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 مراجعات الجماعة اإلسالمية بين منهج التقييم ونوازع اإليديولوجيا 
 سمير العركي

 املقدمة
الواجهة من الباب األكاديمي في محاولة لإلجابة على سؤال من جديد تعود مراجعات الجماعة اإلسالمية املصرية إلى  

املراجعات الفكرية هل  رئيس طرحته الورقة البحثية الصادرة عن املعهد املصري للدراسات والتي حملت عنوان "

والتي استغرقت سبعا وأربعين صفحة للوصول إلى إجابة مؤداها أن  عتقلين في السجون املصرية؟"تكون أمل امل

املراجعات "ال تسمح بتاتا بتوقع أن تكون عملية املراجعة داخل السجون املصرية اآلن ُمفضية إلى نفس املصير الذي 

 1أفضت إليه عملية املراجعات الفكرية قبل نحو عشرين عاما". 

حركة املراجعات الضخمة التي قامت بها الجماعة اإلسالمية والتي بدأت فعليا مع البيان الصادر من بعض أعضاء 

صارت جزءا من تاريخ الحركة اإلسالمية املصرية ُيحكم   ١٩٩٧مجلس الشورى املسجونين في ليمان طرة في يوليو 

ر لها األجواء املالئمة عليها بما لها وما عليها، مع مراعاة السياقات الس
َ
وف

ُ
ياسية واملجتمعية التي أحاطت بها، ولم ت

 الستوائها على عودها، أو لتعميم االستفادة منها. 

ر املوضوعية للبحوث اإلنسانية أمر صعب املنال بخالف مثيلتها التجريبية، إذ من الصعب  
ُ
ومع يقيني أن توف

بالحيادية التامة، لذا يبقى الجدل حول ما تطرحه األوراق انفصال الباحث عن بنائه الفكري والعقدي والتحلي 

 البحثية السبيل املالئم الستجالء الحقائق وتمحيص الوقائع. 

وهو األمر الذي دفعني إلى كتابة هذا التعليق على الورقة املشار إليها، خاصة مع اعتماد معدي الورقة سردية "التوبة 

لك الجهد الفكري، رغم مخالفة تلك السردية لألحداث التي خاضتها  الجماعية" أو "التتويب" مدخال لتفسير ذ

 الجماعة بعد ذلك كما سأوضح. 

 

للدراسات ص   تكون أمل املعتقلين في السجون املصرية إعداد أحمد موالنا، أحمد األزهري، أحمد عادل إشراف وتحرير: محمد إلهامي إصدار املعهد املصري املراجعات الفكرية هل  - 1

٤٦   

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%a3%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%9f/
https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%a3%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%9f/
https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%a3%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%9f/
https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%a3%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%9f/


Page 2 of 13 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

April 14, 2020     

كاتب هذه السطور كان شاهدا على تلك الفترة العتبارين األول: قضاؤه اثني عشر عاما معتقال في سجون مبارك منذ 

ية منذ لحظة إذاعة بيان املبادرة وحتى ما جعله معايشا للتفاعالت الداخلية في صفوف الجماعة اإلسالم  ١٩٩٢عام  

تفعيلها. الثاني: اشتراكه في كتابة أجزاء من الكتب التي صدرت تالية للكتب األربعة األولى وشهوده كيف خرجت 

 2معظم هذه الكتب إلى العلن. 

 أزمة املصطلح وغياب التحديد
اعتبر أن ".. تحرير مضامين املصطلحات، االنتباه إلى أزمة "املصطلحات" و  -رحمه هللا-لفت د./ محمد عماره 

وخصوصا تلك املصطلحات األكثر   –واكتشاف مناطق االتفاق ومناطق التمايز في معاني ومفاهيم هذه املصطلحات  

هو مهمة أساسية، وأولية بالنسبة ألي حوار   -شيوعا، واألكثر إثارة للجدل بين تيارات الفكر في عصرنا وفي واقعنا

 3ينقذ حياتنا من خطر االستقطاب الحاد، ويوجد لغة فكرية واحدة بين الفرقاء املتحاورين"  فكري حقيقي وجاد،

 توحيد املصطلح أولوية ألي حوار فكري جاد كما قرر د./عمارة. 

التالعب الذي يمارسه البعض باملصطلحات كما في تعريف  قريبا منه أشار إليه الباحثون، إذ عبروا عن ضيقهم من  

لكن املقاربة التي اعتمدها الباحثون لتفسير النسق السلوكي للقائمين   4"اإلرهاب أو عدم االهتمام بتعريفه أصال" 

على املراجعات فسحت املجال الستخدام مصطلحات دون تحديد مدلوالتها، ما وضعنا أمام حالة من "االستقطاب 

 اد" كتلك التي أشار إليها د./عمارة مصطلح "التوبة أو التتويب". الح

فاملصطلح يتم نزعه من سياقه الديني ليتم شحنه بحمولة ذات دالالت سيئة تحمل معاني التراجع والتخاذل 

 واالعتراف بالنظام الحاكم الذي يمثل املعادل املكافئ للدولة "اإلله". 

 

 في سجن األبعدية في دمنهور ومراجعة مسودات أخرى.  ٢٠٠٣اشتركت في كتابة أجزاء من كتاب نهر الذكريات لناجح إبراهيم عام    -2

 ١٢محمد عمارة ، دكتور، معركة المصطلحات بين الغرب واإلسالم، ط نهضة مصر ص    - 3

  ٤٠المراجعات الفكرية مرجع سابق ص    - 4
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عى الباحثون ما كتبه املدير السابق لجهاز املخابرات املصرية صالح نصر في في مجال البرهان على "الدعوى" استد

األساليب التي ذكرها صالح نصر  حيث أورد الباحثون بعض  5كتابه "الحرب النفسية.. معركة الكلمة واملعتقد" 

للسيطرة على سجناء الرأي املعارضين للنظام الحاكم، مؤكدين أن تلك األساليب تم تطبيقها على "عناصر اإلخوان  

حققت نتائج إيجابية في أوساط   -حسب تأكيدهم- " لكنها  ١٩٦٥املسلمين داخل السجون، وباألخص في قضية تنظيم  

 نها "فشلت في تطويع معظم الرموز وقيادات الصف األول". الكوادر املتوسطة والصغرى لك

 أما في حالة الجماعة اإلسالمية فكانت وفق تعبيرهم "تجربة التتويب األبرز.. التي حققت نجاحا عامليا" 

 كان يمكن أن يستقيم ذلك التفسير لوال أمور فاتت على ُمعدي الورقة البحثية أهمها:  

ية للجماعة اإلسالمية التي تولت أمر املبادرة واملراجعات لم تتعرض للظروف أن مجموعة القيادات التاريخ -1

املعيشية القاسية التي تعرض لها قواعد الجماعة اإلسالمية، باستثناء عامين عقب الهروب الشهير لبعض قيادات  

ويهم بصفة دورية،  فقد كانوا على اتصال بالعالم الخارجي ويتمتعون برؤية ذ  6تنظيم الجهاد من سجن ليمان طرة 

وكانت املعاملة التي يلقونها في ليمان طرة جيدة كما أنهم لم يخضعوا بطبيعة الحال لـ "دروس جماعية" كتلك التي 

 أشار إليها الباحثون، ولو لم يطلق هؤالء القادة تلك املبادرة لظلوا يتمتعون بتلك االمتيازات دون تغيير يذكر. 

التي أشار إليها الباحثون لم تكن بعيدة عن خيال الدولة املصرية آنذاك، ففي   محاوالت "التتويب" الجماعية -2

موازاة خطة "اإلذالل والتعذيب" التي طبقتها وزارة الداخلية منذ مطلع التسعينات بكل قسوة، عبر أساليب متعددة  

ال والعجائز، في موازاة ومتنوعة، شملت املعتقلين السياسيين داخل السجون وامتدت إلى ذويهم من النساء واألطف

ذلك أعلن النظام عما عرف بإقرارات التوبة، واعتبرها بمثابة الضوء الذي يلوح في نهاية النفق لكل معتقل، لكنه 

ُصدم عندما رأي أن النتائج كانت ضعيفة ومخيبة آلماله كما وكيفا، حتى أنه صرف النظر عن اإلفراج عن املئات 

 

 وما بعدها  ٦السابق ص   - 5

يد تنظيم الجهاد وهم عصام القمري وخميس مسلم ومحمد األسواني من الهروب من سجن ليمان طره جنوب القاهرة قبل أن تتمكن قوات األمن من تحدتمكن ثالثة من قيادات  ١٩٨٨في عام  - 6

 حيل مبارك.يوما وتقوم بتصفية القمري واألسواني وجسديا فيما ألقت القبض على األسواني ليظل مسجونا حتى اندالع ثورة يناير ور   ٢١أماكنهم بعد حوالي 
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فاء ببعض االمتيازات داخل السجون، وكان حريا بمعدي الورقة البحثية تتبع تلك ممن وقعوا تلك اإلقرارات، اكت

التجربة من خالل شهودها واألالف منهم ال يزالون على قيد الحياة بدال من تعميم نتائج دون بذل الجهد الستقصاء 

عوا تلك اإلقرارات كانوا مقدماتها، وقد يفاجأ الباحثون إذا علموا أن عدد املنتمين للجماعة اإلسالمية الذين 
ّ
وق

 7األقل عددا مقارنة بنظرائهم من الجماعات األخرى خاصة جماعة الجهاد والتيارات التكفيرية. 

لم تكن املوافقة على املراجعات صكا على بياض منحته قواعد الجماعة لقادتها بل شهدت أروقة السجون حالة  -3

كانت من السجون التي شهدت أقس ى معدالت "اإلذالل والضغوط"  من الجدل والشد والجذب واملفارقة وأن أشدها  

 وفي مقدمتها سجن شديد الحراسة "العقرب" بطرة ما يشكك في صالحية تلك املقاربة لتفسير حركة املراجعات. 

 هل كانت الجماعة اإلسالمية يف حاجة إلى املراجعات؟
لتطرق إلى هذا السؤال املهم والذي ربما تحمل إجابته ا   -ربما تخفى على كاتب هذا السطور -تحاش ى الباحثون ألسباب  

 نسف الفكرة األساسية التي تم بناء الورقة البحثية عليه وهي فكرة "التتويب الجماعية". 

فرغم أن استعراض تاريخ الجماعة من النشأة حتى املراجعات استغرق جزءا من الورقة البحثية، إال أنها لم تتطرق 

 اعتمدت عليه الجماعة سنوات طويلة، واألجواء التي تم فيها صياغة تلك األفكار.  إلى النسق الفكري الذي 

املواجهة( لم تخضع للتنقيح رغم -الحسبة-قتال الطوائف املمتنعة عن شرائع اإلسالم-فاألفكار الرئيسة )الجهاد

دة الجماعة حينها إلى إعادة  ، وظهور حاجة ملحة إلعادة النظر فيها، وكان من الطبيعي أن يهرع قا8كتابتها على عجل 

 النظر فيما دونوه قبل حوالي عشرين عاما خاصة بعد اختباره على أرض الواقع. 

فقتال الطوائف املمتنعة عن تطبيق شرائع اإلسالم اعتمد على فتوى شهيرة البن تيمية أفتاها في جند التتار بعد ما 

اسق" وامتنعوا عن تطبيق شرائع اإلسالم، هذه الفتوى أعلنوا إسالمهم وتحاكموا إلى كتابهم املعروف باسم "الي 

 

في ظروف حياتية وإنسانية صعبة عندما دخل  ٩كنت معتقال في سجن الفيوم العمومي في عنبر  ٢٠٠٠ظلت وزارة الداخلية تلوح بإقرارات التوبة حتى قبل تفعيل المبادرة بوقت قصير ففي عام  -7

  إال بمعتقل واحد فقط في عنبر يحوي مئات المعتقلين.    أحد أمناء الشرطة ونادى وسط العنبر عمن يريد التوقيع على إقرار توبة فلم يظفر

 ر اإلعدام عددا كبيرا منهم.كثير من هذه األبحاث كتبها قادة الجماعة أثناء فترة المحاكمة عقب اغتيال الرئيس السابق أنور السادات إذ كانوا يتوقعون أن يشمل قرا  - 8
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مثلت رافعة فكرية للمواجهات التي خاضتها الجماعة منذ اغتيال الرئيس املصري الراحل/أنور السادات دون اعتبار 

 للسياقات املجتمعية التي صاحبت صدور الفتوى، أو تنقيح املناط. 

بعة كتب صدروا عن مجلس شورى الجماعة، أو بصورة فردية كما  إعادة القراءة تمت بصورة جماعية كما في أول أر 

في قضية الحاكمية، التي أعاد د./ناجح إبراهيم قراءتها وخلص إلى أن الحاكم املستبدل ألحكام الشريعة ال يكفر  

 وطرح ما سماه بحاكمية البشر وهي املساحات  9بمجرد االستبدال بل البد من جحد وجوب الحكم بالشرع املنزل؟ 

 التي تركها الشارع الحكيم للبشر يشرعون فيها لتأثرها باختالف الزمان واملكان وغير ذلك من االجتهادات.

إعادة قراءة تلك القضايا من قبل الجماعة اإلسالمية لم يكن خضوعا ملنهج صالح نصر في "اإلخضاع واإلذالل" 

ل اقتفاء لنهج الشريعة الذي فاضت به أقوال الفقها
ّ
 ء والعلماء   بقدر ما مث

 :لعل أبرزها ما قاله ابن تيمية رحمه هللا

دين هللا مبني على اتباع كتاب هللا، وسنة نبيه، وما اتفقت عليه األمة، فهذه الثالثة هي املعصومة، وما تنازعت فيه "

 .األمة ردوه إلى هللا والرسول 

 يدعو إلى طريقته، يوالي عليها ويعاد
ً
ي، غير كالم هللا ورسوله وما اجتمعت عليه وليس ألحد أن ينصب لألمة شخصا

 يفرقون به بين األمة، يوالون به على ذلك 
ً
 أو كالما

ً
األمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا

 "الكالم أو تلك النسبة ويعادون 

 تبرز هنا مالحظتان مهمتان على هذه المراجعات:

ية والشرعية املعتبرة كاألزهر الشريف ولم تصدر أي دراسات شرعية فيما  األولى: تلقيها بالقبول من املجامع الفقه 

 أعلم نالت من موافقتها لحدود الشرع وآراء الفقهاء املعتبرين. 

 

ى مثل الحاكم بمجرد استبدال أحكام الشريعة دون اشتراط الجحود، هذا القول كان يلزم تكفير رئيس مثل محمد مرسي كما فعلت جماعات تكفيرية أخر من المفارقات الجديرة بالتأمل أن القول بكفر    -  9 

  داعش، لكن االنفتاح على المساحة الواسعة من االجتهادات الفقهية جعل من الممكن التماس العذر له رحمه هللا
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املراجعات ظلت في إطارها الشرعي ولم ترتبط باملوقف من نظام حسني مبارك، أو أنها كانت مدخال  الثانية: أن هذه 

ملنح الجماعة الشرعية لنظام مبارك بل ظلت الجماعة على موقفها الرافض له وإن خفت حدة التصريحات املضادة 

تخابات رئاسية متعددة تشهدها مصر بطبيعة الحال ولعل االختبار األكبر الذي تعرضت له الجماعة كان في أول ان

 ولم يصدر عنها أي تأييد لحسني مبارك.  ٢٠٠٥عام 

 هنا يثور تساؤالن مهمان:

األول: هل هناك ما يمنع من مراجعة األفكار سواء على املستوى الفردي أو الجماعي؟ إن كان ثمة ما يمنع فهذا ال 

حد، بل جاءت نصوص الكتاب املنزل تحض على "التفكر" ينفك أن يكون من املعقول أو املنقول وهذا لم يقل به أ 

 و "التأمل" و "التدبر".. إلخ في نصوص مطولة قد تخرج بالورقة عن هدفها لو ذهبت في تتبعها. 

 الثاني: إذا كان األمر كذلك فلماذا انتظرت الجماعة كل هذه السنوات إلجراء املراجعات؟ 

أن تتم في وقت مبكر لوال الظروف األمنية التي أحاطت بالجماعة، الحقيقة أن حركة املراجعات كان من املمكن 

وجعلتها في صراع مستمر حتى قبل اللجوء إلى الصدام املسلح منذ مطلع التسعينات. وذلك بسبب خطاب الرفض 

 في أول استفتاء رئاس ي ملبارك لتعلن  ١٩٨٧املتصاعد ضد نظام مبارك حتى إن الجماعة وقفت بمفردها تقريبا عام 

 رفضها له في حملة حملت شعار "ال ملبارك" في وقت أعلنت فيه قوى إسالمية عريقة تأييدها له تحت قبة البرملان. 

عقب  ١٩٩١حركة املراجعات كان يمكن أن تستوي على عودها مع خروج املهندس أسامة حافظ من السجن عام 

ية مرموقة داخل الجماعة، وقد حمل معه انتهاء فترة العقوبة استمرت عشر سنوات، بما يملكه من مكانة علم 

بالفعل رؤية جديدة تهدف إلى إبعاد شبح الصدام العنيف الذي كانت تلوح غيومه في األفق حينها، لكن الوقت لم 

 يسعفه إلتمام تلك الرؤية. 

 هناك محطات أخرى كانت من املمكن أن تمثل نقطة انطالق للمراجعات لكنها تعثرت ألسباب مختلفة 
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 ة اإلسالمية وتنظيم القاعدةالجماع
يذهب الباحثون في ورقتهم إلى أن مراجعات الجماعة اإلسالمية حولتها من "خصم شرس للسلطة املصرية إلى خصم 

أي الجماعة  -وأنها  10شرس للتنظيمات الجهادية، وساهمت في صنع رأي عام يحاصر ظاهرة األفكار الجهادية" 

اإلسالمية املصرية ومنعها من االنزالق نحو املسار اإلسالمي العام الذي يشهد  عملت على "تبريد الساحة    -اإلسالمية

 "
ً
 جهاديا

ً
 نموا

لكن التفات الجماعة اإلسالمية مبكرا إلى خطورة تنظيم القاعدة على مستقبل الحركة اإلسالمية في العالم، مما  

لقتال اليهود والنصارى" واعتبرت أن  االنضمام إلى ما يسمى "الجبهة العاملية ١٩٩٨يحسب لها، فقد رفضت عام 

إنشاء تلك الجبهة سيفتح الباب على مصراعيه لعوملة الحرب ضد الحركات اإلسالمية والجهادية منها بصفة خاصة، 

األمر الذي تحقق الحقا في سلسلة الهجمات التي طالت السفارة األمريكية في العاصمة الكينية نيروبي والتنزانية دار 

ا ردت القوات األمريكية بقصف مصنع للدواء في العاصمة السودانية الخرطوم، واستهداف ما قالت  فيم 11السالم

 إنه معسكرات تدريب في أفغانستان. 

  ١٧بتفجير انتحاري أدى إلى مقتل  ٢٠٠٠أكتوبر عام  ١٢كما استهدف التنظيم املدمرة األمريكي يو إس إس كول في  

القاعدة كان يمارس نشاطه انطالقا من األراض ي األفغانية التي كانت تستضيف بحارا أمريكيا، واملفارقة أن تنظيم 

 12أعضاءه آنذاك. 

، وهي الحادثة التي كانت بمثابة القشة التي ٢٠٠١سبتمبر  ١١حتى وصلنا إلى مشهد تفجير برجي التجارة العاملية في 

 ط حكم طالبان. قصمت ظهر البعير وأدت إلى احتالل القوات األمريكية أفغانستان وإسقا

 

  وما بعدها  ٣١رجع سابق ص  المراجعات الفكرية م  -  10

شخصا   ٢٢٤وأدين فيها أربعة أشخاص ينتمون لتنظيم القاعدة. وقد أسفر التفجيران عن مقتل  ١٩٩٨أغسطس    ٧استهدف تفجيران متزامنان سفارة الواليات المتحدة في نيروبي ودار السالم يوم   - 11

 أمريكيا  ١٢منهم 

 عقب التوقيع على اتفاق السالم في العاصمة القطرية الدوحة أنها لن تسمح بأي أنشطة إرهابية تنطلق من أراضيها ضد الدول األخرى وتعهدت  استوعبت حركة طالبان الدرس جيدا حيث أكدت  - 12

 بمكافحة التنظيمات المتطرفة.
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ثم توالت التفجيرات العشوائية التي استهدفت املدنيين كما في الرياض والدار البيضاء وبالي ولندن ومدريد، كل هذه 

الحوادث أكدت صحة املشروع النقدي للجماعة اإلسالمية، وعمق استشرافها للمستقبل حيث أدت أفعال تنظيم  

ق عليه "تجفيف منابع الفكر املتطرف" التي كانت بمثابة فرصة للقوى  القاعدة إلى إطالق حملة عاملية نحو ما أطل

 العاملية وغالة العلمانيين للزحف صوب الثوابت اإلسالمية.

لم تكن القاعدة تمثل الوجه الصحيح ملفهوم الجهاد في اإلسالم بل ارتكبت أخطاء استراتيجية فادحة قوضت 

بديل املناسب لدى قوى الثورة املضادة في العالم العربي، لضرب مشاريع إسالمية صاعدة، بل مثلت في وقت ما ال

وكانت بمثابة طوق النجاة لنظام بشار األسد، حيث مكنته من تحويل  ٢٠١٣ثورة الشعب السوري بدءا من عام 

 الثورة الشعبية الهائلة إلى حرب كونية ضد ما يسمى بـ "اإلرهاب".

لقراءات معمقة وتأمل ملسار األحداث، في وقت لم تكن تحتاجه الجماعة املنتوج النقدي لتنظيم القاعدة جاء ثمرة  

 اإلسالمية إلتمام مشروع املراجعات. 

لكن املفارقة أن "الخصومة" الكبرى مع تنظيم القاعدة اندلعت من داخله ومن أحد آبائه املؤسسين، عقب 

بمراجعات الجماعة اإلسالمية وأصدر ما  الذي ظهر متأثرا  13املراجعات التي أجراها سيد إمام الشريف املعروف 

عرفت بـ "وثيقة ترشيد العمليات الجهادية" والتي مثلت انقالبا داخل األوساط الجهادية وأثارت حالة شديدة من 

الجدل بينهم، لكن الشريف استغل تلك املراجعات لتصفية حساباته الشخصية مع كل من أسامة بن الدن وأيمن  

ر للرد عليه في وثيقة بعنوان " التبرئة" معتبرا أن ما قام به الشريف يخدم »مصالح التحالف  الظواهري، ما دفع األخي

اليهودي مع حكامنا... وتمثل ثمرة ما تريده أجهزة املباحث واملخابرات األميركية من تخذيل للمجاهدين  -الصليبي 

 وخداع لألمة«. في سجال طويل ومعروف نال من سمعة التنظيم وهيبته. 

 

عد أحد اآلباء المؤسسين والمنظرين للحركات الجهادية صنف مؤلفات عدة لكن سيد إمام عبد العزيز الشريف المعروف باسم د./ فضل ، و عبد القادر بن عبد العزيز، طبيب وجراح مصري، ي  -   13

ير كثير من األفكار المتشددة التي اعتمدتها المجموعات الجهادية لتبر أهمها كتابان "العمدة في إعداد العدة" و "الجامع في طلب العلم الشريف" اللذان يعدان بمثابة "المانفستو" للحركات الجهادية وحويا ال

 أفعالها. 
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لجماعة اإلسالمية لم تكن مخلب قط ضد التنظيم، إذ كانت النيران مشتعلة بالفعل داخله بيد رمزه األكبر، لكن فا 

الجماعة ارتأت أن "القاعدة" ستدفع العالم اإلسالمي إلى دفع "فاتورة" أفعال التنظيم، وأن مآالت تلك االستراتيجية 

 تنذر بعواقب وخيمة وهو ما حدث حرفيا. 

 جماعة اإلسالمية يف مواجهة ثورة يناير!!مراجعات ال
كصدمة ملراجعات الجماعة اإلسالمية إذ "لم يكن يدري أحد ممن كتبوا  - حسب الورقة البحثية- جاءت ثورة يناير

املراجعات أنهم على بعد خطوات من ثورة شعبية ستتمخض عن انكسار في السلطة املصرية وخلع لرأسها حسني 

  14مبارك" 

بكل زخمها لم تكن صدمة للجماعة وال ألفرادها، حيث سارع معظم   ٢٠١١ره الورقة، أن ثورة يناير لكن ما لم تذك

أفرادها لالشتراك فيها كجزء من الشعب املصري الثائر، ولم يكن من املمكن إطالقا أن يصدر قادة الجماعة بيانا 

في مصير مجهول لم يكن قد اتضحت معامله قط، الشأن هنا كان ،ويلقوا باآلالف  يعلنون فيه انضمامهم للثورة

يتخطى فكرة "التوبة الجماعية" التي ألح عليها الباحثون كثيرا، حيث ترك قرار املشاركة ألفراد الجماعة، ولم تحاول  

 ظامه. القيادات ثني أحد عن املشاركة، وهو ما أدى إلى التحام معظمهم باملظاهرات املطالبة برحيل مبارك ون

إن هذا البعض الذي اختار املشاركة في الثورة لم يكن قد "انعتق من عبء املراجعات وانخرط في مسيرة تخالف 

كما أشار إلى ذلك الباحثون، إذ انصبت الفكرة األساسية التي ألحت عليها املراجعات على   15األفكار الواردة فيها"

التحذير من املواجهات املسلحة مع األنظمة الحاكمة، لكنها لم تكن تأسيسا جديدا ألفكار أقرب ما تكون إلى الفكر 

 املدخلي. 

 

  ٣٨المراجعات الفكرية مرجع سابق ص    -  14

 ٣٨السابق ص    -   15
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المية مقاال قبل رحيل مبارك بأيام قليلة ففي الوقت الذي كتب فيه د./ناجح إبراهيم على موقع الجماعة اإلس

يناير إلى  ٢٨في الفترة من  -بعنوان "ارحموا عزيز قوم ذل" نشر كاتب هذه السطور على املوقع نفسه أكثر من مقال 

 يشد من أزر الثورة ويثمن حق املصريين في املطالبة بحقوقهم.  -فبراير ١١

 ق تنتهي برحيل مبارك. بل ونشر د./عصام دربالة مقاال يتضمن خريطة طري

لم تمثل ثورة يناير صدمة للجماعة اإلسالمية ومراجعاتها بقدر ما جاءت تأكيدا لفكرة رفض املواجهات املسلحة، 

ونجاعة الثورات السلمية التي تقودها الشعوب، ففي الوقت الذي فشلت فيه املواجهات املسلحة في إحداث تغيير 

وقت الذي كان فيه تنظيم القاعدة يخبط خبط عشواء باستهداف املدنيين يذكر على مدار سنوات طويلة، وفي ال 

ودور العبادة في أماكن عدة، ويزيد األمر رهقا، جاءت الثورات الشعبية لتثبت أن ثمة طريقا آخر بمقدور الشعوب  

 أن تسلكه إلحداث هذا التغيير وبكلفة أقل. 

الشعبية، إذ بتوقف العمليات املسلحة وإعالن الجماعة بل أزعم أن آثار املراجعات مهدت الطريق صوب الثورة 

اإلسالمية حل الجناح العسكري تم سحب املبررات التي بموجبها عمد نظام مبارك إلى "عسكرة" املجتمع، وإحالة  

أسئلة الديمقراطية والحريات إلى رفوف النسيان، النشغال الدولة بمواجهة "اإلرهاب"، ما أدى إلى انفساح املجتمع  

لى مزيد من الحريات والذي اتخذ مظاهر عدة من تأسيس صحف وقنوات وتدشين حركات معارضة خارج األطر ع

 الحزبية التقليدية، ولجوء مبارك للمرة األولى إلى إجراء انتخابات رئاسية تعددية عقب تعديالت دستورية. 

جهات املسلحة، وكان من الصعوبة تلك التطورات التي شهدها املجتمع املصري لم تكن لتحدث لو استمرت املوا

 بمكان آنذاك الوصول إلى مشهد ثورة يناير الشعبية. 

لم تمثل ثورة يناير صدمة للجماعة بقدر ما كانت فرصة مواتية لترتيب البيت الداخلي وإعادة تأسيس مراكز القرار 

ة العمومية التي أنيط بها فيها عقب انتخابات بدأت من قاعدة أفرادها في املحافظات لتشكيل ما عرف بالجمعي 

 اختيار مجلس الشورى "أعلى هيئة داخل الجماعة" إضافة إلى رئيس مجلس الشورى. 
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، بل إن املفاجأة أن أعضاء  16أطاحت بناجح إبراهيم   ٢٠١١وليس صحيحا أن الجمعية العمومية التي التأمت في مايو  

 عصام دربالة رئيسا لذلك املجلس.  ، كما اختارت17الجمعية اختارته من جديد لعضوية مجلس الشورى 

وإذا عرفنا أن االثنين تحديدا كتبا أهم املضامين الفكرية التي طرحت خارج إطار الكتب األربعة األولى، فناجح  

إبراهيم هو الذي كتب "نهر الذكريات.. املراجعات الفقهية" )وليس كرم زهدي كما زعمت الورقة( وتفجيرات 

والحاكمية، كما كتب دربالة األطروحة األهم في نقد تنظيم القاعدة "استراتيجية القاعدة   الرياض.. األحكام واآلثار،

األخطاء واألخطار"، فإن هذا ينفي ما حاول البعض ترويجه من أن الحراك الداخلي الذي شهدته الجماعة عقب 

 اإلطاحة بمبارك كان بمثابة رفض من أفراد الجماعة للمراجعات وما تمخض عنها. 

كما أشارت -الف الذي خرج للعلن عقب ثورة يناير لم يكن يدور حول املراجعات نفسها بقدر ما كان أساسا فالخ

حول بعض التفاصيل الهامشية املتعلقة بإدارة عملية التفاوض وهي جزئية تحتمل جميع وجهات  -الورقة البحثية

أن املراجعات باتت مجل إجماع بين أفراد لتؤكد  ٢٠١١النظر، لكن جاءت نتائج انتخابات مجلس الشورى في مايو 

 الجماعة اإلسالمية. 

، فالجماعة اإلسالمية كانت قد استوعبت الدرس ٢٠١٣هذا األمر يعود ويتأكد عقب االنقالب العسكري في يوليو 

أن ما جيدا، وظهر أثر املراجعات في مجمل القرارات والخطوات التي اتخذتها في التعامل مع األزمة. فبينما اعتبرت 

حدث يعد انقالبا عسكريا، رفضت تماما أي خطاب يدعو إلى العنف وحذرت شركاءها في التحالف الوطني لدعم 

 الشرعية وخاصة جماعة اإلخوان املسلمين من االنجرار إلى أي مواجهات مسلحة ضد نظام عبد الفتاح السيس ي.

 

  ٣٨السابق ص   -  16

  ت.فترة إلى تصعيد التالي له في نتائج االنتخابااحتفظ ج./ ناجح إبراهيم بعضويته في مجلس الشورى لحوالي عام رغم عدم حضوره أي من جلساته وأعلن استقالته حتى اضطر المجلس بعد تلك ال  -  17
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من أفكار وممارسات تنظيم الدولة اإلسالمية  لم يقتصر األمر على ذلك بل أخذت الجماعة على عاتقها التحذير 

 18"داعش" وذلك في وقت مبكر كان فيه التنظيم محل جذب آلالف الشباب حول العالم. 

إلى وضع الجماعة اإلسالمية على لوائح اإلرهاب أكد قادتها التمسك   ٢٠١٨وعندما عمدت السلطات املصرية عام 

 19لدينا التزام أخالقي وشرعي، ولن نحيد عن مبادرتنا بنبذ العنف". باملبادرة "أيا كانت األوضاع واإلجراءات، و 

إذن نحن لسنا إزاء جماعة تعاني من "صدمة" كما ذهب إلى ذلك الباحثون األربعة، بل إزاء كيان وعى جيدا تجربته، 

هاب نظام مبارك مستوعبا لجميع املحطات الفكرية والحركية التي مر بها، ومتمسكا بإنجاز املراجعات، غير عابئ بذ

ليؤكد أن األمر لم يكن ضرورة ألجأته إليها الظروف القاهرة، أو توبة جماعية للدولة "اإلله" بقدر ما كانت قناعات 

 فكرية ترسخت بمرور الوقت. 

 هل تمثل مراجعات الجماعة أمال للمعتقلين؟
ملعاصرة، إال أنها ال تصلح نموذجا يمكن رغم ما باتت تمثله املراجعات من محطة مهمة في تاريخ الحركة اإلسالمية ا

 من خالله إيجاد حل آلالف املعتقلين في السجون املصرية وذلك لسببين: 

اختالف السياقات املجتمعية والفكرية واألمنية املصاحبة للتجربتين، فالظروف التي تهيأت لتجربة الجماعة   -1

تتصدر البدائل لدى الثورة املضادة املدعومة من قوى اإلسالمية غير موجودة اآلن، فالحلول االستئصالية باتت 

االستعمار، كما أن نظام مبارك في نهاية املطاف كان يمتلك "شرعية" ما، مكنته من مواجهة الجماعة، على العكس 

 مما يحدث اآلن إذ تقبع الشرعية في السجون وكان في مقدمتها الرئيس الراحل محمد مرس ي! 

كون على مجموعة من األفكار التي تحتمل التأويل والخالف، بل ستكون أساسا على قيم أي مراجعات اآلن لن ت -2

ال تحتمل التأويل وال الخالف وفي مقدمتها الحريات والعدالة والكرامة وحق الشعوب في املطالبة بها، إضافة إلى حقها  

 

جماعة لكشف حقيقة داعش لكن النظام المصري أصدرت الجماعة اإلسالمية كتيبا تفضح فيه األفكار الحقيقية لتنظيم داعش ونظم رئيس مجلس الشورى عصام دربالة دورات تثقيفية ألعضاء ال  -   18

 إلهمال الطبي.اعتقله أثناء زيارته لمحافظة قنا ونقله إلى سجن شديد الحراسة بطره إلى أن مات نتيجة ا

  ٢٠١٨نوفمبر   ١٣عربي ضمن تحقيق بعنوان " قادة بالجماعة اإلسالمية: لن نحيد عن نبذ العنف" نشر يوم   BCCتصريحات للرئيس السابق لحزب البناء والتنمية د./ طارق الزمر لموقع    -   19
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هة، وهنا يكمن الخطر الحقيقي إذ في تأسيس حياة ديمقراطية تضمن تداوال سلميا للسلطة عبر انتخابات حرة ونزي 

إن أي مراجعات ستكون بمثابة محاكمة لثورة يناير لضمان عدم تكرارها مرة أخرى ليس في الجيل الحالي فقط، بل  

 ألجيال أخرى قادمة. 

وبالرغم من ذلك، فإنها تعد بمثابة قبلة الحياة لعموم الحركة اإلسالمية بعد وصولها إلى حالة من التكلس، تشمل  

 ميع التمظهرات داخلها اإلخوانية والسلفية والجهادية على حد سواء. ج

رغم أن الرئاسة   ٢٠١٣أدى إلى تكرارها بصورة أوسع وأشد قسوة عام  ١٩٥٤فسكوت اإلخوان عن تقييم محنة 

 كانت في قبضتهم وتحت أيديهم. 

غانستان أدى إلى تكرارها في العراق ثم كما أن التقاعس عن نقد األخطاء الكارثية التي قام بها تنظيم القاعدة في أف

 اآلن في سوريا، في موازاة أخطاء مماثلة لتنظيمات جهادية ارتبطت به. 

بعيدة عن األزمة، فلم تكن معبرة عن أفكار السلف يقدر ما كانت تعبيرا عن الفكر الوهابي الحالة السلفية ليست 

 .20الذي جرى ترويجه على مدار سنوات طويلة بإشراف وتوجيه املخابرات األمريكية ملواجهة االتحاد السوفيتي

 ما بين التكفير واإلرجاء.ووصل التخبط مداه داخل املحيط السلفي مع اتساع رقعة الفكر املدخلي الذي يجمع 

هنا تبدو املراجعات هي البارقة التي ال تزال تلوح في األفق للخروج من هذه الفوض ى وكتابة ميالد جديد للحركة 

 اإلسالمية. شريطة االستفادة منها بمنأى عن نوازع اإليديولوجيا التي قد تدفع أصحابها بعيدا عن جادة الصواب. 

 

 ٢٠١٨كية في مارس  من تصريحات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لصحيفة واشنطن بوست األمري  -   20
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