أوراق
كارنيغي

نبذ العنف وتبنّي
االعتدال:
نهج املُراجعة
يف اجلماعة الإ�سالمية
وجماعة اجلهاد
يف م�صر
عمرو حمزاوي
و�سارة غريبو�سكي
«املفاهيم الإ�سالمية نف�سها
التي ا�س ُتخ ِد َمت لتربير
العنف ُ�أعيد تعري ُفها لإقرار
الن�شاط االجتماعي وال�سيا�سي
ّ
واحلث عليه».
الالعنفي

مؤسسة كـارنيغي

للسالم الدولي

واشنطن • موسكو • بيجينغ • بيروت • بروكسيل

مركز كارنيغي للشرق األوسط
العدد

20

نيسان/أبريل

2010

©  2010م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .جميع احلقوق حمفوظة.
مينع ن�سخ �أو نقل � ّأي جزء من هذا املن�شور ب� ّأي �شكل �أو ب� ّأي و�سيلة من دون احل�صول على �إذن خطي من م�ؤ�س�سة
كارنيغي .يرجى توجيه الطلبات �إىل:
مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي
قسم املنشورات
 1779شارع ماساشوستسNW ،
واشنطن ،العاصمة 20036
هاتف7600-483-202 :

فاكس1840-483-202 :
www.CarnegieEndowment.org

أوإلى العنوان التالي:

مركز كارنيغي للشرق األوسط
برج العازارية ،الطابق اخلامس
رقم املبنى  ،2026 1210شارع األمير بشير
وسط بيروت التجاري
بيروت .لبنان
تلفون9611991491 :
فاكس9611991591 :
ص .ب 1061 - 11 :رياض الصلح
www.carnegie-mec.org
info@Carnegie-mec.org
ميكن حتميل هذا املن�شور جمان ًا من املوقع:
http://www.CarnegieEndowment.org
تتوفر أيضا ً نسخ مطبوعة محدودة .لطلب نسخة أرسل رسالة عبر البريد اإللكتروني إلى العنوان التالي:
pubs@CarnegieEndowment.org

�أوراق كارنيغي

�أوراق كارنيغي عبارة عن درا�سات من �إعداد الباحثني يف امل�ؤ�س�سة ونظرائهم من م�ؤ�س�سات �أخرى .ت�شمل ال�سل�سلة
القراء.ميكنكم �إر�سال
�أبحاث ًا جديدة �آنية ومقتطفات �أ�سا�سية من �أبحاث �أو�سع يجري العمل عليها .نرحب بتعليقات ّ
تعليقاتكم �إىل «م�رشوع الدميقراطية و�سيادة القانون» على العنوان الربيدي للم�ؤ�س�سة �أوعرب املوقع الإلكرتوين:
www.carnegie-mec.org

امل�ؤلفان
احلـرة
در�س يف جامعـة القـاهـرة واجلامعـة
ّ
عمرو حمزاوي� :أ�ستـاذ علـوم �سيا�سيـة م�رصي بـارز� ،سبـق له �أن ّ
يتميز
بيــروت.
يف
أو�سـط
ل
ا
لل�شـرق
كارنيغي
يف بـرلني ،وهو حالي ًا مديـر الأبحـاث وباحث � ّأول يف مـركز
ّ
حمـزاوي مبعـرفتـه العـميقـة يف احلـياة ال�سيـا�سيـة يف منطقـة ال�شـرق الأو�سـط وخـربة حمـ ّددة بعمـليـة الإ�صـالح
يف املنـطقـة� .أحدث مـ�ؤلفاتـه كتـاب بـعنـوان ،فــر�ص التعـدديـة وحـدودهـا :واقـع الـقـوى ال�سـيا�سيـة فـي العالـم
العـربـي � ،Getting to Pluralism: Political Actors in the Arab Worldشارك يف حتريره مع مارينا �أوتاوي ،ون�رش
يف �أيلول�/سبتمرب .2009
�سارة غريبو�سكي ،باحثة م�ساعدة يف مركز كارنيغي لل�رشق الأو�سط.
املتدرب يف مركز كارنيغي ال�رشق الأو�سط ،للم�ساعدة التي
ُيعرِ ب الكاتبان عن امتنانهما لأندرو كالرك ،الباحث
ِّ
ق ّدمها يف هذا البحث.

املحتويات
موجز

...........................................................................................................................................

3

ف�شل تغيري املجتمع وال�سيا�سة
تبييئ نهج املراجعة اجلهادية

4 ...............................................................................

�أفكار نهج املراجعة و�آرا�ؤه
حول املجتمع والدولة وال�سيا�سة
املجتمع
الدولة
ال�سيا�سات

7 .....................................................................

8 ..................................،............................................................................................

11 ..........................................................................،...........،...........................................
13 .........................................................................................................................

تف�سري �أوجه التباين بني مراجعات
اجلماعة الإ�سالمية وجماعة اجلهاد

16 .........................،................................

ت�أثريات نهج املُراجعة17...................................................................................................
مالحظات 18 ............................................................،.......................،..........................................



موجز
�إن اعرتاف احلركات اجلهادية الرئي�سة يف م�صر ب�أن العنف ف�شل يف �إحداث تغيري �سيا�سي ،وب�أنه
يف الواقع كان �ضا ّر ًا ،دفع بهذه احلركات �إىل تغيري م�سارها ب�شكل الفت.
بعد �سنوات من املواجهة العنيفة مع النظام واملجتمع يف م�صر ،وبعد الهزمية على يد قوات الأمن،
تق ّبلت اجلماعة الإ�سالمية والحق ًا �شرائح من جماعة اجلهاد ف�شلها يف �إحداث تغيري جذري يف
املجتمع وال�سيا�سة ،ويف الوقت نف�سه �إدراك ال�ضرر الذي �أوقعته �أن�شطتها العنيفة – التي كانت ُت رَ َّبر
يف ال�سابق با�ستخدام املفاهيم الدينية  -بامل�سلمني وغري امل�سلمني على ح ّد �سواء .هذه التط ّورات �أ ّدت
�إىل بروز نهج ُمراجعة جهادي ينبذ العنف ويعيد حتديد املواقف جتاه الدولة وال�سيا�سة واملجتمع.
ُخد َمت لتربير العنف �أُعيد تعري ُفها لإقرار الن�شاط االجتماعي
املفاهيم الإ�سالمية نف�سها التي ا�ست ِ
وال�سيا�سي الالعنفي واحلثّ عليه.
ثمة عوامل متن ّوعة متنع اجلماعة الإ�سالمية وجماعة اجلهاد من التطبيق الكامل لهذه الآراء
املُق َّومة ،مثل رف�ض النظام امل�صري ال�سماح لأع�ضاء � ّأي من اجلماعتني باالندماج من جديد يف الن�سيج
ال�سيا�سي واالجتماعي للبالد ،والتح ّدي الوا�ضح الذي تواجهه جماعة اجلهاد يف ن�شر الأفكار التي
ّمتت مراجعتها يف حركتها امل�شتَّتة التي التزال تتغا�ضى عن العنف �إىل ح ّد كبري� .إال �أن نهج املراجعة
اجلهادية ،دفع املجموعتني �إىل التخ ّلي عن العنف وح ّول الطيف الإ�سالمي يف م�صر نحو االعتدال.
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ف�شل تغيري املجتمع وال�سيا�سة
تبييئ نهج املراجعة اجلهادية

منذ ال�سبعينيات� ،سيطرت جمموعتان رئي�ستان من القوى الفاعلة على طيف املعار�ضة الإ�سالمية
يف م�صر :الإخوان امل�سلمون وجماعات جهادية متن ّوعة ،يف مق ّدمها اجلماعة الإ�سالمية وجماعة
املن�صرمة ،التزمت جماعة الإخوان امل�سلمني الن�شاط االجتماعي
اجلهاد .فطوال العقود الأربعة
ِ
ال�سلمي الالعنفي وامل�شاركة ال�سيا�سية يف بيئة م�صر �شبه ال�سلطوية )1(.وعلى الرغم من غمو�ضها
يف املا�ضي يف مايتع ّلق با�ستخدام العنف لأغرا�ض �سيا�سية وت�شكيلها اجلناح �شبه الع�سكري خالل
الأربعينيات واخلم�سينيات ،ف�إن جماعة الإخوان امل�سلمني نبذت بو�ضوح َ
العنف الذي تعتربه انتهاك ًا
لتعاليم الدين الإ�سالمي امل�ستقيمة ،وط ّورت اعتقاد ًا را�سخ ًا بقيمة اجلهود التدريجية وال�سلمية
لإ�صالح املجتمع وال�سيا�سة وفق ًا ل�شريعة الإ�سالم.
واحلال �أنه ال النتائج ال�ضعيفة للم�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ،وال القمع املنهجي الذي مار�سه
النظام (على �سبيل املثال ،االعتقاالت ،واملحاكمات املتك ّررة لقادة جماعة الإخوان امل�سلمني ون�شطائها،
والتالعب �ض ّد ّ
مر�شحيها يف االنتخابات ،واحل ّد من الن�شاط االجتماعي وال�سيا�سي للحركة من خالل
مزيج من التدابري القانونية والتدخل احلكومي املبا�شر) �أبعد جماعة الإخوان عن التزامها بالن�شاط
الالعنفي وامل�شاركة ال�سلمية .وعلى الرغم من �أن بع�ض الأ�صوات داخل جماعة الإخوان دعت م� ّؤخر ًا
تتح�سن البيئة ال�سيا�سية �شبه ال�سلطوية يف م�صر،
�إىل مقاطعة م�ؤ َّقتة للم�شاركة يف الربملان �إىل �أن ّ
غري �أن التزام احلركة بالن�شاط الالعنفي مل يتغيرّ .
وقد م ّثلت اجلماعة الإ�سالمية وجماعة اجلهاد منوذج ًا م�ضاد ًا جلماعة الإخوان امل�سلمني منذ
ن�ش�أتهما يف ال�سبعينيات .وحتى الت�سعينيات ،متحور الن�شاط الديني واالجتماعي لهاتني اجلماعتني
حول اال�ستعداد ال�ستخدام العنف لأغرا�ض �سيا�سية .وقد رف�ضت اجلماعتان الإديولوجية الإ�صالحية
جلماعة الإخوان امل�سلمني ،واتّهمتاها ب�أنها �أ�صبحت حرك ًة معار�ض ًة ُم َد َّجن ًة حمكوم ًة ب�أن تظ ّل �ضعيف ًة
طاملا �أنها ت�شارك يف احلياة ال�سيا�سية .واختار اجلهاديون �أن يج ّربوا تغيري املجتمع وال�سيا�سة ب�شكل
جذري من خالل �إلغاء النظام القائم (الذي نعتوه بالكافر) ،واال�ستيالء على ال�سلطة عن طريق
العنف .بالن�سبة �إليهم ،بدا �أن هذا هو ال�سبيل الوحيد الناجع (لإعادة) ت�أ�سي�س «دولة وجمتمع
�إ�سالميني حقيقيني» .وبعد �أن اغتالت جماعة اجلهاد الرئي�س �أنور ال�سادات يف العام  ،1981دخلت
اجلماعتان مرحل َة مواجهة عنيفة مع �أجهزة الأمن التابعة للدولة ا�ستم ّرت طيلة الثمانينيات ومعظم
�سنوات الت�سعينيات .وقد بد�أت �أجهزة الأمن حت ّقق الن�صر يف املواجهة الدامية مع اجلهاديني يف
جبوا على مغادرة
و�س ِجنوا� ،أو �أُ رِ
الن�صف الثاين من الت�سعينيات ،حيث ُق ِتل الع�شرات من اجلهاديني ُ
البالد .وعلى الرغم من فرتة وجيزة من التح ّرر الليربايل ال�سيا�سي بني العامني  1976و،1990

عمرو حمزاوي و�سارة غريبو�سكي

حت ّولت م�صر مر ًة �أخرى �إىل دولة بولي�سية حتكمها قوانني الطوارئ واملرا�سيم الرئا�سية.
بحلول نهاية الت�سعينيات ،بدا االنت�صار الذي ح ّققته قوات الأمن على اجلهاديني حتم ّي ًا ،وف�شلت،
ب�شكل وا�ضح ،املحاوالت اجلهادية لتغيري املجتمع وال�سيا�سة عن طريق العنف .هذه الوقائع املت�شابكة
�ساهمت يف متهيد الطريق لإجراء تغيريات رئي�سة ُقدِّ ر لها �أن ت�ش ّكل ال�سيا�سة امل�صرية يف ال�سنوات
الأخرية .فانت�صار القوى الأمنية م ّكن النظام احلاكم للرئي�س ح�سني مبارك من حتويل اهتمامه،
يف ظ ّل تزايد ال�ضغوط الداخلية ،نحو تنفيذ �إ�صالحات �سيا�سية طفيفة ترمي �إىل �إعادة �ضخّ التح ّرر
الليربايل �إىل ال�سيا�سة امل�صرية .هذه الإ�صالحات ال�سيا�سية ،التي ُن ِّف َذت �أ�سا�س ًا بني العامني
 2002و ،2007مل تخ ّفف من هيمنة النظام ومل تعزِّ ز املعار�ضة ال�ضعيفة ،لكنها و ّفرت قدر ًا �أكرب
من التع ّددية والتناف�سية يف احلياة ال�سيا�سية امل�صرية .وقد ا�ستغ ّلت جماعة الإخوان امل�سلمني هذا
االنفتاح ال�سيا�سي اجلزئي لتل ّم�س طريقها لتمثيل ذي معنى يف الربملان ابتدا ًء من العام  ،2000بعد
()2
عقد من الإق�صاء التام.
كما ا�ستعادت جماعة الإخوان َق ْدر ًا من �شهرتها ال�سيا�سية واالجتماعية ال�سابقة داخل الطيف
الإ�سالمي يف م�صر .ويف �ضوء ف�شل العنف اجلهادي والتط ّرف يف تغيري املجتمع وال�سيا�سة� ،أثبت
الفكر الإ�صالحي وااللتزام بالن�ضال ال�سلمي جلماعة الإخوان امل�سلمني ،الذي �ش ّوهت �سمعتَه اجلماعة
الإ�سالمية وجماعة اجلهاد يف املا�ضي باعتباره غري ف ّعال و�ضعيف ًا� ،أنهما و�سيلة الإ�سالميني الناجعة
الوحيدة لالنخراط يف الأن�شطة الدينية واالجتماعية وال�سيا�سية يف م�صر .ولكن جماعة الإخوان،
التي �أ�صبحت �إديولوجيتها ون�شاطها جزء ًا اليتج ّز�أ من املجتمع وال�سيا�سة امل�صريني ،ا�ستعادت مكانتها
ب�صفتها املم ِّثل الرئي�س للإ�سالم ال�سيا�سي املعار�ض� .أما بالن�سبة �إىل اجلماعة الإ�سالمية واجلهاد،
ف�إن ف�شلهما يف تغيري املجتمع وال�سيا�سة عرب العنف �أ ّدى �إىل عملية نقد ذاتي و ُمراجعة� ،ش ّككت
اجلماعتان يف �سياقها يف �أركان �إديولوجياتهما ون�شاطهما ،مبا يف ذلك التربير الديني للعنف،
واملفهوم الراديكايل للمجتمع وال�سيا�سة.
بيد �أن نهج املُراجعة من جانب اجلهاديني امل�صريني مل يكن فقط نتاج هزمية حا�سمة على يد
�أجهزة �أمن الدولة .فبحلول الن�صف الثاين من الت�سعينيات ،كانت اجلماعة الإ�سالمية وجماعة
اجلهاد تكافحان من �أجل التغ ّلب على القيادة الراكدة والعجز املتزايد عن اجتذاب �أن�صار من
ال�شباب .تنظيمي ًا ،كانت اجلماعتان مع ًا يف مرحلة من االنحدار اللولبي )3(.فقد ت�ض ّررت جاذبية
الإديولوجية اجلهادية املتط ِّرفة كثري ًا من ج ّراء املواجهة العنيفة مع الدولة واملعاناة التي �أحلقها
هذا ال�صراع باملجتمع امل�صري .وحت ّولت �شرائح من امل�صريني من ذوي الدوافع الدينية بعيد ًا عن
النزعة اجلهادية� ،إما لإعادة اكت�شاف قيمة الن�شاط الالعنفي جلماعة الإخوان ،و�إما لالنفتاح على
�أ�شكال جديدة من �أن�شطة املجتمع املدين القائمة على �أ�سا�س ديني ،مثل توفري اخلدمات االجتماعية
للفقراء ،و�إحياء الوقف ،والوعظ يف �أو�ساط ال�شباب امل�صري.
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يف حالة اجلماعة الإ�سالمية ،بلغت املُراجعة ،التي �أدارها قادة م�سجونون بدء ًا من العام ،1997
ذروتَها يف تخ ّلي اجلماعة التام عن العنف يف العام  ،2002ويف التزام الن�ضال ال�سلمي من خالل
قبول �شرعية الدولة والنظام احلاكم )4(.ويف حالة جماعة اجلهاد ،ف�إن املراجعة املُت� ِّأخرة ،التي
انت�شرت مر ًة �أخرى يف �صفوف ال�سجناء� ،ألهمت �شرائح يف اجلماعة م� َّؤخر ًا لل�سري على الطريق
نف�سه امل�ؤ ّدي �إىل نبذ العنف ،وتغيري ت�ص ّورهم للمجتمع وال�سيا�سة .ويف العام � ،2007أ�صدر �سيد
�إمام ال�شريف� ،أحد ّ
منظري تنظيم اجلهاد البارزين ،من ال�سجن وثيق َة املراجعة اخلا�صة به ،التي
ّمتت مناق�شتها على نطاق وا�سع ،وهي بعنوان «تر�شيد العمل اجلهادي يف م�صر والعامل» )5(.يف هذه
الوثيقة ،ينزع ال�شريـف ال�شرعي َة عن ا�ستخدام العنـف يف البلدان الإ�سالمية وغري الإ�سالمية ،و ُي ّ
حظر
التم ّرد امل�سلح �ض ّد احلكام امل�سلمني .وعلى عك�س اجلماعة الإ�سالمية ،ظ ّل التنازع على املراجعة
داخل جماعـة اجلهــاد قائمـ ًا ،وبالتـايل حـظيت وثيقـة ال�شريـف بالإدانـة والإ�شـادة فـي �آن.
املثـري هنـا هــو �أن مراجعـات اجلماعـة الإ�سالمية و�شرائـح من جماعة اجلهاد مل تتو ّقـف عنـد نبذ
ا�ستخدام العنف ونزع ال�شرعيـة عنه ،بل طـ ّورت ،ولو بطـرق خمتلفة ،عـدد ًا من الأفـكار اجلديدة
مف�صل لهذه الأفكار
والآراء التي تتمحـور حول الن�شـاط اجلهـادي الالعنفـي .وقبل اخلو�ض يف حتليل َّ
والآراء ،التي تتعـ ّلق بكيفية فهم املجتمع والدولة وال�سيا�سة يف املقام الأول ،ثمة مالحظات ثالث
ت�ساعد على تبييئ املراجعات اجلهادية.
املالحظة الأوىل :على الرغم من �أنّ الكثري من �أ�صوات نهج املراجعة البارزة يف اجلماعة الإ�سالمية
وجماعة اجلهاد كانوا �أو الزالوا م�سجونني يف م�صر� ،إال �أن ذلك ال ُيق ِّلل من �صدق ّية نبذهم العنف �أو
دح�ضهم التط ّرف كو�سيلة لتغيري املجتمع وال�سيا�سة� .صحيح �أن العديد من ه�ؤالء القادة من دعاة نهج
املراجعة دخلوا يف حوار مع قوى الأمن ،وتبادل بع�ضهم الأفكار مع علماء الدين واملثقفني املق َّربني
من النظام امل�صري� ،إال �أنّ �أفكارهم و�آراءهم اجلديدة تط ّورت ب�شكل حقيقي والميكن �أن تُختزَ ل
بتف�سريات مغالية يف التب�سيط� ،أو بالنزعة الت�آمرية واالبتزازية .وفق ًا لكمال حبيب ،وهو زعيم �سابق
لتنظيم اجلهاد� ،إن مراجعات اجلماعة الإ�سالمية وجماعة اجلهاد �أعقبت �سنوات عدة من املناق�شة
املُ�ستفي�ضة وحماوالت متع ّددة لإطالق مبادراتها لنبذ العنف )6(.ويخ ُل�ص حبيب �إىل �أن املراجعات
اجلهادية مل تكن ثمر ًة للإكراه ،والبطاق ًة جماني ًة «للخروج من ال�سجن» )7(.فقد �أ ّكدت اجلماعة
الإ�سالمية التزامها بنبذ العنف منذ العام  .1997وعلى الرغم من �أن جماعة اجلهاد انق�سمت يف
مايتع ّلق بنبذ العنف� ،إال �أنها امتنعت عن القيام ب�أن�شطة عنيفة يف م�صر طوال ال�سنوات الع�شر
املا�ضية.
املالحظة الثانية :على الرغم من �أنّ اجلهاديني حت ّدوا تاريخي ًا هيمنة جماعة الإخوان امل�سلمني
داخل الطيف الإ�سالمي ،و�أدانوا �إديولوجيتها الإ�صالحية� ،إال �أنه من الوا�ضح �أن املراجعات اجلهادية
ا�س ُتلهِ َمت ،ديني ًا و�سيا�سي ًا ،من جماعة الإخوان .فالعديد من �أفكار اجلهاديني و�آرائهم املُن َّقحة حول
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املجتمع وال�سيا�سة والدولة ،والعالقات بني امل�سلمني وغري امل�سلمني ُم�ستَوحاة ب�شكل ملحوظ من
�إديولوجية جماعة الإخوان وخطابها املعا�ص َرين.
املالحظة الثالثة :على الرغم من �أنّ اجلماعة الإ�سالمية وال�شرائح امل�ؤ ِّيدة لل ُمراجعة من جماعة
اجلهاد �أ ّكدت التزامها بالالعنف� ،إال �أن التزامها بامل�شاركة ال�سلمية يف املجتمع وال�سيا�سة امل�صرية
�صحته بعد .فالعن�صر الأكرث فاعلي ًة من املراجعة اجلهادية ظ ّل بالغي ًا� ،إذ ّمت
مل ّ
يتم التح ّقق من ّ
التعبري عنه يف الت�صريحات ومل يتح ّول �إىل �أفعال .وثمة عوامل عدة ت�ساعد على تف�سري النق�ص
رحب بنبذ
احلايل يف الن�شاط اجلهادي الالعنفي .فعلى الرغم من �أن النظام احلاكم يف م�صر قد ّ
و�شجعه � -إال �أنه ظ ّل مرتدِّد ًا يف ال�سماح للجماعة الإ�سالمية وجماعة اجلهاد �أو يف الت�سهيل
العنف ّ -
نهج
لهما لدخول ح ّيز الن�شاط الالعنفي الديني واالجتماعي وال�سيا�سي .البل هو ،يف الواقعَ ،
عام َل َ
املُراجعة بروحية �أمنية ،مر ِّكز ًا ب�شكل ح�صري تقريب ًا على �ضمان �أال تلج�أ اجلماعتان �إىل العنف مر ًة
�أخرى ،ومتجاه ًال احلاجة �إىل دمج قادتهما ونا�شطيهما اجتماعي ًا و�سيا�سي ًا )8(.عالوة على ذلكّ ،مت
�إ�ضعاف القوة التنظيمية وجمهور �أن�صار اجلماعتني �أثناء مواجهاتهما العنيفة مع الدولة ،ومل يتم ّكن
ممن قاموا باملراجعة من
� ّأي منهما من ا�ستعادة م�صادر القوة هذه .وباملثلّ ،مت الإفراج عن قادة َّ
ال�سجون امل�صرية ،لكن مل ُي�س َمح لهم ب�إعادة تنظيم �أنف�سهم �أو االن�ضمام �إىل ال�شبكات والتنظيمات
الإ�سالمية القائمة .وهذا النق�ص يف التنظيم منع اجلهاديني من دعاة املُراجعة من االنخراط بن�شاط
يف املجتمع وال�سيا�سة امل�صريني.

�أفكار نهج املراجعة و�آرا�ؤه
حول املجتمع والدولة وال�سيا�سة

بد�أت املراجعات اجلهادية �أ�سا�س ًا بو�صفها اعرتاف ًا ب�أن العنف والتط ّرف ف�شال يف تغيري املجتمع
وال�سيا�سة امل�صريني .وابتدا ًء من الفرتة املمت ّدة ما َبني العامني  1997وّ )9(،1999
د�شن قادة اجلماعة
املعتدلني
الإ�سالمية القابعون يف ال�سجون عملية ٍ
نقد ذاتي ،وخا�ضوا غمار حوار مع علماء الدين ِ
واملث َّقفني .وقد �ش ّدد �أن�صار نهج املُراجعة على �أهمية مراجعة الذات التي من �ش�أنها �أن تتيح للجماعة
فر�صة التفكري مل ّي ًا يف �أخطاء املا�ضي ،والن�أي بنف�سها عنها ،وت�صحيح م�سار اجلهاد )10(.ور�أوا
�ضرور ًة لوقف الأ�ضرار التي �أحلقها ا�ستخدام العنف بامل�سلمني وغري امل�سلمني ،واملجتمع امل�صري،
واجلماعة نف�سها (وت�صحيح هذه الأ�ضرار �إذا �أمكن) )11(.وبعد ذلك ب�سنوات ،خ�ضع ُم ِّ
نظر اجلهاد،
�سيد �إمام ال�شريف� ،إىل العملية نف�سها ،وكان على متا�س ،هذه املرة يف ال�سجن ،مع تفكري املُراجعة
ربراتها بالرتاجع لإلقاء نظرة ناقدة على الن�شاط اجلهادي
اخلا�ص باجلماعة الإ�سالمية .وهو ك ّرر م ّ
()12
و�أين يقف امل�سلمون بعد �سنوات من تك ّبد تكاليف العنف والتط ّرف.





جماعةنبذ العنف وتب ّني االعتدال:نهج املُراجعة يف اجلماعة الإ�سالمية وجماعة اجلهاد يف م�صر

ولكن التجربتني �أ�سفرتا عن حت ّول ملحوظ :فقد �أ�صدرت اجلماعة الإ�سالمية وجماعة اجلهاد وثائق
ُتن ِّقح ب�شكل ملحوظ الأ�س�سَ الإديولوجية والدينية التي كانتا ت�ش ّبثتا بها ك�أ�سا�س لتربير ا�ستخدام
العنف .فقد ّمت تلطيف مفاهيم التكفري (اتّهام امل�سلمني الآخرين بالكفر) ،واحل�سبة (واجب امل�سلمني
عيد تعري ُفها وفق ًا الجتاهات العنفية،
بالأمر باملعروف والنهي عن املن َكر) ،وحتى اجلهاد نف�سه ،و�أُ َ
علم ًا �أنّ هذه املفاهيم كانت قد ُفهِ َمت ك ّلها يف ال�سابق بطريقة تجُ يز العنف .ويف الواقع ،ي ّدعي قادة
اجلماعة الإ�سالمية وجماعة اجلهاد �أنه على مدى عقود  -وحتديد ًا منذ �سنوات ال�ستينيات التي
�شهدت �إعدام مف ِّكر جماعة الإخوان �سيد قطب ،والنزوع الالحق �إىل التط ّرف يف الطيف الإ�سالمي
يف م�صر(� – )13أ�ض ّرت التف�سريات ال�ضالة لهذه املبادئ بقوة الإديولوجيا اجلهادية ومبا ت ّدعيه
من متا�سك داخلي )14(.ويف وثائق املراجعةّ ،مت الت�أكيد على �أن التط ّرف خمالف لتعاليم الإ�سالم
ال�صحيحة ،و�أن الن�شاط اجلهادي العنيف حمظور باعتباره م�ض ّر ًا مب�صالح الأفراد امل�سلمني كما
()15
املجتمع امل�سلم.
وي�شري دعاة املُراجعة من قادة اجلماعة الإ�سالمية �إىل �أ�سباب عدة للتط ّرف اجلهادي� ،أبرزها
القراءة التب�سيطية للن�صو�ص الدينية التي تبالغ يف �أهمية املحظورات والقيود املفرو�ضة يف الإ�سالم،
و�سوء فهم حلقائق الدين واملجتمع وال�سيا�سة )16(.هكذا ،ويف �سياق بحثهم عن جمتمع �إ�سالمي
ّ
اليتوخى �إال الإ�صالح
مثايل ،انحرف اجلهاديون العنيفون عن طريق الإ�سالم احلقيقي( )17الذي
التدريجي والن�شاط ال�سلمي لتغيري املجتمع وال�سيا�سة )18(.لذلك ،ي�ص ّر القادة من دعاة املُراجعة
()19
على املبادرات ال�سلمية لت�صحيح بيئة اخلوف التي خلقها اجلهاديون.

املجتمع

بو�صفه واحد ًا من املفاهيم املحور ّية للمراجعة اجلهادية ،تطرح اجلماعة الإ�سالمية وجماعة اجلهاد
حتلي ًال عقالني ًا يف وثائقهما يزن الفوائد والنتائج املرت ِّتبة على الأن�شطة اجلهادية بالن�سبة �إىل الأفراد
واملجتمعات .يف �أ�سا�س هذا التحليل للم�ضار واملنافع ثمة مفهومان اثنان :ا�ستعداد جهادي ُمت ّ�أ ِّخر
للتمييز مابني املقا�صد الأ�سا�سية والثانوية للأمة الإ�سالمية (املجتمع الإ�سالمي العاملي) والأفراد
امل�سلمني ،وواجب اجلهاديني الناجم عن ذلك يف �إعطاء الأولوية �إىل الأ ّول على التايل .وعلى غرار
التف�سريات الدينية التقليدية ،حت ّدد وثائق املُراجعة اجلهادية حماية دين وروح وعقل و�أ�سرة ورخاء
ك ّل م�سلم باعتبارها مقا�صد جوهرية� )20(.أما املقا�صد الثانوية ،فت�شمل املحافظة على م�ستويات
عالية من الأخالق الدينية ،وتطبيق ال�شريعة يف جميع م�شارب احلياة ،و�أ�سلمة ال�سيا�سات العامة
والقرارات الر�سمية )21(.ولذلك ،ف�إن �أ�صوات املراجعة اجلهادية �أو�ضحت �أن حماوالت احلفاظ على
تتم على ح�ساب �أرواح امل�سلمني ،و�أن املواجهات مع الأنظمة
م�ستويات عالية من الأخالق ينبغي �أال ّ
احلاكمة التي ال ُتط ِّبق ال�شريعة الينبغي �أن ت�أتي على ح�ساب امل�صلحة الأ�سا�سية حلماية �سالم الأمة
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وازدهارها.
يتج ّلى حتليل الأكالف واملنافع اجلهادي بو�ضوح يف �إعادة حتديد قادة املُراجعة ملعايري القيام
باجلهاد .ففي وثائق املُراجعة اخلا�صة بها ،تعرتف اجلماعة الإ�سالمية ب�أنها �سلكت طريق اجلهاد
دمرة التي كان
العنيف ل�سنوات كغاي ٍة ولي�س كو�سيلة ،وف�شلت يف �أن ت�أخذ يف االعتبار احل�صيلة املُ ِّ
يفر�ضها هدفها امل�ستقيم ظاهري ًا على املجتمع امل�صري .ويقوم فهم اجلماعة الإ�سالمية املُن َّقح
م�ساعد ًا على
للجهاد على مبد�أ �أن �سفك الدماء با�سم الإ�سالم حمظو ٌر مالمَ ْ يكن اجلهاد العنيف
ِ
()22
حماية وتعزيز الإ�سالم والأمة مبا اليدع جما ًال لل�شك ،وب�أق ّل تكلفة ممكنة.
ويح ّدد �سيد �إمام ال�شريف ،من جماعة اجلهاد ،يف وثيقة املُراجعة اخلا�صة به� ،شروط ًا ُم�س َبق ًة
حم ّدد ًة ،فردي ًة وجماعي ًة ،خلو�ض اجلهاد العنيف� ،إىل درجة �أنه يح ّرمه عملي ًا .وي�ؤ ّكد ال�شريف �أن
الأفراد امل�سلمني ممنوعون من اللجوء �إىل اجلهاد العنيف �إذا مافعلوا ذلك �ض ّد رغبة �آبائهم ،و�إذا
كانوا مدينني ل�شخ�ص ما� ،أو �إذا كانت الأن�شطة ذات ال�صلة ت�ش ّكل خطر ًا على حياة اجلهادي �أو
�أ�سرته )23(.وعلى ال�صعيد اجلماعي ،يدمج ال�شريف مفهوم القدرة يف �شروطه املُ�س َبقة املُن ّقحة للجوء
�إىل اجلهاد العنيف� :إذا مل يكن اجلهاديون ميتلكون قو ًة مماثل ًة لقوة �أعدائهم (�سواء �أكانوا حكام ًا
يف بالد امل�سلمني اليحكمون طبق ًا لتعاليم الإ�سالم� ،أو كانوا قوى �أجنبية حتت ّل بلدان ًا �إ�سالمية) ،فهم
ممنوعون من القيام بذلك )24(.عالوة على ذلك ،ي�صبح اجلهاد غري �شرعي �إذا مل يكن امل�سلمون
ميتلكون الو�سائل املادية الكافية – املالية �أو غريها – للقيام به على نحو ناجح� ،أو �إذا ماتمَ َّ تنفيذ
()25
اجلهاد عرب خمالفات ،كقتل املدنيني الأبرياء �أو ال�سرقة.
وباتّباعها م�سار االعتدال نف�سه ،تفر�ض املُراجعة اجلهادية قيود ًا على ممار�سة التكفري واحل�سبة.
ومعروف �أنه ،قبل نبذ العنف ،ب ّررت اجلماعة الإ�سالمية وجماعة اجلهاد عدد ًا ال ُيح�صى من
�أعمال العنف �ض ّد امل�سلمني وغري امل�سلمني من املدنيني يف م�صر ،عن طريق احلكم على �أولئك
الأ�شخا�ص ب�أنهم ك ّفار ،وفق ًا لفهم متط ّرف ملاي�ش ّكل الإ�سالم احلقيقي .ويف وثائق املُراجعة ،ممار�سة
التكفري هذه حمظورة ب�صفتها نوع ًا من ال�ش ّر الذي ينفي العدالة ،وي�ؤ ّدي �إىل الفتنة داخل املجتمع
الإ�سالمي ،و ُي ِّ
عطل ال�سلم االجتماعي مابني امل�سلمني وغري امل�سلمني من املدنيني (�أهل الكتاب� ،أي
امل�سيحيني واليهود يف املقام الأول) ،وبالتايل يغلق الباب �أمام � ّأي حل توفيقي ب ّناء مابني خمتلف
فئات املجتمع )26(.وعرب الرتاجع عن ممار�سة التكفري بالن�سبة �إىل بني جلدته امل�سلمني ،يج ّدد نهج
والميكن �أن يق ّررها
الن�ص على �أن �إميان ال�شخ�ص م�س�أل ٌة خا�ص ٌة اليعرفها �إال اهلل،
ِ
املُراجعة اجلهادي ّ
ً ()27
ُ
ال�سلوك اخلارجي .والميتلك الأفراد امل�سلمون �سلط ًة ديني ًة للحكم على الآخرين بو�صفهم ك ّفارا.
يوجهه فقط علماء دين م� َّؤهلني ،يف الظروف الق�صوى ووفق ًا للقوانني
فاالتّهام اخلطري بالتكفري ّ
امللزمة ملجتمع بعينه .وحتى قبل النظر يف معاقبة �أولئك الذين ُح ِكم عليهم ب�أنهم ك ّفار ،ف�إنهم يجب
ِ
�أن ُيعطوا الفر�صة الكافية كي يفهموا تعاليم الإ�سالم ويعودوا �إىل حظرية الإميان )28(.وت�صل هذه
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القيود �إىل ح ّد كونها حظر ًا فعلي ًا لتكفري امل�سلمني.
يف الوقت نف�سه� ،أُعيد تعريف مفهوم احل�سبة �أي� ًضا يف املُراجعات اجلهادية لتربير التخ ّلي
عن العنف وال�شروع يف عملية التح ّول نحو االعتدال داخل اجلماعة الإ�سالمية وجماعة اجلهاد.
ف�سر يف التعاليم الإ�سالمية التقليدية على
فاجلهاديون �أ�ساءوا لفرتة طويلة
َ
ا�ستخدام احل�سبة التي ُت َّ
�أنها و�سيلة حلماية املجتمعات امل�س ِلمة من الداخل .لقد حاولت اجلماعة الإ�سالمية وجماعة اجلهاد
ُبتا �أنهما م� َّؤه َلتان لتحديد �أفعال ال�ش ّر وت�صحيحها يف
اال�ضطالع بدور �شرطة الآداب يف م�صر ،واعت رَِ
�إطار نظام العدالة اخلا�ص بهما .ويف عقدي الثمانينيات والت�سعينيات ،مار�ست اجلماعتان مفهوم
اعتبتا
احل�سبة وفق ًا لفهمهما املط َلق ملبد�أي ال�صواب واخلط�أ ،وحاولتا �أن تعاقبا بعنف �أولئك الذين رَ َ
�أنهم َي ْعتدون على الإ�سالم .و�شملت �أعمال العنف التي ارتكبتها اجلماعتان هجمات على الن�ساء
ال�سافرات ،واعتداءات على الف ّنانني والأماكن الفنية ،وحتطيم �أجهزة التلفزيون ،وتدمري حمالت
بيع �أ�شرطة الفيديو �أو ت�أجريها ،وتخريب �أماكن الدعارة �أوتعاطي امل�شروبات الكحولية وتدمريها،
و�إنزال العقاب البدين بالذين ي�شربون الكحول ،وي�ص ّلون بطريقة غري مقبولة بالن�سبة �إىل اجلهاديني،
()29
�أو ينتهكون مد ّونتهما الأخالقية ال�صارمة.
�صحح اجلهاديون ما �أ�صبح �سوء تف�سري فظيع للح�سبة م�س�ؤول عن العنف
يف وثائق املُراجعةُ ،ي ِّ
َ
تعريف احل�سبة وفق ًا �إىل
والتوتّرات االجتماعية يف م�صر .وتعيد وثائق املُراجعة� ،أو ًال وقبل كل �شيء،
اتجّاهات العنفية :واجب الأمر باملعروف والنهي عن املُن َكر يعني ت�صحيح الأخطاء بالو�سائل ال�سلمية
مثل الدعوة ،وتقدمي امل�شورة والن�صيحة  -ويف حاالت نادرة  -تذكري امل�سلمني بعقاب اهلل )30(.وعلى
غرار التكفري ،يجب �أن تف َّو�ض ممار�سة احل�سبة �إىل ال�سلطات املخت َّ�صة ،وهي ،يف هذه احلالة،
ٌ
�شروط حم َّدد ٌة وحتلي ٌل للمنافع
الدولة امل�صرية .وكما احلال مع املفهوم املن َّقح للجهاد ،يجب �أن ت�سبق
والأكالف ات َ
ّخاذ قرار من قبل �أحد امل�سلمني باللجوء �إىل احل�سبة� :إذ يجب �أن يكون الفرد قادر ًا بال
التم�سك بالتعاليم الإ�سالمية من دون �إحلاق الأذى بنف�سه �أو عائلته ،ومن دون املخاطرة
�شك على ّ
()31
بحدوث طفرة يف اخلوف والإثارة� ،أو املزيد من العنف داخل املجتمع الإ�سالمي.
�إن �إعادة تعريف مفاهيم اجلهاد والتكفري واحل�سبة نظر ًا �إىل االقتناع ب�ضرورة �إيجاد �سبل
لتجاوز ا�ستخدام العنف� ،سمحت للجماعة الإ�سالمية ،و�إىل ح ّد �أق ّل ل�شرائح ت� ِؤمن باملُراجعة
من جماعة اجلهاد ،بالبدء يف �إ�صالح عالقاتهم املجتمعية .وبالتايل و�صلت املواجهة مع التيار
الرئي�س يف املجتمع ،والذي كانت اجلماعتان تعتربانه يف ال�سابق كافر ًا� ،إىل نهايتها مع التخ ّلي
عن التكفري والنهج الالعنفي جتاه احل�سبة .كما �أن وجهات النظر اخلا�صة بنهج املُراجعة يف
�ش�أن معاملة غري امل�سلمني يف م�صر ،غيرّ ت �أي� ًضا الديناميكيات االجتماعية بالن�سبة �إىل اجلماعة
الإ�سالمية وجماعة اجلهاد .وقد �أعربت اجلماعة الإ�سالمية م ّرات عدة ،على مدى ال�سنوات
القليلة املا�ضية ،عن احرتامها حلياة امل�سيحيني واليهود وم�صاحلهم الأ�سا�سية ،وعن عزمها على
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عدم �إحلاق الأذى بهم طاملا �أنهم اختاروا على نحو متبا َدل العي�ش يف �سالم مع امل�سلمني )32(.ويف
وثائق املُراجعة اخلا�صة باجلماعة الإ�سالمية وجماعة اجلهاد ،ثمة عدد من املقاطع التي ت�شرح
بالتف�صيل وجوب �ضمان �سالمة امل�سيحيني واليهود ،على الرغم من �أن م�صطلح �أهل الذ ّمة،
ين�ص على حقوقهم وواجباتهم يف البلدان الإ�سالمية ،الينطبق �إال على الدول التي حتكمها
الذي ّ
ال�شريعة )33(.وقد مت ّثل الت�أثري النهائي لذلك يف التخفيف ،و�إن قلي ًال ،من التوتّر الذي �أحدثه
وجه �ض ّد امل�سلمني وغري امل�سلمني،
اجلهاديون يف الن�سيج االجتماعي يف م�صر ،من خالل العنف املُ َّ
وتد�شني �سري اجلماعة الإ�سالمية وجماعة اجلهاد على الدرب الطويل نحو امل�صاحلة مع املجتمع.

الدولة

بيد �أن املراجعات اجلهادية مل تكن بب�ساطة جم ّرد �إعالن عن املمار�سات التي �ستمتنع عنها
اجلماعات اجلهادية يف امل�ستقبل� ،إذ و�ضعت اجلماعة الإ�سالمية وجماعة اجلهاد ،و�إن بدرجة
ومف�صل ًة يف �ش�أن الدولة وال�سيا�سة .فقد دفعت �سنوات
حمدودة جد ًا� ،أفكار ًا ووجهات نظر جديد ًة
َّ
من مواجهات دامية المعنى لها مع النظام امل�صري باجلهاديني �إىل �إعادة النظر يف قيمة �صراعهم
و�أُ ُ�س ِ�سه الدينية ،وهو �صراع ثبت ،عرب مراجعة لأحداث املا�ضي� ،أنه مل يكن �صحيح ًا .ويف حماولة
منهما لت�صحيح فهمهما للدولة ،منعت اجلماعة الإ�سالمية و�شرائح من جماعة اجلهاد التم ّرد
العنيف �ض ّد احلاكمّ ،
أهم من ذلك �أن
بغ�ض النظر عما �إذا كان يحكم وفق ًا لتعاليم الإ�سالم �أم ال .وال ّ
اجلماعة الإ�سالمية وجماعة اجلهاد تعرتفان ،يف وثائق املُراجعة ،ب�شكل غري مبا�شر ،ب�شرعية الدولة
من خالل التنازل لها عن احلكم ،البل هما تعرتفان بها كم�ؤ�س�سة مجُ َّهزة ب�شكل جيد للدفاع عن
الإ�سالم ،وتطبيق ال�شريعة حيث توجد الإرادة ال�سيا�سية ،وحماية م�صالح امل�سلمني وغري امل�سلمني.
من جهتها� ،أعادت اجلماعة الإ�سالمية ،على وجه اخل�صو�ص ،النظر يف نظرتها املت�ص ِّلبة �إىل
الدولة امل�صرية باعتبارها كيان ًا يحكمه نظام كافر ،الأمر الذي ب ّرر (وفق ًا لتفكري اجلماعة) ،وحتى
ا�ستخدام العنف �ض ّد الدولة باعتبارها عدو ًا للإ�سالم يف الثمانينيات والت�سعينيات .ويف
ا�ستلزم
َ
وثائق املُراجعة ،ت ّدعي اجلماعة الإ�سالمية �أن الظروف املُخ ِّففة امل�شرتكة جتيز الت�سامح مع النظام
الذي اليط ِّبق ال�شريعة على �أكمل وجه� ،أو اليحكم وفق ًا ل�شريعة الإ�سالم ،والميكن و�صفه بب�ساطة
ب�أنه مرت ّد .يف الواقع ،قد تكون لدى الأنظمة �أ�سباب هامة لعدم تطبيق �أحكام ال�شريعة يف البلدان
الإ�سالمية ،مثل عدم وجود توافق يف الآراء املجتمعية يف �ش�أن هذه امل�س�ألة �أو وجود خماطر حلدوث
توتّرات بني الطوائف الدينية املختلفة .عالوة على ذلك ،ف�إن «ف�شل» الأنظمة يف احلكم وفق ًا لل�شريعة
الإ�سالمية هو ،يف كثري من الأحيان ،دالل ٌة على �إهمال احلكام �أكرث منه على كفرهم ،وبالتايل الميكن
()34
اعتبار حكمهم انعكا�س ًا ملا يف نفو�سهم.
م�سلم ب�أنه كافر ،ف�إن
وحتى يف احلالة النادرة التي تتّهم فيها ال�سلطات الدينية امل� َّؤهلة حاكم ٍ
بلد ٍ
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اجلماعة الإ�سالمية وجماعة اجلهاد ّ
حتظران التم ّرد العنيف �ض ّده .ووفق ًا للمراجعات اجلهادية
ملفهوم حتليل الأكالف واملنافع املجتمعية املتك ِّرر ،وكذلك ال�شروط املح ّددة خلو�ض اجلهاد ،والتي
يجب �أن ين ّفذها الأفراد واجلماعات ،ف�إن العنف لي�س مجُاز ًا كو�سيلة ملقاومة احلكام �أو الأنظمة
مامن حالة حملت فيها
الكافرة .ويعرتف القادة اجلهاديون من دعاة املُراجعة ،يف وثائقهم ،ب�أنه ِ
ال�سالح �ض ّد النظام امل�صري ت�ستويف هذه املعايري .لذلك ،ف�إن �صراع اجلماعة الإ�سالمية
جماعتُهم
َ
ً ()35
وجماعة اجلهاد �ض ّد النظام مل ي�ش ّكل عنف ًا ُمك ِلف ًا وح�سب ،بل غري م�شروع �أي�ضا.
يو ّفر نهج املُراجعة اجلهادية ،على وجه اخل�صو�ص ،و�سائل �سلمي ًة ملقاومة الأنظمة التي الحتكم
وفق ًا ل�شريعة الإ�سالم ،يف حماولة لتوفري بدائل للتم ّرد العنيف .ف�سيد �إمام ال�شريف ،من جماعة
يخ�ص�ص ق�سم ًا من وثيقة «تر�شيد العمل اجلهادي يف م�صر والعامل» للتو�ضيح �أنه حتى
اجلهادّ ،
م�سلم كافر ًا حق ًا ،ف�إن الإ�سالم يحثّ امل�سلمني على التح ّلي بال�صرب واالمتناع عن
لو كان حاكم ٍ
بلد ٍ
االنقالب العنيف �ض ّده� .إن ممار�سة الدعوة والن�شاط االجتماعي الالعنفي� ،أو حتى مغادرة البالد،
ميكن �أن يكونا و�سيل ًة فعال ًة يف ال�صراع �ض ّد احلكام الكفرة )36(.فوفق ًا ملا يقوله ال�شريف ،على
امل�سلمني �أن يختاروا من هذه الأ�ساليب بحذاقة تبع ًا للظروف على الأر�ض ،ولقدراتهم ،و�ضرورة
()37
احل ّد من الأ�ضرار التي حلقت باملجتمع ب�أ�سره.
�إن قبول اجلماعة الإ�سالمية و�شرائح من تنظيم اجلهاد الفعلي للحكام والأنظمة التي الحتكم وفق ًا
ل�شريعة الإ�سالم ،وت�أييد احللول ال�سلمية لهذه الأو�ضاع ،ي�شري �إىل تبلور موقف �سلمي ملحوظ جتاه
الدولة )38(.فنهج املُراجعة اجلهادية يف جوهره يقبل �إمكانية انحراف احلكام عن الإ�سالم لفرتات
طويلة من الزمن ،من دون �إجازة املقاومة العنيفة �ض ّدهم.
ويف �آرائهما املُن ّقحة يف �ش�أن الدولة ،تتجاوز اجلماعة الإ�سالمية وجماعة اجلهاد جم ّرد حظر
العنف �ض ّد احلكام والأنظمة .فهما تقبالن الإطار القانوين والد�ستوري للدولة واحلكم بو�صفه
ملزم ًا ،وتتنازالن لها عن احلكم يف الق�ضايا ال�سيا�سية الرئي�سة مثل تطبيق ال�شريعة وعقوبة الإعدام،
ِ
واملعاملة املتع ّقلة لغري امل�سلمني ،و�إدارة امل�سائل الأمنية املحلية واخلارجية ،و�إعالن احلرب وتوقيع
ال�سالم املعاهدات ،وال�سماح لل�سياح غري امل�سلمني بزيارة الدول الإ�سالمية )39(.ولأن هذه الق�ضايا
ك ّلها تقع يف نطاق �سيادة الدولة ،ف�إن اجلهات الفاعلة غري احلكومية ،مثل اجلماعات اجلهادية �أو
()40
ربر يف حماولة التف ّوق عليها من خالل و�سائل عنيفة �أو ق�سرية.
الأفراد اجلهاديني ،لي�س لها م ّ
ويف وثيقة «تر�شيد العمل اجلهادي يف م�صر والعامل» ،مي ّد ال�شريف التزام امل�سلمني يف مواجهة
الدولة �إىل اجلاليات الإ�سالمية التي تعي�ش يف املجتمعات ذات الغالبية من غري امل�سلمني ،وينا�شدها
()41
ب�أن تطيع ال�سلطات احلكومية املخت َّ�صة.
مت ّثل �آراء اجلهاديني املُن َّقحة كك ّل عن الدولة حت ّو ًال جذري ًا بعيد ًا عن وجهات نظرهم التي �أنكرت
حق الدولة يف الوجود ،وحاولت �أن ت�ضطلع بدورها يف املجتمع من خالل و�سائل عنيفة مبوجب الإطار
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املنطقي لإعالن التكفري و�أداء احل�سبة؛ كما �سعت ،يف نهاية املطاف� ،إىل اال�ستيالء على م� ّؤ�س�ساتها
و�إ�صالحها على غرار دولة �إ�سالمية مثالية .ويف وثائق املُراجعة ،وبد ًال من مقا�ضاة الدولة مبوجب
نظام العدالة اخلا�ص بهم �أو �أخذ الأمور ب�أيديهم ،ع ّدل اجلهاديون امل�صريون �أهدافهم لت�صبح)1:
االمتثال �إىل الدولة )2 ،امل�ساعدة الالعنفية مل� ّؤ�س�سات الدولة واحلكام والنظم التي �ستحكم وفق ًا
ل�شريعة الإ�سالم )3 ،معار�ضة القوانني وال�سيا�سات �أو القرارات التي تت�ضارب مع الإ�سالم ب�صورة
()42
غري عنيفة.
كذلك اعرتفت اجلماعة الإ�سالمية ،يف وثائق املُراجعة ،ب�أن التقوى ومعرفة الإ�سالم الت� ّؤهالن
القادة الدينيني لأن يكونوا ر�ؤ�ساء دولة .بد ًال من ذلك� ،أُ ِوك َل احلكم ،ب�شكل �صحيح� ،إىل حكام زمنيني
قد ميتلكون «قدر ًة خا�ص ًة» على احلكم ،و�إن كانوا اليتمتّعون بامل� ّؤهالت الدينية .البل �إن ناجح �إبراهيم،
الزعيم ال�سابق للجماعة الإ�سالمية ،يعرتف يف ت�صريح الفت ب�أن احلركة اجلهادية امل�صرية� ،إ�ضاف ًة
�إىل احلركة اجلهادية العاملية« ،م ّرت بفرتات طويلة مل تكن فيها م� ّؤهل ًة للحكم» ،كما ّ
يدل على ذلك
ف�شل نظام طالبان يف توفري حكم ر�شيد يف �أفغان�ستان ،والتجارب ال�سلبية للمحاكم الإ�سالمية يف
أهم من ذلك ،اغتيال اجلهاديني امل�صريني
ال�صومال ،واجلبهة الإ�سالمية للإنقاذ يف اجلزائر ،وال ّ
()44
للرئي�س �أنور ال�سادات يف العام .»1981
ربر اخل�ضوع
و�أخري ًا ،تعرتف وثائق املُراجعة اجلهادية بالدولة ،ال ب�صفتها م�ؤ�س�سة �شرعية ت ّ
وح�سب ،بل �أي� ًضا بو�صفها م� ّؤ�س�س ًة �صاحل ًة للدفاع عن الإ�سالم وخدمة امل�صالح الأ�سا�سية للم�سلمني.
وحيث تتوافر الإرادة ال�سيا�سية ،ميكن للدولة �أن تط ّبق ال�شريعة وتقيم احل�سبة ،وبذلك تكمل �أهداف
عبت �أ�صوات ت�ؤ ّيد املُراجعة يف اجلماعة الإ�سالمية
اجلهاديني وحتى تفيدها .ويف كتابات خمتارة ،رّ
حتى عن �شيء �أقرب �إىل االعتماد على الدولة امل�صرية يف الدفاع عن امل�سلمني يف م�صر واخلارج.
ويقول دعاة نهج املُراجعة ،مثل ناجح �إبراهيم� ،أن ال�سبب يف وقف اجلماعة الإ�سالمية � َ
أعمال العنف
�ض ّد النظام ،يعود جزئي ًا �إىل �أن «م�صر هي الدولة الأكرث �أهلي ًة ل�ص ّد � ّأي عدوان �ض ّد امل�سلمني والأمة
ارتكاب �أعمال عنف �ض ّد النظام
العربية» ،فهي هزمت تاريخي ًا الكثري من الغزاة( .)45لقد �ص َر َف
ُ
يف املا�ضي الدول َة امل�صرية عن واجبها يف مواجهة التهديدات اخلارجية ،ما �أ�ضعف الأمة ونال من
()46
م�صالح امل�سلمني الأ�سا�سية.

ال�سيا�سات

بالن�سبة �إىل الكثري من اجلماعات الإ�سالمية – وهي الأكرث بروز ًا يف حالة اجلهاديني امل�صريني
وجماعة الإخوان امل�سلمني  -ف�إن املقيا�س الرئي�س لالعتدال هو ما �إذا كانت امل�شاركة ال�سيا�سية
ال�سلمية مقبول ًة داخلي ًا ،ماي�شري �إىل ما �إذا كانت اجلماعة تعتنق حق ًا �أفكار التع ّددية والتناف�س ال�سلمي
يف املجتمع .اليزال على جماعة اجلهاد ،وهي جمموعة م�شتَّتة ولها الكثري من العنا�صر خارج م�صر
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الذين اليزالون ي�ضغطون من �أجل العنف� ،أن تطرح خريطة طريق من �أجل نهج �سلمي نحو ال�سيا�سة.
لكن اجلماعة الإ�سالمية حت ّركت ،من دون �شك ،يف اتجّاه تق ّبل امل�شاركة ال�سيا�سية وقبول حقّ القوى
عبت اجلماعة عن اهتمامها بخو�ض االنتخابات
ال�سيا�سية الأخرى يف الوجود .ويف بيانات خمتلفة ،رّ
يف نهاية املطاف ،وامل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية الربملانية ،واعرتفت بالتع ّددية يف الطيف الإ�سالمي
واملجال ال�سيا�سي امل�صري الأو�سع ،و�أظهرت تقديرها للعنا�صر الأخرى من احلوكمة الدميقراطية.
ويف تغيري وا�ضح ل�شجبها ال�سابق جلماعة الإخوان امل�سلمني النا�شطة �سيا�سي ًا ،ت�ؤ ّيد اجلماعة
الإ�سالمية امل�شاركة ال�سيا�سية يف وثائق املُراجعة باعتبارها و�سيل ًة مقبول ًة و�سلمي ًة لتحقيق الأهداف
الإ�سالمية الرئي�سة ،مثل التطبيق الكامل لأحكام ال�شريعة و�أ�سلمة املجتمع من خالل اعتماد �أعلى
املعايري الأخالقية .كما ينظر القادة من دعاة نهج املُراجعة يف اجلماعة �إىل امل�شاركة ال�سيا�سية على
�أنها فر�صة لبدء االندماج يف ال�ساحة ال�سيا�سية يف م�صر كجماعة ُم َّ
رخ�ص لها قانوني ًا وغري عنيفة
تهدف �إىل تعزيز الإ�سالم ،وحماية امل�صالح الأ�سا�سية امل�سلمني ،و�إ�صالح املجتمع تدريجي ًا )47(.ومع
ذلك ،ال ُتط َرح امل�شاركة ال�سيا�سية كهدف نهائي ،بل كواحدة من و�سائل عديدة غري عنيفة لإحداث
تغيري �إيجابي .ف�إذا ماثبت �أن م�شاركة اجلهاديني الالعنفيني يف الربملانات والهيئات الت�شريعية
ً ()48
الأخرى غري ف ّعالة يف ن�شر الإ�سالم و�إ�صالح املجتمع ،ف�إن وجودها اليعود �ضروريا.
بيد �أن �إمكانية م�شاركة قادة اجلماعة الإ�سالمية �أو �أع�ضائها يف احلياة ال�سيا�سية امل�صرية
�ضئيلة �إن مل يكن معدومة يف الوقت الراهن على الأق ّل .وعلى الرغم من �أن النظام امل�صري ح ّبذ
املراجعات اجلهادية ونبذ العنف� ،إال �أنه تعامل مع م�س�ألة انبعاث اجلماعات من حالة اال�ستبعاد
ال�سيا�سي واالجتماعي على �أنها م�س�ألة �أمنية ،ورف�ض ب�شكل فعلي �إدماجهم يف احلياة ال�سيا�سية
وعرقل حماوالتهم ملمار�سة الن�شاط الدعوي �أو الأن�شطة االجتماعية الالعنفية ،من خالل فر�ض
قيود قانونية وقيود الأمر الواقع عليها .وقد اعرتف قادة نهج املُراجعة يف اجلماعة الإ�سالمية �أنه
من م�صلحة اجلماعة الإ�سرتاتيجية البقاء بعيد ًا عن ال�سيا�سة حتى تتم ّكن من �إعادة ت�أ�سي�س «عالقة
جر َيت معه م� ّؤخر ًا ،جادل ناجح �إبراهيم ب�أن ال�صعوبات املحيطة بعملية
ثقة» مع الدولة .ويف مقابلة �أُ ِ
الدمج ال�سيا�سي للجماعة دفعتها �إىل ت�أجيل حماوالتها يف هذا ال�صدد ،والرتكيز بد ًال من ذلك على
()49
النقاط التي ميكن دخول املجتمع من خاللها ،مثل الدعوة وتوفري اخلدمات االجتماعية.
وتتج ّلى نظرة اجلماعة الإ�سالمية املُ َتغيرِّ ة �إىل ال�سيا�سة �أي� ًضا يف قبول التع ّددية من خالل
االعرتاف بوجود عنا�صر فاعلة �سبق �أن حاولت نزع ال�شرعية عنها ،ومهاجمتها� ،أو �إرغامها على
اخلروج من احلياة ال�سيا�سية .وقبل �أن تقوم بعملية املُراجعة ،تب ّنت اجلماعة نظر ًة عنيف ًة و�إق�صائي ًة
�إىل ال�سيا�سة ،ورف�ضت االعرتاف بحقّ معظم القوى ال�سيا�سية ب�أن تكون ن�شط ًة �سيا�سي ًا ،و�أن ت�ضع
برامج �سيا�سي ًة� ،أو تن�شر �أفكارها يف املجتمع .ويف واقع الأمر ،كانت اجلماعة ت�ستند يف موقفها �إىل
�إنكار تا ّم ل ّأي تع ّددية يف املجتمع وال�سيا�سة خارج نطاق التف�سري ال�ضيق للإ�سالم )50(.وبالن�سبة
�إىل القوى العلمانية ،فقد �أعلنت اجلماعة الإ�سالمية وجماعة اجلهاد تكفري الليرباليني والي�ساريني

عمرو حمزاوي و�سارة غريبو�سكي

امل�صرينيُ ،م َّتهِ م ًة �إ ّياهم ب�أنهم غري م�سلمني )51(.وعلى الرغم من �أن اجلماعة يف مرحلة مابعد
املراجعة التزال تدين الإديولوجيات العلمانية� ،إال �أنها باتت تعرتف بوجود هذه القوى كجزء دائم
من املجتمع وال�سيا�سة امل�صريني ،ماي�ش ّكل خطو ًة �صغري ًة نحو قبول التن ّوع والتع ّددية بحكم الأمر
()52
الواقع.
باتت اجلماعة الإ�سالمية ،يف �إطار الطيف الإ�سالمي امل�صري ،الذي �شهد يف املا�ضي عدا ًء بني
الإديولوجية الإ�صالحية التي طرحتها جماعة الإخوان امل�سلمني وبني التط ّرف اجلهادي ،تتب ّنى
التع ّددية تب ّني ًا كام ًال .وقد ن ّقحت اجلماعة فهمها للإ�سالم لي�شمل جمموع ًة متن ّوع ًة من التف�سريات
الدينية واالجتماعية وال�سيا�سية ،وهي تعرتف الآن بوجود جماعة الإخوان امل�سلمني ،وب�أهميتها
التاريخية كجماعة خدمت ق�ضية الإ�سالم ب�شكل جيد )53(.وتق ّرر اجلماعة ،يف وثائق املُراجعة� ،أن
�إديولوجية جماعة الإخوان الإ�صالحية مت ّثل عن�صر ًا هام ًا من عنا�صر الطيف الإ�سالمي ،حتى �أنها
تعب ب�شكل غري مبا�شر عن احلاجة �إىل حماية حقّ جماعة الإخوان امل�سلمني يف امل�شاركة ال�سلمية يف
رّ
()54
املجتمع وال�سيا�سة.
وتعرتف الأ�صوات امل�ؤ ِّيدة لل ُمراجعة يف اجلماعة ب�أن املواجهة العنيفة مع النظام امل�صري قد
م ّكنت هذا الأخري من قمع اجلماعات الإ�سالمية غري العنيفة واحتوائها ،و�أبرزها جماعة الإخوان
امل�سلمني )55(.فلم َت ُعد اجلماعة تنوي انتهاج �سيا�سات من �ش�أنها جلب العقاب على جماعات �أخرى،
لأنها ترى الآن �أن تن ّوع الطيف الإ�سالمي وديناميك ّيته ،ناهيك عن �شرائحه التي متيل �إىل امل�شاركة،
()56
مطابقة مل�صالح امل�سلمني.
هذه الأفكار تمُ ِّثل افرتاق ًا هام ًا عن اتّهامات اجلهاديني ال�سابقة ب�أن جماعة الإخوان امل�سلمني
مدجنة ،و�أ�ضعفت التعاليم احلقيقية للإ�سالم من �أجل التك ُّيف مع
حت ّولت �إىل حركة معار�ضة ّ
ال�سيا�سة احلزبية وم�صالح النظام .وعلى الرغم من �أن اجلماعة توا�صل التنديد بالإديولوجيات
والقوى العلمانية ،فقد �أ�صبح لديها الآن فهم �أو�سع بكثري ملا ي�ش ّكل تف�سري ًا مقبو ًال للإ�سالم ،وكيفية
()57
ترقية ق�ضيتها يف املجتمع وال�سيا�سة.
لقد �أ ّدى قبول اجلماعة الإديولوجي واللفظي بامل�شاركة والتع ّددية املحدودة �إىل تزايد االنفتاح جتاه
عب اجلهاديون
عنا�صر �إ�ضافية من احلوكمة الدميقراطية .ففي الت�صريحات واملقابالت ال�صحافية ،رّ
َ
االنتقال ال�سلمي لل�سلطة من خالل «الأطر القانونية امل�شروعة
من دعاة نهج املُراجعة علن ًا عن قبولهم
و�آليات امل�شاركة ال�سيا�سية الف ّعالة» ،ودور املجتمع املدين يف امل�ساهمة يف عمليات �صنع القرار يف
املجتمع )58(.وقد �أعرب ناجح �إبراهيم عن �أ�سفه ،نياب ًة عن اجلماعة ،لأن املواجهة العنيفة التي
خا�ضتها اجلماعة مع النظام �أعاقت تعزيز الإ�صالح الدميقراطي يف م�صر ،ماي�شري �إىل �أن ر�ؤية
اجلماعة املن َّقحة لل�سيا�سة امل�صرية هي ر�ؤية دميقراطية )59(.هذا النوع من الت�صريحات يختلف
اختالف ًا جذري ًا عما كان عليه اخلطاب ال�سيا�سي قبل املراجعات ،وهو خطاب �أ ّكد رغبة اجلماعة
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يف �إقامة دولة �إ�سالمية ،ورف�ض كل النماذج الأخرى ،ون ّدد بامل�شاركة ال�سيا�سية بو�صفها خ�ضوع ًا
للنظام .ومت ِّثل �أفكار اجلماعات اجلهادية و�آرا�ؤهم املن َّقحة حول ال�سيا�سة حت ّو ًال دميقراطي ًا جزئي ًا،
كما �أن مواقفهم توا�صل التط ّور مق ِرتب ًة �أكرث من مواقف جماعة الإخوان امل�سلمني.

تف�سري �أوجه التباين بني مراجعات
اجلماعة الإ�سالمية وجماعة اجلهاد

تخ ّلت اجلماعة الإ�سالمية وجماعة اجلهاد عن العنف كو�سيلة لتغيري املجتمع وال�سيا�سة ،ون ّقحتا

املتطرفة عن املجتمع والدولة .ومع ذلك ،ثمة تباين �صارخ بني وثائق املراجعة
�آراءهما ال�سابقة
ّ

اخلا�صة باجلماعتني؛ �إذ يدين ال�رشيف ،يف وثيقة «تر�شيد العمل اجلهادي يف م�رص والعامل»،

العنف ،لكنه يف�شل عموماً ،خالف ًا ملا ورد يف املجموعة ال�شاملة للجماعة ،يف تقدمي ر�ؤى العنفية
َ

ب ّناءة للدولة واملجتمع �أو ال�سيا�سة .فمناق�شات امل�شاركة ال�سيا�سية والتع ّددية وغريها من عنا�صر
الدميقراطية غري موجودة ،كما �أن العديد من �آراء جماعة اجلهاد التي ّمتت مراجعتها ،والتي تتناول
املجتمع والدولة ،تفتقر �إىل تعقيد مراجعات نظريتها ،اجلماعة الإ�سالمية.
ثمة عامالن رئي�سان ي�ساهمان يف تف�سري هذا التباين� .أو ًال ،مراجعات تنظيم اجلهاد تمُ ِّثل تط ّور ًا
جديد ًا ن�سبي ًا� ،إذ ّمت تداول مطبوعاتها للمرة الأوىل يف العام  .2007ومل يكن لدى اجلماعة متّ�سع
من الوقت لتطوير �أفكارها مبا يتجاوز التخ ّلي عن العنف �أو الدخول فع ًال يف املجال العام )60(.وقد
�أفرجت اجلماعة الإ�سالمية ،من جهة �أخرى ،عن وثائق املُراجعة الأ ّولية منذ ع�شر �سنوات تقريب ًا،
وا�ستحوذت على اهتمام وا�سع من اجلمهور امل�صري؛ وا�ستم ّرت �أفكار املراجعة اخلا�صة بها يف
التط ّور .واملقارنة املفيدة بني نهج املراجعة اخلا�ص باجلماعة الإ�سالمية وبني نهج جماعة اجلهاد
تتم مالمَ ْ ُتتَح الفر�صة للأخرية ملوا�صلة م�سار الإ�صالح واالعتدال.
الميكن �أن ّ
ثاني ًا ،على عك�س اجلماعة الإ�سالمية� ،أ�صبحت اجلهاد جماع ًة ُم�شتَّت ًة �إىل ح ّد كبري ،وغري قادرة
على التح ّدث ب�صوت متما�سك ،وهي تفتقر �إىل الت�ضامن الداخلي لإنتاج جمموعة �شاملة من وثائق
وحدة من �أجل نبذ العنف و�إنهاء التط ّرف ،ف�إن ن�شر وثيقة
املراجعة .وبعيد ًا عن تقدمي مبادرة ُم َّ
«تر�شيد العمل اجلهادي يف م�صر والعامل» �أثارت نقا�شات عام ًة الذع ًة داخل جماعة اجلهاد ،مبا
يف ذلك دح�ض �أمين الظواهري� ،أحد كبار قادة تنظيم القاعدة ،لوثيقة ال�شريف؛ وهو دح�ض جرى
تدا ُوله على نطاق وا�سع .واحلال �أن جماعة اجلهاد ُتعاين انق�سام ًا عميق ًا بني عنا�صرها املحلية املتب ّقية
يف م�صر وبني فروعها العاملية التي �إما ان�ض ّمت �إىل تنظيم القاعدة و�إما تف ّككت تنظيمي ًا عن طريق
املنفى يف �أوروبا .والتوفيق بني هذه الفروع وتوحيد كلمتها خلف ق�ضية غريبة على جوهر اجلماعة،
()61
ُيعت رََبان حالي ًا مه ّم ًة م�ستع�صي ًة بالن�سبة �إىل �شرائح جماعة اجلهاد التي تدعو �إىل املُراجعة.

عمرو حمزاوي و�سارة غريبو�سكي

ت�أثريات نهج املُراجعة

على الرغم من �أهمية تنقيح �إديولوجية اجلماعة الإ�سالمية وجماعة اجلهاد ،فقد كانت الت�أثريات
على الأر�ض حمدود ًة نوع ًا ما .فمع �أن اجلماعة الإ�سالمية �أ�صبحت �أكرث قرب ًا من جماعة الإخوان
امل�سلمني الالعنفية يف �آرائها و�أن�شطتها� ،إال �أنها ُم ِن َعت ب�شكل حا�سم من �إعادة االندماج يف املجالني
ال�سيا�سي واالجتماعي يف م�صر .ومع ذلك ،ف�إن مراجعات اجلماعة الإ�سالمية �أ�ضافت عن�صر ًا �آخر
م�ساهم ًة بذلك يف حت ّول الطيف
من االعتدال الديني والإديولوجي �إىل الطيف الإ�سالمي يف م�صرِ ،
كك ّل نحو امل�شاركة ال�سلمية يف املجتمع وال�سيا�سة.
من ال�صعب التك ّهن بالتغيري الذي �ستخ�ضع �إليه جماعة اجلهاد� ،إن ُو ِجد .فالت�أثري احلايل لوثيقة
املُراجعة ،التي و�ضعها �سيد �إمام ال�شريف ،يف مثل هذه اجلماعة املعوملة واملنق�سمة هو مو�ضع تنازع،
بغ�ض النظر عن حقيقة �أنه كان �سابق ًا واحد ًا من ّ
وذلك ّ
منظري اجلماعة الأكرث نفوذ ًا ،وكتب الوثائق
مانحينا �سيد �إمام ال�شريف
الراديكالية التي بلورت تط ّرف جماعة اجلهاد على مدى عقود .ف�إذا ّ
جانب ًا ،فثمة دالئل عدة على �أن اجلماعات اجلهادية ،مثل جماعة اجلهاد ،قد خ�ضعت م�ؤخر ًا �إىل
حت ّوالت �إديولوجية وبنيوية ،و�أخرى خا�صة بالأجيال تعمل على تخفيف الآثار املرت ِّتبة على الأفكار
ربر �أعمالها ب�إ�صرا ٍر وفق ًا �إىل منطق ديني
اجلديدة .على ال�صعيد الإديولوجي ،مل َت ُعد اجلماعات ت ّ
(�أو وفق ًا �إىل دعاة املُراجعة �أو �سوء تف�سري التعاليم الدينية) .ويف حني �أنّ التلقني الإديولوجي ،الذي
ا�ستخدمه اجلهاديون ،كان يف مام�ضى �صارم ًا ومت َقن ًا ،ي�ش ِّبع املج ّندين ب�أهمية الأهداف النهائية
وبتربير حتقيق هذه الأهداف ب� ّأي و�سيلة ممكنة ،ف�إنه الوجود ملثل هذا التدريب يف احلركة العاملية
اليوم� )62(.أما على ال�صعيد البنيوي ،ولأن جماعة اجلهاد ،مثل اجلماعات اجلهادية الأخرى ،تنظي ٌم
م�شت ٌَّت من دون قيادة مركزية ،فال ميكن ن�شر الأفكار امل�ؤ ِّثرة من القمة �إىل القاعدة .ومن ناحية
ق�ضية الأجيال ،يختلف �صغار اجلهاديني ،الذين ي�ش ّكلون اجلزء الأكرب من ع�ضوية جماعة اجلهاد،
�شباب حم َبطون
اختالف ًا جذري ًا عن �أ�سالفهم ب�أهدافهم ور�ؤيتهم للعامل .ف�أع�ضاء اجلماعة هم الآن ٌ
عموم ًا ،وغالب ًا ماي�شعرون بامللل وي�سعون �إىل قطف ثمار فورية من خالل االن�ضمام �إىل احلركة
اجلهادية )63(.ويف مثل هذا ال�سياق ،من املُ َر َّجح �أن تبدو �أفكار املُراجعة و�آرا�ؤها وقد عفا عليها
الزمن نوع ًا ما.
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مركز كارنيغي لل�رشق الأو�سط
مقره بريوت يف لبنانّ � .أ�س�سته م�ؤ�س�سة
مركز كارنيغي ال�رشق الأو�سط هو مركز �أبحاث ّ
ويعنى املركز بالتح ّديات التي تواجه التنمية ال�سيا�سية
كارنيغي لل�سالم الدويل يف العام ُ .2006
واالقت�صادية والإ�صالح يف ال�رشق الأو�سط العربي ،ويهدف �إىل ت�سليط ال�ضوء على عملية

ي�ضم املركز كوكبة من
التغيري ال�سيا�سي يف املنطقة وتعميق فهم الق�ضايا املعقدة التي ت�ؤثّر عليه.
ّ

ال عن �أنه يتعاون مع باحثي كارنيغي يف وا�شنطن ومو�سكو وبكني
كبار الباحثني يف املنطقة ،ف�ض ً

وعدد كبري من مراكز الأبحاث يف ال�رشق الأو�سط و�أوروبا ،لتقدمي بحوث جتريبية معمقة
ويوفِّر هذا
خا�صة بال�سيا�سات املتعلّقة ب�ش�أن الق�ضايا احلا�سمة التي تواجه بلدان و�شعوب املنطقةُ .

املعمقة
النهج املميز ل�صانعي ال�سيا�سات واملمار�سني والنا�شطني يف كل البلدان التحليل والتو�صيات َّ

باملعرفة ووجهات النظر من املنطقة ،وتعزيز �آفاق الت�ص ّدي بفعالية للتح ّديات الرئي�سية.
ملزيد من املعلومات الرجاء زيارة املوقع الإلكرتوينwww.carnegie-mec.org :

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل
م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي م�ؤ�س�سة �أبحاث خا�صة التتوخى الربح وت�ضم باحثني ي�سعون

�إىل و�ضع درا�سات مع نظرائهم من م�ؤ�س�سات �أخرى من خالل البحث والن�رش واالجتماع
و�أحيان ًا عرب �إن�شاء �شبكات دولية وم�ؤ�س�سات جديدة .ومتتد اهتماماتهم �إىل مناطق جغرافية

وا�سعة وعالقات بني احلكومات والأعمال واملنظمات الدولية واملجتمع املدين،مع الرتكيز على
القوى االقت�صادية وال�سيا�سية والتكنولوجية التي تقود زمام التغيري العاملي.

وا�ستناد ًا �إىل الت�أ�سي�س الناجح الذي �شهده مركز كارينغي يف مو�سكو �أ�ضافت امل�ؤ�س�سة مراكز يف

ال يف وا�شنطن ومو�سكو �إنطالق ًا من فكرتها
بيجينغ وبريوت وبروك�سل �إىل مكاتبها املوجودة �أ�ص ً
الريادية القائلة ب�أن �أي جلنة ا�ست�شارية مهمتها امل�ساهمة يف الأمن واال�ستقرار واالزدهار يف

العامل ت�ستدعي يف �صميم عملياتها وجود ًا دولي ًا دائم ًا ونظرة متعددة اجلن�سيات.

ملزيد من املعلومات الرجاء زيارة املوقع الإلكرتوينwww.CarnegieEndowment.org :

�أوراق كارنيغي
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م�رص،عمرو حمزاوي و�سارة غريبو�سكي
•جماعة الإخوان امل�سلمني امل�رصية :م�شاركة الإ�سالميني يف بيئة �سيا�سية ُمغلَقة،عمرو
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ّ
• «ترميم النوافذ املتك�سرّ ة»� :إ�صالح قطاع الأمن يف فل�سطني ولبنان واليمن ,يزيد �صايغ.
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•الإدارة الأوروبية لل�رصاع يف ال�رشق الأو�سط :نحو مقاربة �أكرث فعالية ،موريال �أ�سبورغ.
• الطفرة النفطية يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي  : 2008 - 2002حتديات قدمية وديناميات
املحية ،مارينا �أوتاوي.
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رّ

متغية� ,إبراهيم �سيف.
رّ
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