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 املبحث األول
 اإلطار العام والنظري للبحث 

 مقدمة:
، ويبدو أنه لوال هذه الصراعات لصارت يف هذه احلياة الدنيا  يظهر أن مسألة الصراع أحد أسرار الوجود اإلنساين

 َدْفع   َوَلْوالَ }ء اجلاري املتحرك، واملوىل سبحانه يقول: احلياة كاملاء اآلسن الذي ال يستساغ؛ بسبب ركوده بعكس املا
ويف موضع آخر يقول سبحانه:  1{اْلَعاَلمهيَ  َعَلى َفْضل   ذ و اللَّ  َوَلكهنَّ  اأَلْرض   لََّفَسَدته  بهبَ ْعض   بَ ْعَضه مْ  النَّاسَ  اللّه 
د   َوَصَلَوات   َوبهَيع   َصَوامهع   َّلَّ دّهَمتْ  بهبَ ْعض   بَ ْعَضه م النَّاسَ  اللَّه  َدْفع   َوَلْواَل }  اللَّ   َولََينص َرنَّ  َكثهريًا  اللَّه  اْسم   فهيَها ي ْذَكر   َوَمَساجه

وحيثما يكون هناك صراع فالبد من وجود مادة حمسوسة أو معنوية يتنازع طرفان أو  2{َعزهيز   َلَقوهي   اللََّ  إهنَّ  يَنص ر ه   َمن
طرف أبدوات  موازية يف قوهتا يالن إىل التكافؤ حبيث يتسلح كل الكفتان مت تأو إحقاقها، فإن كان أكثر إما للظفر هبا

للطرف اآلخر فهذا يسمى تصارع، أما حي تكون الغلبة الساحقة بيد السلطة ويسعى الطرف اآلخر إلثبات نفسه 
لبة حبقه فعندها يطلق على هذه العملية مقاومة؛ حيث إن من بيده السلطة يسعى إللغاء اواملنافحة عن فكرته واملط

القضاء على املنهج الذي يسعى لرتوجيه، أو االستيالء على كل ما ميكنه الظفر شه أو الطرف املقابل من خالل هتمي
فيسمى  ابه من حقوق تعود على الطرف األقل قوة، يقابل ذلك سعي الطرف الثاين إىل التمسك حبقوقه والدفاع عنه

وى قليل العدد ولكنه كثري ذلك مقاومة. وال يلزم للطرف األقل قوة أن يكون أقل عدداً، بل قد يكون الطرف األق
العتاد، والتاريخ حيكي الكثري عن هذا النوع من التدافع بي قلة تتحكم بكل شيء، مقابل كثرة تقاوم يف سبيل ضمان 

يف املبحث الثاين   إبذن هللا   ولكن  اضي واحلاضر كثرية، وسوف آيت على شيء منهاعيشها الكرمي، والشواهد يف امل
أؤكد على ما يقصده الباحث يف مفهوم املقاومة واليت يعرفها يوجز تعريفًا َّلا  قدمة املوجزة أنما يهمين يف هذه امل

وهذا التعريف يتضمن أركان  طرف أقل شأن بغرض احلصول على حٍق مادي أو إثبات شأٍن معنوي.سعي أبهنا: 
 املقاومة الثالث من وجهة نظر الباحث.

 أركان املقاومة كما يراها الباحث:
 اجلهد: سواء كان ذلك اجلهد سلمي أو عسكري.بذل  (1

 عدم تكافؤ القوة بي طريف التدافع. (2

 حمل املقاومة.الشرعي وجود احلق املادي أو املعنوي  (3

واحلديث حول املقاومة متشعب ومتنوع ويدخل الباحث يف حرية كبرية حي يريد أن يصنف حبثه فتقسيم البحث من 
ما أن تقسيمه بطريقة مشولية قسيمة من حيث أشكال املقاومة ممكن أيضاً، كحيث املقاومة حبسب الزمن ممكنة، وت

تتضمن احلديث عن خصائص املقاومة وعوامل ومسببات التدافع واألهداف، وما إىل ذلك ممكن أيضاً، وَّلذا فقد قام 
                                                           

 .البقرة سورة( 251)من اآلية   1

 .احل ج سورة( 40)من اآلية   2
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املقدمة ومشكلة  إىل أربعة مباحث خصص املبحث األول منه لإلطار النظري والعام للبحث مشلحبثه الباحث بتقسيم 
البحث وأمهيته وتساؤالته وعرض موجز للدراسات السابقة، مث حتدث يف املبحث الثاين عن املقاومة عرب التاريخ يف 
حماولة من الباحث إلثبات وجود التدافع كأحد اإلطارات اليت تغلف هذه احلياة من جهة، ولتكرر نفس األدوات 

اف املتصارعة عرب التاريخ من جهة اثنية. مث حتدث يف املبحث الثالث عن املادية واملعنوية اليت تستخدمها األطر 
إثبات حقوقها يف املشاركة السياسية بعد أن استوفت كافة حقوقها اجملتمعية، ويف وسعيها إىل  املقاومة املشروعة

يفًا وخداعًا للجماهري املبحث الرابع تطرق الباحث إىل اجلماعات اإلرهابية اليت سعت إىل استغالل حق املقاومة تزي
لتربير أعماَّلا من جهة ولكسب تعاطف وجتنيد من تستطيع من جهة اثنية. وختم الباحث ببعض التوصيات اليت رأى 

مسؤواًل أو ابحثاً. وهللا أسأل املشتغل يف هذا اجملال سواء كان تفيد  هاأمهية التنبيه إليها يف معاجلة هذه املواضيع لعل
 التوفيق والسداد.

 كلة البحث:مش
 ما، منها من ينطبق عليه هذا املصطلح ومنها ملقاومة من قبل كثري من اجلماعاتيالحظ الباحث استغالل مصطلح ا

يسمح بذلك وما هي هو أبعد ما يكون عنه، كما أتيت إشكالية أخرى تتمثل يف احلق يف استخدم القوة ومىت 
تفاوت بي احلضر الكامل وبي السماح بل والندب بال قيد وال  كثريموجباهتا وهي من األمور اليت دار حوَّلا جدل  

 شرط.
 أمهية البحث: 

أتيت أمهية البحث من جهة سعيه إىل تسليط الضوء على مفهوم املقاومة، وبيان حقيقتها وأهنا من األمور املندوبة من 
ة واملقاومة املذمومة من األمور اليت أجل العيش، ولكن وفق ضوابط معينة، وقيام البحث ابلفصل بي املقاومة املندوب

الناس األمر بفعل بعض عامة والتبس على  الشؤونتضفي َّلذا البحث قيمة؛ خاصة يف احلقبة احلالية حيث اختلطت 
اليت قد حتدث لدى بعض عامة الناس ولعله يصحح التأثري اإلعالمي، ليأيت هذا البحث ليوضح بعض االلتباسات 

  من األفهام يف هذا اجلانب إىل نصاهبا الصحيح.بعض األفكار ويعيد شيئاً 
 أهداف البحث:

دحض بعض حجج من يستخدمون حق املقاومة ويرتكبون ابسم اإلسالم بعض التصرفات املخالفة  (1
 لتعاليمه.

أن يناقش الفكرة مع ، ولكن عليه اوم ابلتفكري ابلطريقة اليت يريديسعى الباحث إىل بيان أحقية املق (2
 ال يتصرف إال وفقاً ملا يتفق عليه.أن الرابنيي و العلماء 

يهدف البحث إىل بيان واقع املقاومة احلايل وما هو مأمول منها من خالل مالحظته الشخصية أو ما   (3
كان ينادي به بعض الباحثي واملختصي يف هذا اجملال، خاصة يف أساليب املقاومة املستخدمة، 

 واألهداف اليت سعوا إىل حتقيقها.

 تساؤالت البحث:
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ساعدت على ومكنتها من إثبات نفسها، و  بعض حركات املقاومةجناح اليت أسهمت يف عوامل ال يتساءل الباحث عن
وزادت من شعبيتها يف اجملتمعات، بل ومكنت َّلا يف عوامل السياسية يف غري مناسبة ويف غري بلد. كما يتساءل  بقائها

عن أسباب زايدة نشاط املقاومة يف بلد كات املقاومة يف بعض البلدان؟ و الباحث عن أسباب عدم بروز أي نشاط حلر 
يف الكيفية اليت  لباحث إىل السؤال األصعب املتمثلويتطرق ا يف فرتة معينة ومن مث خفوت صوهتا يف فرتة الحقة.

 ميكن للمتلقي العادي من التمييز بي املقاوم احلقيقي واملقاوم ذي احلق الزائف.
 منهج البحث:

هذا البحث على املنهج االستقرائي، حيث اطلع على بعض ما كتبه الباحثون واملتخصصون اعتمد الباحث يف كتابة 
من آراء والتأمل يف بعض ما طرحوه يف هذا اجملال، وسعى إىل االستفادة من بعض مالحظاهتم واإلشارة إليها يف حبثه، 

من معرفة يف هذا اجملال ومن مث صياغتها بطريقة تعي على والسعي إىل بلورهتا مع ما لديه ومقرتحات ومعلومات 
 وصول الفكرة اليت يريدها الباحث.

 البحوث السابقة:
 اليت األشكال بي اختالفحتدث الباحث عن وجود  عبد الرمحن حسني:أواًل: املقاومه واالرهاب، حبث، األستاذ / 

 أخرى مجاعات بينما مدنيي، ضد هجمات إىل يلجأ فالبعض حريتها، على احلصول أجل من ماعاتاجل تستخدمها
 الربيطاين االحتالل ضد غاندي فعل كما  السلمية السلبية ابملقاومة يؤمن والبعض عسكرية، أهدافا إال هتاجم ال

 أن الواضح من ولكن للتربير، قابلة كلها  هذه املقاومة أشكال إن نقول أنيؤكد الباحث على إنه ابإلمكان و . للهند
 ضد العنف إىل تلجأ اليت األخرى اجلماعات من أكرب دوليا دعما تكسب السلبية املقاومة إىل تلجأ مجاعة أي

 فالذين واملقاومة التحرر حركات جتاه املواقف بعض يف عسريةتبدو  التمييز مشكلة ويضيف الباحث أبن .املدنيي
 حقوق النتزاع مشروعة وسيلة تعد   ابلعنف تتسم اليت تلك السيما   كافة  انشطتها أن يرون احلركات هذه يؤيدون

 مشروعة غري ابلعنف التتسم اليت تلك حىت احلركات هذه نشطةأ نأ خراآل اجلانب يرى بينما. مطالبها ونيل الشعوب
 من املشروعة املقاومة و جهة، من اإلرهابويشري الباحث إىل أن بعض الباحثي الغربيي خيلط بي  .رهابيةإ عماآلأو 

 ونضال إرهاابً، تشكل اليت األعمال بي اجلوهرية الفروق مراعاة عليهم حيتم الذي الواقع ويتجاهلون أخرى، جهة
 القانون على خارجون أشخاص ميارسه اإلرهاب؛ حيث يرى الباحث أن واالستقالل احلرية سبيل يف الشعوب

 أمر وهو مصريها، تقرير يف وحقها أرضها عن تدافع ومنظمات مجاعات املشروعة املقاومة تتوىل حي يف والشرعية،
ومييز الباحث  .والدولية اإلقليمية املواثيق عليه حتث حممود أمر بل الدويل، اجملتمع أطياف كافة  لدى ومقبول مشروع

 حتقيق هو الوطين التحرير حركات من اَّلدفحركات التحرر الوطين عن احلركات اإلرهابية بعدة خصائص منها: 
وجود الدافع  .املواطني من واسعا وأتيدا دعما يهاتلقمع  واملقاومة التحرير حركات معالتعاطف الشعيب جود و  .التحرر

 خاصة مصلحة تستهدف اليت االعمال عن التحرير حركات مييز وهوما العليا الوطنية املصلحة مع املتالئم وطينال
 . معينة فلسفة فرض أو السلطة على للسيطرة تناحر أو تنافس أو املواطني من الفئات لبعض
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إىل  اللجوءوعرفه أبنه  اإلرهابحتدث الباحث بداية عن  اثنياً: املقاومة واإلرهاب، حبث، د. أسعد السحمراين:
 السلوك قواعد منتهكاً  هبا يقوم وهو ،1حكومية صالحيات أو سلطان له ليس ملن وفاعلة سياسية ألهداف   لعنفا

 للدولة الشرعية احلكومية للسلطات السياسية األهداف معارضة أو اإلنشقاق، أو السخط، عن للتعبري عليها املتعارف
مث يشري الكاتب إىل الضوابط املنظمة  .الناس من معّينة فئات احتياجات مع تتجاوب ال أهنا على إليها ينظر اليت

 التحركات أو اإلنتخاابت عرب الدميقراطي النضال، وأييت السلطة ويتوىّل  حيكم وفريق معارض فريقلتداول السلطة بي 
 التخريب حيدث مما العنف أحدهم استخدم يؤكد أبنه يف حالو  ،واخلطب، على رأس تلك الضوابط كاملقاالت  املدنية

 اإلرهاب معاجلةوخيتم الباحث برأيه أن  .اإلرهاب إطار يف يدخل وهذا مرفوضاً، فعالً  يكون ذلك فإن والقتل والدمار
 إشباع حبالة اإلنسان يكون حبيثلردعه  التنمية توفري يستلزم، اجملموعات بعض قبل من للقوة التعسفي واإلستخدام

 يف اإلسالم قيم ويلتزم واإلعتدال، الوسطية على يقوم ديين خلطاب والتأسيس تربوية اسرتاتيجية وضع مع، حلاجاته
 .واجلمال واحلقّ  والعدل اخلري

 

 
  

                                                           

د شعوهبا املطالبي ببعض احلرايت، وهو ما هذا التعريف قد يكون فيه تربير لتصرفات بعض احلكومات واستخدامها العنف ض  1
 مما )الدولة، املقاومة( العنف أحدهم استخدم أبنه يف حال يف موضع آخر من البحث، أشرت إليه يف موجزه ومنه قوله: "يستدركه 

 .اإلرهاب" إطار يف يدخل وهذا مرفوضاً، فعالً  يكون ذلك فإن والقتل والدمار التخريب حيدث
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 املبحث الثاين
 عرب التاريخ حق املقاومة

حي حتدثت يف املقدمة عن املقاومة وبينتها؛ كان املقصد من ذلك حتديد ما يعنيه الباحث يف املقاومة، واليت ما هي 
غري شكل  من أشكال التنازع بي طرفي أحدمها مهيمن على كل شيء بينما اآلخر ال ميلك من القدرات 

وَّلذا فهو يلجأ إىل املقاومة؛ بغرض احلصول على حقه يف العيش واإلمكاانت ما ميكنه من مناطحة الطرف األقوى، 
 ومحاية عوائده سواء كانت مادية أو معنوية.

من املقاومات  سريعاً على بعض  الباحث  ميروَّلذا فقد عرف التاريخ أشكااًل شىت من هذا النوع من املقاومة، وسوف 
أشكال املقاومة األخرى اليت رصدها الباحث وسيتطرق لكل منها يف مبحث   بعضكمدخل الستعراض   عرب التاريخ

 مستقل.
ال أجد مرجعًا ميكن أن تستقي منه حكاايت املقاومة أمجل من القرآن وكانت أقدم الصور اليت استعرضت ما كان 

ب غري نفر  قليل منهم، مل يدور بي نيب هللا نوح   عليه السالم   وقومه، حيث سعى إىل دعوهتم إىل احلق فلم يستجي
 فَ َقالَ }يسلموا من احلرب اإلعالمية واملادية اليت شنها غري املؤمني به حيث هددوه وصفوا أتباعه أبقذع العبارات 

ثْ َلَنا َبَشرًا إهالَّ  نَ رَاكَ  َما قهْومههه  مهن َكَفر واْ   الَّذهينَ  اْلَمل    َلك مْ  نَ َرى َوَما الرَّْأيه  اَبدهيَ  أَرَاذهل َنا مْ ه   الَّذهينَ  إهالَّ  ات َّبَ َعكَ  نَ رَاكَ  َوَما مّه
َنا َله مْ  َكذََّبتْ }مث اهتموا صاحب الرسالة ابلكذب واجلنون  1{ َكاذهبهيَ   َنظ نُّك مْ  َبلْ  َفْضل   مهن َعَلي ْ ب وا ن وح   قَ ْوم   قَ ب ْ  َفَكذَّ
رَ  ََمْن ون   َوقَال وا َعْبَدانَ  وحي مل جيدي ذلك هددوه ابلقتل وهذه حماولة هنائية الجتثاث املقاومة اليت تنافح عن  2{َواْزد جه

وهكذا تستمر عملية التجاذب بي  3{اْلَمْرج ومهيَ  مهنَ  لََتك وَننَّ  ن وح   ايَ  تَنَتهه  ملَّْ  لَئهن قَال وا}فكرهتا وتسعى إىل بقائها 
 سبيل العيش وبقاء الفكرة اليت يريد، حىت تصل األمور إىل مرحلة الفريقي فريق يسعى إلقصاء فريق، واآلخر يقاوم يف

والتاريخ مليء ابلشواهد اليت تعزز هذا فيأيت الفرج الرابين احلاسم فيقضي على الطرف املتغطرس، وهذا تكرر كثريًا 
 القول.

عيش ومحاية رسالته قصة موسى   عليه السالم   مع فرعون شكل آخر من أشكال املقاومة وسعي املستضعف إىل ال
وأتباعه من بغي وطغيان الكفة املهيمنة، ويف هذه القصة جند نفس احلرب اليت شنت على املقاومة يف زمن نوح   عليه 
السالم تتكرر هنا، حيث حاولوا تشويه صورة موسى   عليه السالم   يف بداية األمر من خالل رميه ابلسحر أو 

ر   َوقَالَ  بهر ْكنههه  فَ تَ َوىلَّ }اجلنون مث حي مل جتدي تلك الوسيلة والحظوا كثرة األتباع شنوا عليهم احلرب  4{ََمْن ون   أَوْ  َساحه
 ما تزال تستخدم حىت يومنا هذا عند بعض مباشرة بعد أن رموهم بتهمة اإلرهاب واإلفساد، وهي نفس التهمة اليت

                                                           
 .هود سورة( 27)اآلية   1

 .القمر سورة( 9)اآلية   2

 .الشعراء سورة( 116)اآلية   3
 الذارايت سورة( 39)اآلية   4
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القول ال مينع من التفريق بي املقاوم الصادق واملقاوم  ، وهذايف سبيل القضاء على املقاومة يف كل زمان ومكان الطغاة
د واْ  َوقَ ْوَمه   م وَسى أََتَذر   فهْرَعونَ  قَ ْومه  مهن اْلَمل   َوقَالَ }الزائف،  ََتكَ  َويََذَركَ  اأَلْرضه  يفه  لهي  ْفسه  أَبْ َناءه مْ  َسن  َقتّهل   قَالَ  َوآَّله
وال تنتهي القصة إال ابلفرج الرابين وهو ما يتكرر يف هناية القصة. وابملناسبة  1{قَاههر ونَ  فَ ْوقَ ه مْ  َوإهانَّ  نهَساءه مْ  َوَنْسَتْحيهي

حقه بل كانت مجيع املآالت واحدة   مل ينتهي إي منها مبنح املقاومفجميع قصص املقاومة اليت قرأهتا يف القرآن الكرمي
 قبل جنران سكان همو ًا وختص أصحاب األخدود تقريبًا وتتمثل يف إهالك الطغاة سوى يف قصتي األوىل مؤملة جد

، قبل بعثة حممد   النواس ذو يوسفاحلمريي الذي اعتنق اليهودية  امللكيف زمن  املسيحية اعتنقوا نالذي اإلسالم ظهور
 ، وقد ورد ذكر قصتهم يفَّلم عقاابً حيث قام حبفر األخاديد وحرق من اعتنق النصرانية  ( عاماً 150عليه السالم   ب  )

إال إنه البد من اإلشارة هنا إىل إنه رغم القضاء ورغم تلك النهاية املأساوية  2{اأْل ْخد وده  َأْصَحاب   ق تهلَ }القرآن الكرمي 
على املقاومة بتلك الطريقة البشعة إال إن التاريخ يشهد أن دولة محري سقطت بعد تلك احلادثة بزمن يسري، كما إن 

 حىت بعثة حممد   عليه السالم.النصرانية استمرت يف جنران 
أما املقاومة األخرى فهي تلك املتعلقة ابلرسالة احملمدية وما القته من تعنت وأذى وحرب إعالمية شرسة عليه وعلى 

 3{ن ون  َمَْ  َواَل  بهَكاههن   َربّهكَ  بهنهْعَمته  أَنتَ  َفَما َفذَكّهرْ }ابلسحر والكهانة واجلنونحيث اهتمه قومه أصحابه   عليه السالم   
ه وقتل بعضهم وهتجري البعض اآلخر، حىت وصل األمر إىل التآمر من أجل إضافة إىل حماصرته وقبيلته وتعذيب أصحاب

استطاعات يف أقل قتله   عليه السالم   فلم تكن النهاية هنا إبهالك الطغاة، بل ابلتمكي للمقاومة وحتويلها إىل دولة 
ة إىل صراع مث تسيطر على املوقف متاماً بعد أن قضت على الطرف الذي كان هو من عقد  من الزمن أن حتول املقاوم

 وهنا البد من وقفات.األقوى، 
 :(1)املقاومة بني الواقع واملأمولحول  وقفة

يستشهد بعض منظري اجلماعات اإلرهابية أبفعال النيب   عليه السالم   ومن ذلك مثاًل أمره بقتل كعب بن األشرف، 
فيفتون ألنفسهم وألتباعهم ابغتيال خمالفيهم، وهذا ال يصح فمىت تصرفت املقاومة هبذه الطريقة ال وابن أيب حقيق، 

  عليه السالم   وقاسوا فتواهم بفعله فهذا قياس فاسد؛ فالنيب    تصري مقاومة على اإلطالق؛ وإن احتجوا بفعل النيب
 عليه السالم   حي أمر بقتل الرجلي وغريهم فكان هناك مربرين:

: "إن ذلك كان يف زمن وجود الدولة 4األول: أنه أمر بصفته رئيس دولة ال بصفته نيب، ويف ذلك يقول علي اببري
دعوة مبكة كانت خالية متامًا من مظاهر العنف أو دعاوى القتل". ومن هنا وجب اإلسالمية، ومن املعلوم أن فرتة ال

 زمن النيب   عليه السالم األوىل: مرحلة النبوة يف مكة، والثانية: مرحلة الدولة يف املدينة. التفريق بي مرحلتي يف
                                                           

 األعراف. سورة( 127)اآلية   1
 .الربوج سورة( 4)اآلية   2
 الطور. سورة( 29)اآلية   3
، قراءة د. رشيد اخليون، ضمن كتاب خالصات أهم ما كتب عن اجلماعات اإلسالمية، علي اببري، مسائل عصرية تقييم شرعي  4

االستدالالت اليت قال = = والبد أن أشري هنا إىل إنه على الرغم من جودة الطرح وسالمة .م(2011ه  )1432مركز املسبار، ديب، 
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رحية وواضحة تتعلق ابخليانة موجهة الثاين: أن األشخاص الذين أمر النيب   عليه السالم   بقتلهم كانت هناك هتم ص
إليهم ليس ابجتهاد أشخاص ال ميلكون أي سلطة أو صفة شرعية، بل كانت تلك التهم صادرة عن أعلى هيئة يف 
الدولة اإلسالمية ذلك الوقت، وتتمثل التهمة يف خيانة أحد مواطين الدولة للعهد والتآمر مع العدو، وهذه التهمة اليت 

 ليه السالم   ما تزال معروفة وحكمها يف مجيع األداين والقواني القتل.حكم هبا النيب   ع
ومن هنا أعيد مسألة ضرورة تفقه أعضاء املقاومة يف املسائل الشرعية وعدم إقدامهم على استحالل ما ال حيل َّلم من 

قاهبم حيملون أوزارها وأوزار آاثم تعلق بر  اء األبرايء فترتتب عليهمخالل قياسات فاسدة ال تصح، فهذا يلطخ أيديهم بد
من عمل بتلك الفتوى إىل يوم القيامة. كما إهنا تكشف زيف وبطالن دعاواهم أمام عامة الناس، فإن كانوا مل يتقوا 

 هللا يف مسألة الدماء فهم على ما هو دونه أجرأ وأبعد عن تقوى هللا وخمافته.
جتنح إىل العنف أو التصادم مع السلطة، فنقول أبن هذا أمر آخر يتعلق إبغفال أي جهة تسمي نفسها ابملقاومة و 

واقع وهو خالف املأمول والواجب على تلك اجلماعات اليت لبست عباءة اإلسالم أن يكون هدي املصطفى   عليه 
 السالم   َّلا نرباساً، ويف صلح احلديبة شواهد كثرية منها أن النيب قبل ابلصلح ألهداف مل يدركها كثري من الصحابة

ومنهم عمر بن اخلطاب   رضي هللا عنه   الذي كان يظن أبنه ضرب من رغم أن منهم من كره املصاحلة مع قريش 
إعطاء الدنية يف الدين، ورغم امتثاله بل وخضوعه ملا ذهب إليه النيب   عليه السالم   إال إنه مل يدرك أن مصلحة 

َّ  فَأَتَ ْيت  : عمر فيقولوَّلذا فقد ذهب إىل النيب وسأله عن ذلك الدعوة كانت تتطلب تلك اَّلدنة  : فَ ق ْلت   ، اللَّه  َنيبه
َّ  أََلْستَ  ؟ َعَلى َوَعد وُّانَ  احلَْقّه  َعَلى أََلْسَنا: ق  ْلت  ". بَ َلى: "قَالَ  َحقًّا؟ اللَّه  َنيبه نهيَّةَ  ن  ْعطهي فَلهمَ : ق  ْلت  ". بَ َلى: "قَالَ  اْلَباطهله  الدَّ

يهه، َوَلْست   اللَّه  َرس ول   إهيّنه : "قَالَ  إهًذا؟ دهينهَنا يفه  رهي َوه وَ  أَْعصه  فَ َنط وف   اْلبَ ْيتَ  َسَنْأيته  َأانَّ  حت َدّهث  َنا ك ْنتَ   أََولَْيسَ : ق  ْلت  ". اَنصه
 َبْكر ، أابَ  فَأَتَ ْيت  : قَالَ ". بههه  َوم طَّوّهف   آتهيهه  فَإهنَّكَ : "قَالَ . ال: ق  ْلت  : قَالَ " اْلَعاَم؟ ََنْتهيهه  َأانَّ  فََأْخرَبْت كَ  بَ َلى،: "قَالَ  بههه؟

َّ  َهَذا أَلَْيسَ  َبْكر ، َأابَ  ايَ : فَ ق ْلت   ؟ َعَلى َوَعد وُّانَ  احلَْقّه  َعَلى أََلْسَنا: ق  ْلت  . بَ َلى: قَالَ  َحقًّا؟ اللَّه  َنيبه . بَ َلى: قَالَ  اْلَباطهله
نهيَّةَ  ن  ْعطهي فَلهمَ : ق  ْلت   ي َولَْيسَ   اللَّه  َلَرس ول   إهنَّه   الرَّج ل ، أَي َُّها: قَالَ  إهًذا؟ دهينهَنا يفه  الدَّ ر ه ، َوه وَ  َربَّه ، يَ ْعصه كْ  اَنصه  فَاْسَتْمسه

ما جيب أن ينهجه  وجيب أن أشري هنا إىل إن َمادلة عمر تلك متثل أمنوذجاً حيتذى وهو 1.احلَْقّه  َعَلى إهنَّه   فَ َواللَّه  بهَغْرزههه،
أعضاء املقاومة؛ فمن حق الشخص أن يتساءل وأن يستنكر وأن يناقش، ولكن ليس من حقه اخلروج على ويل األمر 

 وخمالفة رأي من هو أعلم منه.
 املبحث الثالث

 ملشاركة السياسيةاملقاومة يف العيش واحق 
                                                                                                                                                                                           

هبا اببري إال إنه هو نفسه مل يعمل هبا حيث يرتأس مجاعة كردية مسلحة ارتكبت عددًا من االغتياالت حبق بعض رموز حزب البعث 
 الَ  إههنَّ مْ  اْلك ْفره  أَئهمَّةَ  فَ َقاتهل واْ  دهينهك مْ  يفه  َوطََعن واْ  َعْهدهههمْ  بَ ْعده  مّهن أمَْيَاهَن م نََّكث واْ  َوإهن}هد نكث العالعراقي أايم صدام حسي مستداًل آبية 

نقض العهد إال  ، على الرغم من أنه أشار إىل أن الرسول   عليه السالم   ما أمر بقتل منالتوبة سورة( 12{ ) يَنتَ ه ونَ  َلَعلَّه مْ  ََّل مْ  أمَْيَانَ 
 .حي أساس دولة اإلسالم يف املدينة

 .(1785) احلديبية صلح ابب والسري، اجلهاد مسلم، كتاب صحيح  1
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تعلن عن هدفها ومطالباهتا ابملشاركة السياسية، إال إهنا حي تتمكن  يالحظ الباحث أن بعض حركات املقاومة قد ال
كما أن كثري من حركات املقاومة كانت يف بداية ،  ورغباهتا يف املشاركة السياسيةتبدأ ابلتصريح عن نواايها وأهدافها 

وخلق َمتمع متمسك دة أفراده إىل الطريق القومي إصالح اجملتمع وإعا تتمحور حولأهدافها تصرح أبن  أتسيسها
ابلدين من خالل إقامة دولة تقوم على الشريعة، وليس من ضرورة أن تتوىل اجلماعة اإلسالمية زمام األمور بل يكفي 

 ما أقوله الدكتور فريد يظهر خالف ذلك ويؤكدمع الوقت و ميكنه حتمل املسئولية، جهة أو حزب أن يتوىل ذلك أي 
"كان الطابع الغالب على العمل اإلسالمي يف مرحلته األوىل  املغرب فيقول: األنصاري يف حديثه عن اإلسالميي يف

، لتجديد بناء النسيج االجتماعي الديين؛ فأنبت عليمي، واالشتغال ابملنهج الدعويهو التأسيس الرتبوي، والعمل الت
األنبياء والصديقي إىل أن  ذلك جياًل من أهل الفضل واخلري، مث استمر األمر على ذلك زمنًا ينتج ويرىب على منهج

منت األجسام احلركية وتطورت األشكال التنظيمية، فكان االبتالء الذي خسرت يف احلركة اإلسالمية كثريًا ظهرت 
فكرة التخصصات يف العمل اإلسالمي على مجيع املستوايت: الثقافية، واالجتماعية، واالقتصادية، واإلعالمية، 

يجة أن كل التخصصات اليت أعلن عن ميالدها ماتت يف مهدها، إال التخصص السياسي! والنقابية، والسياسية. والنت
ونفس األمر ميكن أن يقال عن املقاومة اإلسالمية يف اجلزائر  1هو وحده منا وتضخم واحتل كل املساحات األخرى".

واليت يذكر ما يكل ويليس    حيث إن مجاعة العلماء املسلمي اليت أسسها الشيخ عبد احلميد بن ابديس   رمحه هللا
امها، مبا يعين البعد عن السياسة، كانت تضع ضمن بنودها أبهنا تتوىل الرتبية األخالقية وإن ذلك هو حمور اهتمأبهنا  

مضامي سياسية ت إال إهنا يف معركتها ضد االحتالل الفرنسي يف مسألة اَّلوية الثقافية ومحاية اللغة العربية استخدم
هنا أتسست أحركة اإلخوان املسلمي رغم  وعلى اجلانب اآلخر جند 2احلكوميي ختفي توجهات ضارة.رآها بعض 

 احلكم يطلبون الهنا حركة سلفية، وسنية، وثقافية، وسياسية وما إىل ذلك إال إهنم يصرحون أبهنم أعلى أساس 
 جنوده فهم قرآين إسالمي مبنهاج كمواحل األمانة هذه وأداء العبء حلمل يستعد من األمة من وجدوا فإن ألنفسهم
 ،هللا أوامر تنفذ ال حكومة كل  أيدي من الستخالصه وسيعملون منهاجهم من فاحلكم جيدوا مل وإن وأعوانه، وأنصاره
املنهج وإن كان أكثر وضوحًا من سابقه يف مجاعات املغرب إال إن الفرصة مبجرد إن الحت هنضت اجلماعة وهذا 

وأسست حزهبا اخلاص سعيًا للظفر مبنصب الرائسة املصرية بعد سقوط نظام حسين مبارك، ومل تنتظر نتائج ما تؤل 
. ادرة على حتقيق ما تطمح إليه اجلماعةإليه األمور بعد االنتخاابت وتويل السلطة أحزاب جديدة قد تكون ق

والباحث يطرح ذلك كأحدث الشواهد على الرغبة ابلوصول إىل احلكم وإال فالشواهد كثرية ومن ذلك إشارة علي 
الوصيفي إىل استقواء مجاعة اإلخوان املسلمي ابلغرب وإنه ليس من ابب الدعوة إىل هللا تعاىل، إمنا يتمثل بطمأنة 

                                                           

 مكناس، القرآن، دار منشورات واملمارسة، الفكر  يف استصنامي احنراف..اإلسالمية للحركة الستة األخطاء األنصاري، فريد. د  1
 (.م2007) ه 1428

 شركه خريهللا، عادل ترمجه االسالميه، احلركه لصعود والسياسيه التارخييه اجلذور اجلزائر يف االسالمي التحدي ويليس، مايكل  2
 (.م1999) ه 1419 بريوت، والنشر، للتوزيع املطبوعات
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أما ابلنسبة حلركة اإلخوان املسلمي  1.ت املتحدة حنو إسالم إخواين دميقراطي إذا هم وصلوا إىل احلكمالغرب والوالاي
، بل كانت تعد نفسها سياسياً  حزابً  نفسها تعترب ومل واألخالقي، االجتماعي اإلصالحإىل  يف سوراي فكانت هتدف

 حزب أول ليتشكل الدينية والرؤية الدميقراطية بي جيمع سياسي حزب تشكيل إىل انتهت ولكنهامجاعة دعوية، 
، عارض الكثري من املواقف السياسية السورية، حىت أصدر حافظ األسد أكثر القواني صرامة حبق سورية يف إسالمي

املادة نص تالذي م 21/6/1980ه  8/8/1400الذي صدر بتاريخ ( 49قانون )ذلك احلزب وهو ما يعرف ابل
  2ه َمرماً ويعاقب ابإلعدام، كل منتسب جلماعة اإلخوان املسلمي.على اعتبار األوىل منه 

وما يهمين هنا كباحث أن أعرتف أواًل أن لكل جهة أو حزب أو فرد ممارسة النشاط الذي يريد ما دام ال يتعارض مع 
اإلسالمية وسعيها إىل املشاركة األنظمة املطبقة يف البلد الذي ميارس فيه أنشطته، واألمر اآلخر أن أبي حال املقاومة 

لطة والظفر هبا كما فعلت محاس ومن قبلها اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، أو السياسية ابلدخول يف عملية التنازع على الس
ل مجاعة اإلخوان املسلمي يف مصر، أو اإلقصاء واملالحقة كما هو حال اجللوس على كرسي املعارضة كما هو حا

 .(49وجب القانون )اجلماعة يف سوراي مب
يف إثبات  هاجناحاملسببة لظهور حركات املقاومة، و عوامل الوالسؤال الذي يفرض نفسه يتمحور حول معرفة 

نفسها، ولعل الباحث يشري إىل بعض تلك العوامل اليت ساعدت املقاومة اإلسالمية على البقاء وزادت من 
 اسية يف غري مناسبة وغري بلد.شعبيتها يف اجملتمعات، بل ومكنت هلا يف عوامل السي

أواًل: من املهم أن نتذكر أن كثري من تلك اجلماعات ولدت يف فرتات صراعات سياسية كان التهديد األبرز 
ر سوى التمكي لتلك اتلك احلكومات من خيللحكومات العربية يتأتى من اليساريي والقوميي، فما كان أمام 

فصعود  3تصطاد من خالل ذلك عصفورين حبجر واحد، وكما يقول جيل كيبلاحلركات اإلسالمية الفتية ودعمها ف
احلركات أعاق اليسارية والقومية املتطرفة من جهة، كما إنه منح احلكومات واجهة إسالمية أرضت من خالَّلا القاعدة 

يشري جيل كيبل إىل أن تلك اجلماعات  معه 4أحد اللقاءات التلفزيونيةويف  املديدة من املناصرين لتلك احلركات.
شاهدان صعود جنمهم  ولكن، القاهرة خارج الفقرية املناطق وبعض اجلامعات بعض يف موجودة أقلية كانوااإلسالمية  

ومن ، والناصريي واليساريي الشيوعيي مواجهة يف احلركاتتلك  يدعم السادات أنور كان  جهة منف يف مسارين:
وكشاهد على صحة هذا القول احلركات تستغل الفرصة لتتغلغل يف اجملتمع خاصة َمال التعليم.  جهة اثنية كانت تلك

وإثبااًت للدور الذي تلعبه احلكومات نفسها يف التمكي للجماعات اإلسالمية، لعل الباحث يستشهد مباليزاي كبلد 
ري العربية، حيث ال يوجد أي نشاط أو مقاومة مسلم حالة ال خيتلف كثرياً عن بقية البلدان اإلسالمية العربية منها وغ

                                                           

ه  1431مصر، علي السيد الوصيفي، اإلخوان املسلمون بي االبتداع الديين واإلفالس السياسي، دار املشارق اإلسالمية،   1
 م(.2010)
 http://www.ikhwansyria.com ميكن االطالع على القانون من خالل زايرة موقع اإلخوان املسلمي بسوراي  2

 (.م2005)  ه 1425 القاهرة، الثالث، العامل دار سعد، نبيل :ترمجة السياسي، اإلسالم واحنسار انتشار..  جهاد كيبل،  جيل. د  3
 .م2/3/2008 املوافق ه 24/2/1429 بتاريخ العربية قناة عرضته إضاءات برانمج يف الدخيل تركي حاوره  4

http://www.ikhwansyria.com/
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حقيقية للجماعات اإلسالمية يف ذلك البلد وهذا يعود إىل املوقف احلازم للحكومة هناك ومبادرهتا إىل التحرك بطريقة  
كفلت َّلا عدم بروز أي مجاعة، وهذا ما تؤكده د. نيفي عبد اخلالق، يف حديثها عن العالقة بي الدين والدولة يف 

سعى إىل خلق بيئة تكفل التعايش املشرتك بي كافة األطياف  1حممد مهاترياليزاي حيث تشري إىل إن رئيس الوزراء م
  2والبعد عن شعار أسلمة اجملتمع املاليزي، مع وقوف الدولة حبزم أمام نفوذ بعض احلركات اإلسالمية.

حقوقهم السياسية بتشكيل األحزاب والرتشح لالنتخاابت وشواهد ومنحهم  للجماعات اإلسالميةاثنياً: إفساح اجملال 
من حالة احلزب حتولت  أبن اجلزائر 3يذكر مايكل ويليسهذا كثرية وأتيت احلالة اجلزائرية كأبرز تلك الشواهد حيث 

بهة وقد متكنت اجلم(. 1988ه  )اكتوبر1409ة الشعبية عام عددية احلزبية وذلك بعد االنتفاضالواحد إىل الت
، رغم اعليه لاإلسالمية لإلنقاذ من احلصول على مكانة سياسية مل يسبق حلزب إسالمي آخر يف املنطقة أن حص

ن القوى اإلسالمية يف اجلزائر أضعف من سواها يف البلدان العربية أبالظن السائد يف األوساط السياسية واألكادميية 
 .األخرى خاصة يف مصر وسوراي وتونس

مور اليت تساعد على زايدة شعبية املقاومة، احلرب اإلعالمية اليت تشن عليها واليت يف ظن الباحث ال اثلثاً: من األ
ترتكز على حقائق مقنعة، وهو ما كان حيدث حي كانت السلطات السعودية حتارب اجلماعات اإلرهابية ميدانياً 

يف بداية األمر مل حتقق جناحًا يذكر يف اجملال  وإعالمياً، وإن كانت حققت جناحات طيبة يف امليدان األول إال إهنا
اإلعالمي بل إن التعاطف الشعيب مع ذلك التنظيم كان يتزايد خاصة بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب، ولكن 
التغري النوعي الذي حدث وتسبب يف انقالب الناس على القاعدة يعود إىل اعتداءاهتم على مبان سعودية حيوية منها 

داخلية ومبىن اإلدارة العامة للمرور ومبىن الطواريء وكان الضحااي جلهم من السعوديي، مما أحدث ردة فعل وزارة ال
ه  1416عنيفة لدى اجلماهري جتاه التنظيم، ورغم إن تلك اإلعتداءات مل تكن األوىل فقد سبقتها تفجريات العليا عام 

وتالها تفجريات احمليا يف م( 2003ه  )1424( عام احلمراء، فينيل، جداول)م( وتفجريات الرايض الثالث 1995)
ا مل تكن بذاك التأثري لزعم تنظيم القاعدة هوتلك رغم إهنا حدثت يف الرايض إال إن احلرب اإلعالمية جتاهنفس العام، 

نظيم ذلك الوقت أبن حربه على األمريكيي وليس على الوطن، ولكن احلرب اإلعالمية جنحت بعد أن هيأ َّلا الت

                                                           

سلوب القمعي يف كبح مجاح احلركة اإلسالمية، بل كان يسعى إىل املوازنة مل يستخدم األحممد  مهاتريجيدر اإلشارة هنا إىل إن   1
يف سياسته  حممد مهاتريم الذي كان يؤيد 2004 لعام البشرية التنمية وهذا ما يؤكده تقريرحبيث ال تكون الغلبة لطرف  على آخر، 

، أو الثقافية ابَّلوايت الصريح االعرتاف ضد التوجهات مجيع منجتاه اَّلوية الثقافية، ويذكر التقرير أبن عددًا من املنظرين والسياسيي 
 العرقي، والتطهري الديين االضطهاد عرب الدولة سياسات من كجزء  اَّلوايت،تلك  قمع هي الغالب يف النتيجة وكانت ؛الدينيةأو  العريقة
 ألن البشرية؛ التنمية من حيوي جزء الثقافية احلرية ، ويضيف التقرير أبنوالسياسي واالجتماعي االقتصادي التمييز خالل من وكذلك

 ؛كاملة  حياة للعيش هام شرط أخرى، خيارات من لالستبعاد التعرض أو اآلخرين احرتام خسارة دون هويته اختيار من اإلنسان متكن
 www.kenanaonline.net)بوابة كنانة(  .وقام به مبكراً، حممد مهاتري أدركه ما وهذا

 م(.2006ه  )1426برانمج الدراسات املاليزية، جامعة القاهرة، د. كمال املنويف، ود. جابر عوض، النموذج املاليزي للتنمية،   2
 .االسالمية )مرجع سابق( احلركه لصعود والسياسيه التارخييه اجلذور اجلزائر يف االسالمي التحدي ويليس، مايكل  3

http://www.kenanaonline.net/


11 
 

النجاح ابعتداءاته احلمقاء على الوطن وأهله ومبانيه احليوية، مما أيد الطرح احلكومي الذي كانت تنادي به وتسعى 
إلقناع الناس وتوعيتهم خبطر التنظيمات اإلرهابية وإن عملياهتا موجهة ملصاحل خاصة هبا تغطيها بشعارات زائفة أييت 

رب، وكدليل على الدور اإلعالمي املعاكس حي ال يبىن على حقائق ما على رأسها إخراج املشركي من جزيرة الع
حدث يف اجلزائر من حرب إعالمية شعواء بعد ما حققته اجلبهة اإلسالمية هناك وسعي احلكومة إىل إلصاق هتمة 

   1عياشي العنف هبا، وهذا ما مل ينطلي على اجلماهري؛ لعدم استناده على حقائق مما نتج عنه   كما يقول أمحيدة
 تعاطف شعيب مع جبهة اإلنقاذ.

رابعاً: مما يساعد على قبول املقاومة وزايدة شعبيتها فساد احلزب احلاكم، فيكون التعاطف ليس حبًا يف احلركة 
فيما إذا كانت  2اإلسالمية بقدر ما هو نكاية ابلساسة احلاليون، ومنه ما حدث يف اجلزائر حي يتساءل عياشي

لعب ابلنار عندما مسحت بتشكيل حزب إسالمي وقبلت دخوله االنتخاابت مما أسفر عن مؤازرة الداخلية هناك ت
( سنة من اَّليمنة واملذلة والتهميش أذاقهم علقمها 28اجلماهري له نكاية حبزب جبهة التحرير الوطين وانتقامًا من )

   احلزب احلاكم. 
ات اإلسالمية ابجلوانب اإلعالمية بشكل  كبري وسعت إىل خامساً: االهتمام ابجلانب اإلعالمي؛ حيث اهتمت احلرك

إثبات جودها من خالله مع السعي إىل زايدة حظها منه، ويذكر وضاح شرارة أبن وسيلة الدعاية اخلمينية مل تتوقف 
توسعت يف اجملال اإلعالمي؛ فمن نشرة تتألف من مثان صفحات محلت اسم على املسجد والنادي احلسيين بل 

كما يلفت   3م( إىل شبكة إعالم ونشر ال يضاهيها يف لبنان مثيل.1982ه  )1402غري منتظمة الصدور عام  اجملاهد
األنظار إىل أن املنتمي للصولية اجلديدة يتقن استعمال وسائل االتصال احلديثة، واللغة، ووسائل اإلعالم  4أوليفييه روا

ب واحملاضرات واألانشيد ويف النقاشات اليت ال تنتهي على الرقمية، وحتضر الشعارات اليت تنادي ابألمة يف اخلط
 صفحات اإلنرتنت، وهذا قد يدفع املناضلي إىل السفر إىل مناطق الصراع.

سادساً: كثرياً ما تنشأ حركات املقاومة يف البلدان األجنبية بسبب سياسات اإلقصاء واالستئصال، تلك السياسية اليت 
هاره معها مما يرتتب عليه ختليه عن ثقافته األمه وانداثرها يف نفسه، أما فتها ومن مث انصتسعى إىل إهبار املغرتب بثقا

وهذا حي ال حيدث هذا فما من سبيل آخرى   يف نظر بعض املعنيي يف تلك البلدان   سوى اإلقصاء واالستئصال 
 ولكن يوحد صفه عداء الطرف األقوى ظهور تضامن ليس ابلضرورة محله مهًا دينياً  5ينتج عنه كما يقول أوليفييه روا

م( حيث كان هناك تضامن 1991ه  )1411وقد حدث يف مناسبات كثرية كما حدث يف حرب حترير الكويت عام 
وهو تضامن اجتذب الكثري الدين بقدر ما يوحد صفها أهنم مجيعاً ضد اإلمربايلية  هابي مجاعات خمتلفة مل يكن يربط

                                                           

 م(.1991ه  )1412اجلزائريون بي السلطة والرصاص، دار احلكمة، اجلزائر، أمحيدة عياشي، اإلسالميون   1
 .زائريون بي السلطة والرصاص)مرجع سابق(أمحيدة عياشي، اإلسالميون اجل  2
 (.م2006) ه 1426 بريوت، للنشر، النهار دار إسالمياً، َمتمعاً  لبنان هللا حزب دولة شرارة، وضاح  3
 (.م2010) ه 1431 بريوت، احلكمية، املعارف معهد خليل، أمحد خليل وحتقيق ترمجة أورويب، إسالم حنو روا، أوليفيه  4
 .أورويب)مرجع سابق( إسالم حنو روا، أوليفيه  5



12 
 

ه  1398ليفييه إىل وجود مجعية يف بريطانيا تسمى حركة الشباب اآلسيوي أتسست عام من الالئكيي، كما يشري أو 
م( على أساس هوية العامل الثالث اليت تغطي َمموع املهاجرين بغض النظر عن دايانهتم، ولكنها مل تستمر 1978)

 ألسباب دينية.
 مع املقاومة السلمية:احلكومات تعاطي كيفية 

اليت انتهجتها احلكومات يف التعاطي مع املقاومة السلمية وإلغاء دورها أو التقليل منه  هناك العديد من األساليب
 ومن ذلك ما يلي:حبسب األوراق والوسائل املتاحة 

 على رأس تلك األساليب وهي السياسية أو األسلوب سياسية االحتواء والدمج واإلبعاد واإلقصاء واحلل  أتيت
اعتمدت شعار مجعية العلماء  هنالذي رغم أالرئيس اجلزائري الراحل هواري بومدين،  يلجأ إليهكان   الذي

حتواء املسلمي )اإلسالم ديين، والعربية لغيت، واجلزائر بالدي( كشعار وطين للجزائر، كشكل  من أشكال اإل
ية حماولة من أ الصراع من أجل االستقالل، إال إنه يف ذات الوقت عطلواالعرتاف بدور اإلسالميي يف 

حممد  مهاتريوهو نفس الفعل الذي كان يتبناه  1جانب اإلسالميي للعب دوراً أكثر فاعلية يف تكوين الدولة.
 يف ماليزاي واشرت إليه يف املطلب السابق.

  إبعاد بعض من تصنفهم على أهنم راديكاليي أو متشددين خشية إىل األجنبية قد تلجأ بعض احلكومات
الية املقيمة، واألهم من ذلك كما يقول جيل كيبل منع الفقراء واألقل حظوة اجتماعية من أن أتثريهم على اجل

 .2يتحولوا إىل التدين ومن مث تبين العنف واإلرهاب

  إنشاء اَّليئات الدينية الرمسية اليت تتصف ابالعتدال والقادرة على فهم الظروف احمليطة من خالل سعة
كبح مجاحها خاصة أمام عامة الناس، وهو ة وسياسية تفوق املقاومة وتفيد يف  اطالعها وإملامها بقضااي فقهي

موجود يف مجيع البلدان اإلسالمية تقريبًا ويقوم جبهود طيبة يف عمليات التوازن بي احلكومة وعامة الناس 
 3أوليفييه وحماولة التصدي للمقاومة، وهذا ما عمدت إليه بعض احلكومات األجنبية كفرنسا مثاًل اليت يذكر

تتناقض مع حركة التفرد وتتعرض ملعارضة من مت استبعادهم أبهنا سعت إىل إجياد هيئة إسالمية رمسية إال إهنا 
من االختيار ويضع اَّليئة يف موقف معقد من املواالة ومن ابتزاز الدولة؛ ألن شرعيتها تستمدها من الدولة 

 وليس من اجلماعات اإلسالمية.

  عرضت على مقاتلي اليت بريطانيا تسعى احلكومة إىل استعطاف املقاومة من خالل اإلغراء ابملال كما فعلت
، وتذكر صحيفة الصندي تلغراف قدره مائة جنيه إسرتليين مع احتفاظهم أبسلحتهم شهرايً  حركة طالبان راتباً 

مبا عفوا كامال عن مجيع مقاتلي طالبان  املبادرة جزء من سياسة أقرهتا احلكومة الربيطانية، وتتضمنأن هذه 
وال التحقيق معهم ابستثناء استبياانً يقوم  أولئك الذين قتلوا جنودا بريطانيي، وعدم تقدميهم للمحاكمة فيهم

                                                           

 .)مرجع سابق(اجلزائر يف االسالمي التحدي ويليس، مايكل  1
 (.م2004) ه 1425 بريوت، الساقي، دار أورفلي، نزار: حتقيقو  ترمجة املسلمي، داير يف حروب..الفتنة كيبيل،  جيل  2
 .أورويب)مرجع سابق( إسالم حنو روا، أوليفيه  3
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ولكن السؤال الذي طرح نفسه هل  .املقاتل بتعبئته يتحدث عن أسباب التحاقه ابلعمل املسلح مع طالبان
احلركة مرارا الدخول لك الدعوات؟ ليأيت الرد مباشرة من أفغانستان، حيث رفضت تستجيب املقاومة ملثل ت

 1يف تفاوض مع االحتالل أو وقف اَّلجمات عليه قبل رحيله الكامل عن البالد.
 ملاذا تتحول املقاومة السلمية اليت ترفع شعار اإلصالح إىل العنف؟

اج العنف كأداة يف سبيل الوصول إىل ما تريد وأتيت مسألة تطبيق هناك العديد من العوامل اليت تدفع املقاومة إىل انته
الدعوة اليت أطلقها مصطفى بويعلى للجماعات اإلسالمية  ومن ذلكالشريعة اإلسالمية على رأس تلك العوامل 

أسس  مثم( وحينما فشل اجته حنو العمل املسلح 1981ه  )1401للمطالبة بتطبيق الشريعة اإلسالمية يف اجلزائر عام 
  2حزبه السري الذي أمساه )احلركة اإلسالمية اجلزائرية املسلحة(.

وجود احملرضي على إخراج عمل املقاومة من السلمية إىل الثورية وإقامة الدولة اإلسالمية وهذا ال يتأتى إال من خالل 
السلمية فيؤمنون هبذا املبدأ  اجلهاد كما يزعم بعض املنظرين املستقلي الذين يطال أتثريهم كثري من أرابب احلركات

كستاين أبو العالء املودودي، والشيخ عبد اللطيف وينتهجونه خطًا َّلم وأييت على رأس أولئك املنظرين العامل البا 
غفل منظر السلفية كما ال ي    3سلطاين، الذي كان يدعم الوطنية املسلحة ويفيت ابلشهادة ملن مات يف هذا املضمار.

رطوسي، حي احلديث عن دعاة العنف، وتقي الدين النبهاين، مؤسس حزب التحرير وهو من الطاجلهادية أبو بصري 
اليت يراها كذلك حىت حيكمها املسلمون بغض النظر عن  ةأشد الدعاة ملسألة دار اإلسالم ودار احلرب خاصة األخري 

س األفكار اليت ينادي هبا منظر وهي نف 4سكاهنا هل هم مسلمون أو كفار وجيب قتاَّلم حىت يذعنوا حلكم اإلسالم.
العالقات  سلسلةفارس الزهراين، الذي يقول يف  "و جندل األزديبأ"تنظيم القاعدة يف ما يسمى جبزيرة العرب 

الدولية: "البد أن حيكم اإلسالم حياة البشرية فال يرتك كبري وال صغري إال وهو حمل تطبيق ويستشهد بقوله تعاىل: 
َنة   َتك ونَ  الَ  َحىتَّ  َوقَاتهل وه مْ } ّ  ك لُّه    الدّهين   َوَيك ونَ  فهت ْ َا اللَّ  فَإهنَّ  انتَ َهْواْ  فَإهنه  لله ري   يَ ْعَمل ونَ  مبه ، فإن  األنفال سورة( 39{ )َبصه

وهي ابملناسبة نفس املقولة اليت يرددها  5.كان بعض الدين هلل وبعضه لغري هللا وجب القتال حىت يكون الدين كله هلل"
 املنظرين من قبله كسيد قطب وعبد هللا عزام وغريهم.

ومن دواعي حتول املقاومة السلمية إىل حركة عنف عدم قناعة العسكر ورفضهم انتصار املقاومة يف االنتخاابت 
أبرز رموزه وهذا السبب الرئيس يف أعمال الدميقراطية وانقالهبم عليها وقد يتبع ذلك قيامهم حبل احلزب والقبض على 

العنف اليت اندلعت يف اجلزائر حيث يشري مايكل ويليس إىل إنه بعد جناح جبهة اإلنقاذ يف اجلولة األوىل لالقرتاع يف 
                                                           

 م، نقاًل عن صحيفة الصندي تلغراف الربيطانية.26/11/2011ه  املوافق 1/1/1433موقع املسلم بتاريخ   1
 )مرجع السابق(.االسالمية احلركه لصعود والسياسيه التارخييه اجلذور اجلزائر يف االسالمي التحدي ويليس، مايكل  2
 .)مرجع سابق(أمحيدة عياشي، اإلسالميون اجلزائريون بي السلطة والرصاص  3
م( صدرت الطبعة األوىل 2002ه  )1422وم، نظام احلكم يف اإلسالم، منشورات حزب التحرير، الطبعة السادسة، عبد القدمي زلّ   4

 النبهاين مؤسس احلزب.م( لتقي الدين 1953ه  )1372عام 
 فارس بن أمحد آل شويل الزهراين، سلسلة العالقات الدولية يف اإلسالم، احللقة األوىل، مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية.  5
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ة م وهي نتائج وضعتها على عتب26/12/1991ه  املوافق 20/6/1412االنتخاابت التشريعية اليت جرت بتاريخ 
س الوطين فيما لو استكملت اجلولة الثانية اليت كان مقررًا َّلا أن جترى بعد عشرين  انتخاابت اجمللأغلبية ساحقة يف

يومًا من سابقتها، إال إن قادة اجليش أرغموا الرئيس اجلزائري ذلك الوقت الشاذيل بن جديد على االستقالة وبدأ 
عنه صراعات مسلحة دموية عنيفة شارك فيها  نتجة، مما بتصفية اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ بعد أن ألغيت اجلولة الثاني

ضافة إىل بعض أتباع تنظيم بويعلي السري وبعض العائدين من اجلهاد مجاعات مسلحة منهم أعضاء يف اجلبهة ابإل
 1األفغاين.

أمام لتحجيم شعبيتها قد تكون احلكومة هي من حياول دفع املقاومة إىل العنف؛ بغرض إجياد املربرات لقمعها و 
اجلماهري واألهم صرفها عن العمل املدين والديين الذي حيقق َّلا املكاسب اليت تريد، ويذكر الدكتور عبد الكبري 
املدغري: أبهنم الحظوا أن السلطات األمنية املغربية كانت تدفع ابجتاه املواجهة واللجوء إىل العنف من خالل اعتقال 

وهو ما حيقق لتلك السلطات رغباهتا من خالل حتول بعض اإلسالميي إىل بعض املنتسبي لتلك احلركات اإلسالمية، 
كما إن بعض احلكومات قد تسعى إىل إشعال انر الفتنة ومن مث احلرب بي طرفي يتعايشان بشكل سلمي   2العنف.

صة خمتلفة، احلكومات قد تلجأ إىل إذكاء العداء بينهما ألسباب وعوامل خا تلكرغم ما بينهما من خالفات إال إن 
جنوب لبنان سعت إىل تسعري العداء بي الشيعة بعد اجتياحها احلكومة السورية أبن  3ويذكر وضاح شرارة

 إىل ميليشيا طائفية مسلحة. من حركة مطلبية "حمرومي" 4والفلسطينيي، مما نتج عنه حتول احلركة الصدرية
 (:2)وقفة حول املقاومة بني الواقع واملأمول

هناك من يرى أنه ما كان جيدر ابحلركات اإلسالمية الدخول يف صراعات من أجل السلطة ومنهم الدكتور األنصاري 
إن العمل اإلسالمي ابملغرب كان عطاؤه جياًل من اخلريات والربكات، مث جاء احلزب السياسي فأتى على الذي يقول: 

ة امليادين بدءاً ابملسجد مروراً ابملعمل واإلدارة والتعليم واإلعالم ذلك مجيعاً" ويشري إىل إهنا لو اشتغلت ابلدعوة يف كاف
واالقتصاد، حىت أتيت على األحزاب السياسية فتؤثر هبا وجتعلها تطبق ما ميكن من براَمها السياسية، لكان ذلك 

ألهنم مىت  ؛احلكموينبه إإلسالميي إىل عدم التسرع يف الوصول إىل  6وهو ما حيذر منه الدكتور املدغريي 5.أجدى
وصلوا للحكم يف ظل الظروف الراهنة فلن تكون سوى حكومة امسية ملتحية وليست حكومة إسالمية حقيقية 

                                                           

 )مرجع السابق(.اجلزائر يف االسالمي التحدي ويليس، مايكل  1
 ه 1427 الرابط، والتوزيع، والنشر للطباعة األمان دار مستقبلية، نقدية دراسة امللتحية، احلكومة املدغري، العلوي الكبري عبد. د  2
 (.م2006)
 .)مرجع سابق(هللا حزب دولة شرارة، وضاح  3
 تتصدى لبنانية مقاومة تشكيل إىل اللبنانيي املواطني الصدر موسى دعوة بعد احملرومي حركة مسمى حتت أمل حركة أتسست  4

 .،20/1/1975ه  املوافق10/1/1395 بتاريخ، وذلك يف خطاب ألقاه اإلسرائيلية لالعتداءات
 )مرجع سابق(.اإلسالمية للحركة الستة األخطاء األنصاري، فريد. د  5
 )مرجع سابق(.امللتحية احلكومة املدغري، العلوي الكبري عبد. د  6
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يف  ومربرات كثرية ساقاها الكاتب تصب وستعمل ابلتشريع الوضعي وستلعب لعبة الدميقراطية وستتعامل ابلراب
اإلحسان إليه، ويرى أن هذا من االستعجال قبل اكتمال  حمصلتها النهائية يف خانة اإلساءة إىل اإلسالم وليس

األدوات وهو ما يسميه الباحث االستعجال يف قطف الثمار وأراه من سلبيات واقع املقاومة اإلسالمية املعاصرة 
 وسآيت عليه يف النقطة التالية.

لصحوة يف السعودية اليت برزت ، وهذا تكرر كثريًا وأبرز صورة املعاصرة استعجال ما يسمى اباستعجال قطف الثمار
يف التسعينات من القرن اَّلجري املاضي )السبيعينات ميالدية( واشتد عودها مث بلغت ذروهتا أثناء وبعد غزو العراق 
للكويت، إال إن استعجال بعض الرموز يف قطف الثمار وهتجمهم على الدولة ومعارضتهم االستعانة ابلقوات األجنبية 

اقي، رغم صدور فتوى هيئة كبار العلماء جبواز ذلك، مث إصدار مذكرة النصيحة والتحريض على لصد االحتالل العر 
التصدي لتلك التحركات اليت رأهتا ختل ابألمن وال  علىالدولة يف بعض املساجد كل ذلك أجرب اجلهات املعنية 

 كانت تسري مبحاذاته. ونفس تتماشى مع النهج الديين والسياسي الذي خطته اململكة لنفسها ودعمت الصحوة حي
الشيء ينطبق على بقية احلركات اإلسالمية ومنها يف املغرب اليت يصفها الدكتور فريد األنصار ابلتجربة السياسية 

  1الفاشلة بسبب استعجال اإلسالميي هناك قطف مثرة مل أيت وقت قطفافها؛ فتجرعوا مرارة فاكهة مل تنضج بعد.
عض الشعارات اليت تنادي هبا بعض احلركات اإلسالمية واليت حتتاج إىل وقت لتهيئة الوقت تشنج املواقف والتشبث بب

الالزم والظروف املالئمة َّلا كما هو احلال يف من ينادي ابخلالف على املنهاج النبوي، أو أولئك الرافضي لفكرة 
إلقصاء والتكفري واستخدام العنف يف كل الدميقراطية ويرون أبهنا ختالف اإلسالم، أو حىت أولئك الذي يذهبون إىل ا

مناسبة، كل أرابب تلك األساليب من التفكري ما رأيناهم جنوا يف النهاية غري احلسرة والندامة بسبب تشبثهم ببعض 
م( حي 2002ه  )1423عدالة والتنمية الرتكي عام تلك األفكار واملتأمل منهم أن ينتهجوا املرونة كما فعل حزب ال

ليه عن بعض شعارات حزب الرفاه املنحل أبمر احملكمة الدستورية هناك حيث رفع شعارات متماشية مع أعلن عن خت
ما يريد املتنفذون يف الدولة خاصة من قادة اجليش وعلى رأس تلك الشعارات حتقيق الدميقراطية، وعلمانية الدولة، بل 

، وهذه الطريقة مكنت للمقاومة الرتكية اليت ألغي 2إن رجب طيب أردغان كان يردد بسريهم على النهج األاتتوركي
حزهبا وسجن بعض قادهتا من أن تستعيد البساط وتستلم زمام األمور يف أقل من عقد  من الزمن، وكل ذلك أتى بعد 

 والنبوي أن التزم قادة احلزب ابملنهج املرن الذي ميكنهم من نيل املراد وقد أييت التغيري فيما بعد، وهذا هو النهج الرابين
يف التغيري ولنا يف التدرج بتحرمي اخلمر يف اآلايت القرآنية داللة، ونفس الشيء يف طريقة تعاطي حممد  عليه السالم مع  

( صنام حتيط ابلكعبة دون أن 360إحدى وعشرين سنة وأكثر من )كفار قريش وأصنامهم حيث استمر يدعو الناس 
حداث التغيري الكامل ولعل القاريء الكرمي يتصور طواف النيب   عليه يتعرض إليها ولكن حي مكن هللا له قام إب

السالم   وأصحابه   رضوان هللا عليهم   ابلكعبة يف السنة اليت تلت صلح احلديبية وهم يشاهدون األصنام، دون أن 
                                                           

 )مرجع سابق(.اإلسالمية للحركة الستة األخطاء األنصاري، فريد. د  1
د. جان ماركو، د. مصطفى اللباد، وآخرين، إسالميون ودميقراطيون..إشكاليات بناء تيار إسالمي دميقراطي، مركز األهرام   2

 م(.2004ه  )1425للدراسات، القاهرة، 
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أرابب املقاومة منها، وهو نفس الشيء الذي جيب أن يؤمن به  الشرعيوقف امليتعرضوا ألي منها مع أهنم يعلمون 
  اإلسالمية يف كل مكان وأن يتماشوا مبوجبه واألهم أن يربوا أتباعهم عليه.
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 املبحث الرابع
 حق املقاومة الزائف للجماعات اإلرهابية

قبل أن أحتدث عن اجلماعات اإلرهابية، البد أن أبي أن تلك اجلماعات تقاوم بطرق شىت وجهودهم واضحة يف هذا 
أْلَْخَسرهينَ  ن  نَ بّهئ ك مْ  َهلْ  ق لْ }اجملال، ولكن الباحث يرى زيف احلق مبعىن أهنم يزعمون أهنم على حق وما هم كذلك   ابه

نْ َيا احْلََياةه  يفه  َسْعي  ه مْ  َضلَّ  الَّذهينَ أَْعَمااًل  ن ونَ  َأهنَّ مْ  حَيَْسب ونَ  َوه مْ  الدُّ ًعا حي ْسه  }1ص ن ْ
شكل من أشكال املقاومة احملمودة، بل إنه ليس  والتوضيح هنا مهم كي ال يفسر إستعراض الباحث َّلذه الفئة أبنه

لتلك اجلماعات وال لغريها حق استخدام العنف ضد إخواهنم من املسلمي بغض النظر عن حاَّلم، إال حي تتوافر 
وليس استعراضها َمال احلديث هنا، ولكن الباحث يؤكد على أنه ال ميكن أن  شروط معروفة بينها العلماء الرابنيون،

أن مجيع حكومات بالد املسلمي اليوم مرتدة كافرة لتبديلها الشرائع ومًا من يتنطع وينادي ويعلن للمل يعد مقا
حىت وإن ردد واندى ابملقاومة، فهي منه  2وحكمها بغري ما أنزل هللا ووالئها للكفار وخيانتها هلل ورسوله واملؤمني.

 براء.
َماالت أنشطتهم اإلعالمية وأساليبهم يف التجنيد ودواعي وسبق للباحث أن كتب حول تلك اجلماعات خاصة يف 

، أما هنا فيسعى الباحث إىل احلديث عن تلك 3إصدار مادهتم اإلعالمية وغريها من اجلوانب املتعلقة بتلك اجلماعات
، مث وقفات يسرية مع واقع تلك اجلماعات وما هو مأمول اجلماعات من حيث طرق وأساليب التفكري اخلاصة هبم

   نهم.م
 أساليب التفكري اخلاصة ابجلماعات املسلحة:

إعالن احلرب على املخالفي واستباحة دمائهم بغض النظر عن انتماائهتم وهذا حدث وما يزال حيدث ومنه  (1
، أحد كبار قياديي اجلبهة ومعلن قيام اجلماعات املسلحة يف اجلزائر بقتل الشيخ عبد الباقي الصحراوي

م( بعد أن غادر إىل ابريس بعد تعطيل االنتخاابت وقتل وهو يصلي يف 1989ه  )1409أتسيسها عام 
أحد مساجدها عن عمر يناهز اخلامسة والثماني عاماً، ويبدو أن سبب قتله رفضه نقل أعمال العنف إىل 

والذي صار  فرنسا رغم إنه أعلن اجلهاد يف اجلزائر، كما قتلوا الشيخ حممد سعيد، زعيم ما يسمى ابجلزأرة
 4أحد قياديي اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ.

معاداة بعض املفاهيم السياسية الغربية كالدميقراطية والليربالية والرأمسالية وتكفري من يتعامل هبا وكشاهد على  (2
وم أنه جيب على املسلمي أن ينبذوا الدميقراطية نبذًا كلياً؛ فهي رجس، وهي حكم ذلك رأي عبد القدمي زلّ 

                                                           

 .الكهف سورة( 104()103)اآليتي رقم   1
 م(.2004ه  )1425عمر عبد احلكيم )أبو مصعب السوري(، دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية،   2
 وأساليب م(. وحبث آخر بعنوان: طرق2009ه  )1430مواجهتها،  وآلية اإلعالمية الضالة الفئات انظر حبث بعنوان: اسرتاتيجية  3

 عبد العزيز الغفيلي،د. فهد بن م( 2011ه  )1432احلديثة،  اإلرهابية التنظيمات
 )مرجع السابق(.االسالمية احلركه لصعود والسياسيه التارخييه اجلذور اجلزائر يف االسالمي التحدي ويليس، مايكل  4
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وت، وهي كفر، وأفكار كفر، وأنظمة كفر، وقواني كفر، وال متت لإلسالم أبية صلة، وال جيوز احرتامها طاغ
 1وال التعاطي معها؛ ألهنا ختالف اإلسالم.

مصادرة آراء اجلماهري وفرض اآلراء عليهم قسراً، وهذه وإن كانت مسة ليست خاصة ابملقاومة العنيفة بل  (3
هجياهتا الثقافية، إال إهنا تربز بشكل أكرب لدى املقاومة العنيفة وهذا ما بكافة احلركات على اختالف من

وم، حيث تشري إليه هيئة التحرير يف مركز أسبار يف قراءهتا لكتاب الدميقراطية نظام كفر ملؤلفه عبد القدمي زلّ 
نوي ميارس به ئه ولعقله يف منطق عقالر تذكر: "إنه منذ أول كلمة يف الكتاب يطالعنا حكمه مصادرًا لقا

يف كتابه وفق ما يسميه ميشيل فوكو  كالعقل التربير والذرائعية دون أن ميارس التفكري النقدي احلر؛ فهو يتحر 
إىل مجود أصاب التدين النضايل الذي تروج له  2كما يشري ابترك هايين  "إرادة اَّليمنة" وليس إرادة املعرفة"

يخوختها وأصيبت ابلتكلس الفكري وفرض الوصاية والقسوة وتلتزمه حركات اإلسالم السياسي اليت بلغت ش
 .التنظيمية على املنخرطي فيها؛ مما نتج عنه هروب بعض الكوادر ونفور عدد  من املتعاطفي

املواالة للبعيد الداعم ضد القريب املختلف يف املنهج أو املذهب وهذا يتكرر كثريًا وهو رمبا يكون بسبب  (4
مع تنظيم القاعدة وحتالفاهتم املتكررة مع إيران، أو بسبب املرجعية الدينية وهو ما  اتفاق املصاحل كما حيدث

يظهر يف حالة حزب هللا الشيعي املسلح ووالئه إليران وقد صرح بذلك أمي احلزب حسن نصر هللا يف أكثر 
يران أكثر مما إل تعطي الوالءمن مناسبة، وهناك من يتخوف من أن الشيعة واملقاومات الشيعة بشكل أخص 

 3البلد الذي تنتمي إليه، وقد حذر من ذلك الرئيس املصري السابق حسين مبارك. تعطيه

ازدواجية املعايري فقد يطعنون بشخصيات إسالمية انصعة الصورة كما هو احلال يف اهتام منظر تنظيم القاعدة  (5
ه للقسطنطينية ليس هو الفتح املقصود، فارس آل شويل، حملمد الفاتح   رمحه هللا   أبنه صويف قبوري وأن فتح

مروراً  اإلرهابية بدءًا من زعماء التنظيمات موابملقابل ميجدون من يقومن ابألعمال اإلرهابية ويربرون َّل
التربير لعمليات القتل وإراقة حىت ابألعضاء ونشر سريهم وتزكيتهم وإظهارهم مبظهر اجملاهدين املخلصي و 

ويذكر الدكتور املدغريي أبنه من خالل دراسته  جج واهية كالترتس وغريها.الدماء اليت يرتكبوهنا حب
للجماعات اإلسالمية يف املغرب وجد أن من عيوهبا ما يسميه ابزدواجية املواقف لدى بعضهم فيقول: "أما 

لك، أن يستمر اإلسالميون ابالدعاء أبن اإلسالم دين سلم ومساحة وأيتون ابآلايت واألحاديث الدالة على ذ
ويف نفس الوقت ميارسون العنف ابسم اإلسالم فيأتون ابآلايت واألحاديث اليت تبيح ذلك، فهذا هو 
                                                           

م(  1990ه  )1410وم، الدميقراطية نظام كفر.. حيرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها، منشورات حزب التحرير، عبد القدمي زلّ   1
 منشور على اإلنرتنت.كتاب رقمي 

 سعيد الرزاق عبد مراجعة(. م2005) ه 1426 األفكار، مجهورية   سوي األخرى، احملافظة الثورة..السوق إسالم هايين، ابتريك  2
 .بلعباس

 دار الكعكي، سامي ترمجةالشيعة..كيف تشكل الصراعات داخل اإلسالم وكيف سرتسم صورة املستقبل،  صحوة نصر، ويل  3
 (.م2007) ه 1428 بريوت، العريب، الكتاب
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ن استخدام العنف حبق املخالف م 2والشواهد كثرية أيضًا منها ما أشرت إليه يف حديث علي اببري 1العبث.
ة بنقض العهد الذي واستشهاده أبن ذلك ممكنًا يف حال وجود دولة وتعدي شخصيات على تلك الدول

معها فإنه يف هذه احلالة جيوز قتل انقض العهد، مث يربر لنفسه وجلماعته قتل بعض رؤوس حزب البعث وأنه 
 أمَْيَانَ  الَ  إههنَّ مْ  اْلك ْفره  أَئهمَّةَ  فَ َقاتهل واْ  دهينهك مْ  يفه  َوطََعن واْ  َعْهدهههمْ  بَ ْعده  مّهن أمَْيَاهَن م نََّكث واْ  َوإهن}من ابب قوله تعاىل: 

 رغم عدم وجود الدولة اليت اشرتطها الستخدام القوة مع من ينقض العهد. 3{ يَنتَ ه ونَ  َلَعلَّه مْ  ََّل مْ 

تغييب القيادات العلمية وإبراز ذوي الفتاوى املتماهية مع توجهاهتم وأهدافهم، وال يكتفون بذلك بل يصل  (6
هبم األمر إىل مهامجة العلماء الرابنيي ورميهم أبهنم علماء السالطي واجلهلة بفقه الواقع وغريها من صفات 

الشباب واحلط من قدرهم ومكانتهم لديهم؛  الذم والقدح يف سبيل التأثري على قيمة أولئك الرموز يف نفوس
للعلماء املعروفي واتباع منظري التنظيمات اإلرهابية، وقد هجران الشباب   كما يطمحون   مما يتحصل منه 

ومساه استصنام الشخصانية املزاجية، ويقصد من ذلك تصدي  4حتدث قريبًا من ذلك الدكتور األنصاري
ل اإلسالمي وذلك على املستوى العايل واملتوسط من العمل اإلداري مما الزعامات الالعلمية لقيادة العم

قيام تلك القيادات برسم معامل السري احلركي بناء على مزاجها وليس بناء على قواعد العلم  عليهيرتتب 
  وأولوايته الشرعية.

النبوة، وإن كان الباحث على املثالية املتطرفة يف بعض املطالب وأييت على رأسها إحياء اخلالفة على منهاج  (7
أن املطالبة بتحقيقه يف هذا الوقت  يرى هيقي بتحقق ذلك كما وعد رسول هللا   صلى هللا عليه وسلم   إال إن

وسط الظروف احمللية والدولية الراهنة ال ميكن، وهو ضرب  من املثالية املتنطعة اليت ال ميكن أن جتلب نفعاً، 
أفرادها وحال   للنهج النبوي ابدرت إىل إصالح حاَّلاتنادي إبقامة اخلالفة وفقاً ولو أن تلك اجلماعات اليت 

وحال اجملتمع احمليط بعيداً عن دهاليز السياسة وهذا العمل ال يتأتى يف عقد  وال عقدين بل قد يتطلب األمر 
عض قادة تلك وهو ما يصور حال بمخسة عقود؛ وَّلذا يعود الباحث إىل مسألة االستعجال يف قطف الثمار 

اجلماعات ممن ال يريد أن يعمل خفية فينساه التاريخ بل يريد بعضهم أن خيلد ذكره كما هو حال صالح 
الدين وابن اتشفي وغريهم من القادة الذين انتشلوا األمة متناسي أن الظروف الدولية يف تلك احلقبة 

ة مناخات للعمل، ولكن أبساليب خمتلفة خدمت أولئك األفذاذ، وهي نفسها اليت هتيئ للجماعات اإلسالمي
تتطلب الكثري من الوقت ومعه كثري من التخطيط والعمل واجلهد واإلخالص وأجيال من القادة واملصلحي 
واملفكرين ولكن حي َنيت ملسألة األجيال نشعر أن املشكلة تبدأ وتنتهي هنا. والقادة املنادين ابملثالية كثر 

احلصر الشيخ عبد السالم ايسي، زعيم مجاعة العدل واإلحسان املغربية الذي  ومنهم على سبيل املثال ال
                                                           

 )مرجع سابق(.امللتحية احلكومة املدغري، العلوي الكبري عبد. د  1
 املقاومة بي الواقع واملأمول(. حولحث الثاين )وقفة املبأشرت إىل ذلك يف   2
 التوبة. سورة( 12)  3
 )مرجع سابق(.اإلسالمية للحركة الستة األخطاء األنصاري، فريد. د  4
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مفندًا ذاك املطلب أبهنم إما أن  1يدعو إىل إقامة خالفة على منهاج النبوة ينتقده يف مطلبة الدكتور املدغري
الفتهم أي مربر ملنهج النبوي ابلشعار، وحينها ال يكون خلط ومن ايكتفوا من احلكومة اإلسالمية ابالسم فق

وسيكونون مبثابة الورم أو احلدبة يف ظهر الدولة، أو أن يقوموا بتقدمي تصور واضح وهيكلة وبناء دستوري 
مع توافر الظروف واملناخ الدويل الذي يسمح بذلك. وهذا ما أسلفت اإلشارة إليه للخالفة على منهاج النبوة 

لوقت ويعيقها عوامل داخلية حملية وخارجية دولية ال ميكن من أن الفكرة قابلة للتحقيق ولكنها حتتاج إىل ا
  إصالحها يف عدد  حمدود من السني.

الرتكيز على الفرد وخماطبته عوضاً عن اجلماعة، كما أنه ليس كل فرد يصلح للتجنيد حيث البد أن تتوافر فيه  (8
أو حداثة االلتزام الديين، كما مواصفات كثرية منها احلماسة للدين، وقلة املعرفة، وقد تكون حداثة السن 

من أن تلك اجلماعات تركز على الفرد اجملرد املقطوع من كل عصبة  2جيدر اإلشارة إىل ما ذكره أوليفييه روا
وثقافة ويعيش يف الضواحي ويعاين من الفشل االجتماعي بعد تركه مقاعد الدراسة، حيث يتم جتنيد تلك 

قاتلوا يف أفغانستان والبوسنة، وقد يتم حتويلهم إىل وجهات أخرى كدول الفئة كما يقول أوليفييه وإرساَّلم لي
 املغرب مثاًل.

 :(3)وقفة حول املقاومة بني الواقع واملأمول
وخاصة املقاومة املسلحة يف طريق تغيري حال املسلمي وإقامة اخلالفة يالحظ أبنه كمطلب لبعض أطراف املقاومة 

على عدم فهم اإلسالمية، هنجها سبيل العنف بل إهنم ال يرون إمكانية ذلك دون املواجهة العسكرية، وهذا فيه داللة 
يع اجلهاد مر ابربعة وعدم إحاطتها مبراحل تشريعه، وكما يقول الدكتور ايسر برهامي أبن تشر  تلك اجلماعات للجهاد

مراحل: الكف واإلعراض والصرب على االذى، مث إابحة القتال من غري فرضية، مث فرض القتال على املسلمي ملن 
يقاتلهم فقط، مث قتال الكفار ابتداءاً. ويرى برهامي أن بعض تلك اجلماعات قد أنكر املرحلية ابلكلية؛ بسبب سوء 

ملرحلية جيب أن تكون حاضرة كما يقول ابن تيمية: "فمن كان من املؤمني أبرض فهمه ملسألة النسخ، والصحيح أن ا
والصفح والعفو عمن يؤذي هللا ورسوله )املرحلة هو فيها مستضعف أو يف وقت هو فيه مستضعف فليعمل آبية الصرب 

ولكن ما يؤسف له  3الرابعة(.األوىل(، وأما أهل القوة فيعملون آبية قتل ائمة الكفر الذين يطعنون يف الدين )املرحلة 
إحياًء لشعرية اجلهاد أن كثري من أعضاء املقاومة املسلحة ال يؤمنون هبذا املبدأ بل يرون حقهم يف استخدام العنف 

  املزعوم وإال فاجلهاد الشرعي هم أبعد الناس عن فهمه والتماشي به ويعلمون أن من أول شروطه موافقة ويل األمر.
  

                                                           

 )مرجع سابق(.امللتحية احلكومة املدغري، العلوي الكبري عبد. د  1
 .)مرجع سابق(أورويب إسالم حنو روا، أوليفيه  2
، دار الدعوةصوت  كتابيف   نشرتمطولة مقالة برهامي، الدعوة السلفية ومناهج التغيري اإلسالمية األخرى، حسي د. ايسر   3

  م(.1992ه  )1412 اَّلدى السلفية، اإلسكندرية،



21 
 

 التوصيات
د على أمهية التوعية اإلعالمية مبفهوم املقاومة، والتحذير من استغالَّلا من قبل بعض اجلماعات التأكي (1

 اإلرهابية؛ بغرض إضفاء الشرعية على أفعاَّلم.

 مع املقاومة السلمية وعدم هتميشها أو إقصائها. يأمهية احلوار النزيه واملوضوع (2

 ا يكفل حق العيش الكرمي لكل طرف.مبطراف املختلفة، وتعزيزها دعم مسألة التعايش بي األ (3

وتوجيههم حنو الرتكيز على مواضيع االعتدال والوسطية واملواطنة الصاحلة دعم الدعاة املعتدلي املستقلي  (4
  وندهبا والتشجيع على طرحها أبساليب عصرية تناسب عقليات األجيال الشابة.

سالم ومن ذلك الدعوة إىل هللا واجملادلة ابحلسىن أمهية تربية األجيال اجلديدة على املضامي األساسية لإل (5
 والبعد عن العنف.

توعية الرأي العام مبفهوم الدولة وأن الغرض منها ليس اقتسام املنافع وتعظيم الذوات، بل هي اإلطار النظامي  (6
 األطياف حق العيش وحرية الكلمة.والقانوين الوحيد الذي يكفل جلميع 
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