطق بعد إنجاز الحسم في حمص
وريفها وفي القلمون ومناطق واسعة من
الغوطة .ومن الطبيعي أن شروط تعزيز
ال��ق��وات العسكرية ف��ي جبهات أخ��رى ال
ت��زال ف��ي وض��ع دف��اع��ي أو ل��م ت��ب��ادر إلى
عملية الحسم ،باتت قريبة أيضاً ،وعندما
يحين الوقت المناسب ،وهو قريب جداً،
فإن معدالت الحسم سوف تتسارع في
جبهات تشهد اآلن م��راوح��ة في المكان،
وتقتصر ال��م��واج��ه��ات على االشتباكات
ال���م���وض���ع���ي���ة ،م��ث��ل��م��ا ي��ح��ص��ل اآلن في
محافظات حلب ودير الزور وإدلب.
ث���ال���ث���اً ،ه�����ذا ال���ت���ط��� ّور ف����ي األوض������اع
الميدانية دفع القيادة السورية إلى الكالم
عن انعطاف ميداني ،وهو يؤسس إلنهاء
العمليات العسكرية الواسعة في غضون
أش��ه��ر ول��ي��س س���ن���وات ،إذ ك����ان صعبا ً
ماضيا ً التنبؤ بموعد محدد النتهاء هذه
العمليات الواسعة أو النشطة.
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ا�ستدعاء عبد النا�صر� ...أم التر ّنح ال�سيا�سي والفكري والعقيدي؟
} محمد يوسف
األفكار والمبادئ والقيم الصحيحة ال تتقادم وال تشيخ،
وال يتجاوزها الزمن أو ينال من صحتها ...ولقد تم تشييد
ال��ت��راث اإلن��س��ان��ى كله وتنميته وت��ط��وي��ره ب��ل والحضارة
اإلنسانية كلها ،انطالقا ً من تلك القواعد األساسية وهي تلك
األفكار والمبادئ والقيم الصحيحة .ولم يحدث أن تخلص
الفكر اإلنساني أو انسلخ من أو تنكر لفكرة أو لمبدأ أو لقيمة
صحيحة أو مجرد أنه نسيها .ولو كان ذلك حدث ولو مرة
واحدة لما تصدعت أسماعنا بعبارات الحرية والديمقراطية
والنضال ألجل التحرر والتنمية والتقدم وتحقيق العدالة
االجتماعية ،ولما تنادى البشر الى مقاومة ورفض القهر
واإلذالل واالستعمار والجور والظلم والخيانة .ورغم أن
األدي���ان السماوية ب��دأت ـ على النحو المعروف اآلن ـ مع
خليل الرحمن إبراهيم منذ  1800سنة قبل الميالد ،إالّ أن
قيم هذه األديان وشعائرها وفرائضها كلّها ما زالت تؤدى
وتعيش مع الناس في حياتهم ،وتسكن قلوبهم وعقولهم
حتى هذه اللحظة ،وما زال الناس يتعبدون ويخشعون لهذه
األديان ولقواعدها ومقوالتها األساسية على مدار الساعة،
في المساجد للمسلمين ،وفي الكنائس للمسيحيين ،وفي
المعابد لليهود.
وفي الثورة األمر نفسه ،كلمة كلمة وحرفا ً حرفاً ،طالما
أن الثورة صحيحة ،بمعنى أنها نفذت «رسالتها» وحطمت
األن��س��اق القيمية السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية
والثقافية السائدة والمتخلفة والمتكلسة التي تقيد حركة
المجتمع عن النم ّو واالنطالق الى رحاب التقدم المضيئة،
مغادرا ً وهاد التخلف المظلمة ،ناهيك عن أنها تشد المجتمع
دائما ً الى الخلف .تحطم الثورة تلك األنساق لتضع مكانها
أنساقا ً إيجابية ومتقدمة ومتكاملة في ال��واق��ع السياسي
واإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي للمجتمع .حين تكون
الثورة كذلك فإن أداء فرائضها في المحاريب الثورية وفي
حياة الناس ،يصبح دينا ً وعقيدة وفريضة ال بد أن تؤدى،
كما أن ال��ث��ورة ب��ه��ذا المفهوم وال��م��ض��م��ون ـ مثل ك��ل أمر
صحيح في هذا الوجود ـ ال يمكن أن تتقادم وال أن تشيخ
وال أن يتجاوزها الزمن.
ال��ث��ورة العربية الناصرية ال��ت��ي انطلقت م��ن مصر في
الثالث والعشرين م��ن يوليو  ،1952مثال ح��ي وواضح
ومتكامل وب��اق يبرر م��ا نقول وي��ؤك��ده .إنها ال��ث��ورة التي
حطمت أنساقا ً وقيما ً متخلفة تكلست في مصر والمجتمع
العربي كله ألكثر من أل��ف ومئتي سنة متواصلة ،والتي
قوضت أرك��ان ثاني أبشع نظام إقطاعي في التاريخ ،بعد
نظام اإلقطاع في العراق ،والتي شيّدت قواعد ومرتكزات
وتفاصيل وإج��م��ال��ي��ات أك��ب��ر م��ش��روع نهضوي ف��ي مصر
والعالم العربي خ�لال الفترة نفسها (أل��ف ومائتا سنة)،
والتي حررت مصر والعالم العربي من الغزو االستعماري
ومن االحتالل األجنبي العدواني العسكري واالقتصادي
المباشر الذي استمر المدة نفسها (ألف ومائتا سنة) على
األقل ،وهي الثورة التي أخرجت امبراطوريتين تاريخيتين
م���ن ال��ت��اري��خ ن��ه��ائ��ي��اً ،وه��م��ا اإلم���ب���راط���وري���ة البريطانية
واإلمبراطورية الفرنسية ،بعد عدوانهما الغادر على مصر
ع��ام  1956بسبب تأميمها قناة السويس ،وم��رغ��ت أنف
اإلمبراطورية األميركية ـ وريثتهما ـ في الوحل بعد رفضها
وتصديها لبناء وتشييد أكبر مشروع هندسي على مستوى
العالم في القرن العشرين كلّه ،وهو السد العالي على نهر

النيل عند أس���وان ،وإص���رار مصر ال��ث��ورة على تشييده.
وهي الثورة التي ترتب عليها امتالك الغالبية الكاسحة من
السكان في مصر ،وهم ينتجون الدخل الوطنى كله .ترتب
على هذه الثورة أن امتلكت هذه األغلبية للمرة األول��ى في
تاريخها ،حقها المنطقي والطبيعي والعادل و»الديمقراطي»
في مثلث العدل االجتماعي على م��دى التاريخ كله ،وهو:
الثروة والسلطة والقرار.
هي الثورة ذاتها التي مذ أن رحل قائدها جمال عبد الناصر
الى رحاب الله ،لم يحدث ـ على مدى أربعة وأربعين عاما ً
كاملة ـ أن قدم إلى مصر أو إلى الوطن العربي مشروعا ً أو
«ثورة» أو ثائر ،يمكن أن يكون بديالً من المشرع النهضوي
العربي الذي شيّدته الجماهير العربية بقيادة الخالد جمال
عبد الناصر حسين خليل سلطان (!!) أو شبيها ً به ،أو قريبا ً
منه ،أو حتى تقليدا ً له ،بل األكثر من ذلك أن هذه السنوات
األرب��ع واألربعين شهدت انكسارا ً وتراجعا ً غريبا ً وشاذا ً
ومهيناً ،لذا قام المشروع الثوري التحرري النهضوي في
مصر والعالم العربي.
رغم ذلك كله ،ورغم أننا نعرف أن الغل والضغينة والحقد
وال��ح��س��د ض��د ج��م��ال ع��ب��د ال��ن��اص��ر ي��أك��ل أك��ب��اد أصحابه،
ويسحق عقلهم ووعيهم وإرادت��ه��م ويح ّولهم الى ٌ
«خشب
مسندة» ،يقتاتون العداء الناقع والمصفي لعبد الناصر،
ذل��ك العمالق .رغ��م أننا نعرف ذل��ك مثلما نعرف أسمائنا،
إالّ أن واح����دا ً م��ن «المثقفين» ف��ي م��ص��ر ،وي��ع��م��ل أستاذا ً
للحملة االنتخابية ألحد المرشحين المحتملين لالنتخابات
الرئاسية المقبلة في مصر ،هذا «المثقف» سخر من محاولة
«استدعاء عبد الناصر» ونهى عن ارتكاب هذه «الخطيئة»،
بحجة اختالف الزمن والظروف ،وحرارة الجو والرطوبة،
وال��ت��وق��ي��ت ال��ش��ت��وي وال��ص��ي��ف��ي وم���ا ال���ى ذل���ك م��ن األم���ور
التي يمكن أن تكبل العمل الوطني والقومي (!) .وقبل هذا
«المثقف» كان ذلك المرشح المحتمل النتخابات الرئاسة
المقبلة ،ويعمل «المثقف» أستاذا ً لحملته االنتخابية ،كان
كتب ونشر وصرح بأن «عبد الناصر كان مشروعا ً وانتهى،
وال يمكن إع��ادت��ه» ،وأن «الناصريين ال ب��د م��ن أن يقدموا
اع��ت��ذارا ً لإلخوان المسلمين على ما ح��اق بهم في سجون
عبد الناصر» من تعذيب ومهانة ،رغم أنه يعرف ـ كما يعرف
اسمه ـ أنهم حاولوا اغتياله مرتين خالل أحد عشر عاماً.
وكتب ذل��ك المرشح المحتمل ع��ام  1996ضمن برنامج
أح��د األح���زاب السياسية المصرية القائمة حالياً« ،أن��ه لم
يعد هناك مجال لما يسمى «تنظيم الضباط األحرار» ،وأنه
لم يعد هناك مجال إال للـ «وطنية الجامعة» التي تضم ـ بهذا
الترتيب ال��ذي يعني ترتيب األهمية ـ «اإلخ��وان المسلمين»
والماركسيين والليبراليين وال��ن��اص��ري��ي��ن ،وم��ا زال هذا
البرنامج لهذا الحزب قائما ً حتى لحظة كتابة هذه السطور.
وذلك المرشح المحتمل قال عبر على قناة «الجزيرة» في
 23يوليو  2010ضمن أحاديث لسياسيين من مصر بينهم
مهدي عاطف ورفعت السعيد ،اللذان اجتهد كل منهما في
محاولة النيل من جمال عبد الناصر وتشويهه ،ق��ال ذلك
المرشح المحتمل « :إن عبد الناصر أنجز ما أنجزه من دون
اإلعتماد على ال��ج��م��اه��ي��ر»(!) .وعجز بالطبع ع��ن أن يفهم
القاعدة الثابتة على مدى التاريخ كله ،حتى تاريخ اإلنبياء،
وه��ي أن ال��ث��ائ��ر (أو ال��ن��ب��ي) إن��م��ا يستمد وج���وده الثوري
وكينونته وديمومة م��س��اره ال��ث��وري م��ن قبول الجماهير
ورض��اه��ا وتأييدها الحاسم والمعلن لخطواته وقراراته
وتوجهاته واختياراته و»رسالته» التي ٌحمل بها ،أو حملها

واعتنقها ه��و ،وغ��رض��ه��ا األس��م��ى ـ ف��ي ال��ب��داي��ة والنهاية ـ
تحقيق رغبات الناس ومصالحهم.
كما عجز عن أن يثبت أن عبد الناصر كان يلبس «طاقية
اإلخ��ف��اء» أو أن��ه ك��ان س��اح��راً ،أو أن ق��درات��ه تتعدى قدرات
اإلنسان ،وطبقا ً لذلك عجز عن أن يفسر سلوك تلك الماليين
التي تدفقت على ميدان «المنشية» في مدينة االسكندرية
لتطمئن إلى الرجل بعد حادث المحاولة اإلجرامية والحقيرة
الغتياله في ذلك الميدان عام  ،1954وال تلك الماليين التي
تدفقت على محطات القطار العائد به من االسكندرية إلى
القاهرة ،بعد نجاته من تلك المحاولة الفاشلة .أيضا ً عجز هذا
المرشح المحتمل عن أن يفسر تلك الماليين التي استجابت
ل��ن��دائ��ه م��ن ف��وق منبر األزه���ر ال��ش��ري��ف ع��ام  1956حين
صرخ في وجه المنظومة اإلمبريالية كلّها قائالً« :سنقاتل،
سنقاتل ،سنقاتل» ،وتح ّول قوله ه��ذا ال��ى قسم للمقاومة
وال��ت��ح��دي ل��دى سائر أب��ن��اء الشعب ال��م��ص��ري ،خاصة في
بورسعيد ومنطقة قناة السويس ،هذا الشعب ال��ذى قاوم
العدوان «الرباعي» ،ولم يمكن ق��وات العدوان والغزو من
أن تتقدم شبرا ً واح���دا ً خ��ارج مدينة بورسعيد (!) .أيضا ً
عجز ذلك المرشح المحتمل عن أن يفسر رضى الجماهير
واستجابتها وت��أي��ي��ده��ا ل��ق��رارات اإلج�ل�اء ال��ك��ام��ل لقوات
االحتالل البريطاني التي ظلّت قابضة على عنق مصر إثنين
وثمانين عاما ً متصلة ،وقرارات اإلصالح الزراعي وتأميم
قناة السويس وكسر الرأسمالية المتوحشة وسيطرتها على
الحكم ،نتيجة قرارات التأميم الكبرى عام  .1961وعجز عن
أن يفسر فرح وزهو وفخر هذه الجماهير بالوحدة العربية
األول���ى ،ف��ي العصر العربي الحديث ك��لّ��ه ،التي تمت بين
مصر وسوريا عام  ،1958وذلك الحزن الطاغي الذي ألم
بها بعدما نجحت المؤامرة اإلمبريالية الصهيونية الرجعية
العربية الكبرى ،في ضرب تلك الوحدة العربية التي دامت
ثالث سنوات.
في سياق «م��رور الزمن وتغير الظروف والمناخ» وأن
ال��م��ش��روع ال��ن��اص��ري مضى وال يمكن اس��ت��دع��ائ��ه ،وعلى
ضوء أن أهداف الثورة العربية الناصرية واستراتيجيتها
هي «الحرية واإلشتراكية والوحدة» .نقول إن أيا ً من ذلك
«المثقف» أستاذ الحملة ،أو ذلك «المرشح المحتمل» لم ولن
أي من األسئلة اآلتية:
يتمكن من أن يجيب إجابة سوية عن ّ
ـ هل تحققت الحرية للوطن والمواطن سواء في مصر أو
في العالم العربي ،وهل تحررت األرض العربية في مصر
أو العالم العربي من االحتالل العسكرى المباشر؟
ـ هل تحققت االشتراكية بمعنى «الكفاية والعدل» بمعنى
التقدم والتنمية وال��رخ��اء والنماء وال��وف��رة ف��ي المجاالت
السياسية واإلق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية والثقافية؟ .وهل
تحققت «ال��ع��دال��ة االجتماعية» بمعناها الحقيقي والثابت
والوحيد وه��و «إق��ام��ة مجتمع الكفاية وال��ع��دل ،وضرورة
سيطرة األغلبية االجتماعية الكاسحة على الثروة والسلطة
والقرار»؟
ـ هل تحققت الوحدة العربية الشاملة ،أو حتى الجزئية،
باعتبار أن تاريخ وحاضر ومستقبل العرب مرتبط ارتباطا ً
عضوياً ،ومرهون تماما ً بتح ّقق تلك الوحدة؟
إننا ال ننتظر إجابة نعرف أنها لن تأتي ،لكننا أردنا فحسب
أن نلقي ب��ع��ض ال��ض��وء ع��ل��ى ال��ت��رن��ح وال���خ���واء السياسي
والفكري والعقائدي الذي ينتاب البعض ،ومحاولتهم إفراغ
ما في جوفهم بالهجوم على عبد الناصر ،والعداء الناقع له،
خدمة لغرض أو مرض أو هوى ...أو لذلك كلّه.

ال�سلفيون في م�صر ...خلطة ّ
وهابية «�إخوان ّية»
} فؤاد عيتاني
تش ّكلت الجماعة إس�لام��ي��ة ف��ي ال��ج��ام��ع��ات المصرية وراح���ت ت��دع��و إلى
الجهاد« ،الفريضة الغائبة» ،عن حياة المسلمين إلقامة الدولة اإلسالمية ،ومن
ثم االنطالق إلع��ادة الخالفة اإلسالمية من جديد .ويطلق عليها إعالميّا ً اسم
«جماعة الجهاد» ،إالّ أنها تختلف عن جماعات الجهاد لنواحي الهيكل التنظيمي
وأسلوب الدعوة والعمل باإلضافة إلى بعض األفكار والمعتقدات.

العناصر والتأسيس

انطلقت الجماعة اإلسالمية مطلع السبعينات على شكل جمعيات دينية داخل
الجامعات ،إبان فترة ركود الحركة اإلسالمية ،لتقوم ببعض األنشطة الثقافية
واالجتماعية البسيطة في محيط الطالب .ومع ذلك ،كانت فقيرة العدد ،ضعيفة
الجهد يوم كانت تسيطر االتجاهات الماركسية والقومية الناصرية على الحياة
الجامعية ،خاصة في جامعات القاهرة وعين شمس واإلسكندرية وأسيوط.
فنمت داخل الكليات الجامعية ،واتسعت قاعدتها ،وتطور مفهومها ونظرتها
إلى العمل اإلسالمي ،فاجتمع نفر من القائمين على هذا النشاط واتخذوا اسم
«الجماعة اإلسالمية» ووضعوا لها بنا ًء تنظيميًّا يبدأ من داخل كل كلية لناحية
وج��ود مجلس للشورى على رأس��ه أمير وينتهي بمجلس ش��ورى الجامعات
وعلى رأسه «األمير العام» أمير أمراء «الجماعة اإلسالمية».
ف��ي أع��ق��اب ح��رب رم��ض��ان (أك��ت��وب��ر)  1973اتخذ العمل اإلس�لام��ي داخل
الجامعات المصرية ُبعدا ً أوسع واستطاعت «الجماعة» قيادة الحركة الطالبية،
والفوز بثقة األغلبية الصامتة من الطالب في االتحادات الطالبية ،في معظم
الجامعات المصرية ،فازدادت وتعددت أنشطة «الجماعة» الثقافية والتربوية من
اللقاءات والندوات والمعسكرات ،بل ازداد االهتمام بحلول المشاكل االجتماعية
للطالب وتعدى األمر أسوار الجامعات فازداد االهتمام بمشاكل المجتمع كافة.
عام  1977انش ّقت بعض قيادات «الجماعة» وانضموا إلى جماعة «اإلخوان
المسلمين» التي عاد نشاطها في ذلك الوقت ،ما أدى إلى والدة «تيار للجماعة
اإلسالمية» يمثله «اإلخ��وان» في بعض كليات جامعتي القاهرة واالسكندرية،
لكنه قليل العدد ،محدود التأثير ،في حين أن التيار اآلخر للجماعة اإلسالمية
واألكثر عددا ً وتأثيرا ً يمثله التيار السلفي ،وكان مستحوذا ً على الجامعات كلّها
تقريبا ً واستطاع «تحجيم نفوذ النصارى» حسب تعبير الجماعة.
كانت لـ«الجماعة» العديد من المواقف السياسية ،أبرزها موقفها من معاهدة
كامب ديفيد حينذاك وزي��ارة الشاه وبعض وزراء الكيان الصهيوني لمصر،
فأقامت المؤتمرات والمسيرات ووزع��ت المنشورات خ��ارج أس��وار الجامعة
للتنديد بذلك والمطالبة بتطبيق الشريعة اإلسالمية ،ما أدى إلى تدخل الحكومة
في سياسات االتحادات الطالبية ،فأصدرت الئحة جديدة التحادات الطالب
تعرف بالئحة  1979التي قيّدت الحركة الطالبية .وازداد الضغط اإلعالمي
واألمني على قيادات الجماعة واشتدت مطاردتهم في جامعات الصعيد بخاصة،
إذ اعتقلت بعض قيادتهم وفصائلهم.
عام  1979التقى كرم زه��دي عضو مجلس ش��ورى «الجماعة» بالمهندس
محمد عبد السالم فرج العضو في أحد فصائل تنظيم الجهاد وعضو مجلس
شورى «الجماعة» في ما بعد وواضع كتاب «الفريضة الغائبة» الذي عرض على
كرم زهدي فكر الجهاد ،وأن الحاكم كفر وخرج على الملة فوجب الخروج عليه
وخلعه وتغيير النظام ،وأن لتنظيمه تشكيالته المتفرعة ،ثم عرض عليه فكرة
اشتراكهم مع التنظيم للتخطيط إلقامة الدولة اإلسالمية ،فعرض كرم زهدي
الفكرة على مجلس شورى «الجماعة» في صعيد مصر الذي يترأسه الدكتور
ناجح إبراهيم ،فوافق المجلس على أن يكون هناك مجلس شورى عام ومجلس
شورى القاهرة ،وعلى أن يتولى إمارة «الجماعة» أحد العلماء العاملين الذين لهم
مواقفهم الصلبة ضد الطاغوت ،فكان الدكتور عمر عبد الرحمن ،فأق ّر تشكيل
الجناح العسكري وجهاز الدعوة والبحث العلمي والتجنيد وتطبيق القوانين
اإلسالمية وجهاز الدعم الالزم للحركة في مجاالته المتعددة .ومنذ تلك الساعة
انفصلت «الجماعة» عن توجهات التيار السلفي في الدعوة بشكل عام تحت
مسمى «الجماعة اإلسالمية».

اختير الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن أميرا ً لـ«الجماعة» .وهو أستاذ التفسير
وعلوم ال��ق��رآن في كلية أص��ول ال��دي��ن ،جامعة األزه���ر ،ف��رع أس��ي��وط ،وسبق
اعتقاله خالل حكم القائد الراحل جمال عبد الناصر ،واتهم الحقا ً في قضية قتل
السادات وبتهمة إمارة «الجماعة» (تنظيم الجهاد) واإلفتاء بحل دم السادات،
إالّ أن المحكمة برأته م ّما نسب إليه وبرأته كذلك من قضية االنتماء إلى تنظيم
الجهاد ،ومن ثم واصل نشاطه في الدعوى ،متنقالً بين المحافظات ،مشاركا ً في
المؤتمرات والندوات ،عارضا ً فكرة الجماعة ،محمسا ً الشباب للجهاد والخروج
على نظام الحكم ،ما أدى إلى اعتقاله العديد من المرات وتحديد إقامته في منزله
في الفيوم بعدما اتهم بالتجمهر وتحريض المصلين على التجمهر عقب صالة
الجمعة ،لكن محكمة أمن الدولة برأته أيضا ً مما نسب إليه وحفظت القضية

بعد اغتيال ال�سادات ظهرت «الجماعة»
على ال�ساحة بقوة ل ّأن الجناح الع�سكري
فيها بقيادة المالزم �أول خالد �أحمد �شوقي
الإ�سالمبولي قام بتنفيذ العملية ...لكنه
ورفاقه حوكموا و�أعدموا في ما بعد
وأخيرا ً استطاع السفر إلى أميركا ليقيم في والية نيوجرسي حيث الكثير من
اتباعه ،وينسب إليه :الفتوى بقتل فرج فوده ،ضرب حركة السياحة في مصر،
تفجير مركز التجارة العالمي و حكم عليه بالسجن في أمريكا بسببه.
ف��ي  6تشرين األول  1981وب��ع��د ح���ادث اغ��ت��ي��ال أن���ور ال��س��ادات ظهرت
«الجماعة» على الساحة بقوة إذ ق��ام الجناح العسكري لـ«الجماعة» بقيادة
المالزم أول خالد أحمد شوقي اإلسالمبولي مع زمالئه عبد الحميد عبد السالم
الضابط السابق في الجيش المصري والرقيب متطوع القناصة حسين عباس
محمد بطل الرماية وصاحب الرصاصة األولى القاتلة ،والمالزم أول احتياط
عطا طالي حميدة رحيل ،بقتل أنور السادات أثناء احتفاالت انتصارات أكتوبر
في مدينة نصر في القاهرة ونسب إلى «الجماعة» اإلعداد لخطة تستهدف إثارة
القالقل واالضطرابات واالستيالء على مبنى اإلذاع��ة والتلفزيون والمنشآت
الحيوية في محافظات مصر .في تلك األثناء ،وخالل الحوادث ،قبض عليهم
جميعاً ،وقدموا إلى المحاكمة التي حكمت عليهم باإلعدام رميا ً بالرصاص ،كما
ن ّفذ الحكم في زميلهم المهندس محمد عبد السالم فرج واضع كتاب «الفريضة
الغائبة» باإلعدام شنقاً ،أما المقدم عبود عبد اللطيف الزمر ،الضابط في سالح
المخابرات الحربية وعضو تنظيم الجهاد في القاهرة الذي انضم حديثا ً إلى
الجماعة اإلسالمية بعد إزال��ة الخالفات في بعض وجهات النظر داخل سجن
ليمان طره ،الذي اعترض أوالً على خطة قتل السادات لعدم مناسبة الوقت ،إالّ
أنه وافق أخيرا ً عليها لظروف خاصة ،وحكم عليه في ما عرف بقضية تنظيم
الجهاد ،أربعين سنة سجنا ً بعد تدخل من جمعيات أميركية لمنع إعدامه!
في  8تشرين األول  1981هاجم بعض أفراد الجناح العسكري لـ«الجماعة»
اإلسالمية مديرية أمن أسيوط ومراكز الشرطة واحتالل المدينة ودارت بينهم
وبين ق��وات األم��ن المصرية معركة حامية قتل فيها العديد م��ن كبار رجال
الشرطة والقوات الخاصة وانتهت بالقبض عليهم وفي مقدمهم الدكتور ناجح
إبراهيم وكرم زهدي وعصام دربالة ،فحكم عليهم في ما عرف آنذاك بقضية
تنظيم الجهاد ،أشغاالً شاقة مؤبدة  25عاماً.
مطلع ع��ام  ،1984وبعد اإلف���راج ع��ن الكثير م��ن أع��ض��اء الجماعة م��ن غير
المتهمين ف��ي قضايا التنظيم ،أعيد تنظيم الجماعة برئاسة محمد شوقي
اإلسالمبولي ومن ثم زاد نشاطها في الدعوة إلى الله في المساجد ومن خالل
اللقاءات والندوات والمعسكرات ،وبخاصة بين الشباب والتالميذ في المدارس
والطالب في الجامعات ،في معظم محافظات مصر ،مستغلة ال َكسب اإلعالمي
لحوادث  ،1981داعية إلى الخروج على الحاكم وقتال الطائفة الممتنعة عن إقامة

شرائع اإلسالم ،ودفع ذلك قوات األمن المصرية إلى الصدام الدائم معهم وإلقاء
القبض على الكثير منهم وتعرضهم للتعذيب والتضييق الشديد ،بل وصل األمر
إلى استخدام سياسة التصفية الجسدية ضدهم ،ما أوجد بين أفراد الجماعة
ردود فعل عنيفة راح ضحيتها الكثير من ضباط الشرطة وجنودها وآخرين.
كان للجماعة دوره��ا في الجهاد األفغاني إذ قدمت العديد من الشباب على
أرض أفغانستان ،من أبرزهم الشيخ علي عبد الفتاح أمير الجماعة في المنيا
وأصدرت الجماعة مجلة «المرابطون».
تنسب إلى «الجماعة» محاوالت اغتيال بعض ال��وزراء ومسؤولي الحكومة
والشرطة ،وأبرزهم الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصري
السابق ودكتور ف��رج ف��وده الكاتب ،ر ّدًا على أسلوب الحكومة في التصفية
الجسدية والعقاب الجماعي ألفراد «الحركة».

األفكار والمعتقدات
تبلورت معظم أفكار «الجماعة اإلسالمية» في صورة كتب ورسائل داخل
سجن ليمان ط��ره وم��ن أهمها كتابة «ميثاق العمل اإلس�لام��ي» ،وه��و دستور
«الجماعة» ويمكن تلخيص ما ورد فيه من األفكار كاآلتي:
{غايتنا :رضا الله تعالى بتجريد اإلخالص له سبحانه وتحقيق المتابعة
لنبيه صلى الله عليه وسلم.
{عقيدتنا :عقيدة السلف الصالح جمل ًة وتفصيالً.
{فهمنا :نفهم اإلسالم بشموله كما فهمه علماء األمة الثقات المتبعون لسنته
صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم.
{هدفنا :تعبيدا ً للناس لربهم وإقامة خالفة على نهج النبوة.
{طريقنا :الدعوة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل
الله خالل جماعة منضبطة حركتها بالشرع الحنيف تأبى المداهنة أو الركون
وتستوعب ما سبقها من تجارب.
{زادن���ا :تقوى وعلم ،يقين وت��وك��ل ،شكر وصبر ،زه��د في الدنيا وإيثار
لآلخرة
{ والؤنا :لله ورسوله وللمؤمنين
{ ع��داؤن��ا :للظالمين على أن الكفر منه أكبر وأصغر وك��ذا الظلم منه أكبر
وأصغر فيوالي من عنده ظلم أصغر على قدر ما عنده من خير ،ويعادي على
قدر ما عنده من ظلم
اجتماعنا :لغاية واحدة ،بعقيدة واحدة ،تحت راية فكرية واحدة
الفريضة الغائبة :حكم قتال الطائفة الممتنعة عن شرائع اإلس�لام حيث
يعتقدون

د�ستور «الجماعة» يقول � ّإن الجهاد هو
القتال �أي المواجهة والدم وال يقت�صر
على الو�سائل ال�سلمية مثل الكتابة
والخطابة �أو مزاحمة ال�سيا�سيين
في �أحزابهم و�أ�ساليبهم ال�سيا�سية
أن الجهاد هو القتال أي المواجهة وال��دم ،أما اقتصار الجهاد على الوسائل
السلمية مثل الكتابة والخطابة واإلعداد بتربية األمة العلمية والفكرية أو بمزاحمة
السياسيين في أحزابهم وأساليبهم السياسية ،بل إن االهتمام بالهجرة يعد من
الجبن والتخاذل ولن ينتصر المسلمون إال بقوة السالح وعلى المسلمين أن
ينخرطوا في الجهاد مهما ق ّل عددهم».
الطوائف المنتسبة إلى اإلسالم الممتنعة عن التزام بعض شرائعه تقاتل حتى
تلتزم ما تركته من الشرائع ،كذلك قتال من عاونهم من رجال الشرطة ونحوهم،
وإن خرجوا مجبرين يقتلوا ويبعثوا على نياتهم.

يرون أنّ القتال ليس فحسب لمن داهمنا في ديارنا واستولى على جزء من
أرض اإلس�لام ،بل هو أيضا ً لمن يقف بالسيف والسلطان في وج��ه دعوتنا
رافضا ً التخلية بيننا وبين الناس ،ندعوهم لدين الله ونحكمهم يشرع الله؛ ألن
االستعمار .هو العدو البعيد والحكام الكفرة هم العدو القريب فهم أولى من قتال
العدو قتاالً أي طائفة على وجه األرض تحكم الناس بغير شرع الله ،فهي كافرة
وإن تكن منتسبة إلى اإلسالم البعيد.
بناء على ذلك ،يرون حتمية المواجهة ،كما في رسالتهم حتمية المواجهة
لألسباب اآلتية :يحكمون على الديار المصرية وما شابهها بأنها ليست بدار
السلم التي تجري عليها أحكام اإلسالم ،لكون أهلها مسلمين ،وال بمنزلة دار
الحرب التي أهلها كفار ،بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحق،
ويقاتل الخارج على شريعة اإلسالم بما يستحق ،ولذلك ال يكفرون األمة إنما
يكفرون الحكام الذين يبدلون ويعطلون شرائع اإلس�لام ،وال يح ِّرمون تولي
الوظائف الحكومية مثل جماعة التكفير.
يوجبون الدعوة إلى الله واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى آلحاد
الرعية بمراحله ال��ث�لاث ،ولكن يؤخذ عليهم في ذل��ك ع��دم م��راع��اة الضوابط
الشرعية لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وميلهم لالستعجال والقاعدة:
«من تعجل األمر قبل أوانه عوقب بحرمانه».
تعارض «الجماعة» مشاركة االت��ج��اه اإلس�لام��ي في الحكومات العلمانية
المعادية لإلسالم ،إذ أن هذه المشاركة تترك مفاسد كثيرة وتوقع الجماهير
العريضة في الحيرة والتضليل والشك ،فهي تدلل على شرعية الحكومة التي
تصدر وتطبق القوانين الوضعية.

الجذور الفكرية

ُتعد «الجماعة اإلسالمية» القرآن الكريم والسنة النبوية مصدري أفكارها ،لذا
تكثر من االستشهاد بآيات الجهاد واألحاديث التي تحث على الجهاد .كما تلجأ
«الجماعة» إلى فتاوى العلماء وأبرزهم شيخ اإلسالم ابن تيمية  728 – 661هـ
الذي ملئت كتاباتهم بأقواله وفتاواه .وتلجأ أيضا ً إلى الوقائع التاريخية وأقوال
العلماء أمثال ابن القيم ،والقاضي عيا ،وابن كثير ،والنووي ،وسيد قطب ،لتدلل
على أفكارها ومبادئها.
يؤخذ على «الجماعة» انشغالها بقضية الخروج على الحكام من دون تفريق
بين مسلمهم وكافرهم ومن دون إع��داد العدة لمن كفر منهم؛ ما تسبب بقتل
األب��ري��اء من المسلمين ،والتضييق على الدعوة اإلسالمية ،وتبعثر الجهود
الخيّرة  .وتنبه ق��ادة «الجماعة» في الفترة األخيرة إلى سوء عاقبة مسلكهم
األول ،فلعلهم بعد ذلك ُيعنون بالعلم الشرعي وبنشر العقيدة الصحيحة بين
العامة وتبصيرهم بالبدع والشركيان والمخالفات؛ لتستحق األم��ة بعد ذلك
النصر والتمكين؛ كما هي سنة الله.
أماكن االنتشار :تتركز القوة الرئيسة لـ«الجماعة اإلسالمية» في الصعيد
المصري ،خاصة في محافظة أسيوط ،ولها أنصار في جميع المدن والجامعات
المصرية .كما انتشر كثير من أتباعها في الدول األخرى نتيجة مطاردتهم من
قبل الحكومة المصرية
يتضح مما سبق أن «الجماعة اإلسالمية» تعتبر الجهاد الدواء الناجح والعالج
الناجع إلعادة الخالفة اإلسالمية للمسلمين ،وترى أن إقامة الدولة اإلسالمية،
ومن ثم الخالفة ،فرض عين ،وتقول :إن حكام المسلمين الذين يرفضون تطبيق
شريعة الله كفار يجب الخروج عليهم .وال تكفر هذه الجماعة األمة مثل جماعة
التكفير والهجرة ،وتعتقد أن الجهاد هو القتال ،وهو قمة العبادة في اإلسالم ،أما
الجهاد بالوسائل السلمية فحسب فهو جبن وغباء.
والجدير ذكره أن ثمة مجموعات أخرى عرفت باسم «تنظيم الجهاد» ودعت
إلى الخروج على الحاكم بالجهاد المسلح لتغيير نظام الحكم مثل «تنظيم الفنية
العسكرية» عام  1974بقيادة صالح سرية وك��ارم األناضولي ،كذلك تنظيم
«جهاد اإلسكندرية» عام  ،1976أو»تنظيم سالم الرحال األردني» وليس لهذه
التنظيمات عالقة بالجماعة اإلسالمية.

