
  

  

  في فكر السلفية الجهاديةفي فكر السلفية الجهادية
  ))يادةيادةــاعة القاعة القــد إىل صند إىل صنــوحيوحيــمن التمن الت((

  

  
  :بقلم

  ازيــجـرم حـأك. د
  امعيـاذ جـكاتب وأست
  

  :تنسيق محبه
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  الصفحة  املوضوع
  ٤  قالتنسيمقدمة 
m  ٦  

  ١٠  لغة السلفية الجهادية في مسائل معينة: المحور األول
  ١٠  ثقافة التوحيد: الًأو

  ٢٣  "حماربة الطواغيت: "ثانيا
  ٣١   بيكو، واقع وثقافة–سايكس : ثالثا

  ٤٠  العلماء والفقهاء، أي دور؟ وأية وظيفة؟: رابعا
  ٥٠  صناعة القيادة: المحور الثاني

 ٥١  الراية، لألمة؟ أم للجماعة؟: أوال
  ٦٢  القيادة، مواصفات وشروط: ثانيا

  ٧٦  خالصة القول
  ٨٠  قائمة املصادر واملراجع
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  مقدمة التنسيق
  

  :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد
كحق -فقد بحثت عن تعريف للدكتور أكرم حجازي ألضعه في مقدمة هذا البحث             

 ال يفـي    في مدونته، وهو تعريف مختصر بل معتـصر،       ما   فلم أجد إال     -من حقوقه 
لمست فيه اإلنـصاف    قد   و قلمه،ل  من خال  إالعرفته  ما   -حفظه اهللا - والدكتور   .بحقه

  والتجرد للحقيقة ولو على مخالفـة الكثيـر مـن البـاحثين    -!العزيز في هذه األيام  -
  .-نحسبه كذلك- واألكاديميين واإلعالميين

 األحـداث لتعليق علـى  لتفيد منه كثير من الفضائيات  في الواقع جدير بأن تس    هو  و
، ذلك أنه من أصدق مـن        طرفاً فيها  السلفية الجهادية كون  لتي ت  خاصة تلك ا   ،الجهادية

فهو أحق باالستـضافة    .. رأيت من المحللين في تفسير وجهة النظر السلفية الجهادية        
 وتلبسهم بمـا     الفضائيات ليصموا آذاننا بغثائهم وفلسفتهم     علىمن يخرجون   م كثيرمن  
 خبير بـشؤون اإلرهـاب، وآخـر     فهذا خبير بالجماعات اإلسالمية، وذاك      (وا  عطَلم ي

 هي التـرويح علـى   هؤالءمثال الستماع أل واإليجابية الوحيدة ل  ) الخ…بشؤون القاعدة 
 ونخفف عنها أعباء الحياة، ولكن ننصح بعـدم  نرفه عن أنفسناالنفس، فال بأس بساعة    

  !..اإلكثار، ألن كثرة الضحك تقسي القلب 
 الفضائيات تتحرى الحق والحقيقـة      إذا كانت تلك  فدكتور أكرم حجازي أحق منهم      

  !في برامجها
منصفون وذاع صيته   فقد عرفه ال  .. إن شاء اهللا   ال يضير الدكتور  وأما تجاهلهم له ف   

، ال كما تريد أمريكـا    على الواقع    الجادين في بحث الحقيقة وفهم األمور كما هي          بين
  .وهم في شوق دائم لجديد بحوثه ومقاالته

  
 الموجـودة  المعلومات اليـسيرة لدكتور أكرم، إضافة إلى هذا ما أحببت قوله عن ا     

 /com.maktoobblog.drakramhijazi://http: على العنوان التالي  على مدونته،   
  :، والتي جاء فيها
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  أكرم حجازي. د: االسم
  األردن: البلد

  ١٩٦١، ١نيسان: تاريخ الميالد
  تعليمي/ أكاديمي : المهنة

  com.yahoo@drakramhijazi: البريد االلكتروني
  

  :عملي في التنسيق
  .لم أقم بشيء يستحق الذكر

 عنـد الـسلفية     )الطواغيت(على بحثه لمسألة    أضفتها   تعليقات بسيطة     أن هناك  إال
 فـأوردت فيهـا بعـض       -هدون قصد من  -بارات موهمة   الجهادية، فقد جاءت فيها ع    

  .النقوالت عن علماء السلفية الجهادية إلزالة اللبس
ذروة -قلت   [عبارةوللتفريق بين تعليقاتي وتعليقات الدكتور فقد كنت أقدم للتعليق ب         

وسبب حرصي على إزالة اللبس الحاصل كون الدكتور وفقه اهللا يذكر           :....]. -السنام
واهللا . فسر األمور بحسب نظرة السلفية الجهادية لها ال بحسب نظرته هـو        مراراً أنه ي  

  .الموفق
  

خير الجزاء وأن يوفقه لكـل      حجازي  أسأل اهللا عز وجل أن يجزي الدكتور أكرم         
خير وأن يحفظه من شياطين اإلنس والجان، وأن يجعل أعمالنـا وأعمالـه خالـصة               

  .. صواباً على الوجه الذي يرضىه الكريمهلوج
  

  ...وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين
  

  ذروة السنام
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m  
  

يف يوم مجعة من أواخر الثمانينات من القرن املاضي، كنت واقفا أمـام مقـر عملـي        
وقريبا من املسجد يف إحدى البلدان العربية رفقة أحد الزمالء، وأمام ناظرينا وعلى مقربة               

احنة صغرية وهي تقل جمموعة من الشباب امللـتحني وهـم           من موعد الصالة، توقفت ش    
يرتدون جالبيب بيضاء، مث بدؤوا يرتلون من الشاحنة بصعوبة ليقع بعـضهم أرضـا أو               

! ينفلت اآلخر فيمسك به زميله وثالث يتلمس األرض بقدمه كما لو أنه خيشى الـسقوط              
حررون فلـسطني؟   أهؤالء سـي  : وبينما أراقب املوقف وكزين زميلي يف خاصريت ساخرا       

  أتراين أخالفك الرأي؟: وللحق فقد ضحكت من املشهد وقهقهت وقلت له
يف تلك األيام، وقبل عشرين عاما على وقوع املشهد، مل تكن السلفية اجلهادية، الـيت               
كانت ختطو آنذاك خطواا األوىل، لتثري كثريا فضول الباحث أو املراقب، ومل يكن أحـد    

يت يوم ميكن أن يهتز فيه العامل بأسره من فعل هؤالء الذين كانوا             ليصدق أو يتخيل أنه سيأ    
 ما موضعا للسخرية واآلن هم يف دائرة صناعة احلدث العاملي، ويف دائرة القلـق               يف حنيٍ 

  .العاملي، بل ويف دائرة احلرب العاملية على ما يسمى مكافحة اإلرهاب
بعهم بـسهولة، كيـف     كيف ينتظمون؟ ال أحد يعرف، من هم؟ ال أحد يستطيع تت          

يتجندون ويتكاثرون؟ هي مشكلة املشاكل، من يدعمهم وميوهلم بعد جتفيـف منـابعهم؟    
الكل خيمن ويتنبأ، ما هي أطروحام واستراتيجيام؟ قلَّ من يعلمها أو يعرب عنها خـال               

  الباحثون الذين غفلوا   األعضاء واألنصار وبعض املراقبني ممن يعدون على األصابع، ونسبياً        
وعليه فإننا نقر مسبقا أننا لسنا      . عن الظاهرة فباغتتهم على حني غرة وطعنت يف كفاءم        

بصدد ظاهرة تقليدية مألوفة، ولعل يف هذا بعض العزاء، فال الغربيـون املعاصـرون وال               
فما الذي ميكن   . العرب وال املسلمون يف شىت أحناء العامل وال غريهم أيضا عاشوا مثيال هلا            
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الَم اليوم، وليس األمس، مبسلميه ونصاراه وبوذييه وهندوسييه وملحديه مـن           أن يفهمه ع  
 بيكـو   -أطروحات السلفية اجلهادية عن قضية التوحيد أو الراية أو احلاكمية أو سايكس           

  بينما هو غارق حىت ناصيته باحلداثة والعوملة ولغة السوق؟
ثري من املصداقية عند    بالتأكيد فهذه األطروحات ليست موضع ترحيب وال تتمتع بالك        

أقران السلفية اجلهادية، أو أا منبوذة، فهي بنظر البعض مستحيلة التحقق ومتطرفة عنـد              
البعض اآلخر وخارجية عند ثالث وباعثة على الفنت عند رابع وسبب رئـيس يف تـشويه          

ولكن هذه التوصـيفات ال ختتلـف       . اإلسالم عند خامس ومشبوهة عند سادس وهكذا      
سبة للسلفية عما واجهه حممد بن عبد الوهاب ومن بعده أئمة الدعوة النجديـة              كثريا بالن 

حني جهروا يف دعوم إىل التوحيد، بل أا ال ختتلف عما واجهه الرسول صلى اهللا عليه                
وسلم بنفسه يف أعقاب حادثة اإلسراء واملعراج، فمن صدق حينذاك، غري قلة يف مقدمتها              

ن ما وقع كان حقيقة؟ فهل سيصدق أحد أن ما تفعله السلفية            الصحايب اجلليل أبو بكر، بأ    
  اليوم منطقي؟ أو مشروع؟ أو ممكن التحقق؟     

 سبتمرب وحرب العراق وما أعقبهما مـن ظهـور اجلماعـات            ١١ال شك أن ضربة     
 لفهم الظاهرة، وال شـك     اجلهادية ويف مقدمتها تيار السلفية اجلهادية مثل فرصة مثينة جداً         

م اجلهادي اإللكتروين عرب عشرات الشبكات اجلهادية قد وضع النقـاط علـى             أن اإلعال 
الكثري من احلروف وجنح إىل حد كبري يف استفزاز الباحثني والدارسني لالطـالع علـى               
حقيقة اخلطاب السلفي اجلهادي ليس من خالل الرموز فقط بل، وهو األهم، من خـالل          

.  واملنظرين وما يطرحونه من مواقـف ورؤى       رؤية الرواد والكتاب والعلماء وطلبة العلم     
واحلقيقة أن هذه األطروحات، الواقعة يف إطار حـرب األفكـار الـدائرة يف سـاحات                
املنتديات بني خمتلف التيارات اإلسالمية اجلهادية وغري اجلهادية، كـشفت عـن بعـض              

ـ       . مكنونات الظاهرة وكيفية التصدي هلا بالبحث      درة لكن، يبقى اإلشكال الـرئيس يف ق
الباحث على االستمرار يف متابعة الظاهرة اليت نؤكد، للمرة الثانية، بأـا مرهقـة جـدا       
ومهمة عسرية للغاية خاصة ما تصدره الشبكات أو ما يدور يف املنتديات مـن حـوارات     
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 باشتماله علـى   وهائالً خاماً معرفياًساخنة وتعبري عن املواقف اليت متثل، وال ريب، رصيداً       
يل وخمتلف التوجهات، ولعل معاينة كربيات القضايا اليت تطرحهـا الـسلفية            أدق التفاص 

  .، أن خيرج عن هذه الساحاتاجلهادية ال ينبغي، منهجياً
يف مناسبات سابقة، كنا قد حبثنا يف جذور نشأة السلفية اجلهادية، وسلطنا الضوء على              

إلقـاء املزيـد مـن      ، ودون رمحة، ب   ، ولكن عذرية الظاهرة تتسبب دوماً     ١بعض أفكارها 
التساؤالت الغزيرة عن ماهية هذه األطروحات حبسب فهم السلفية اجلهادية هلـا؟ ومـن              
يصنع القيادة فيها؟ وبأية شروط؟ ووفق أية آليات؟ وملاذا حتتاج األمة إىل قيادة؟ ورايـة؟               

ـ     ة وما عالقة سايكس بيكو بنوعية القيادة؟ وملاذا ترفض السلفية تسليم القيادة أليـة مجاع
أخرى؟ أما ملاذا هذا العناء فألن الظاهرة مل جير توصيفها حىت اآلن، وملا يكـون األمـر                  

  كذلك فهل مبقدورنا، كباحثني، حتليلها؟ ناهيك عن نقدها؟
األكيد أن التساؤالت كثرية وكبرية، أما اإلجابات فقليلة إن مل تكن نادرة أو خاويـة               

      بلغتها هـي ال بلغـة   ا ما زالت تقدم خطاباً    إنْ وجدت، واألسوأ أن السلفية اجلهادية ذا 
، إذا ما قسناه بلغة العلم، فهو أقرب إىل خطاب النخبة منه            العصر وال بلغة العامة، وخطاباً    

إىل خطاب العامة من الناس مبن فيهم املثقفني، فإذا نـادت الـسلفية، مـثال، مبقاومـة                 
 على اإلمـام، وإذا     ته خروجاً  على احلاكم وحده وعد    أسقطته الغالبية حصراً  " الطاغوت"

رأت فيه العامة واخلاصة فتنة ورجعية وخروجـا عـن          "  بيكو –سايكس  "نادت مبحاربة   
التحديث وسنن التغيري، وإذا رحبت معركة وصفوها باإلرهاب وإذا خـسرا محلوهـا             
املسؤولية، ومع كل هذه التناقضات تستمر السلفية اجلهادية كظاهرة يف حتـديها دون أن              

... ت كثريا ملا ينتظرها، هكذا هي يف أفغانستان والعراق ولبنان والشيشان وباكستان             تلتف
وبصورة تبعث على الدهشة فعال حيثما وجدت، فما من مجاعة جهادية أو حركة حتـرر               
سابقة عليها اشتغلت بنفس الطرق واألدوات ماضيا وحاضرا، ولعلنا كنا نسمع ونراقـب             

                                                
) ١: (العالمي، وینصح بالعودة إلى. في دراستین سابقتین للباحث ثمة محاولة استكشافیة في المحاور األولى لبعض األفكار الھامة لدى التیار الجھادي 1

ال صین تح ت مجھ ر ال سلفیة     ) ٢( و ٩/٢٠٠٦ /٣١ – ٢٨ ص حیفة الق دس العرب ي، أرب ع حلق ات ابت داء م ن        –رحلة في صمیم عقل ال سلفیة الجھادی ة      
  .٧/١/٢٠٠٧، خمس حلقات ابتداء من ٣٢٦ - ٣٢٢ صحیفة الوقت البحرینیة، العدد –الجھادیة 
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اوالت سياسية من مجاعات جهادية ووطنية تبدي استعدادها        على الدوام، وملّا نزل، عن حم     
للمفاوضات ولو بشروط بينما مل نقع على أية مبادرات من هذا النوع من قبل الـسلفية                
اجلهادية اللهم تلك اليت ال ختلو من إهانة للقوى الغازية وبشروط عـسكرية صـرفة أو                

  .١شرعية

                                                
أمی ر  (، أو دع وة أب و عم ر البغ دادي     ٢/٢٠٠٦ /١٨ أو ١٧كالھدنة التي عرضھا بن الدن على العالم الغربي والتي وردت في شریط فیدیو بت اریخ      1

وق ل ج اء الح ق وزھ ق     "للقوات األمریكیة وحلفائھا إلى االنسحاب أفرادا دون معداتھم وأسلحتھم الثقیلة من البالد ف ي خطاب ھ   ) إلسالمیةدولة العراق ا 
  .٢٠٠٦ / ١٢ / ٢٢، تسجیل صوتي "الباطل
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  ائل معينةلغة السلفية الجهادية في مس: المحور األول
  

 أن نقبل أو نرفض لغة القوم بقدر ما يهمنـا        بداية ال بد من احلسم بأنه ال يهمنا مطلقاً        
معرفة املعىن وما ترمي إليه حقيقة، إذ أن الظروف ال تتيح لنـا أكثـر مـن التوصـيف                   

 نفهم بعض ما تشي به من مضامني ما زالت خبيئـة أو أـا          والتحدث بلغة الظاهرة علناً   
لفهم خاصة وأا تطرح بلغة العلم الشرعي فيما الغالبية الساحقة من األمـة             عصية على ا  

بعيدة عن العلم بعقيدا أو فهم مراميها، فلنتحدث إذن بلغة ميسرة قريبة من األفهام، مـع   
التأكيد على أننا ال نرى غضاضة يف استخدام أدوات حتليل من شأا أن تساعد على فهم                

لك بأي حال من األحوال املس جبـوهر املـسائل املطروحـة أو             الظاهرة دون أن يعين ذ    
  .إحداث أي خدش يقلل من قيمة التوصيف

   
  :ثقافة التوحيد: أوال

". من أصعب املهمات توضيح الواضحات    : "يردد الشيخ أسامة بن الدن حكمة تقول      
إذ ما  ولعل أصعب قضية يف عقل السلفية اجلهادية وأثقلها على املسلم هي قضية التوحيد،              

هذه القضية، بداية، تعين يف اللغة اإلفـراد والتفـرد   . من قضية يعادل وزرها وزر التوحيد  
الذي ال نظري له وال شريك، ويف االصطالح الديين هو الشهادتان وحتقيـق مقـصودمها،             

  :وأول األركان اخلمسة، ويقسم إىل ثالثة أقسام
لق وامللك والتدبري واإلحيـاء     توحيد الربوبية، وهو إفراد اهللا تعاىل بأفعاله كاخل        •

  . واإلماتة، وحنو ذلك
 توحيد األلوهية، وهو إفراد اهللا تعاىل جبميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قوالً            •

، ونفي العبادة عن كل ما سوى اهللا كائنا من كان، وميكن أن يعـرف               وعمالً
ه اخللل، ومن أجله    توحيد اهللا بأفعال العباد، وهذا النوع هو الذي وقع في         : بأنه
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وقعـت   بعثت الرسل، وأنزلت الكتب، وخلق اخللق، وشرعت الشرائع، وفيه        
  .اخلصومة بني األنبياء وأقوامهم

توحيد األمساء والصفات، وهو إفراد اهللا عز وجل مبا له من األمساء والـصفات               •
 :عرب

 عليه وسـلم   إثبات ما أثبته اهللا لنفسه يف كتابه أو ما أثبته له الرسول صلى اهللا             ) ١(
و تعطيل حلقائقها   من األمساء احلسىن والصفات من غري حتريف هلا أو تأويل ملعناها أ           

   و،أو تكييف هلا
  . كل عيب، ونفي ما نفاه عن نفسه من صفات النقص ترتيه اهللا عن) ٢(
  

ولكن يف الواقع ماذا نفهم من التوحيد غري ظاهر القول؟ بل ما هـي العالقـة بـني                  
قع املعيوش؟ وإذا ما طبق املفهوم على السياسة واالقتصاد والثقافة واجلهـاد            التوحيد والوا 

وغريها من دروب احلياة االجتماعية والدينية فهل سيختلف األمر؟ وهل سيكون للتوحيد            
  معىن خمتلف عما هو كائن؟

إنه اإلسالم، ولـو    : ما هو دينك؟ ألجاب على الفور     : لو سألت مسلما سؤاال بسيطا    
هل تقبل أن تكون نصرانيا أو يهوديا؟ ذلك أن الوجـه اآلخـر             : ازه فاسأله أردت استفز 

ِإنَّ الشرك لَظُلْـم    { ومن يتخذ من التوحيد دينا له فألنه يدرك قطعا        . للتوحيد هو الشرك  
  ِظيموعليه فإذا ما تلقى مسلما، أيا كان تدينه، وصفا له بالنـصراين أو         )١٣لقمان  (} ع ،

واقع، كمن تعرض لشتيمة وإهانة من العيار الثقيل، ولعلي أذكر حادثة           اليهودي فهو، يف ال   
وقعت يف إحدى حافالت النقل العام يف اجلزائر حني صعد أحد املخمورين إليهـا وهـو               
يتأرجح مينة ويسرة على الركاب حىت هوى على السائق سقوطا فاغتاظ وره موخبا إيـاه        

أنت يهودي؟ فما كان مـن الرجـل إال أن    ، مبعىن هل    "راك يهودي؟ :" على سكره قائال  
جن جنونه وخرج عن كل طور وهو يشتم ويصيح ويعربد حمتجا على الوصف ومـرددا               

أنا أقول  ... أنا موحد   ... أنا موحد   ... أنا مسلم موحد، أنا كافر؟ أنت اليهودي        "عبارة  
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ملقابل، إذا اختلف   ، ويف ا  ..."ينعن بوك يا ِولْد     ... ال إله إال اهللا وأنت تقول عين يهودي         
أحدنا مع اآلخر أو طغى أو غضب ترى من حوله يتطوعون لزجره وإعادتـه إىل جـادة                 

  ".صلي على النيب"أو " وحد اهللا: "الصواب بالقول
هاتان صورتان تعكسان، وال شك، مكانة التوحيد يف نفسية الفرد، لكن هل ميكـن               

متياز، أما من حيث املبدأ عامة      القول أن األمة على توحيد خالص؟ سؤال يصلح للبحث با         
ومشاهد احلياة االجتماعية والثقافية اليومية خاصة فليس من الصعب اإلجابة عليه بالنفي،            
بل أن من يقرأ الكتب التارخيية يف املائيت سنة األخرية من احلكم العثماين سيصاب بدهشة               

لناس، واليت وصـلت يف     من فظاعة أمناط احلياة االجتماعية واالقتصادية اليت سادت بني ا         
مناطق كثرية خاصة يف شبه اجلزيرة العربية إىل ما يشبه الردة، فالفساد والرشاوى وأسعار              
الفائدة واالبتزاز والسلب والنهب واإلغارات القبلية والسمسرة والنفاق والكذب والزوايا          

ـ            ارزة يف  واالستغاثة بالسحرة واملشعوذين واألموات والتربك يف القبور كانت عالمـات ب
حياة الناس الذين تعاملوا معها كما لو أا عادات اجتماعية وحقائق راسخة خاصة وأننـا       

  . نتحدث عما يشبه القيم اليت عاشت بني الناس وبلغت من الزمن عتياً
على أن أغرب ما يف كَتبة هذا التاريخ أن الباحث قد ال جيد يف متوا وال حواشـيها                  

خمالفة شرعية ال من شيخ وال من مؤرخ وال من عامل أو فقيه، ولوال               إىل    أو تلميحاً  إنكاراً
بعض احلركات اإلسالمية والدعوية كالوهابية يف اجلزيرة وغريها يف السودان ومصر لكان            

أومل يشعر هؤالء الناس من األجداد أن الشرك يداخلـهم          : حقا على املرء أن يتساءل فعالً     
الم وبدعهم، أقرب ما يكونوا إىل الشرك من قـرم    من كل ناحية؟ وأم باتوا، يف ضال      

إىل التوحيد؟ وهل ميكن احلديث يف ظل هذا النمط من احلياة عن جمتمع إسالمي أو أمـة                 
  مسلمني؟ 

احلقيقة ملن يطلع على جمريات احلياة االجتماعية العربية يف أواخـر احلكـم العثمـاين              
فـأي  . ت وثنية أكثر منها جمتمعات إسالمية   سيغلب عليه الشعور وكأنه يقرأ تارخيا تمعا      
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                 لُـفم وغلظـت طبـاعهم وجنوع من التوحيد هذا الذي جيعل أهله ممن قست قلو
  سلوكهم؟ بينما الدين املعاملة؟ 

، ومنذ قرون من الزمان، تبدو أبعد ما تكون عن التوحيد رغـم أـا               ١إذن لعل األمة  
كيف يكون حاهلا وهـي خـارج هـذا    عاشت يف خضم غطاء إسالمي ممثال باخلالفة، ف      

الغطاء منذ حنو قرن من الزمن؟ أال ينطبق عليهم حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم حـني                 
إذا تبايعتم بالعينة، وتبعتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد، سـلَّط اهللا             :"قال

  ؟"عليكم ذُال ال يرفعه عنكم حىت تعودوا إىل دينكم
لعل أهم ما أجنزته السلفية اجلهادية يف التاريخ الراهن هلذه األمـة أـا              يف املقابل ف  

أعادت إحياء وتفعيل التوحيد كأهم مصطلح شرعي على اإلطالق ال يوازيه يف املكانة             
 ملفهـوم التوحيـد      فهي تقيس كل سلوكها وفعالياا طبقاً      .والعمل حىت إعالا للجهاد   

الذي سيؤدي العمل به إىل إعادة استنبات جديـدة           الباروميتر ودالالته وشروطه بوصفه  
لكل التشريع اإلسالمي حبيث يكون بديال عن كل التشريعات األخرى ويـسعى خللـق              

 –ثقافة مغايرة على النقيض من كل الثقافات واأليديولوجيات اليت جلبتها معها سايكس             
  . بيكو

اليات تقع على مـستوى  ال ريب إذن أن عقيدة التوحيد ينبغي أن تكون مقدمة ألية فع     
 يف اللغة وال جمرد اصطالح يف الدين، ذلـك أن           األمة باعتبارها منهاج حياة وليست قوالً     

 يف احلكم على النوازل اليت       الفيصل الزج باملفهوم يف خضم احلياة اليومية سيقدمه باعتباره       
قاد والوطن  قد تصيب الفرد واجلماعة واألمة مثلما هو الفيصل يف احلكم على سالمة االعت            

واملقدسات واحلقوق والواجبات، وهو الفيصل يف احلكم على كل فعل أو سلوك، وهـو              
                                                

كمفھوم متداول، لكنھ ل یس معروف ا حت ى اآلن     أحد الباحثین اإلسالمیین ممن یھتمون بمعالجة المفاھیم والمصطلحات الشائعة یتساءلون عن ماھیة األمة   1

أصبحنا ال ندري من نحن ھل نحن ننتمي إلى أمة )حتى(تعرضت للتخریب والتدمیر منذ قرنین من الزمن "من أكثر المفاھیم التي " األمة"محتواه، ویرى أن 

إسالمیون؟ وھل نحن اشتراكیون أم رأسمالیون أم لیبرالیون؟ وھل واحدة أم أمتین أم أمم شتى؟ وھل نحن امة عربیة أم أمة إسالمیة؟ وھل نحن قومیون أم 

على ". مفھوم األمة والھویة: مفاھیمنا وُمصطلحاتنا: "محمد أسعد بیوض التمیمي: راجع مقالة". نحن مسلمون أم علمانیون؟ أم ھل نحن خلیط من كل ھؤالء؟

  :  موقع مفكرة اإلسالم

http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=50417.  
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الفيصل يف االجتماع واالنقسام، بل هو الفيصل يف تقرير األمور لكل املوجـودات مـن               
وهذا يعين أنه ما من مرجعية ميكن أن يعتد ا غـري التوحيـد              . خلق اهللا وما ينتج عنها    

، وهذا ينسحب على األيديولوجيات والـسياسات       رعا وقاصرة عقال  وإال فهي باطلة ش   
زخـرف القـول    "هذا هو االعتقاد عند السلفية اجلهادية ودونه        . ذات املصادر الوضعية  

لذا فإن أول ما تعنيه السلفية بالقول أن كل سلوك خيالف عقيدة التوحيـد         ". واحلياة الدنيا 
ر ما، ويف هذه احلالة فصاحب الـسلوك        هو بالضرورة سيكون واقعا خارج التوحيد بقد      

بـاآلمث أو العاصـي أو      : املخالف ميكن أن يحكَم عليه، حبسب قربه أو بعده عن التوحيد          
الفاجر أو الفاسق أو الظامل أو املفارق للجماعة أو الكاذب أو املنافق أو الضال وصوال إىل                

  .املرتد والكافر
قاط املفهـوم علـى احليـاة االجتماعيـة         بطبيعة احلال تنتظر السلفية اجلهادية من إس      

واالقتصادية تغريا جوهريا يف أمناط املعيش والـتفكري والـسلوك اإلنـساين والـسياسي              
واالقتصادي والثقايف، حبيث يغدو التوحيد معيارا لـسالمة اإلميـان وحـسن الـسلوك              

وإذا وعقالنيته مبا أنه لن يصدر عن اهلوى بقدر ما سيتقيد مبتطلبات احلكـم الـشرعي،                
 بيكو يمن على األمة عرب جتزئتها وتفكيكها وغزوها بثقافات وافـدة            –كانت سايكس   

واستباحة أراضيها ومقدساا وحرماا واملساس بدينها وعقيدا وفرض األنظمة والقوانني          
فإن تفعيل ثقافة التوحيـد سـيكون        لق أمناط ثقافية ومعيشية تالئمها     وخ ١الوضعية عليها 
. خمرجات العقلية الوضعية ومن يدافع عنها أو يروج هلـا أو حيتمـي ـا              باملرصاد لكل   

ِللِّه وِللرسوِل ِإذَا دعـاكُم  {  لالستجابةوسيجد املسلم نفسه، حتت سقف التوحيد، مدعواً      
   ِييكُمحا يوليس لصناديق االقتراع والـصراعات الفكريـة واحلزبيـة         ) ٢٤األنفال  (} ِلم

، كما سـيجد    ت والتحالفات املشبوهة واملصاحل التنظيمية واحلزبية     واملفاوضات واملساوما 
 القـانون اإلهلـي أو القـانون الوضـعي، والعدالـة         نفسه مدعوا لالختيار بني ثنائيات    

االجتماعية أو الظلم، واالستقامة أو الفساد، واجلهاد والتـضحية أو الـسالمة والـذل،              

                                                
  .٢٠٠٧ / ١ / ٢٣أیمن الظواھري، المعادلة الصحیحة، شریط مرئي، مؤسسة السحاب، . د 1
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امة أو امليوعة، واحلق أو الباطل، وهكـذا        والتواضع أو الِكبر، والصدق أو الكذب، والصر      
  .وصوال إىل التوحيد مقابل الشرك

ورغم أن احلقيقة الصارخة يف أيامنا تثبت أن التوحيد غدا، منذ زمن لـيس بالقليـل،              
إشكالية عصية على الفهم وااللتزام لكن ال مفر منها وال بديل عنها وال ميكن املـساومة                

عقيدة ليست من صناعة البشر وال الظروف، وألا عقيـدة         فيها أو عليها، إذ أن التوحيد       
ربانية خالصة فهي من احلسم حبيث ال تتقبل أية اجتهادات أو رؤى أو تأويالت خارج ما                
تفرضه من شروط، وال تقبل بأية مربرات تارخيية جتاه هذه اجلماعة أو تلك، وال تتـسامح      

لوالء هللا ولرسوله وللمؤمنني والـرباء      مع أية مواقف سياسية إال بإخضاعها حكما لعقيدة ا        
وعليه فإن التوحيد بالنسبة للسلفية هو عقيدة كالسيف        من الشرك والكفر والطواغيت،     

 ظاهرا أو باطنا،     تقسم وال تقبل القسمة، وتأمر فال تقبل نفاقا وال كذبا وال إفكاً            القاطع،
جتادل، وتبقى هي وما دوا من      وتقهر وال تقْهر، وتفضح كل تقيا وال تبايل، وتفرض وال           

فَِإنما يجاِهد ِلنفِْسِه   {:عقائد وأيديولوجيات تزول، أما من اختار اجلهاد فله القول الفصل         
    الَِمنيِن الْعع ِنيلَغ وأما من تأول وثَقُل عليه التوحيد فلن يفيده         .١ )٦العنكبوت  (} ِإنَّ اللَّه

الْحق ِمن ربكُم فَمـن شـاء      {: و جنح يف مسعاه، إذ أن     يلّ النصوص وال العبث ا حىت ل      
   كْفُراء فَلْين شمِمن وؤفالدوران ينبغـي أن     "احلق أحق أن يتبع   "، وألن )٢٩الكهف(} فَلْي ،

  .وليس حيث تستدعي الظروف واملصاحل وموازين القوى ٢"تدور العقيدة"يتجه حيث 
القتصاد والسياسة واالجتماع والعلم واألخالق     هذا املنطق الصارم ميكن إسقاطه على ا      

واملقارنة مع منطـق الوضـعية،      ... واملعامالت والعالقات االجتماعية والروابط القرابية      
ولكننا سنتتبعه هنا فقط يف ساحات اجلهاد حيث جيري تفعيله على نطاق واسع باتـساع               

ة أبناءهـا عليـه، وأي      الساحات، وسنالحظ أي نوع من العقليات تريب السلفية اجلهادي        
  :عقليات تنتج مقارنة بعقلية اجلهاد والنضال الوطنيني

                                                
في ھذا السیاق یمكن المقارنة بمواقف رموز السلفیة الجھادیة وقادة تنظیم القاع دة عب ر ع شرات اإلص دارات والكتاب ات ابت داء م ن أس امة ب ن الدن                 1

  .أشرطة الظواھري وما تحتویھ من مواقف شرعیة تجاه األحداثوانتھاء بأبي عمر البغدادي وخاصة 
بتمبر عب ر مؤس سة ال سحاب بت اریخ               "العلم للعمل "شریط   2 ، وھو الشریط الذي بثتھ القاع دة بمناس بة ال ذكرى الخام سة لھجم ات الح ادي ع شر م ن س 

  ".شریط التوثیق ألحداث سبتمبر"واشتھر بـ . ٧/٩/٢٠٠٦
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  ).٦٧األنفال (} ما كَانَ ِلنِبي أَن يكُونَ لَه أَسرى حتى يثِْخن ِفي اَألرِض {  •
•  } مهنياء بمحلَى الْكُفَّاِر راء ع٢٩الفتح  ( }أَِشد.(  
•  }ج ِبيا النها أَيي ِهملَياغْلُظْ عو اِفِقنينالْمو ٧٣التوبة (} اِهِد الْكُفَّار.(  
   ١) .٥اإلسراء (} أُوِلي بأٍْس شِديٍد{  •
  ).١٢٦آل عمران (} وما النصر ِإالَّ ِمن ِعنِد اللِّه{  •
  . )حديث نبوي صحيح(] لَقَد ِجئْتكُم ِبالذَّبِح [  •

 إىل   حييلنـا حتمـاً    ٢يات القرآنية واألحاديث النبويـة    إذن التمحيص عرب املزيد من اآل     
العقلية السائدة يف التعامل مع األعداء، وهي عقلية جهادية صيغت مبوجب املرجعية الدينية             
لتكون حمملة بسمات الغلظة والبأس والشدة والذبح واإلثخان يف األرض بالنسبة لألعداء            

الحظ جبالء أن النيب ذاته كان أول مـن التـزم           يقابلها عقلية اللني والرمحة باملؤمنني، وامل     
  :بالتعليمات اإلهلية وأول من أُِمر

  بأن يهدد بالذبح قبل أن خيوض معركة؛ •
  وأن يثخن يف األرض وهو يف املعركة أوال قبل أن يأسر من العدو؛ •
  وأن جياهد بالغلظة؛ •
  ويتحلى بالشدة والبأس على األعداء؛ •
  ويترحم باملؤمنني؛ •

سلمني وااهدين، تأسيا باملنهج النبوي، وليس اجتهادا وال بدعـة، أن           فمن األوىل بامل  
يلتزموا يف ميادين املعارك وخارجها بالتوجيهات الربانية بديال عن أية مرجعيات أخـرى،             

جة االجتهاد وتعـدد   وملا يكون هذا هو األساس يف التعامل مع العدو فكيف يصح هلم، حب            

                                                
إن لم نكن أشداء في جھادنا وتملكتنا الرخاوة كان ذلك عامًال رئیسیا في فقدان عنصر البأس : " رر مفكر جھادي بارز ما یليفي ھذه النقطة بالذات یق 1

الذي ھو من أعمدة أمة الرسالة ، فإن األمة ذات البأس ھي األمة التي تستطیع أن تحافظ على ما تكتسبھ من مواقع ، وھي األمة التي تخوض األھوال 
  .٣١، أبو بكر ناجي، إدارة التوحش، ص "بتة ثبات الجبال وھذه المعاني فقدناھا في ھذا الزمن وھي ثا

 كثیرة ھي الشواھد على السلوك النبوي في التعامل بشدة مع األعداء، وكنموذج أوسع یمكن االستفادة من كتب فقھ الجھاد التي جمع مصادرھا الشیخ 2
 ٩ / ١٥في " سلمان العودة یوجھ رسالة إلى أسامة بن الدن: "خ سلمان العودة في رسالة ھذا األخیر بعنوانحسین بن محمود، فضال عن رده على الشی

فیمكن مراجعة موقع اإلس الم الی وم عل ى    " العودة"بخصوص خبر رسالة . ٢٠٠١ سبتمبر ١١، ردا على كلمتھ في الذكرى السادسة لھجمات  ٢٠٠٧/ 
  :الرابط

http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=73974أما رابط الرد ،:  
http://www.alekhlaas.net/forum/showthread.php?t=82622  
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 ١٧

لتفاوض واملساومات والـدميقراطيات ويعرضـوا عـن       ، بأن يلجوا باب ا    ١أشكال اجلهاد 
  اجلهاد وهم يف قلب املعارك وصوالت األعداء يف بالدهم؟ 
 بقدر مـا تنتجهـا       بيكو أبداً  –ال شك أا عقلية ال ميكن أن تنتجها ثقافة سايكس           

عقلية التوحيد، وحىت هذه فإن تطبيقاا يف التجنيد فريدة إىل حد ما خصوصا إذا عرفنـا                
غلب مقاتلي السلفية اجلهادية هم من صغار الـسن أو ممـن مل خيوضـوا جتـارب                 أن أ 

إـا عقليـة    . أيديولوجية علمانية أو إسالمية وطنية وبالتايل فلم تتلوث عقوهلم ومل رم          
ويقدرون على حتملها أكثر من أولئك الذين علقت         ٢العذارى الذين يتقبلون ثقافة التوحيد    

ب على األغلب ستحد من نقاوة توحيدهم وقدرام على         برؤوسهم أيديولوجيات ورواس  
االلتزام بأسخن خمرجاته، فقد يتحمل هؤالء دخول املعارك التقليدية باألسـلحة الناريـة             

  ؟"البأس"و " الشدة"و" الغلظة"و " الذبح"ولكن أنى هلم أن يتحملوا معارك 
ا ستجدون العامل كله    فقط اصمدوا قليال قدر يومني، وماذا بعد؟ بعده        :كانوا يقولون 

يناصركم ويهب لنجدتكم، فال صمد أحد وال وصلت جندة، ولكن هـذه هـي عقليـة      
 بيكو وهي تستنجد بالروس أو بالشرعية الدولية أو بأحرار العامل ناهيك عـن              –سايكس  

األشقاء واألصدقاء، وال ريب أنه مثة فرق بني عقلية العمل والدعاء والتوكـل علـى اهللا                
ومـا  {، أو   )١٠٥التوبة  (}  اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤِمنونَ      وقُِل{بصيغة  

وبني عقلية االتـصاالت الـسياسية والوسـاطات     )١٠األنفال (} النصر ِإالَّ ِمن ِعنِد اللّهِ  
، ٣مة والنضال ومثة فرق أعظم بني ثقافة اجلهاد وثقافة املقاو       . والتدخالت والشرعية الدولية  
                                                

أطرف ما في الخالف بین السلفیة الجھادیة والجماعات األخرى أن األولى تركز على جھاد الدفع في الظروف الراھنة من بین أشكال جھادیة أخرى  1
وإذا ما ووجھت بأدلة شرعیة .  دفع صائل األعداء، أما الجماعات األخرى فیمكن أن تحتج بممارسة كافة أنواع الجھاد إال جھاد الدفعال تجدي نفعا في

ء ال سالطین  واألط رف أن ھ ذا الن وع م ن الخالف ات یمك ن إس قاطھ عل ى م ا تعتب ره ال سلفیة علم ا            . دامغة لجأت إلى الدفاع عن نفسھا بمبررات سیاسیة  
 .ة ورغد الحیاة ولیس فقط على الجماعات اإلسالمیة بما فیھا الجھادیةن الراحة والمسكوفقھاء

عل ى ف رض أنن ا نحت اج لمعركتن ا الطویل ة حت ى        ": " إدارت ھ "ألبي بكر ناجي رأي الفت ومثیر في الوقت نفسھ فیما یتعلق بھذه النقطة، إذ یق ول ف ي      2
 فإن إمكانیة ضم ھذا العدد من أمة الملیار أسھل من ضمھم من شباب الحركة اإلسالمیة - افتراضًا -  نصف ملیون مجاھد- بإذن اهللا -تنتھي كما نرید   

وخبرات العقود السابقة أثبتت لنا ذلك ، أما األحداث األخیرة فقد , الملوث بشبھات مشایخ السوء ، فشباب األمة على ما فیھم من معاٍص أقرب للفطرة 
نف س الم صدر   ".  تفاعل معھا أفضل بمراحل من َقَعَدة الجماعات اإلسالمیة الذین سلموا دینھم ألحب ار ورھب ان ال سوء   وضح للجمیع أن العامي بفطرتھ 

  .٢١السابق، ص 
 بھا إن معظم الثورات الُمسلحة والبنادق الُمقاتلة تتحكم: " ثمة مقالة تجتھد في بیان بعض الفروق بین مفھومي الجھاد والمقاومة، إذ یشیر كاتبھا إلى 3

وُتوجھھا إما عقائد دینیة أو أیدیولوجیات سیاسیة لھا أھداف یسعى أصحابھا إلى إنجازھا بالقوة وُھم ُینظرون لھذه األھداف وكیفیة تحقیقھا ُمستخدمین 
یة أو عقی دة دینی      ...بتنظی راتھم مف اھیم وم صطلحات تعب ر ع ن م ضمون عقی دتھم وأی دلوجیتھم الت ي یحملونھ ا            ة لھ ا ُم صطلحاتھا   فك ل أیدلوجی ة سیاس 

ومفاھیمھا الخاصة التي تعبر عن منظومتھا الفكریة، ومن خالل ھذه المفاھیم والمصطلحات نستطیع بسھولة تحدید ماھیة ھذه العقیدة إن كانت دینیة أو 
یة  بیل اهللا ول     یس ن     ضال ومقاوم     ة     : ف     ي فق     ھ المعرك     ة  "محم     د أس     عد بی     وض التمیم     ي،    : ، مقال     ة "أیدیولوجی     ة سیاس      ، "جھ     اد ف     ي س     

http://islamouna.info/dnn/MemberDetails.aspx?Id=35.  
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 ١٨

وفرق مماثل بني عقلية تستنجد باهللا وتستمد النصر من عنده غري آة بالنتائج، بعد اإلعداد               
 ملـوازين القـوى الـسياسية     دقيقا أو مغلوطـاً بقدر االستطاعة، وأخرى حتسب حساباً    

  . والعسكرية وما إذا كانت الظروف مالئمة خلوض معركة أم ال
 استعماله ملالحظة ردود الفعل على فعاليـات اجلهـاد          هذا املنطق الصارم أيضا ميكن    

ـ           ة والقتـل   باملواصفات السلفية، ذلك أن أقل االامات املوجهة للمجاهدين هي الدموي
، فما تقوم به مثال دولة العراق اإلسالمية والقاعدة لـيس مـن             ١واإلجرام وسفاكو الدماء  

 فألن العدو إذا كان يسمح لنفسه       اجلهاد يف شيء وليس من األخالق اإلسالمية، أما ملاذا؟        
بالقتل العشوائي وارتكاب أبشع جرائم احلرب ضد اإلنسانية ويستعمل أشـد األسـلحة             

أما حنن فأخالقنا اإلسالمية وديننا ال يـسمحان لنـا          !  مبا فيها احملرم دوليا فهذا شأنه      فتكاً
، وكـأن خـصوم   !أخالقهمبجاراته يف جرائمه وال بالتشبه بأفعاله، لذا علينا أال نرتلق إىل            

 رقيقا ناعما يستجيب للغة العـصر ويـرأف         السلفية، ذا اخلطاب، ينتظرون منها جهاداً     
البقـرة  (} فَمِن اعتدى علَيكُم فَاعتدواْ علَيِه ِبِمثِْل ما اعتـدى علَـيكُم     { ، أما   !باألعداء
ل هذه الردود لـو عملـت ـا     وغين عن البيان أن مث    . فهذه مسألة فيها ما يقال     )١٩٤

 بيكو الوطنية وهو ما تعده      -السلفية اجلهادية ملا كان هناك جهاد إال مبواصفات سايكس          
السلفية خارج التوجيهات الدينية وخمالفا للشرع وحينها ما من معىن للغلظـة والـشدة              

  .٢واإلثخان
 الشدة والبـأس    لكن اخلالف بني اجلهاد الوطين واجلهاد السلفي ال يتوقف عند عقلية          

بقدر ما ميتد ليصل إىل ختوم جبهة األعداء، فالعدو عند السلفية هو عدو سواء كان حمليـا             
أو أجنبيا، وألنه كذلك وحالة العداء قائمة فال تصاحل معه وال مهادنة، لكنه عند اخلصوم               

أو  وضحية كما هو احلال بالنسبة لضحايا أبراج التجـارة العامليـة             ميكن أن يكون بريئاً   
                                                

، مع مالحظة نبذ الرسالة للجھاد وتحمیل المجاھ دین م سؤولیة الح روب    "سلمان العودة یوجھ رسالة إلى أسامة بن الدن"یمكن المقارنة، كمثال، مع     1
ري والدعاة مقابل غیاب ملفت ألي نقد للقوى المعادیة كما لو أنھا بریئة الدائرة والفتك بالشباب وزجھم بالسجون وتضرر الدعوة ومطاردة العمل الخی

 .مما یجري في العراق وغیره، مصدر سابق
ال یمكن أن یستمر القتال وینتقل من مرحلة إلى أخرى إال إذا كانت مرحلة البدایة فیھ مرحلة : " في المسألة" ناجي"الحظ الحسم الذي یصر علیھ  2

أبو بكر ناجي، إدارة التوحش، مصدر سابق، : ، راجع"شرید بھ، بل یحتاج لھذه الشدة في المراحل األخرى في كثیر من األحیانإثخان في العدو وت
ویمكن مالحظة التطبیقات في ھذا السیاق في ضوء اإلعالن عن دولة العراق اإلسالمیة التي جاءت كمحصلة لما سبقھا من مرحلة النكایة . ٣١ص 

  .أس ولكن دون أن یعني ھذا أن المرحلة اكتملتحیث اإلثخان والب
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 ١٩

 أو حني دمـرت     ا أو حىت جنود االحتالل األمريكي     تفجريات لندن ومدريد وبايل وغريه    
ويف احملصلة فإن مثل هذه األحـداث  . مجاعة التوحيد واجلهاد مقر األمم املتحدة يف العراق    

لكـن  . اليت خفت حدا ظلت تستعمل كمربرات للطعن يف مشروعية اجلهـاد العـاملي          
 اخلالف قائم ليس على شرعية األهداف من عدمها بل علـى            األطروحة السلفية تؤكد أن   

مضمون التوحيد نفسه وما يفرضه من اختيارات والتزامات بعكس ما تفرضه املرجعيـات             
  .الوطنية وتأويلها للتوحيد

 –فبعض اجلماعات اإلسالمية ناهيك عن العلمانية أصبحت مغرمة بعقليـة سـايكس      
غادرا، واألعجب أا باتت خيارها الذي تدافع عنه        بيكو لدرجة أا مل تعد قادرة على م       

بشراسة وتبحث هلا عن موطئ قدم وشرعية يف إطاره األمر الذي يعرضها إىل نقد شـديد           
  :من السلفية اجلهادية وهي تأخذ عليها مثال

  التفريط باحلاكمية؛ •
  وتضييع عقيدة الوالء والرباء؛ •
  والتخلي عن األهداف اليت وجدت من أجلها؛ •
  ر نفسها يف أطر ضيقة؛وحص •
 لذلك السعي للتفاهم مع أعداء األمة والدين إن مل يكن التحالف معهـم؛        وتبعاً •

  .١وبالتايل فبأي حق ومضمون تعرف عن نفسها كجماعة إسالمية؟
     ويف السياق من اجلدير اإلشارة إىل أن مسألة التوحيد تشكل جـوهر اخلالفـات              

 العراق على خلفية مستقبل البالد وبالتحديـد بـني          اليت تعصف باجلماعات اجلهادية يف    
. تيارات السلفية اجلهادية من جهة وتيارات اجلهاد ذات الرتعة الوطنية من جهة أخـرى             

وميكن القول بصريح العبارة أن كل الصراعات واالامات والتحالفـات وردود الفعـل             

                                                
یؤسفني أن أواجھ األمة المسلمة بالحقیقة فأقول : "حین قال" خطاب النعي"ھذه بعض االتھامات التي وجھھا الظواھري لحركة حماس فیما عرف بـ 1

 المسلمین وفروعھا الدولیة في أشرطة أخرى، ، وقد وردت نفس المآخذ على حركة حماس وجماعة اإلخوان"عظم اهللا أجرك في قیادة حماس :لھا
وكذا فعلت دولة العراق . ١٢/٣/٢٠٠٧، شریط مرئي، مؤسسة السحاب، "فلسطین شأننا وشأن كل مسلم"أیمن الظواھري، . د: ومبدئیا یمكن مراجعة

، )مصدر سابق(، "وقل جاء الحق وزھق الباطل"اإلسالمیة فیما یتعلق بالحزب اإلسالمي في العراق كما فعل أبو عمر البغدادي في خطابھ الصوتي 
وھو یتھم الحزب اإلسالمي بالردة ویصف " قل موتوا بغیظكم"، وكذا أبو حمزة المھاجر في خطابھ "ویمكرون ویمكر اهللا"ثم في خطابھ األعنف 

  .، مصدرین سیرد ذكرھما الحقافي العالم اإلسالمي ویتھمھا بتعمیم مذھب اإلرجاء" التاریخ النكد"جماعة اإلخوان المسلمین بذات 
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 ٢٠

كان هلا من منطق فهو منطـق        كان حمتواها أو آلياا إن       واحلمالت اإلعالمية وغريها أياً   
ملاذا : واحد ال يتجاوز مسألة التوحيد بأي شكل من األشكال، إذ أن السؤال املطروح هو             

  ١نقاتل؟ وألية أهداف؟
إذا كان اجلواب، بلغة السلفية، لتعميم جهاد التوحيد وحترير بـالد املـسلمني              •

قـدر مـا    وإقامة حكم اهللا يف األرض فهذا يعين أن اجلهاد ماض لن يتوقف ب            
سيعمل على عبور احلدود، فكما يف العراق وأفغانستان والشيـشان وغريهـا            
موحدون ففي فلسطني واألردن وسوريا ولبنان ومـصر واملغـرب ونيجرييـا            

؟ وبأي نوع من التوحيد     وإندونيسيا والفلبني موحدون أيضا، فلمن يترك هؤالء      
  هم وإمهاهلم؟ ؤميكن إرجا

تحرير بغرض طرد االحتالل واسـتعادة العـراق        أما إذا كان اجلواب جهاد ال      •
إزاء منظومتني فكـريتني    حلريته وكفى اهللا املؤمنني شر القتال فمن الطبيعي أننا          

ليس وقوع الصراع بينهما غريبا خاصة وأن التوحيد مسألة ال تقبل            ٢متناقضتني
. القسمة حبيث ميكن توزيعها وفقا الحتياجات ومتطلبات هذه اجلماعة أو تلك          

التوحيد إذن واحد، وما ينطبق على هذه اجلماعة أو البلد ينطبـق بالـضرورة    ف
  . على ذاك أو تلك

غري أن أهم املالحظات على تعميم ثقافة التوحيد لدى السلفية اجلهادية تكمن فيمـا               
تتلقاه من اامات بالتكفري لدرجة أن اخلصوم باتوا يلمزوا أو جيهرون صراحة بوصـمها              

وحقيقـة األمـر أن     . ٣على أن القاعدة تنفي هذه التهمة مجلة      ". تكفريينيال"وروادها بـ   
 هلـا، ولعـل   مسألة التوحيد حبد ذاا هي مصدر االامات باعتبار الكفر أو الشرك رديفاً 

ساحات املنتديات يف الشبكات اجلهادية هي من ساهم مسامهة فعالة بتعميم فكرة التكفري             

                                                
یة أبو سلیمان العتیبي في شریطھ المرئي األول بعنوان 1 لماذا : "یمكن العودة في ھذا السیاق إلى خطاب القاضي الشرعي لدولة العراق اإلسالم

  .١٢/٤/٢٠٠٧، "نجاھد؟
 بین - دولة العراق اإلسالمیة : " راجع. تالف بین المنظومتینفي السیاق یمكن اإلشارة إلى بیان دولة العراق اإلسالمیة الذي یسھب في بیان االخ 2

 .٢٠٠٧- ٢٧- ٨، مركز الفجر، " والثوابت الجھادیةةاالنحرافات المنھجی
 ثمة ردود عدیدة وردت على ألسنة رموز القاعدة والسلفیة الجھادیة من بینھا ما ورد على لسان الشیخ أسامة بن الدن في مقابلتھ المرئیة مع الصحفي 3

  .والتي لم تنشرھا قناة الجزیرة) ٢٠٠١أكتوبر عام ( تیسیر علوني في أفغانستان 
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عضاء والعجلة يف إصدار األحكام حىت علـى صـغائر          بسبب املشاحنات احلامية بني األ    
  . ١األمور مع اإلشارة إىل ما يراه الشيخ عطية اهللا وغريه اختراقات للمنتديات

لكن هذه املشكلة اليت غالبا ما يقع جتاوزها يف ساحة مـا يستعـصي مواجهتـها يف                 
س مباشر مـع  ساحات أخرى أكثر أمهية خاصة حني تكون يف امليدان اجلهادي أو على متا     

فبعض املنتسبني للسلفية اجلهادية وصلوا مرحلة من االعتقاد والسلوك تستعـصي           . اتمع
على الفهم فيما يتعلق بالتوحيد والكفر ومتطلبات احلياة اليوميـة، وإذا مـا تعارضـت               
قناعام وأفهامهم مع العلماء والفقهاء من السلف فال جيدون غضاضة من التنكـر هلـم               

عنهم، وحىت فقه الضرورات ال يعملون به وال يقيمون له وزنا فتراهم عالـة              وعدم األخذ   
على أنفسهم وأبنائهم وغريهم خاصة وأم ال يعترفون مبسجد وال مبؤسسة وال وية وال              
جبواز سفر وال بفاتورة كهرباء أو ماء أو هاتف وال بأية عالقات مالية متضمنة ملدفوعات               

بل أم ال يتوانون عـن الـتكفري        !  الزواج لفضلوه بال عقد    ضريبية للدولة، ولو رغبوا يف    
ألتفه األسباب، وإذا فعلوا قاطعوا اآلخر حىت لو كان من أقرب املقربني فال يسلمون عليه               
وال يدعون له وال جيالسونه وال جيادلونه ال باحلسىن وال بغريها، واحلوار معهم منقطـع،               

تسببوا فيه من التـنفري واألذى للعامـة واخلاصـة       ولعل النبذ والعزل كان من نصيبهم ملا        
وللدين، ومثل هؤالء يتربأ منهم حىت أنصار السلفية اجلهادية جلالفتهم وتعنتـهم وسـوء              

  . ٢معاملتهم وتطاوهلم على ااهدين وعلى مشاخيهم
واقع األمر أن هذه اخلالفات والردود والصور مربرة مبا أا تكشف حقيقـة عـن أن                

األمة موضع خالف بالنظر إىل اختالف منظومات القيـاس لـدى القـوى             التوحيد يف   
اإلسالمية ناهيك عن القوى العلمانية، وحىت أنه موضع جهل مدقع لدى األفراد، فاألمـة              
حىت هذه اللحظة مل تبلغ حتقيق التوحيد بعد، وليست على دراية به ويـصعب التعويـل                

                                                
أنجز اللقاء عبر المراسلة في العشر األواخر من جمادى األولى [الشیخ عطیة اهللا، لقاء خاص مع مركز الیقین، وبحسب المركز فقد  1

-http://www.h:  .على موقعھ" أشباح االنترنت"عن وكذلك یمكن مطالعة قصیدة الشیخ حامد العلي ]. م٢٠٠٧یونیو/ھـ١٤٢٨
alali.info/q_open.php?id=6dc55ba4-543f-102a-b164-0010dc91cf69  

یرجع البعض فھم ظاھرة التیار التكفیري إلى بعض طلبة العلم والمجاھدین ممن أخذتھم العصبیة في السلفیة وكأنھا مذھبا ولیس منھجا، ومثل ھؤالء  2
إن الجھاد یجب أن یكون سلفي : "الغ للجھاد والمجاھدین وحتى على مستوى األمة، ویذكر السوري قوال ألحدھم یصفھ بأعجب ما سمعھتسببوا بأذى ب

 ,ولو قبلنا أن یجاھد معنا من لیس سلفیا فمن باب الحاجة.. وأن یكون كل شيء بالدلیل, وأحكامھ سلفیة المنھج, وأن تكون قیادتھ سلفیة التركیب, الرایة
أبو مصعب السوري، دعوة المقاومة : وردت لدى!!". ولكن لیس لھم أن یكون لھم من القیادة شيء وإنما نقودھم مثل البقر ألداء فریضة الجھاد

  .٩٥٢اإلسالمیة العالمیة، ص 
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، ١مة السياسية والثقافات الغربية يف عقوهلا     عليها بالنظر حلجم التخريب الذي أوقعته األنظ      
ومع ذلك فالسلفية اجلهادية ماضية يف شدا وغلظتها حىت لو كلفها ذلك حيـاة كـل                
رموزها ومقاتليها، وال يتسع اال لذكر الكثري من الشواهد واالستدالالت على ذلـك،             

محزة املهاجر يف خطاب لـه      لكن من امللفت لالنتباه مالحظة العبارة الطريفة اليت قاهلا أبو           
وهو يعقب على سياسات احلزب اإلسالمي جتاه مشاركتهم يف حكومة نـوري املـالكي              

ال نريد منكم شيئاً؛فقط دعونا والعـدو فـإن    : "وعلى اإلخوان املسلمني يف العراق وغريه     
ا قد  انتصرنا عليه فهو عز الدنيا واآلخرة لنا ولكم، وإن قضي علينا فهي شهادةٌ لنا وتكونو              

  .٢"استرحتم منا ولن تلقوا اهللا بدمائنا

                                                
  .٢١أبو بكر ناجي، إدارة التوحش، مرجع سابق، ص  1
  .٥/٥/٢٠٠٧، "م قل موتوا بغیظك: "أبو حمزة المھاجر، تسجیل صوتي بعنوان 2
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  :"حماربة الطواغيت: "ثانيا
الـيت  " ىطَغ" والدالالت املشتقة من كلمة حيفل لسان العرب البن منظور بعديد املعاين   

ومن تصريفاا اللغوية ومنـها     ". جاوز القدر وارتفع وغال يف الكفر     "تعين يف أول معانيها     
اجلـن  "من  " الواحد واجلمع واملذكر واملؤنث   " وتنسحب على    ،"الطاغوت أو الطواغيت  "

الكاهن وكل رأس يف    "و  " الشيطان"، وتتخذ من املعاين أمساء ودالالت هلا كـ         "واإلنس
الذي ال يبايل ما أتى يأكـل النـاس     "و  " األمحق املستكرب الظامل  "و  " األصنام"و  " الضالل

     قهـم عظمـاؤهم    "و"  بالكفر وجاوز احلد   من طغى "و  " ويقهرهم ال يثنيه حترج وال فَر
على أمسـاء بعينـها مثـل       " اجلبت"حيث ينسحب   " اجلبت والطاغوت "و  " وكرباؤهم

رئيس "توصيف ميس   " الطاغوت"فيما  " طب وكعب بن األشرف   خاليهوديان حيي بن األ   "
  ".   ملك الروم"كـ " النصارى

 ففي كل مناسـبة جنـد       ،١هذه التوصيفات اللغوية غالبا ما يقع إسقاطها على احلاكم        
دعوات تنهال على احلكام الطواغيت مصحوبة بسيل من االامـات مبـواالة الكفـار              

                                                
  .علماء السلفجمیع  دمعنى الطاغوت عند السلفیة الجھادیة ھو معنى الطاغوت عن:- ذروة السنام– قلُت 1
  

  :وھذه نقوالت عن بعض علماء السلفیة الجھادیة في معنى الطاغوت
لظاھر أنھ كل ما ُیعبد من دون اهللا، وأما على فالقول الجامع في معنى الطاغوت بحسب ا: (- فك اهللا أسره– قال الشیخ عبد القادر عبد العزیز - ١

  :طاغوت العبادة وطاغوت الحكم: التفصیل فقد ورد في الكتاب والسنة النص على نوعین من الطواغیت
ن، أو إنسان ، وھو كل ما ُعِبَد من دون اهللا من شیطا]١٧: الزمر[} والذین اجتنبوا الطاغوت أن یعبدوھا{: فطاغوت العبادة؛ ورد في قولھ تعالى) أ

حي أو میت، أو حیوان، أو جماد من شجر أو حجر، أو كوكب من الكواكب، سواء ُعبَد بتقدیم القرابین لھ أو بدعائھ أو بالصالة لھ من دون اهللا، أو 
ن مریم علیھ السالم أو غیره من ، لیخرج منھ مثل عیسى ب"وھو راضٍ  بذلك"بلفظ " ما ُعبد من دون اهللا"وُیقیَّد . بطاعتھ وإتباعھ فیما یخالف شرع اهللا

: وقال تعالى: "قال ابن تیمیة رحمھ اهللا.  األنبیاء والمالئكة والصالحین فھؤالء ُعبدوا من دون اهللا وھم ال یرضون بذلك فال ُیسمى أحدٌُ منھم طاغوتا
} ا من دونھم بل كانوا یعبدون الجن أكثرھم بھم مؤمنونویوم یحشرھم جمیعا ثم یقول للمالئكة أھؤالء إیاكم كانوا یعبدون، قالوا سبحانك أنت ولّین{
یعني أن المالئكة لم تأمرھم بذلك، وإنما أمرتھم بذلك الجن، لیكونوا عابدین للشیاطین التي تتمثل لھم، كما یكون لألصنام شیاطین، ] ٤١ – ٤٠: سبأ[

ألم {: ولھذا قال تعالى. رة فتخاطبھ، وھو شیطان من الشیاطینوكما تنزل الشیاطین على بعض من یعبد الكواكب ویرصدھا، حتى تنزل علیھ صو
: یس[} أعھد إلیكم یا بني آدم أن ال تعبدوا الشیطان إنھ لكم عدو مبین، وأن اعبدوني ھذا صراط مستقیم، ولقد أضل منكم جبًال كثیرًا أفلم تكونوا تعقلون

  ]". ٥٠: الكھف[} عدو، بئس للظالمین بدالأفتتخذونھ وذریتھ أولیاء من دوني وھم لكم {: ، وقال]٦١ – ٦٠
، وھو كل ما ُتحوِكَم إلیھ من دون اهللا من دستور ]٦٠: النساء[} یریدون أن یتحاكموا إلى الطاغوت{: وطاغوت الحكم؛ ورد في قولھ تعالى) ب

  .أھـ) وضعي أو قانون وضعي أو حاكم بغیر ما أنزل اهللا سواء كان سلطانًا أو قاضیًا أو غیرھما
فیتبین من كل ھذا أن أمریكا طاغوت ومجلس األمن طاغوت واألمم المتحدة طاغوت والشرعیة : " - فك اهللا أسره– علق علیھ أبو جندل األزدي - ٢

  ]اآلیات واألحادیث الغزیرة على كفر قوات درع الجزیرة[ھـ .أ."الدولیة طاغوت والحكومات المعاصرة كما مر طواغیت
بعد التعرف على معنى الطاغوت : "  بعد أن ساق أقوال السلف في معنى الطاغوت- لجماعة السلفیة للدعوة والقتال ااضيق– وقال أبو الحسن رشید - ٣

وصفة من یجري علیھ مسّمى الطاغوت، نتعّرف على بعض الطواغیت مع شرح وجیز، على أن نرجئ الحدیث عن الحاكم بغیر ما أنزل اهللا في 
  :ثم ذكر منھا.." عنوان مستقل

  
  المشّرع من دون اهللا  - أ

  التشریع ذاتھ  -  ب
  المحبوب لذاتھ من دون اهللا عز وجل  -  ت
  ]عندما ُیعقد الوالء والبراء على أساس االنتماء إلیھ ولحدوده، وتقسیم الحقوق والواجبات على ھذا األساس[الوطن والوطنیة   -  ث
 ویكون لھ األمر واالختیار فیمن یحكم البالد، والقانون الذي - التشریعیة  بما في ذلك السلطة-عندما یكون الشعب مصدر السلطات  [الشعب  -  ج

  ] =یطبق في األرض، حتى ولو وقع اختیاره على قانون الجاھلیة، فالشعب في ھذه الصورة؛ طاغوت ومعبود من دون اهللا
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واملشركني أو مبنعهم اجلهاد أو بقمعهم لشعوم أو بسيطرم علـى ثـروات الـبالد أو             
يمنتهم على الشعوب أو حىت باختزال الوطن بشخصيام، يف حـني أن الطـاغوت يف               

فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويؤِمن ِباللِّه فَقَـِد    {:  ليس له هوية أبدا، قال تعاىل      التوصيف القرآين 
ثْقَىِة الْوورِبالْع كسمتومن الواضح أن اآلية)٢٥٦البقرة (} اس ،:  

حبيث يدخل فيها احلاكم وغري احلاكم من الناس وغـري          ) الطاغوت(فيها عموم    •
  .الناس

  ١.ة الطاغوت الدينية هل هو املسلم أم الكافركما أا مل حتدد هوي •
مثلما أا مل حتدد جنسيته هل هو عريب أم أجنيب، وهل هو أفريقي أم آسيوي،                •

  اخل ...وهل هو أورويب أم أمريكي 
فضال عن أا مل حتدد هوية الطغيان فيما إذا كان اقتـصاديا أو اجتماعيـا أو                 •

  اخل...سياسيا أو ثقافيا
  .تنبئ عن طغاة وطغيان كائنني يف كل مكان وزمانوبالتايل فاآلية  •

واقع األمر أن للمفهوم سعة ال حدود هلا حبيث ينطبق على الفرد واتمع واملؤسـسة               
واحلزب واجلماعة واأليديولوجيا مثلما ينطبق على كل ما يعبد من دون اهللا سواء كـان               

يب واإلسالمي أكثر مـن    ، ولعل سبب حضوره الطاغي يف عاملنا العر       ٢مسلما أو غري مسلم   
، فاحلـاكم، بعـرف     ٣غريمها أن احلاكم بالذات هو املتهم بكونه طاغوتا ميارس الطغيان         

                                                                                                                                                     
  – مجلس الشعب - المجالس النیابیة   -  ح= 

  .الدیمقراطیة  -  خ
  ]وب الفصام وحتمیة الصدام بین الكفر واإلسالموج[راجعھا مفصلة في رسالتھ 

  :-ذروة السنام-  قلت1
  . ولیس بمسلم- كفر أصلي أو ردة– أن الطاغوت الذي أمرتنا ھذه اآلیة بالكفر بھ ھو طاغوت كافر ریبال 

طلق إال على الكافر الذي لھ صفة ھل یصح إطالق كلمة الطاغوت على المسلم، أم أن ھذه الكلمة ال یجوز أن ُت: مسألة" قال أبو بصیر الطرطوسي
فكلھا جاءت بمعنى الطاغوت الكافر .. إال أنني قد تتبعت كلمة الطاغوت في القرآن الكریم وفي السنة:"فأجاب تفصیًال ثم قال..." !الطاغوت كما تقدم؟

  ]شروط ال إلھ إال اهللا[ھـ .أ." واهللا تعالى أعلم. .الذي ُیعبد من دون اهللا تعالى
  .، كحال حكام المسلمین الیوم زورًاالمسلم من حیث النشأة، أي الذي یدعي اإلسالم: ف یقصد بالطاغوت المسلم ولعل المؤل

  :- ذروة السنام– قلت 2
بد من دون اهللا وھو غیر راض، فاألول طاغوت كافر، والثاني ال یؤاخذ بما فعلھ المشركون رغمًا بد من دون اهللا وھو راض ومن ُعفرق بین من ُع

  .بالطاغوت) المسلم(وعلیھ فال تصح تسمیة المعبود من دون اهللا ). راجع خواتیم سورة المائدة(كعیسى بن مریم علیھما السالمعنھ 
  :- ذروة السنام– قلت 3

أو غیرھا من العلل  ،كونھم یحكمون بغیر ما أنزل اهللا أو أنھم یشرعون ویسنون قوانین من عند أنفسھم أو مجالسھملعلة اعتبار الحكام طواغیتًا ھي إما 
 .مجرد طغیانھم وظلمھملالتي ذكرھا العلماء، ولیس 
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 ٢٥

 ، جاوز كل حد يف تبعيته للقوى العدوانية والشريرة والكافرة ونـسج             ١السلفية اجلهادية 
معها كل التحالفات الضامنة لبقائه يف احلكم وتوريثه وخاض احلروب ضد شعبه وضـد              

لمني بشكل مباشر أو بالوكالة، وهو األمر الـذي يـدخل يف بـايب االضـطهاد أو              املس
بل أن السلفية اجلهادية تذهب     . ٢االستعانة باملشرك على املسلم ما يكفي إلخراجه من امللة        

أبعد من ذلك حني توسع من املفهوم بالقدر الذي يتيح هلا أن تسبغ على احلاكم صـفيت                 
ربا يعبد من   "الن منه ليس مشركا فقط بقدر ما بات وكأنه صار           اهليمنة والنفوذ اللتني جتع   

، فهو احلاكم املطلق بأمره، املشرع مـن دون اهللا واحلـاكم بغـري              ٣"دون اهللا يف األرض   
شريعته، وهو املتصرف بأمر البالد والعباد، وهو الرئيس املؤمن واإلمام املبايع وصـاحب             

الد وباين عزها وضتها وجمدها، وهـو كـبري         العطايا واهلدايا، وقائد اجليش ورئيس الب     
جتارها وأثريائها ومشاخيها وأمري أمرائها، ولديه من الصفات ما يشبه الغزل ومن األلقـاب     
ما جيعله صاحب ساللة ومن النياشني ما يثقل كاهله وال يتسع هلا صدره، ومن املنجزات               

بل هو فرعـون  ! تقدمةما جعل شعبه من أرقى الشعوب ووضع دولته يف مصاف الدول امل       
  .العصر حبسب تعبري مجاعة اجلهاد املصرية

 على تراث ميكيافيلي ووفيا ملبادئه ونصائحه، لكنه لـيس             هذا احلاكم ظل حريصاً   
مثيال لقادة أوروبا امليكيافيليني الذين يلعبون دورهم املسند إليهم، ففي عاملنا العريب خاصة             

الرتعة امليكيافيلية حنو نزعة عجيبة غريبة على احلكام        واإلسالمي عامة يتجاوز احلاكم حىت      
 ويف هذا السياق يقدم املفكر الكوييت عبد اهللا فهد النفيـسي توصـيفاً            . يف الدولة احلديثة  

ـ   طريفاً  من بني ثالثـة مـشاكل       العريب الذي يعد واحداً   " الطغيان السياسي " ملا يسميه ب
، ويـرى أن  "توزيع الثروة والتحلل االجتماعي   سوء  "تعاين منها األمة العربية باإلضافة لـ       

على حساب األغلبية زاد يف دول      " استئثار القلة بالقرار السياسي   "هذا الطغيان الذي يعين     

                                                
أغلب التیارات اإلسالمیة لھا رؤى مناقضة لما تراه السلفیة الجھادیة، إذ تعتبره تیارات أخرى كمن یسمون بالمدخلیة والجامیة وأصحاب اإلرجاء  1

  .فھذا عندھم ضیق النطاق جدا.ن یكفرأما السروریة مثال فتعتقد في الحاكم كل شيء إال أ. ولي أمر 
راجع كتاب الدالئل لسلیمان بن عبد اهللا [األدلة على كفر من استعان بالمشرك على المسلم أو أعان المشرك على المسلم ظاھرة :- ذروة السنام- قلت  2

 .فال یكفي إلخراج الحاكم من الملة) وحده(، أما االضطھاد ]بن محمد بن عبد الوھاب
توحید آل سعود : "رنة مع شریط أبي یحیى اللیبي الموجھ إلى السلطات السعودیة ومفتى المملكة عبد العزیز آل الشیخ، والشریط بعنوانأفضل مقا 3

  .٢٠٠٧مایو/  أیار -  ١٤٢٨، جمادى األولى "وتوحید الحق
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 ٢٦

النظم احلاكمة يف اجلزيرة العربية بال استثناء متارس احلكم والتجارة يف نفـس             "اخلليج ألن   
زاحم الناس على أرزاقها، هـي      الوقت، فهي حتكم ويف نفس الوقت هي كتل يف السوق ت          

تشتري األراضي وتبيع األراضي وتدخل يف مقاوالت ومناقصات وتدخل يف عامل املـال             
واألسهم وإنشاء الشركات وإسقاطها، ويف نفس الوقت تقرر سياسـيا، والـذي جيمـع       
احلكم والتجارة حتما سيحرف القرار السياسي ملصلحته، ولذلك كان هـذا حمرمـا يف              

   .١"وهذا ما جعل للطغيان السياسي منصاته القوية على األرض... سالمية الشريعة اإل
ملاذا ال يلعب احلاكم دوره كمهنة ويكتفي مبنصبه؟ وملاذا يصر علـى            : السؤال البسيط 

لعب أدوار اقتصادية واجتماعية وثقافية ليست من اختصاصه ومل يدع إليها وال هو مؤهل              
المي اليومي؟ أألنه والدولة قويان مبا فيه الكفاية؟ أم أنـه  هلا؟ وملاذا يصر على احلضور اإلع  

والدولة جمرد ظاهرتني طارئتني، وبالتايل فهو يف موقع غنيمة ينبغي االسـتفادة منـها إىل               
  أقصى احلدود قبل أن ينقضي أجلها؟ 

 على احلاكم، وكما قال النفيـسي، فقـد   ويف احلقيقة فالطغيان السياسي ليس مقتصراً   
نصات، وهو ما يعين أن القوى االقتصادية واالجتماعية املتنفذة ضـليعة حـىت             باتت له م  

فمن ميتلك املال بالتأكيد سيمتلك الـسلطة       . النخاع يف لعب دور الطغاة وممارسة الطغيان      
وعلـى  . والقرار أو على األقل هو مساهم يف صناعته سواء بشكل مباشر أو غري مباشـر              

املتنفذة يف عموم العامل العريب مل تكن متلك من الثـروة           الرغم من أن الشرائح االقتصادية      
الشيء الكثري قبل مائة عام، ومل تكن حمسوبة على القوى االجتماعية ذات النفوذ العريـق               

، بل أن ما يوصـف،      ٢على قلتها إال أن مصادر الثراء ذاا ولدت بطرق غري شرعية البتة           
بقة مشبوهة وخملعة اجلذور صنعتها ظـروف       عبثا، بالربجوازية العربية الكربى، ليس إال ط      

، وبالتايل فهي طبقـة مل تكـن        ٣معينة ودعمتها القوى االستعمارية وثبتتها الدولة الوطنية      

                                                
، قناة الجزیرة ، "واقف التیارات اإلسالمیة في منطقة الخلیجأثر التحوالت العالمیة واإلقلیمیة على م: "عبداهللا فھد النفیسي، ندوة بعنوان. كلمة د 1

  .٥/٧/٢٠٠٧، مؤسسة السحاب، "نصیحة مشفق: "أیمن الظواھري بعنوان. وردت مقتطفات منھا في شریط د. ٢٥/٦/٢٠٠٦
 فلسطین –رام اهللا) / محكمة ( لدراسات مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث وا.  مجرد برولیتاریا–أكرم حجازي، تاریخیة البرجوازیة العربیة . د 2

  .٣٠٣ - ٢٩٧م، ص ٢٠٠٦ أكتوبر –العدد الثامن، تشرین أول / 
  .٣٠٣نفس المرجع، ص  3
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 ٢٧

أصيلة يف يوم ما وال ذات عالقة بالعلم أو املعرفة ومل تراهن عليهما قط يف بنـاء ثرواـا                   
  .١سياسي أيديولوجي صرفألا مل تكن خيارا اجتماعيا رأمساليا بقدر ما هي خيار 

فتربر بـذلك هجـرة رؤوس أمواهلـا    ! هذه الطبقة جتيد القول بأن املال ليس له وطن   
خارج أوطاا، وهي بذلك تساهم يف اإلفقار خاصة وأا تستثمر بغرض تنمية ثرواـا ال    
بغرض تنمية بلداا وجمتمعاا، بل أا غالبا ما تعيش خـارج بلـداا أو علـى متـون                

ائرات والسفن، واألسوأ من ذلك أا أبعد ما تكون عن أية مسؤولية دينية أو أخالقية،               الط
 بينما ال يضريها حجـم      ولو سئلت عن زكاة أمواهلا املنقولة وغري املنقولة ألطبقت صمتاً         

واألسوأ من  . الترف والبذخ وتبديد ثروات لو وزعت على مستحقيها لكفت األمة برمتها          
 التحلل االجتماعي واسترياد الثقافات األجنبية وتسعى ملـد طغياـا           هذا وذاك أا ترعى   

على قطاعات االقتصاد غري املهيكلة فتحرم الريف من اختصاصاته اإلنتاجية والفـرد مـن    
   من الطغيان؟ ومؤثراً، فكيف ال تكون جزء أصيال٢ًمصادر الرزق

عليها الطـابع القبلـي،     يف اتمعات العربية فإن التشكيالت السياسية الكائنة يغلب         
فالقبيلة باتت عضوا مؤسسا يف كافة املؤسسات املدنية من أحزاب ونقابـات ومجعيـات              
ونوادي وحىت قادة يف اجليش، بل أن التشكيلة السياسية يف احلكم تراعي إىل حد كـبري                 

ة التوازنات االجتماعية القائمة على النفوذ القبلي، وكذا األمر يف اجليش والقضاء والسلط            
 لذلك سينشأ بفعل هذه التقسيمات واهليمنات منظومـة قيميـة           واألمن واالقتصاد، وتبعاً  

جيري التحاكم إليها والدفاع عنها كما لو أا النموذج الثقايف األمسى، فماذا بقي للـدين               
  واألخالق والعلم من حضور يف ظل هذا الطغيان؟

ان أن تتسم خمتلف جوانب حياته       يف أي جمتمع بين على الطغاة والطغي       من املألوف جداً  
بالطغيان، فالساسة، مثال، هم الفئة املستأثرة يف القرار السياسي، وتكاد هذه الفئة تنغلـق              
على نفسها حبيث تبدو الدولة برمتها حكرا عليهم، ولكل منهم نـصيب يف مؤسـساا               

السوق والقضاء  وميادينها، وترى نفوذ الواحد منهم يصل إىل اجلامعة والربملان واحلكومة و          
                                                

  .٣٠٦نفس المرجع، ص 1
  .٣٠٣نفس المرجع، ص 2
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 ٢٨

واجليش واألمن واخلدمات وكل ما ميكن ختيله يف الدولة واتمع عالوة على ما يتحـصل        
عليه من امتيازات وإعفاءات بوصفه رجل دولة قدم خدمات جليلة هلا وبالتايل حيق له مـا      

 ويف املقابل ال جيد العامة من الناس قوم إال بشق األنفس، وال جيدون مـن              ! ال حيق لغريه  
. ينتصر هلم إال بالواسطة والرشاوى، وال من يحصل هلم حقوقهم إال مبـساومتهم عليهـا      

ومع أنه ال فرص    . وإذا ما اهتزت البالد يف نازلة من النوازل فهم أول الضحايا واخلاسرين           
أمامهم وال طموح حبيث يبقى الفقري منهم فقريا حىت لو امتلك ناصية الكفـاءة والعلـم                

ىت لو كان من اجلهلة إال أم مدعوون إذا طلب منهم الرقص أن يرقـصوا                ح والغين غنياً 
، وإذا كان عليهم أن      وليتغزلوا باحلاكم ولو نفاقاً     وإذا طلب منهم الغناء فليغنوا طرباً      فرحاً

حيزنوا فليبكوا حىت النواح، أما احلالة الطبيعية هلم فهي التزام الصمت حىت حـني يكـون                
  . الصراخ فضيلة

ل أطرف املشاهد االجتماعية على الطغيان وأخطرها ما ميس الفرد ذاته، فلمـا                ولع
يغيب القانون وتغيب الشريعة ويغيب الوازع فمن الطبيعي أن تتقدم النـوازع النفـسية              
الشريرة خطوات إىل األمام، وهي صورة ميكن أن جندها جمسدة أكثر يف اتمع املـصري               

، " العبيـد  –األسـياد   "وليس  "  العبد –السيد  "على ثنائية   وريث الثقافة الفرعونية القائمة     
واألغرب أن مثل هذه الثقافة جيري الترويج هلا والـدفاع عنـها يف وسـائل اإلعـالم                 
واملنشورات والفضائيات على مرأى ومسمع من الدولة ومن أفراد وليس مـن مجاعـات              

كـز التوقيـف   وال شك أن الفضل يف كشف التعذيب يف السجون املـصرية ومرا        ! فقط
والتحقيق يعود للمدونني الذين نشطوا يف الدفع بالظاهرة املتجـذرة إىل العلـن بعـد أن            

وملا تسأل السلطات املصرية أو القريبون      . كانت حبيسة أجهزة وزارة الداخلية واملخابرات     
: منها عن ممارسات التعذيب كاللواء فؤاد عالم تأيت اإلجابة حمملة بقدر كبري من البالهـة             

واحلقيقة أن الطغيان الفردي ميكن أن يكون أخطـر مـن   "! بالتأكيد هي ممارسات فردية "
الطغيان اجلماعي أو املؤسسي كونه يعكس ثقافة اجتماعية شاملة وعميقة جعلـت مـن              

أنا سيد على من    : " الفرد حاضنا هلا السيما وأن لسان حاله سيغدو على شاكلة من يقول           
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 ٢٩

 على من ميسك بالسلطة كرجال الشرطة أن يتحولـوا          ، وحينها سيكون سهال   "هو دوين 
إىل طغاة يلقوا برجل من عٍل أو يعذبوا آخر يف أعضائه اجلنسية أو يـسقطوا هـذا وذاك                  

  . أخالقيا ويهددوا آخرين باالغتصاب
حىت الظواهر االجتماعية يف البالد اإلسالمية تتسم بالطغيان إذا ما قورنت يف بلـدان              

ففـي  . انتقلت إىل املؤسسة اإلدارية وبات املوظف بطلها اخلارق       فظاهرة التسول   . أخرى
بعض البلدان العربية حيتفظ املوظف خبتم املصادقة على املعامالت والوثائق يف جيبه اخلاص             

 عن جد، وحيتفظ باحليلولة دون حق املواطن فيما يـستحق مـن             وكأنه ملكا له ورثه أباً    
بعد أن يدفع للموظف أو املسؤول لقاء ما يطلـب          استخراج وثائقه أو املصادقة عليها إال       

منه، واألطرف أن بعضهم يوسط ويدفع الرشاوي ليعمل يف وظيفة معينة كوا تدر عليـه     
ولعـل املـشكلة يف الفـساد أن لـه          ! دخال معتربا بينما راتبه فيها ال يكاد يعيله وحده        

ـ            ع بـال اسـتثناء،     مؤسسات حتميه وأناس يدافعون عنه على الرغم من أنه يضرب اجلمي
 يصعب حتمله، فكيف ميكن تربير فـساد إداري يـستغل           واألسوأ أنه خيلق قهرا اجتماعياً    

حاج أو معتمر راغب إىل ربه يف آخر حلظات قبل إغالق احلدود؟ وكيف ميكـن حتمـل    
األمر ذاته يف افتتاح املدارس؟ وكيف ميكن تقبل فساد إداري وابتزاز يف أجهزة الـشرطة               

 عن معاناة   ويف اجلهاز الطيب ذاته وما يشكله من معاناة للمريض وأهله فضالً          والقضاء؟ بل   
املرض إياه؟ ونفس املشاهد وأسوأ يعاين منها األجانب املقيمني سواء يف جتديد عقـودهم              

  وإقامام وسفرهم وتسوية أوضاع أسرهم أو حىت يف حتصيل رواتبهم وحقوقهم؟
اهرة وباتت سلوكا اجتماعيا يضرب كافـة       الغريب يف كل هذا أنه ملا استفحلت الظ       

الشرائح االجتماعية وسلم التراتبات الوظيفية من قمة اهلرم الوظيفي إىل أسـفله وعلـى              
 هلا يف خمارج فقهية مل تتحرج من إصدار الفتاوى اليت جتيـز             مستوى األفراد وجدت حالً   

  ! دفع الرشا لتجاوز العقبات اإلدارية
ن من بقي خارج دائرة االام؟ إذا كان احلـاكم والقاضـي            ذا املعىن للطغاة والطغيا   

واحملامي والطبيب واملسؤول اإلداري والشرطي والرأمسايل والوسيط والفقيـه واألسـتاذ           
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واملوظف وأمثاهلم وحىت املواطن كلهم طغاة ميارسون الطغيان؟ ال أحـد، لكـن يبقـى               
  .خلطرةللطغيان السياسي عند السلفية نكهته اخلاصة وتداعياته ا
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  : بيكو، واقع وثقافة–سايكس : ثالثا
) فرنسا وبريطانيـا  ( بني القوى الكربى     ١٩١٦ بيكو سنة    – تكن معاهدة سايكس     مل

هـذه  . يف أوائل القرن العشرين إال مثرة اتفاق على تقاسم تركة اإلمرباطوريـة العثمانيـة     
  : نتج عنهاةاملعاهد
   استقالل تركيا يف دولة مستقلة وفرض) ١(
  إلغاء نظام اخلالفة اإلسالمي و) ٢(
   أمسي استعماريا بالوطن العريب وتقسيم ما) ٣(
  ء منه حتولت إىل دول مستقلة، ومن جز٢١فرض الوصاية على ) ٤(
  قانونية والثقافية عليها، وأخريامث فرض التبعية السياسية واالقتصادية وال) ٥(
  يفهودية يف قلب املنطقة العربية زرع الدولة الي) ٦(
  عملية تقطيع أوصال حضارية، و) ٧(
  .منع أية عملية توحد يف املستقبل بفعل القوة اجلديدة يف املنطقة) ٨(
  

كان لدى العرب أرض واحدة وأمة واحدة وعقيدة واحدة وثقافة واحـدة وحـاكم              
 بقعـة   ٢٢ دولـة و   ٢٢واحد ونظام واحد واقتصاد واحد وبضعة حبار، واآلن لـديهم           

 ٢٢ نظام سياسي و   ٢٢ قومية حيكمها    ٢٢ أمة و  ٢٢ريب أو مسلم و    شعب ع  ٢٢جغرافية و 
 ٢٢ اقتـصاد و   ٢٢ نظـام تعليمـي و     ٢٢ ثقافة و  ٢٢ تاريخ و  ٢٢ حضارة و  ٢٢عقيدة و 
 فضاء، وكان لديهم حرمان شريفان فـصار        ٢٢ حبر و  ٢٢ منظومة قانونية و   ٢٢سياسة و 

 بيكو على   –س  أما لو أسقطنا سايك   . ١وقائمة ال تنتهي من التمزق    ! عندهم جنف أشرف  
لذي وقع على أمة اإلسالم     ااخلالفة كرمز اجتماع العامل اإلسالمي فلنتصور حجم التمزق         

واملسلمني، واألهم من هذا أن أحدا من األجيال الراهنة، حكاما وحمكومني، مل يعـش يف               
  .حياته حلظة عروبة واحدة وال حلظة توحيد صافية منذ مائيت عام على األقل

                                                
ت ترید نصرة عرب العراق  ولو كان وال عجمًاھذه الدول ال نصرت عربًا: "یرد الظواھري على من طالب الدول العربیة بنصرة العراق فیقول 1

  .ھـ١٤٢٨، شریط مرئي، مؤسسة السحاب، "ھـ١٤٢٧دروس وعبر وأحداث عظام في سنة "أیمن الظواھري، . ، د"وأثناءه لنصرتھم قبل الغزو
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اتفـق العـرب    : " بيكو القول  –ة واخلاصة يؤثَر عن منتجات سايكس           وبلغة العام 
وانتـهاء  " الزعيم" من    بيكو ابتداءً  –، هذه العبارة يرددها رعايا سايكس       "على أال يتفقوا  

فما من فرد عريب، من قمة اهلرم السياسي إىل أدناه، إال ويـدرك             ". الواد سيد الشغال  "بـ
إذ أن منطـق األمـور   . و مضيعة للوقت ليس إالأن احلديث عن مسمى الوحدة العربية ه    

يؤكد على استحالة التوحد انطالقا من بنية ال تشتمل على أي عنصر وحـدوي علـى                 
اإلطالق، وبالتايل فإن كينونتها وآليات اشتغاهلا ال ميكن هلا أن تعمل بغري التمزق كهدف              

هلا أن تنتج غري مزيـد      وكحصيلة ائية ملربرات وجودها، وعليه فإن كل أدواا ال ميكن           
من التفكك، فهل يعقل القول أن الدعوة إىل الوحدة العربية، عرب هذه الكينونة، مفهـوم               

  جيمع؟ وال يفرق؟ فضال عن القول بإمكانية حتقيقها؟ 
 من  ، وحني البحث عن عناصر الوحدة ومربراا، يبدو األمر ممكنا، ولكن عملياً           نظرياً

 وحدة  ٢٢ بيكو عرب    –دا تقنيات سايكس     ولّ ريب بأدواتٍ يستطيع أن حيقق االجتماع الع    
بنيوية أصبح لكل منها طموحاا وأهدافها وشروطها ورؤاها وآليـات اشـتغاهلا؟ ففـي            
اجلزيرة العربية استبدل االسم بدول اخلليج العريب كنظري للخليج الفارسي، ورغم متاثـل             

 قطـر والبحـرين هـي البحـرين         البىن اجلغرافية والسكانية واالقتصادية ظلت قطر هي      
والكويت يف واد مثلما هي عمان يف واد آخر أما اليمن اليت تعـد اخلـزين احلـضاري                  

ويف دول املغرب العـريب لـدينا       . والدميغرايف للجزيرة فهي تعيش وكأا يف قاع األرض       
وحدة جغرافية وسكانية مفككة كبالد الشام، أما مصر فقد انتزعت من العروبة واإلسالم             
ليعاد إرساهلا إىل رحم الفرعونية وكأا باتت بالد بال تاريخ إال من أبو اهلول وأهرامـات          

وملا يكون األمر كذلك فعلى أية أسس ينادي        ! اجليزة وشارع اهلرم سيئ السمعة والصيت     
القوميون وأمثاهلم بوحدة لن تتحقق أبدا؟ وكيف ميكن لوحدة أن تتحقق بعد هذه العقود              

  ؟!يتخوف اآلن من جتزئة القطر نفسه ويدعو إىل احلفاظ على متاسكهإذا كان البعض 
أما الشواهد على اشتغال آليات التجزئة فثمة منها ما يفوق كل تنبـؤ، فمـا دامـت           

 بيكو تعمل بكامل طاقتها وعنفواا فلن يكون مستغربا أن تـشمل عمليـات    –سايكس  
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 ويعتدى على الـدين واألنبيـاء       التفكيك احلضاري واألخالقي واإلنساين العقيدة نفسها     
والرسل وتشوه صورة اإلسالم وحيرف الدين عن بكرة أبيه حىت يغدو مالئمـا لليرباليـة،       
وها هي دول التجزئة تتلقى املزيد من املطالب بتعديل مناهجها التعليمية، وليس العلميـة              

ال تكون لألمـة    ، حبيث تؤدي عمليات التعديل إىل إلغاء عقيدا حىت          غري املوجودة أصالً  
رب العـامل   بل أن الظاهرة العجيبة اليت تـض      . أية مرجعية يعتد ا حني تقع النوازل عليها       

حاد الناس بات معنيا مبخاطبة الغرب بعد أن كان هذا اخلطاب           آالعريب على اخلصوص أن     
 حكرا على الدولة، فالفرد والقبيلة واحلزب واجلماعة والنقابة واملؤسسة وكبار املـسؤولني           
وحىت صغارهم والشخصيات النافذة ورجال األعمال والوسطاء والـسماسرة والفنـانني           
وغريهم كلهم اآلن باستطاعتهم نسج اخليوط والعالقات مع الغرب دون وجل أو خـشية       
من مراقبة أو حماسبة أو اام، بل أن مبقدور الكثري من هؤالء االستقواء بالغرب واالستعانة               

، بل أن بعضهم يدافع باسـتماتة    ١ومصاحلها دون أن يرتد له طرف     به وديد مصري بالده     
ويـدعو اآلخـرين إىل االقتـداء بـه إذا أرادوا اخلـالص مـن               " الوطنية"عن خياراته   
ِلم خياطبنا الغرب بلغة واحدة فيما بتنا خناطبـه         : والسؤال الغريب العجيب  ! ٢الديكتاتورية

ونفترق عليه؟ ملاذا ينجح وحنن نفشل؟ مـا هـي   عربا ومسلمني مبائة لغة؟ ِلم جيتمع علينا   
   بيكو عمالة حممودة يف عاملنا العريب؟–آلياته؟ وما هي آلياتنا؟ وملاذا تنتج سايكس 

 بيكو كثقافة ما خزنته املصادر واملراجع يف عقـول          –   ولعل أطرف ما يف سايكس      
ا أن حلت هذه    األجيال عن ثورات وحركات حترر واستقالل عن القوى االستعمارية، فم         

ومل يعد العـرب    ! القوى حىت شِرع يف تدشني ثورات وطنية من أجل احلرية واالستقالل          
الـشعوب  "وكم كان االستعمار كرميا وهو يسمح لـ        . يطالبون ال بالتوحد وال باخلالفة    

مبناهضته بالسالح بينما هو يف قمة النشوة أن خمططاته جنحت سياسيا واجتماعيا             " العربية
                                                

ئیس فنحن وراءنا إذا كان یعتقد أن وراءه فخامة الر: في جامعة عربیة یھدد أحد المسؤولین اإلداریین فیھا وبعض حواشیھ رئیس الجامعة قائال 1
  !أمریكا

الحظ تصریح ولید جنبالط زعیم الحزب التقدمي االشتراكي في لبنان والذي دعا المعارضة السوریة إلى االستعانة في الغرب إلسقاط النظام  2
وإال فلن ینجحوا، كما یمكن السیاسي في سوریا أسوة بما فعلھ ھو وحلفائھ في لبنان من إجبار سوریا على االنسحاب من لبنان تحت الضغط الدولي 

مالحظة التھدید األمریكي بقطع المساعدات عن مصر إذا لم تفرج عن سعد الدین إبراھیم رئیس مركز ابن خلدون والذي اتھم باالتصال بجھات أجنبیة 
ریكیة وتحطیمھا بالكامل بحجة ھذا فضال عن دور المعارضة العراقیة في تسلیم البالد للقوات األم. وإلحاق الضرر في األمن القومي المصري

  .الخالص من نظام صدام حسین
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 ٣٤

 بيكو واقعا وفكرة وعالمة سياسية برسـم        –يا وحىت طائفيا، وصارت سايكس      واقتصاد
وباتت األعالم ترفرف على املؤسسات الوطنية والنشيد       ! االستقالل والتحرر وتقرير مصري   

فمن يصدق اليـوم أن الـسنة والـشيعة يف       .  يف املدارس وكأنه قرآن    الوطين يتلى صباحاً  
 ليشكلوا كتائب العشرين الـيت أذاقـت اإلجنليـز          العراق احتدوا آنذاك يف جبهة واحدة     

الويالت؟ بينما نفس القوى الغازية للعراق اليوم تشعل احلرب الطائفية بأبـشع صـورها              
 االستقالل عما أصبح بني ليلة وضحاها       سيم دول أخرى؟ وتسعى كل طائفة إىل      ودد بتق 

كانت تقضي بـصناعة    غرميتها؟ إذا كان العرب ال يصدقون أن أهداف االستعمار آنذاك           
وطن مستقل ذو مواصفات استعمارية فكيف سيصدقون أن االستعمار ذاته جيد نفسه بعد             
كل هذه السنني مضطرا لتفكيك ما صنعته يداه؟ لعلنا كنا مغفلني، يف حلظة من الـزمن،                

 بيكو بأيدينا، وسنكون مغفلني حىت النخاع إذا ما زلنا نعتقـد أن             –وحنن نصنع سايكس    
  .ر املستقل املعترف به دوليا مبنأى عن االندثار بأيدي من صنعهالوطن احل

 بيكو لتبدأ عملية االشتغال الثقايف تأخذ املنحـى         –هذا أقل ما فعلته معاهدة سايكس       
 بيكـو   –لذا فإن سـايكس     . الغريب التام حىت يف األمناط الثقافية واحلياتية العامة واخلاصة        

 ة بقدر ما هي حالة ثقافية بأمت معىن الكلمـة واقعـاً  ليست ومل تعد جمرد معاهدة استعماري  
بل إن التقسيمات اجلغرافية واليت صمم الكثري منها بـصيغ خطـوط الطـول              . وسلوكاً

والعرض وأخذت شكل الدولة املستقلة، ومنذ اللحظة األوىل، ظهرت كما لـو أن كـال          
تارخيا، وحـىت لـو     منها سليل حضارة مستقلة قائمة بذاا حىت لو مل يكن األمر كذلك             

اضطرت مثل هذه الدول إىل زراعة حضارات وتواريخ هلا من جديد أو إعادة اسـتنبات               
  .املدفون منها حىت لو كان على ذمة املستعمر

تنظر النظرية املاركسية إىل اتمع باعتباره مكون من بنية حتتيـة وبنيـة فوقيـة، وإذا               
فإن كل ما أنتجته ومتظهـر يف البنيـة          بيكو يف مستوى البنية التحتية       –وضعنا سايكس   

وهو بلغة ماركسية جمرد أيـديولوجيا ال       . الفوقية هو بالتأكيد من ذات الصناعة واحملتوى      
  وخمالفـاً  لذا فإن السلفية اجلهادية ترفض كل البناء باعتباره بناء بـاطالً          . أكثر وال أقل  
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 على أسس شـرعية،     وعليه ينبغي هدمه من األساس إلعادة البناء من جديد        . للشريعة
فهل يكفي هذا التوصيف لنفهم حقيقة العبارة اليت ترددها السلفية وأنـصارها علـى              

  ؟٢"الدم الدم واهلدم اهلدم  "١الدوام واليت حتولت إىل أساس كل صراع
من العبث التفكري بأن صراع السلفية اجلهادية مع األنظمة السياسية العربية هو صراع              

زم أن أحدا من رموز السلفية اجلهادية الذين تعج م أخبـار            فردي أو سياسي، ونكاد جن    
وسائل اإلعالم وحمافل األمن مل يكن يف يوم ما يف السلطة وال خاض معها صراعا علـى                 

واألصح التفكري بالصراع باعتباره صراعا بني منظومتني فكريتني إحدامها عقديـة           . امتياز
 اجلهادية حني تصف خمالفيها بأم صـناعة        واألخرى غري عقدية، فما الذي تعنيه السلفية      

   بيكو ومحلة ثقافتها؟–سايكس 
 على عقيدة التوحيد، فإن موقف السلفية اجلهادية من         على الصعيد السياسي، وتأسيساً   

 مع ما أنتجته سـايكس    أو إجياباً  اجلماعات اإلسالمية كافة يتحدد بالنظر إىل تفاعلها سلباً       
. ٣انني وأيديولوجيات ومفاهيم ومصطلحات وغريهـا      بيكو من مؤسسات وأنظمة وقو     -

فالوطنية والقومية واليسارية والليربالية هي مفاهيم أيديولوجية رافقت ظهور الدولة احلديثة           
مثلما رافق ظهورها احلاكم والقبيلة والعشرية واحلزب والنقابة واملؤسسة، أما الـدعوة إىل             

ية والقانون والنظام واحلقـوق والواجبـات أو        تعميم الوعي والدميقراطية والعلمانية واحلر    
املناداة ا وإسقاطها على كامل اتمع فقد تالزمت هي األخرى، علـى الـسواء، مـع            
نواقضها من التسلط والقمع والسجون واملطاردة والتضييق على احلريات واخنفاض خطري           

نة، وليس أدل على    يف سقف املطالب االجتماعية إىل حد البحث عن األمن واملالذات اآلم          
ذلك من حجم اللجوء السياسي ملواطنني عرب إىل الدول الغربية وحىت إىل دول جماورة،              
وقس على ذلك ما تشاء من اإلفرازات حىت أن املعارضة ال ميكن هلا أن تفلت من كوـا                

                                                
  ١١٩٠أبو مصعب السوري، دعوة المقاومة اإلسالمیة العالمیة، مصدر سابق، ص  1
  ".الوالء الكامل الذي ال ینقض والنصرة التاّمة، فدمي دُمك وھدمي ھدُمك: "ربما یمكن إسقاطھا في السیاق رمزیا، لكن في معناھا األصلي فھي 2
  .أیمن الظواھري، المعادلة الصحیحة، مصدر سابق. د 3
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 جزء من التكوينة االستعمارية بقطع النظر عن أية معايري أخرى مبا فيها الراديكالية مهمـا              
  .١بلغت من املصداقية وقدمت من تضحيات

 بيكو بوصفها حالة ثقافية هو ذاك اخلراب الذي أصاب القـيم            - األهم يف سايكس    
االجتماعية واألخالقية والدينية يف الصميم، إذ أن قيم العنصرية تضرب الغالبية الـساحقة             

فيما يتصل بقيم مـن  من البلدان العربية وجتد من يدافع عنها ويتفاخر ا، وأكثر من ذلك           
املفترض أا منبوذة عقديا وشرعيا إىل حد اعتبارها من الكبائر كالكذب وشهادة الـزور              
والسرقة والفساد والزنا والغدر واالحتيال والنصب واالحتكار والالمباالة واالستهتار حىت          

ـ              ة، إن بعـض    يف الدين وسب اإلله واألنبياء، وال غرابة إذا قلنا، من واقع التجربة واملعاين
اتمعات العربية تغزوها اليوم أحط القيم وأشدها تناقضا لدرجة أن املرء يتساءل فعال إن              
كانت هذه اتمعات ذات قيم إسالمية كما يروج هلا القائمون عليها أو أن هلا عالقة مـا         

إذ من السهل مالحظة شيخ نصاب ومصل كذاب وحمدث جاهل وجار سـوء             ! باإلسالم
  .ومتربجة تصوم وموظف لئيم وزانية تعمل بترخيص حكوميوصديق غادر 

حىت الثقافة السياسية للمواطن غـدت      !  بيكو أيضا كل يغين على لياله      –يف سايكس   
ذات مواصفات عنصرية بغيضة وضيقة وهي حتصر نفسها بأطر جغرافية واجتماعية، وبتنا            

 مث تطـورت إىل صـيغة       "!البالد بالدنا وحنن أحرار فيما نفعل ـا       "نلحظ لغة من نوع     
أيها يكون ثانيا وثالثـا ورابعـا       : ، وملا تكون الثقافة ذه الصيغة فالسؤال املشروع       "أوال"

وخامسا؟ الدين؟ العقيدة؟ وما هو الترتيب الذي حيتله احلرمـان الـشريفان أو املـسجد               
ـ                ة األقصى؟ وهل ميكن محاية ما تبقى من جغرافيا أو تركيب اجتماعي يرتلق حنـو القبيل

 يذكر حـىت    والعائلة والفرد بدال من األمة؟ وهل ميكن لثقافة من هذا النوع أن تقيم وزناً             
لتارخيها وإرثها احلضاري؟ وقد شاهد العامل أمجع كيف أن كل التراث العراقي والوجـود           
احلضاري له خاصة اخلزين احلضاري اإلسالمي من إرث اخللفاء والدولـة اإلسـالمية مل              

كيني سالمة وزارة النفط وآبارها اليت بدت بال أدىن شك أمثـن مـن              تساوي عند األمري  

                                                
  .، مصدر سابق"ھـ١٤٢٧دروس وعبر وأحداث عظام في سنة "أیمن الظواھري، . د 1
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 ٣٧

عشرة آالف عام من احلضارة بكل حمتوياا، وأكثر من ذلك وأهم أن حتطيم هذا اخلزين               
  . بيكو–كان يقع بأيد لت ثقافتها وعقيدا من معني سايكس 
ـ     –وال شك أن مثل هذه املشاهد يف رحاب سايكس           ة لـدى    بيكو تبدو أكثر غراب

احلركات اإلسالمية اليت نالت القسط األكرب من هجوم السلفية اجلهادية عليها على خلفية             
 بيكو وتبين أطروحاا من دولة وطنية إىل دولة علمانيـة جيـري             –الدفاع عن سايكس    

كما أن بعـض اجلماعـات اجلهاديـة        "! دولة مدنية "ختفيف وطأا عرب التعبري عنها بـ       
بات خطاا السياسي والديين أشد وقعا على اجلهـاد وااهـدين           نكصت على عقبيها و   

وقضايا اإلسالم من خطاب السلطة ذاته الذي يضطر يف كثري من األحايني إىل التواري يف               
تصرحياته خشية إثارة الرأي العام من حوله فيما ال تتواىن مجاعة إسالمية، علـى خلفيـة                

لفلسطينيني وكأم املذنبون فيما وقع عليهم مـن        أحداث خميم ر البارد مثال، عن تقدمي ا       
أما القضايا الكربى   . ١ظلم تارخيي فضال عن أن مسلحيهم ال حيترمون البلدان املضيفة هلم          

مثار اخلالف فتكمن فيما تعتربه السلفية اجلهادية تراجعا من هذه اجلماعات عن األهداف             
" أنظمة الطواغيـت "قف من الدولة واليت نشأت من أجلها كقضايا احلاكمية واجلهاد واملو 

والتحالف مع القوى املعادية لألمة، حمليا وخارجيا، وحماربة املشروع اجلهادي العاملي كما            
زد على ذلك أن بعضها أصيب بآفة       . حصل يف أفغانستان والعراق واجلزائر وحىت فلسطني      

ـ       والتعصب حبيث بات التنظيم بعينه     الغرور د الـذي بدونـه      هدفا حبد ذاته والسد الوحي
ستنهار األمة وبعضها اآلخر ملّا يزل أسريا ألطروحات قدمية غـري جمديـة ناهيـك عـن          
مجاعات أخرى ليس هلا من اإلسالم أكثر من الطبل وإحياء املناسبات، بل أن النفيسي يف               
ندوته الشهرية يذهب أبعد من ذلك وهو يصف هذه اجلماعات، يف اجلزيـرة العربيـة،               

  ".داخلة مع السلطة يف البزنس"ياا ما عدا القاعدة، بأا وعلى اختالف مسم

                                                
تعقب فیھ على الوضع في نھر " أم تدمیر األوطان..فتح اإلسالم: " بیانا بعنوان) ٢٠٠٧/ ٥/ ٢٤( من حقھا أن تصدر الجماعة اإلسالمیة في مصر 1

 بین جماعة فتح اإلسالم والجیش اللبناني، لكن من المدھش حقا أن یبرئ البیان الجیش والدولة ال لیدین فتح اإلسالم فقط مقدما إیاھم قتلة وقطاع البارد
  !یھمطرق بل لیدین السالح الفلسطیني في األردن ولبنان وسوریا وكأن الفلسطینیین بؤر توتر حیثما حلوا وأنھم دائما ما ال یحترمون مضیف

http://www.egyig.com/Public/articles/announce/6/80033469.shtml.  
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 ٣٨

 بيكو غري هذه املشاهد؟ وهـل مـن         –لكن، هل كان من املمكن أن تنتج سايكس         
 بيكو من أدوات أو     –املعقول أن تتمكن هذه املنتجات من العمل بغري ما تفرضه سايكس            

  ما تتيحه من وسائل؟
 بيكو  –يل على من يلجأ إىل إفرازات سايكس        لعل منطق اإلجابة يشري أنه من املستح      

 أو يقـرر    أن يستعمل تقنيات مغايرة، فمن يرتضي القَسم على الدساتري الوضـعية مـثالً            
 الولوج إىل ساحة الفعل السياسي العلين أو ينشئ مجاعة مرخصة ال بد له وأن يعترف أوالً               

 يقبل بقواعد اللعبـة كمـا       بأن لكل منظومة وسائلها وتقنياا ومدخالا، وال بد له أن         
تفرضها خصائص النشأة، وحينها ال تثريب عليه فيما هو ذاهب إليه من سياسـات ومـا     
يترتب عليها من نتائج، لكن االحتجاج باجتهادات شرعية أو سياسية لتربير اختياراته هو             

 ختـذيالً ما يثري السلفية اجلهادية اليت ترى يف مثل هذه التوجهات واملواقف ردة وإرجافا و             
، كما ال ينفع، يف مثل هذه احلاالت الـيت          ١أو ليا لعنق النصوص كما يقول أبو حيىي اللييب        

تستدعي موقفا شرعيا صارما، التحصن بتاريخ اجلماعة وتضحياا وال بالثقة يف رجاالا            
وال باملراهنة على عامل الزمن ريثما تثبت صحة السياسات املتبعة وكأنه وقـف عليهـا               

االنتظار أو منح الثقـة      بسياساا مىت تشاء وتفرج عنه مىت تشاء وما على األمة إال             حتبسه
  !بال حتفظ

 بيكـو؟   –أليست السلفية اجلهادية ذاا قد خرجت من رحم سـايكس           : ومع ذلك 
  فلماذا تعيب على اآلخرين ما هو عيب فيها؟

اعات األخرى يكمـن    إا كذلك بالتأكيد، إال أن الفارق بني السلفية اجلهادية واجلم         
يف حتكيم الشريعة وااللتزام ا فيما يذهب إليه كل منهما يف سياساته، وهو املعيار ذاتـه                

 بيكو وكل خملفاا بنفس القـدر       –الذي يتيح للسلفية إعالن حالة احلرب على سايكس         
خرى الذي تعلن فيه احلرب على القوى الغربية واملعادية لألمة، يف حني تبدو اجلماعات األ             

  :قانعة بقواعد اللعبة إىل درجة متكن أقرا للجهاد

                                                
  .،مصدر سابق"توحید آل سعود وتوحید الحق: "شریط أبي یحیى اللیبي 1
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 ٣٩

من نبذ وإدانة الفكر السلفي اجلهادي ووصفه بالفكر اخلارجي والغريب عـن             •
  ؛١األمة

  بل وإنكار وجوده عرب التقليل من شأنه على مستوى األمة؛ •
  أو إحالته إىل قوى استخبارية أمريكية وصهيونية باعتبارها بلد املنشأ؛ •
لى مكافحته مبا يتوافق متاما مع األطروحات األمريكيـة الداعيـة إىل            والعمل ع  •

  .، وتشكيل جلان خاصة للغرض"مكافحة اإلرهاب"
بل وحماربته بالسالح، وإذا اقتضى األمر التحالف الصريح والعلين مـع أعـداء          •

  .األمة على سحقه كما حصل يف أفغانستان وحيصل اآلن يف العراق
وصيفات ذات املنحى التكفريي واليت ترمى ا السلفية مـن           والطريف أن مثل هذه الت    

  . قبل خصومها هي ذاا اليت تتهم هي ا
   

                                                
 وردا على. ٢٠٠٧فبرایر / ، شباط "مرشد جماعة اإلخوان المسلمین مھدي عاكف یرد على أسئلتكم  " BBC مھدي عاكف، منتدى حوار موقع الـ 1

أنا شخصیا ال : "، فأجابھ المرشد العام بما یلي"ما ھو موقف جماعة اإلخوان المسلمین من تنظیم القاعدة و ھل ھو موجود حقا؟: "سؤال ألحد الزوار
 ، إنما ھو فكر منحرف یسري بین شباب األمة بتحریض من العدو الصھیوني واألمریكي وتصرفاتھ ضد العرب"تنظیم القاعدة"اعتقد أن ھناك 

لیس غریبا أن تروج أمریكا والصھاینة ھذا الفكر . كما أن ھذا الفكر ظھر نتیجة التصرفات التي یقوم بھا ھذا العدو ضد العرب والمسلمین. والمسلمین
ب في مصر بل أن اإلسالم الصحیح یحار. ألن كلیھما ال یریدان ألحد أن یسمع عن اإلسالم الصحیح والمعتدل أكثر من سماعھ عن اإلسالم الدموي

  ". ومعظم الدول العربیة واإلسالمیة
.             http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/talking_point/newsid_6370000/6370217.stm  
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 ٤٠

  

  العلماء والفقهاء، أي دور؟ وأية وظيفة؟: رابعا
اهللا العروي أن العلماء والفقهاء ظلوا       يرى املفكر املغريب عبد   " مفهوم الدولة "يف كتابه   

 اإلسالمية حىت أواخر العهد العثماين، وحتديدا حىت انطالقة         ميثلون الرأي العام يف احلواضر    
، ومع أم استبشروا خريا يف توجهات الدولـة         ١٨٨٢الدفعة الثانية من اإلصالحات سنة      

العثمانية اجلديدة إال أم فوجئوا باستبعادهم وميشهم عن إبداء آرائهم يف اإلصـالحات       
ستشارين األوروبيني فما كان منهم إال االنزواء منذ        أو الشأن العام واستبداهلم باخلرباء وامل     

ذلك احلني فال هم دافعوا عن حقوقهم واختصاصام وال هم مللموا شتام،وها هم اليوم              
مفككني وعاجزين عن التقرير بأي شأن عام صغر أو كرب، بل إم وقعوا فريسة االحتواء               

عنة سياساا علَّه حيظى بـبعض      والتدجني وبعضهم تسابق على التحالف مع السلطة وشر       
االمتيازات واحلضور وبعضهم استحدث له مجاعة أو فرقة وبعضهم مترد على واقعه وواقع             

  .األمة فاختار طريق اجلهاد وقضى فيه قتال أو أسرا أو مطارداً
   مع تقدم الوقت وايار اإلمرباطوريـة العثمانيـة ودار اخلالفـة وجمـيء القـوى               

 جلماعات إسالمية وفـرق     ية وانتصاب الدولة الوطنية صرنا نلحظ جتذراً      االستعمارية الغرب 
خمتلفة ومتنوعة بعضها منحرف كالقاديانية والبهائية، وأخرى صوفية كل ما لـديها مـن              
الدين الدروشة والترانيم واملوشحات، ومجاعات دعوية عادت السياسة واكتفت بـالوعظ      

وان املسلمني وحزب التحرير، واجلماعـات  واإلرشاد، ومجاعات اإلسالم السياسي كاإلخ  
اجلهادية كتلك اليت قادها الشيخ عمر املختار يف ليبيا والـشيخ عـز الـدين القـسام يف      

وبطبيعة احلال فإن بعض هذه اجلماعات خاصة اجلهادية منها اندثرت لسبب أو            . فلسطني
وان آلخر، وبقيت مجاعات أخرى تضخمت وخرجت من حدودها حنو العامليـة كـاإلخ   

والتبليغ والدعوة والصوفية والتحرير، وعلى خلفيـة النـشأة واالسـتمرارية، وقعـت              
اصطفافات للعلماء واألتباع داخل هذه اجلماعات اليت شهدت صراعات داخليـة علـى             
خلفية سياساا وأيديولوجياا أو بسبب صراعاا مع الدولة الوطنية كان مـن نتائجهـا              

  : صيغةظهور انشقاقات قوية تبلورت يف
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 ٤١

  ؛...تيارات جهادية وطنية خاصة يف مصر واجلزائر وفلسطني  •
تيارات عاملية كالقاعدة يف أفغانستان والعراق وجماهدي الشيـشان وكـشمري            •

  والفلبني وغريها؛
تيارات سلمية معارضة للدولة واحلاكم متيزت بتاريخ جهادي أو قرـا مـن              •

 ما تكـون إىل مجعيـات ذات       اجلهاد وااهدين إال أا تراجعت وباتت أقرب      
  طابع إغاثي واستثماري كاإلخوان يف مصر والسرورية يف السعودية؛

تيارات إخوانية املنشأ واالنتماء حتالفت مع السلطة حيث تكون كما هو احلال             •
يف أفغانستان واجلزائر والعراق، وبقطع النظر عن هوية السلطة أو القوة مـا إذا              

  كانت حملية أو أجنبية غازية؛
  تيارات حليفة للدولة محلت أمساء رموزها كاملدخلية واجلامية؛ •
وتيارات ارتدت عن أهدافها ونشأا ونبذت تارخيها وعقـدت صـلحا مـع              •

  الدولة؛ 
التيارات اإلرجائية، وهم الذين يعتقدون اعتقاد املرجئة األوائل على طبقـام             •

 مـن مـسمى     إخراج العمل : ودرجام، والقاسم املشترك األغلب بينهم هو     
بأن اإلميان هو االعتقـاد فقـط، أو        : أي القول ... اإلميان أي من حد اإلميان      

  .االعتقاد مع القول باللسان فقط، أو املعرفة فقط
 لصيغ التيارات املعروضة معقد خاصة إذا ما أخذنا         وال ريب أن العمل اإلسالمي وفقاً     

وأخرى تعلـن متـسكها     ! اينبعني االعتبار وجود تيارات إسالمية أخرى ذات طابع علم        
       ج ملا تسميه باإلسالم الليـربايل، وبالتأكيـد        بالعلمانية كما هو احلال يف تركيا وثالثة ترو

 على الفهم كلما توالت التصرحيات والبيانات الـصادرة         فاألمر يزداد تعقيدا ويصبح عصياً    
اوى املـثرية إىل    عن التيارات واجلماعات والعلماء والفقهاء وهي حمملة بالتناقضات والفت        

  .الدرجة اليت يستحيل معها التصنيف واملراقبة وحىت الفهم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com



 

 ٤٢

، نضع عامل يفيت حبق فرنسا حبظر احلجاب؟ أو عامل يبـيح          ففي أي سياق شرعي، مثالً    
إمامة املرأة؟ أو عامل يدافع عن األمريكيني وجرائمهم؟ أو يفـيت جبـواز قتـال اجلنـدي          

ىت بأن بول برمير ويل أمر وال جيوز اخلروج عليـه؟           وآخر يف !!األمريكي املسلم للمسلمني  
 وحيـرم اجلهـاد ويكفـر       !؟وعامل يفيت بعدم جواز الدعاء على اليهود ألم أهل كتاب         

 وعامل يطالب قـادة ااهـدين     !؟ااهدين ألم يقاتلون يف سبيل الطاغوت حسب قوله       
دعو لدولة علمانيـة يف     ورموزهم باخلروج من سراديبهم وهو يعلم ما ينتظرهم؟ وعامل ي         

 وثـاين جييـز     !؟فلسطني جتمع اليهود والنصارى واملسلمني مث يتراجع ويقول دولة مدنية         
الصلح املطلق مع اليهود؟ وثالث يتنكر لوجود مجاعة جهادية من األساس ويصف فكرها             
باملنحرف وصنيعة األمريكيني واليهود ويف نفس الوقت يبيح تناول املشروبات الروحية يف            

 وعامل يفيت جبواز إرضاع املوظفة لزميلها يف العمل لتجاوز اخللوة؟ وعامل يعطي             !؟الفنادق
 ويقول إن عمر بن اخلطـاب       !؟احلق للمسلم باالرتداد عن دينه؟ ويرى بالصحابة أشاعرة       

أحول بطول ثالثة أمتار؟ وعلماء يتساءلون عمن أجاز للقاعدة اجلهـاد باسـم األمـة؟               
ماعة ضد تلك؟ وعلماء يهامجون علماء وجيردوم من علمهـم          وعلماء يؤيدون هذه اجل   

الختالفهم معهم يف الرأي والتوجه؟ وعلماء يبترون اآليـات القرآنيـة واألحاديـث يف              
أسانيدهم أو يقطعوا من سياقها؟ وعلماء جيهدون يف تشويه اجلهاد وااهدين ويفتـون             

  كون اجلهاد فرض عني؟ بعدم مشروعيته ولكنهم ال يبينون مرة واحدة مىت ي
بعرف السلفية هو ضالل مبني وتضليل وظلم لألمة واحنراف خطري          " العجب"كل هذا   

يف العقيدة، وعلى حد قول أيب حيىي اللييب يف رده على مفيت السعودية لو صمت هـؤالء                 
، ولكنهم اصطفوا يـدافعون عـن       "خريا هلم ولنا إذ أن للحق أهله      "عن قول احلق لكان     

 ويهامجون اجلهاد وأهله، لذا فهي تـستخدم توصـيفات          ١رعون له ويروجون  الباطل ويش 
صارمة حبق أمثال هؤالء العلماء والوعاظ والدعاة الذين تعتربهم ممن حجبوا قـول احلـق       

                                                
قراءة وتعلیق على ): "عمر عبد الحكیم( أبو مصعب السوري - : وكذلك. ،مصدر سابق"توحید آل سعود وتوحید الحق: "شریط أبي یحیى اللیبي 1

، سلسلة قضایا الظاھرین على "ائل وبیانات الشیخ أسامة بن الدن و الدكتور سعد الفقیھ إلى الشیخ ابن باز والشیخ ابن عثیمین وعلماء بالد الحرمینرس
  . ،مركز الغرباء للدراسات اإلسالمیة واإلعالم، بدون تاریخ)٥(الحق 
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 ويف  ،الذي أودعه اهللا فيهم وحرفوا وبدلوا يف دين اهللا وتسببوا يف هزمية األمـة وقهرهـا               
 عرب متييع   ١لنوازل والقضايا املطروحة إىل العموميات    أحسن األحوال هربوا من الفصل يف ا      

احلكم الشرعي القابل للبناء عليه، وبالتايل فال هم إىل هؤالء وال إىل هؤالء، ولو اعتـدلوا                
لتغريت موازين القوى ومالت الكفة لصاحل اإلسالم واملسلمني، وألم مل يفعلوا فال بـد              

، فمثلهم  "جتار دين "أو  " علماء سوء "بارهم  من قول كلمة احلق فيهم والتخلص منهم باعت       
 بيكو ومنتجاا، ومثلهم من يسهل عليه       –من يربر أو جيادل أو يدافع عن ثقافة سايكس          

اإلسالم ونبذ التطرف   " ذيب"دعم سياسات الدولة واحلاكم وتبين أطروحات الغرب يف         
اعد عسكرية ضخمة على    وحماربته، ومثلهم من أجاز غزو البالد اإلسالمية وشرع لبناء قو         

أراضيها ومنعوا أهل البالد من مقاومتها وأحالوا أمر جهاد الدفع إىل ويل األمر باعتبـاره               
وهو الذي مل يدع يف يوم ما إىل نفري أو شارك يف جهاد، ومثلهم مـن جيهـد يف                    اإلمام

إصدار فتاوى القعود والتشكيك بااهدين وصوال إىل وصمهم باإلرهـاب واخلـوارج            
 ، ومنـهم    ٢ومثلهم من ينتصر للوطن والنظام أكثر مما ينتصر للعقيدة واألمة         . دعاة الفتنة و

ومثلهم من وصل ـم األمـر إىل حـد    .  املعتدل٣من يروج ملا يسميه باإلسالم الوسطي     
السخرية من اجلهاد وااهدين ومن كل مقدس وحمرم حىت أن بعضهم سار يف ركب فتنة               

حات خمتلفة من اجلهاد فـامتطوا ظهـور الـدبابات األمريكيـة     اجلهاد وااهدين يف سا   
                                                

د إتقانھم فنَّ الشِّعارات، وإال فأین ھي أبحاُث المشایخ التي تبیُن حكَم اهللا في األمِم المتحدِة ھو َفنُّ المشایخ الذي یتقنونھ بع: "الھروب إلى العمومات 1
ومیثاقھا والشرعّیِة الدولّیِة ؟ وحكَم اهللا في نظاِم الجنسّیِة وترسیِم الحدوِد والوطنیة؟ ما حكُم اهللا المفّصل في كلِّ ھذه األموِر وغیرھا مما تھّرَب من 

المصلحة والمفسدة .. أبو بكر ناجي، فتنة المصطلحات".  المشایخ؟ وكذلك ماذا قال اهللا في عالِج ما ینتُج عن ھذه األمور من أحكام ؟الحدیث عنھا
  .١٠٦نموذجًا، إدارة التوحش، ص 

  .،مصدر سابق"توحید آل سعود وتوحید الحق: "شریط أبي یحیى اللیبي 2
  : موقع الكاتب. ١٤/٦/٢٠٠٧فون لدین اهللا والحرب عى اإلسالم؟؟ والوسطیة في القرآن الكریم، سعد بیوض التمیمي، الوسطیون المحرأ محمد 3

         cfm.Myarticle_show/mTamimi/a/com.grenc.www://http  
، ولكنھ أكثر خطورة، إذ القول باإلسالم الوسطي یعني إسباغ "التطرف"أو " األصولیة"میم مفھوم والطریف في أمر ھذا المفھوم أن تعمیمھ یشبھ تع

الشرعیة المفاھیمیة على مقوالت من نوع إسالم متطرف وإسالم لیبیرالي وإسالم عمیل وھكذا، وجعل اإلسالم عبارة عن مراتب ودرجات بعضھا 
لدین عند اهللا اإلسالم؟ ففي الماضي كان اإلشكال في العالم اإلسالمي یمس الفرق الضالة والمنحرفة محمود وبعضھا اآلخر مذموم، فبأیة صیغة یكون ا

ولم یكن یمس اإلسالم مطلقا، أما في عصرنا الراھن فالتوصیفات تنسحب على اإلسالم بوصفھ عقیدة أو دیانة منحرفة تدعو إلى القتل والعنف، حتى 
الزعم أنھ من أصحاب اإلسالم الوسطي وكأن اإلسالم بالنسبة لھ بات تھمة ینبغي الھروب منھا عبر مسمیات بات من یتحرج من االتھامات یجاھر ب

" التمیمي"وفي مقالة أخرى للكاتب سبقت اإلشارة إلیھا یشن . أخرى لیست، بشكل أو بآخر، سوى إقرار بالمثالب التي ُیرمى بھا من القوى المعادیة
سمعت الشیخ القرضاوي في حفل ): " مع بعض التصرف( لقرضاوي بوصفھ إماما لما یسمى بالوسطیة قائال ھجوما شرسا على الشیخ یوسف ا

إسالمیین ویساریین ووطنیین وقومیین ولیبرالیین وجمیع أصحاب (انھ ُیرید أن یجمع وُیوحد األمة بشتى اتجاھاتھا من ) للوسطیة(تنصیبھ إماما 
فأي أمة التي تجمع ھؤالء أصحاب األیدیولوجیات المتناقضة؟ ھل ھي األمة العربیة ) ... أمة واحدة(ھؤالء من فال ادري كیف اعتبر , )األیدیولوجیات

وقال أنھ ُیرید أن یأخذ من كل فئة أحسن ما لدیھا وحتى من الدیانات األخرى لُیّكون , فكل فئة من ھذه الفئات تشكل أمة وحدھا... أم األمة اإلسالمیة؟ 
ات الدین الوسطي الذي یدعو إلیھ والقائم على تحریف معنى الوسطیة التي أرادھا اهللا، وھذه األمة التي یدعو لھا ال ُیمكن أن تكون ذ) األمة الوسط(

ضاء علیھ إن كثیرا من ھذه الفئات تكفر باهللا وال تعبده وتعتبر اإلسالم أفیون ورجعیة وتخلف وظالمیة یجب الق... األمة التي أرادھا اهللا سبحانھ وتعالى 
: ، راجع مقالتھ"فكیف یرید القرضاوي أن یكون إماما لھذه األمم؟ أم انھ یؤمن بوحدة األدیان واألیدیولوجیات والعقائد والشرائع والمناھج؟... 

  .، مرجع سابق"مفھوم األمة والھویة: مفاھیمنا ومصطلحاتنا"
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وشاركوا يف احلكومات العميلة وشرعوا لقواعدهم الفتك بااهدين وحماربتهم وكـشف           
  !١خمابئهم وإعانة احملتل عليهم، وكل ذلك حتت بند االجتهاد

 اجلهادية  لكن املشكلة احلقيقية ليست يف هذه التوصيفات اليت تعج ا أدبيات السلفية           
بل فيمن يصنعها، ولعل أبرز من تنبه إلشكالية من هذا النوع كان الـشيخ أبـا حممـد                  
املقدسي الذي خصص مؤلفا ثقيال رفض فيه النظام التعليمي وخمرجاتـه برمتـه، ومحلـه          

إذ أن هذا النظـام     . ٢مسؤولية الفشل والضالل واجلهل الذي تعانيه األمة يف دينها ودنياها         
ن املدرسة وحىت اجلامعة، ليفرز شرائح واسعة من العلماء والفقهاء وطلبـة            صمم، ابتداء م  

العلم ذوي الرتعة القطرية ممن يتمتعون وى ومبواصفات متيل إىل املسكنة والدعة والراحة             
  . وال تأبه للجهاد واملشقة

والثابت أن مواقف العلماء والفقهاء جتاه األحداث الكربى ختـتلط وتتنـاقض رغـم              
اهدين وبني اخلضوع             تشاها إىل حد التطابق، وتتأرجح بني التأييد العلين تارة للجهاد وا

لسطوة السلطان تارة أخرى وبني التطوع لعداء سافر أو االنزواء، فمـن بـني املواقـف              
صدور فتاوى تدعم اجلهاد يف أفغانستان وحترض عليه وتدعو للـنفري لـرد االحـتالل               

مماثلة ضد جرائم الشيعة يف العراق وما يـسمى باملـشروع           الشيوعي مبا يف ذلك فتاوى      
ت من اجلهاد يف العراق حبجـة غيـاب         رنطقة، ولكن مثة فتاوى أخرى نفَّ     الصفوي يف امل  

 كيف يتمتع الشيعي بامتياز ااهـدة وال يكـون للغـازي            اإلمام والراية، وليس مفهوماً   
وات األجنبية مستأمنة يف بالد املـسلمني،       ومنهم من أفىت باعتبار الق    ! واحملتل املعاملة باملثل  

  .وآخرون أفتوا مبقاتلتهم إبان حرب اخلليج الثانية
ال شك أن مثل هذه الفتاوى جتعل من حسم املوقف مع العلماء مهمة عـسرية علـى               
السلفية اجلهادية ومريرة، لكن مالحظة متايز بينهم على أساس قرم أو بعدهم عن اجلهاد              

أميـن الظـواهري    . ى من يسميهم د   ن يسهل املهمة ويضيق اخلناق عل     وااهدين ميكن أ  

                                                
 المسلمین مع األمریكیین في أفغانستان وخاصة العراق أو مع األنظمة القمعیة في من المثیر حقا أن تصدر مقالة تعتبر تحالف بعض أجنحة اإلخوان 1

، مع مالحظة أن "العراق أنموذجا..حرب القاعدة على اإلخوان "أسامة البغدادي، : راجع، كمثال، مقالة! الجزائر مجرد اجتھادات قد تصیب أو تخطئ
 .أنھا حظیت بمباركة رسمیةذات المقالة جرى الترویج لھا على نطاق واسع كما لو 

 .http://www.tawhed.ws: أبو محمد المقدسي،إعداد القادة الفوارس بھجر فساد المدارس، موقع منبر التوحید والجھاد 2
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ويتيح هلا االستفادة من علمهم وتوسيع دائرة العلماء العـاملني، فهـم            " علماء السوء "بـ
  :ليسوا صنفا واحدا وال ميكن أن يكونوا كذلك، فثمة

صنف جهادي عامل، التحق بساحات اجلهاد وعمل ا لسنوات طويلة وما يـزال     ) ١
  .على حاله، ومثل هؤالء فقدوا كل الدنيا وما فيها وتفرغوا للجهاد يف ساحاته وميادينه

صنف جهادي يشرع للجهاد وااهدين ويدعم أطروحام ويصدع مبواقفه غـري           ) ٢
  . آبه بأية عواقب، حىت أن أغلبهم يقبع يف السجون أو أنه دفع حياته مثنا لفتاواه

. فية اجلهادية وبعض نشاطاا املـسلحة يف العـامل        صنف جهادي خيتلف مع السل    ) ٣
وهذا الصنف يدخل يف نطاق العلماء املؤيدين للجهاد وااهدين إال أم ال يـستطيعون              

ومثل هؤالء ممن رفضوا إدانة القاعدة يف العراق خشية انقـسام أهـل        اجلهر بأطروحام،   
هم يـشكلون يف الواقـع مـع    السنة ولعدم وجود أدلة دامغة على الدعاوى املرفوعة ضد       

غريهم صمام األمان للمشروع  اجلهادي برمته رغم مالحظام الكثرية عليه واخـتالفهم             
  .حىت مع رموز القاعدة

صنف له تاريخ جهادي ولكنه خضع لضغوط السلطة وبات بعضه ينفذ ما يطلب             ) ٤
أنه أدان تارخيـه     منه، وأحيانا تصدر منه فتاوى غالبا ما تكون بلغة السلطة واخلصوم، بل             

  . بالكامل  وجيهد  لتربير اختياراته ويدعو إىل االقتداء ا
صنف رمسي متذبذب ولكنه أميل إىل خطاب السلطة وال يتواىن عن التصريح  مبـا   ) ٥

  .يطلب منه أو القيام بأي عمل خيدم سياسة الدولة وتوجهاا حبجة طاعة ويل األمر
واشتهر بعدائه للجهاد وااهدين وبتمييعه للـدين       صنف معادي مببادرة ذاتية منه،      ) ٦

عرب إصداره  لفتاوى متطرفة ال أساس هلا من الشريعة، وبتخليه شبه التـام عـن قـضايا                
اإلسالم واحلرب الشعواء عليه من قبل الغرب والالدينيني، ومل يعد يـضريه أن يكـون يف        

دون أن يطلب منـه أحـد   صف القوة الغامشة حيث تكون، وال يضريه التطوع يف القول           
التدخل، وال يتورع عن نصرة أعداء اإلسالم عرب التقليل من إساءام وجمـام علـى               
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ـ         ؤالء تـسميهم الـسلفية اجلهاديـة       اإلسالم كعقيدة ودين وعلى املسلمني، ومثـل ه
  ".املنافقني"بـ

صنف يوصف بالقصاصني املنبوذين يف التاريخ اإلسالمي، وهؤالء قـدموا الـدين           ) ٧
قصص وحكايات على حساب احلكم الشرعي مبتعدين طواعية عـن قـضايا           ما لو أنه  ك

األمة، ومثل هؤالء جاهروا بعدائهم للجهاد وااهدين وسخروا منهم، وهم من فتحـت             
هلم األبواب وأجيز هلم التنقل بني أرجاء العامل واستخدموا يف إلقاء احملاضـرات وعقـد               

  .ي واملعتدل، بل أن بعضهم منح اجلوائز واأللقابالندوات مبشرين باإلسالم احلضار
وفقا هلذه التصنيفات فمن السهل معرفة جبهة ااهدين واملناصـرين مـن العلمـاء              
والفقهاء وجبهة املخالفني واألعداء منهم، على أن السمت الرئيس يف العالقة مـا بـني               

 ألنـه ال    ١"العلم للعمل "ئية  العلماء والسلفية اجلهادية يبقى مركزا على وجوب االلتزام بثنا        
 يوظفه حامله إلحلاق األذى     ، وال قيمة لعلمٍ   )اجلهاد والصدع باحلق  ( دون عمل    قيمة لعلمٍ 

غري أن للعلماء والفقهاء أكثـر       . بيكو - الوالء والرباء فيه لسايكس      باألمة، وال قيمة لعلمٍ   
كـس صـحيح،    من نقطة قوة تشكل بالنسبة للسلفية اجلهادية نقاط ضعف كـبرية والع           

  :أبرزها
  :٢طلبة العلم •

 ما يتسببون بإثارة اخلالفات واالنقـسامات ويـشيعون األحقـاد           بعض هؤالء غالباً  
ضعف علمهم أو تعصبهم ملشاخيهم وإما ألم يتلقون علوما شـرعية   والضغائن إما بسبب 

 عـن   فيها اجتهادات متنوعة لقضايا حساسة أو حىت بسيطة حبيث حيل االجتهاد بـديالً            
 عن أية اجتهادات أخرى، وإما ألم ممن تأخـذهم العـزة بـاإلمث              نص وسعته، وبديالً  ال

  . مبا يعتقدون أنه سلطان العلم٣فيتصدرون قبل أن يتأهلوا ويتنمرون
  :احلصانة •

                                                
  .، مرجع سابق"العلم للعمل"أسامة بن الدن، شریط  1
 .الحظ مدى تذمر أبو مصعب السوري من موقف طلبة العلم وتعصبھم في أفغانستان 2
  ، ٤٢الشیخ بكر عبد اهللا أبو زید، حلیة طالب العلم، ص  3

http://saaid.net/Warathah/bkar/index.htm.  
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 ٤٧

من البديهي أن يتمتع العامل أو الفقيه بعلم شرعي مرموق، ومن الطبيعـي أن يـستمد                
لذي يتمتع به، ولكن اإلشكال يكمن يف النظـر إىل          هيبته أو حصانته من الرصيد العلمي ا      

 من الوقوع   ١العامل وكأنه يتمتع عالوة على حصانته العلمية حبصانة شرعية جتعله معصوما          
  :يف الزلل واخلطأ، وللمسألة أكثر من مشهد نورد بعضها

مشهد عامل من املفترض أنه موثوق يفيت يف نازلة على حنو خمالف ملا هو مألوف أو                ) ١
 أو متحفظة حبجة أن العامل ال يرد عليه إال عامل           ،فاجئ فتكون الردود متوافقة مع الفتوى     م

حدث فيهـا   " اتقوا حلوم العلماء فإن حلومهم مسمومة     " وهذا موقف منطقي، لكن مقولة      
مبالغة وتعسف يف استعماهلا فيما يبدو، وباتت كالسيف املسلط على من يعارض الفتوى             

هم أقل درجة وكأن ما حيق للعلماء، حىت لو كان فيه اعوجاج، ال             أو ينتقدها خاصة ممن     
  . حيق لغريهم وإن أصابوا

مشهد عامل راسخ يف العلم، وخدم يف علمه العقيدة والدين واملسلمني وانتـشرت             ) ٢
كتبه وفتاواه حىت بلغت أقاصي األرض وباتت مراجع أساسية كربى يتدارسـها العلمـاء           

ع هلا يف احلكم على النوازل، لكن مواقف هـذا العـامل يف             والطلبة على حد سواء ويرج    
قضايا سياسية وشرعية كربى كاجلهاد واحلاكمية والقوى األجنبية وغريها مما يلتبس على            
العامة واخلاصة إما أا قريبة من السلطة أو متطابقة معهـا أو خمتلطـة أو ذات معـايري                  

ني األمم غالبا ما يتسببون بانقسام األمة       مزدوجة، هذا النوع من العلماء ممن ذاع صيتهم ب        
اليت تنتظر القول الفصل على ألسنتهم ثقة بسعة علمهم، ومع ذلك يصعب الطعـن ـم                
دون مثن باهظ، بل حيظون بالتماس العذر حىت من أتباعهم فيما لو ثبت عليهم من الزالت                

 على التفتيش عن    فمن جييز الصلح مع اليهود سيكون أقرب إىل احلث        . ما هو عظيم األثر   
وأخطر ما يف فتاواهم أا ال تأخذ بعني        . وسائل السالمة معهم من قربه إىل وجوب قتاهلم       

مع اليهود مثال عليـه أن يعـرف        ) التطبيع(فمن جييز الصلح الدائم     . االعتبار عامل الزمن  
مقدار صمود الفتوى ومدى مطابقتها للشريعة وإال ففي حال سقوطها فاملشكلة سـتكون        

                                                
  .أسامة بن الدن، شرح حدیث كعب بن مالك، شریط مرئي، مؤسسة السحاب 1
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  على األمة خاصة وأا ستغدو سابقة يقاس عليها ولو بعد ألف عام حبجة أن راسخاً               االًوب
  . يف العلم أفىت يف يوم ما

 إال أن تالمذته يتبعونه فيما يذهب إليه من أقـوال            حىت لو كان عامالً    مشهد عاملٍ ) ٣
قوا بـه وإذا    فإذا التحق باجلهاد حل   . وأفعال ومذاهب، وحييطونه الة من القدسية والعظمة      

قعد عنه قعدوا معه وإذا نكص على عقبيه نكصوا معه وإذا أخطأ التمـسوا لـه مـا ال                   
يلتمسون لغريه من األعذار، ومبا يفيض عن حاجته، أما صعوبة التعامل مع هـذه احلالـة                
فتكمن يف تالمذته ومريديه الذين يشكلون بالنسبة له، شاء أو أىب، ما يشبه احلصانة حبيث               

ويف هذه احلالة اليت ينتظر فيها من العامل أن         . ل نقد يصيبه أو نصيحة توجه له      يترصدون ك 
  !حيمي األمة والدين نراه حني يرتلق حيتاج إىل محاية من أتباعه ويركن إليهم

مشهد عامل ال يعنيه املوقف الشرعي فيربر التعامل الصريح جلماعته أو حزبه مـع              ) ٤
ي قد يصيب وقد خيطئ رغم ما يتسبب فيه مثل هـذا         العدو أو إعانته مبجرد اجتهاد سياس     

املوقف من انقسام يف األمة وتضليل للعامة، واإلشكال أن هذا العامل جير معه القاعـدة إذا                
واألسوأ أن أغلب مكونات القاعدة تلحق بـه وتـدافع عـن            . ما كان يف موقع القيادة    

  . خرى مبا فيها الشريعةخياراته كما لو أن مرجعيتها احلزبية أقوى من أية مرجعية أ
وحقيقة فاملشاهد كثرية يف هذا السياق، وغالبا ما تفشل املناقشات والردود وحماوالت            
بيان املوقف الشرعي يف حتقيق أية نتيجة تذكر حىت لو احتمت السلفية اجلهادية بنـصيحة               

الت مـن   أو احتجت بعقيدة الوالء والرباء أو مبقـو      ١اإلمامني أمحد بن حنبل وابن املبارك     
كل قول يؤخذ منه ويـرد إال قـول         "أو  " احلق يعرف باحلجة وال يعرف بالرجال     : "نوع

، فاخلالف قد يطال أهل الثغور أنفسهم مثلمـا يطـال           "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
  . احلق نفسه دون أن تسلم عقيدة الوالء والرباء من االجتهاد وحىت الطعن

                                                
إذا اختلف الناس في : "بن تیمیة، قولھما لشیخ اإلسالم أحمد ٤٤٢ / ٢٨َأثر عن اإلمام أحمد بن حنبل وعبد اهللا بن المبارك، كما ورد في الفتاوى  1

وحتى ھذا القول المأثور ثمة ). ٦٩الغنكبوت (}َوالَِّذیَن َجاَھُدوا ِفیَنا َلَنْھِدَینَُّھْم ُسُبَلَنا{: ألن اهللا یقول" شيء فانظروا ماذا علیھ أھل الثغور فإن الحق معھم
  .م یقل بھذامن ینقضھ بحجة أن أھل الثغور لیسوا معصومین رغم أن أحدا ل
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 ٤٩

هادية تكمن يف دعوا املفتوحة واملستمرة للعلماء       لكن نقطة القوة لدى السلفية اجل     
 .لاللتحاق بساحات اجلهاد بدال من إصدار الفتاوى اليت تطعن يف اجلهاد عـن بعـد              

وحجة السلفية أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يف مقدمـة اجلـيش اإلسـالمي يف            
لماء من بعدهم كانوا     يف يوم ما، كما أن الصحابة والع       غزواته وفتوحاته ومل يكن متخلفاً    

على كـل املـسلمني علمـاء       إذ هو واجب شرعي أوال    . على الدوام يف صفوف اجليش    
وعامة، فضال عن أن ساحات اجلهاد ال ختلو من أخطاء، وااهدون كغريهم من البـشر               
ليسوا معصومني فيمكن أن يصيبوا أو خيطئوا، وبدال من التجرؤ عليهم كان مـن األوىل               

فارقوا اجلهاد وااهدين ويفتوا يف أمورهم عن بينة، وأن يكونوا عونا هلم ال             بالعلماء أال ي  
عليهم، وحينها ميكن حماصرة الفنت ووأدها يف مهدها عرب بيان احلكم الشرعي بناء علـى               
الظروف والواقع وليس عرب االستماع من هنا وهناك وما يترتب على ذلك من قـصور يف    

غري أن مثل هذه الدعوات اليت تتكرر يف كـثري          . ١ آخر الصورة ورمبا جتين من طرف على     
مل تلق آذانـا    ٢من خطابات رموز السلفية اجلهادية وتعج ا كتابام بصورة كثيفة للغاية          

صاغية بالشكل املرجو الوصول إليه حىت اآلن، بل أا تلقى جتاهال وصدودا وبعـضها ال               
  .٣"!م ملباهلة العلماء وجمالستهماخلروج من سراديبه"ختلو من ريبة وهي تطالبهم بـ 

                                                
... سلسلة : ، المجاھدون في العراق والشرك الممیت، الجبھة اإلعالمیة اإلسالمیة العالمیة، اإلصدار األول)أبو حارثة(عابد بن عبداهللا البغدادي  1

م ألخبار الجھاد دعوة إلى علمائنا ومشایخنا بأن یأخذوا الحذر في سماعھ"وفیھ . ١٤٢٨ صفر –نصیحة الجھاد إلى من نحسبھم خیر العباد 
والمجاھدین في العراق ، فالمنافقون وأصحاب الحظوظ واألھواء ال یجدون صعوبة في الوصول إلیكم ، وإسماعكم أخبارًا كاذبة عن المجاھدین 

یل ضد آخر، فالحصول وخالفاتھم ، كذبًا تارة وتھویًال تارة أخرى بغیة إبعادكم عن دوركم في نصرة المجاھدین ھناك أو دفعكم للوقوف إلى جانب فص
على المعلومات الصحیحة عن مجریات األحداث ھناك لیس صعبا إذا توخیتم اختیار األشخاص الثقات من الذین ینقلون لكم األخبار بأمانة وصدق 

  ".وإخالص
وكذا تأكید الدعوة . عن المجاھدینأبو حمزة المھاجر، شریط مرئي موجھ إلى علماء األمة یدعوھم فیھ إلى االلتحاق بساحات الجھاد وعدم التخلي  2

  .ھـ١٤٢٨ الموافق ربیع اآلخر ٢٧/٤/٢٠٠٧مؤخرا من الشیخ أبو اللیث اللیبي في مقابلتھ المرئیة مع مؤسسة السحاب، 
ة العلماء وجھ الدكتور یوسف القرضاوي دعوة لشباب ومجاھدي تنظیم القاعدة بالخروج من سرادیبھم لیتناقش معھم ومناظرتھم، ودعاھم لمجالس" 3

 تعلیقا لھ على تفجیرات الجزائر أن یثوبوا إلى - ) من على قناة الجزیرة(ودعاھم، " شبابا مفتونین"ووصف مجاھدي القاعدة بأنھم . ومخالطة الناس
استباح دماء رشدھم، ویراجعوا فھمھم المغلوط، ویخرجوا من سرادیبھم المظلمة، ویجالسوا العلماء ویناقشوھم، ویَدعوا فكر الخوارج الذي 

، وفي الواقع فقد أثارت الدعوة استھجانًا وردود فعل سلبیة بالنظر إلى ال معقولیة الدعوة لدرجة أن أحد الكتاب وجھ دعوى للقرضاوي، ال "المسلمین
عبد اإللھ حیدر الشائع : تب، راجع مقالة الكا"أخرج من قصورك لمناقشة القاعدة في سرادیبھم: دعوة للدكتور القرضاوي: "تخلو من سخریة، قائال لھ

  .http://abdulela.maktoobblog.com/?post=320475: على مدونتھ
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  صناعة القيادة: المحور الثاني
   

خصصت أمريكا عشرات املاليني من الدوالرات للقبض على خصومها من الـسلفية،            
بـن   مليـون ال   ٥٠ مليون دوالر لكل منـهما مث        ٢٥فكان نصيب بن الدن والظواهري      

ن املكافئات تتواىل بسخاء    وال شك أ  ...  مليون   ٥ مليون والسوري    ٢٥والزرقاوي   الدن
فالواليات املتحدة تعتقـد    . ملن يديل بأية معلومات تؤدي إىل اعتقال أو قتل قادة القاعدة          

كما غريها أن تصفية الرموز ميكن أن يؤدي إىل ايار التيار اجلهادي ورمبا اندثاره أو على                
عترب أن الظاهرة غري    ولكن ألننا ن  . األقل ختريب خمططاته لسنوات طويلة وضربه يف الصميم       

مألوفة فمن الطبيعي أن تكون سبل املواجهة التقليدية معها غري مألوفة وإال فهي أقرب إىل               
  .أما ملاذا؟ فألن هذا هو بيت القصيد. الفشل من أي جناح حمتمل

ففي حني كَلّ رموز القاعدة وكبار كتاا ومفكريها من احلديث عن القيـادة إال أن               
ملسألة ظل راكدا على حنو مريب، ولعل يف املسألة ما يربر العزوف عن             البحث العلمي يف ا   

فلمن يتوجـه البحـث؟     . التصدي هلا، ذلك أن يف األمر صعوبات وتعقيدات غري مألوفة         
وفيمن يبحث؟ وأية آليات ميكن سلوكها؟ وعن أي منط من القيادات ميكن أن نفـتش؟               

 أليست الشريعة هي منهج اجلماعات      وكل ما لدينا مجاعة تقول أن منهجها هو الشريعة؟        
  اإلسالمية كافة؟ فما هو اجلديد إذن؟ وأين التميز يف األطروحة السلفية؟

إذا اعتربنا األطروحات الواردة يف احملور األول من املسلمات، وهي كذلك مبـا أـا               
 تنطق بلغة السلفية اجلهادية وجوهرها، فاجلديد والتميز يكمن يف مسألة الراية من جهـة              

أي نوع مـن    : والسؤال هو . وفيمن يرفعها من جهة أخرى، ومها وجهان لعملة واحدة        
  الرايات أو القيادات ستحمل متيزا عما سبقها؟ وبأي حمتوى وشروط؟
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  :الراية، لألمة؟ أم للجماعة؟: أوال
منذ مائيت عام أو أكثر فقدت األمة رايتها فخسرت ما مل ختسره أمة مـن األمـم يف                  

سرت وحدا وهويتها وخالفتها وبعض أوطاا وثرواا وكرامتها وصـارت          تارخيها، خ 
مرتعا خصبا للقوى الصائلة، فما من دولة قادرة على محاية نفسها وما من نظام سياسـي                
مبنأى عن التهديد أو اإلطاحة به وما من جيش صمد يف معركة صغرية أو كبرية وما مـن               

عيف حىت الفرد بات مكـشوف الظهـر يف         أمن خييم عليها، فالكل مستهدف والكل ض      
  . بالده وخارجها

لو استطلعنا بعض دول العامل لوجدنا يف فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وأملانيـا وهولنـدا              
وأمريكا واملكسيك والربازيل والصني وغريها من البلدان راية واحدة حىت لو كان يف كل              

واإليطايل إيطـايل أمـا العـريب       منها ألف حزب، فاالجنليزي إجنليزي والفرنسي فرنسي        
، وهذا األخري    وعراقياً  وسورياً  ومينياً  وتونسياً  وفلسطينياً  وسعودياً فيمكن أن يكون مصرياً   

 وابـن الرافـدين      وكرديـاً   وعربياً  وأرمنياً  ومسلماً  ونصرانياً  وسنياً ميكن أن يكون شيعياً   
 وقس على ذلك بقيـة       وموالياً عارضاً وم  وعلمانياً  وإسالمياً  ووطنياً  وبعثياً  ومشالياً وجنوبياً
  وجدت؟أنلرايات ووليت؟ وكم من القيادات فكم من الرايات رفعت؟ وكم من ا. البلدان

 بيكو، فهل ميكن تصور كم      –وملا جيتمع العرب على عدو، وهم يف رحاب سايكس          
  :من األيديولوجيات والرايات ترفَع؟

  : على الصعيد احمللي مثة  
  ها اللينينية والستالينية واملاوية والتروتسكية والفيتنامية والكوبية؛املاركسية بأنواع •
واإلسالمية بأنواعها اإلخواين والصويف والـدعوي والتحريـري واجلهـادي           •

  والسلفي الرمسي؛
والوطنية بأنواعها الثورية والسلمية والشعبية والشخصيات الوطنية والوجهـاء          •

العائالت الكربى والطوائف واألديـان     واألعيان والقبائل والعشائر واحلمائل و    
  ؛!واملذاهب واإلثنيات
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  والقومية بأنواعها الرجعية والتقدمية واالجتماعية واجلماهريية؛  •
والرمسية مبؤسساا من رأس الدولة مرورا باجلامعة العربيـة حـىت الربملانـات              •

  والنقابات؛
  :ون وعلى الصعيد الدويل فالرايات ترفع حبسب الطلب فتارة تك   

  راية األمم املتحدة واتمع الدويل والشرعية الدولية؛ •
  وتارة تكون األصدقاء والشرفاء واألحرار يف العامل واملنظمات غري احلكومية؛ •
وتارة يكون االحتاد السوفيايت والصني وحركة عدم االحنياز وحركة التـضامن            •

  . آسيوية وهلم جراً-األفرو 
 تشبه مؤسسة يف دولـة       وال حيتاجها إطالقاً    أصالً كل هذه الرايات اليت صنعها الغرب     

فاشية يذهب إليها مواطن ليقضي فيها حاجته فينجح مرة ويفشل عشرات املرات وقـد ال     
ينجح إال بانتزاع الوعود الكاذبة من السماسرة متاما كما هو حال القضية الفلسطينية اليت              

  .مل تنجح بانتزاع أو تطبيق قرار واحد منذ وجدت
يب أن الرايات الوطنية واأليديولوجيات العلمانية واإلحلادية جنحت يف مـواطن           والعج

فقد جنحت يف أغلب الثورات اآلسيوية ويف الـصني         . نشأا بينما فشلت يف البالد العربية     
واهلند وروسيا وأوروبا، وفقط يف العامل العريب فشلت، ورغم الفشل الـذريع واهلـزائم              

فهمـا  ب واملسلمون على يد القوات األمريكية والصهيونية وأحال       املنكرة اليت يتلقاها العر   
   منذ عقود مثة من يتمسك بعبالرايات القطرية والقومية واليسارية وحىت اإلسالم الـوطين  د 

وهي يف طريقها إىل التعليـب، ومل يـسأل         ! الذي غدا أقرب ما يكون إىل األيديولوجيا      
؟ فال راية اهتدت إلينا وال حنـن اهتـدينا          ملاذا نفشل دائما حيث ينجح اآلخرون     : سائل
؟ وملـاذا مل    ١من يستطيع مجع األمة على راية واحدة من هذه الرايـات          : ببساطة. إليها

                                                
  .، مرجع سابق"مفھوم األمة والھویة: مفاھیمنا ومصطلحاتنا"قارن مع بیوض التمیمي،  1
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؟ أم أن ١جتتمع طوال عقود عليها أو على واحدة منها؟ فهل مـن الـسنن أن نفـشل         
  فيما جنح غريهم؟ اإلسالميني بالذات هم من فشلوا حني خالفوا السنن

د ليست الراية عند السلفية اجلهادية جمرد قطعة قماش مطرزة بألوان متيزها عـن      بالتأكي
غريها من الرايات، وليست حمض رموز تشحذ اهلمم، بل هي مضمون جـرى انتزاعـه               
ومتزيقه شر ممزق، وجوهر حضاري مت تفكيكه، ورسالة مساوية جرى تعطيلـها وعقيـدة          

سيل، وحرمات منتهكة، وعدالـة مـسلوبة       مغيبة ودين حمارب وأمة مفتتة غدت كغثاء ال       
اخل إا باختصار إشكال وجودي جيعل من اإلسالم واملسلمني يف مهـب            ... وظلم واقع   

  ولكن من هو املعين بالراية؟ ومن هو عدوها؟. ريح القوى العظمى ما مل يتم تدارك األمر
ي حـال مـن   من األمهية مبكان مالحظة أن مجاعة ترفع راية التوحيد ال ميكن هلا بـأ     

. األحوال أن تقبل بوجود رايات علمانية من أي نوع كانت وإال فال مربر لرفعها أصـالً               
لذا فالسلفية اجلهادية، برفعها راية التوحيد، يعين أا حتررت من كافـة األطـر احلزبيـة                

وحتصنت يف أطر ال تتـسع هلـا الـسموات           ٢والتنظيمية واملؤسساتية واجلغرافية الضيقة   
 بيكو ومـشتقاا فـال جمـال    –التايل إذا مل يكن من جمال حلضور سايكس  واألرض، وب 

وعليه جتهد السلفية يف التركيز على متييز رايتـها         . ٣لتجاهل التوحيد حيث حيضر ويكون    
باعتبارها راية األمة لتلغي كل احلدود اجلغرافية واجلنسيات وامللل والنحل مستعيضة عنها            

ويف مثل هذه احلال فالراية هي راية املسلم الشيشاين         . دتبأمة التوحيد أينما كانت وتواج    
والكشمريي والباكستاين والعريب واآلسيوي واألمريكـي واألورويب واألفريقـي وحـىت           

  .املسلم املرخيي إن وجد، فال فضل لعريب على أعجمي إال بالتقوى

                                                
عن األخذ بالسنن " جماعات كف األیدي"بـیفضل العودة إلى أبي بكر ناجي في تأصیلھ لقیام الدول وكیف فشلت الجماعات اإلسالمیة التي یسمھا  1

وما زال أھل اإلسالم یتناظرون ویتشاجرون حول "الكونیة محتجین بأن الدولة یجب أن تبنى على الطریقة النبویة، ولھذا فقد أضاعوا فرصا كثیرة 
... لون من إقامة الّدولة اإلسالمّیة مشتّق من الّطریقة الّنبوّیة وكّل المتناظرین یزعمون أّن دلیلھم فیما یقو!! الّطریقة المثلى إلقامة الّدولة اإلسالمّیة ؟

: أنظر مقالة". ومازال الكثیر من أھل الدین یجمع الناس لیحّدثھم عن الطریقة الُمثلى في إسقاط الطواغیت، أو الطریقة المثلى في إحیاء دولة الخالفة
  .٩٧دارة التوحش، ص ، إ"السنن الكونیة بین األخیار واألغیار"أبو بكر ناجي، 

وھو ینتقد األحزاب العلمانیة التي حشرت نفسھا في أطر ضیقة بدیال عن العقیدة وكذا ) المعادلة الصحیحة، مصدر سابق(الحظ خطاب الظواھري  2
  .ابعض القوى اإلسالمیة التي انضوت في إطار الجماعات والھیئات والمؤسسات اإلسالمیة فصارت عبئا علیھا وكبلتھا بقیودھ

  .، مرجع سابق"مفھوم األمة والھویة: مفاھیمنا ومصطلحاتنا"بیوض التمیمي، : من المحبذ العودة إلى) ٥٦ 3
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 من اعتراف   الطريف يف مسألة الراية املرفوعة هذه ليس التشكيك بسالمتها إنْ كان ا           
يقـاتلون يف   "بل بإنكار بعض العلماء هلا، ونسبة جماهديها ملـن          .  من قبل اخلصوم   أصالً

بن "، أو أن    ٢"عمالء لالستعمار والصهيونية العاملية   "أو التصريح بأم    ! ١"سبيل الشيطان 
وال شك أن مثل هذه الفتـاوى والتـصرحيات تنـدرج يف سـياق      ! ٣"الدن إنسان تافه  

سلفية اجلهادية أكثر من اندراجها يف أية سياقات موضوعية ناهيـك عـن             اخلصومة مع ال  
إذ أن مثل هذه التـصرحيات      . ٤اندراجها يف أية سياقات شرعية أو حىت ذات طابع شرعي         

 تعين أن الراية غري موجودة أو على األقل غري صحيحة وبالتايل فال جهاد جـائز                والفتاوى
ما العمل إذن؟ هل جيـدي      : ت املطروحة بال إجابة   وال مقاومة ممكنة؟ وتعين بقاء التساؤال     

القعود واألمة يف حطام؟ وهل جيدي الطعن يف اجلهاد وااهدين وتكفريهم بينما العـدو              
يصول وجيول يف أفغانستان والشيشان وفلسطني والعراق والصومال وقواعده العـسكرية           

املعاهـدات واالتفاقـات    رابضة على أجزاء من البالد مث يقال هؤالء موجودون يف إطار            
الثنائية؟ هل تستطيع دولة أن متنع األمريكيني من استخدام أراضيها ومطاراا يف ضـرب              
أية دولة أخرى من املفترض أا شقيقة أو صديقة؟ هل من العقالنية واملنطـق أن جيتهـد                 
بعض العلماء يف الطعن باجلهاد احلاصل وال جيتهدون يف بيان سـالمته؟ أو مـىت يكـون         

  صحيحا ومتعينا؟ 
كل هذه التساؤالت وغريها ستظل بال إجابة، وإال فما هي اإلجابة اليت حيصل عليهـا           
العامة، مثال، ملا يفيت عبد العزيز آل الشيخ بأن ااهدين يقاتلون يف سـبيل الـشيطان أو                 
الطاغوت؟ فمن هو الطاغوت املقصود؟ وما هي مواصفاته؟ وإذا كان األعداء الـصائلني             

                                                
  :  خطبة المفتي العام للسعودیة بجامع األمیر تركي بن عبداهللا، على موقع البث اإلسالمي1

http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=38624.   
عمالء لالستعمار والصھیونیة العالمیة وأنا أشك وأستغرب كیف لم " عبداهللا صالح التي وصف فیھا بن الدن والظواھري بأنھما تصریحات علي 2

 ٤/٧/٢٠٠٧، وتأتي ھذه التصریحات في أعقاب ما عرف بتفجیرات مأرب في "تتمكن المخابرات الدولیة من القبض على ھؤالء العمالء حتى اآلن
 . سائحا إسبانیا قتل منھم سبعة واثنین من األدالء الیمنیین، صحف ووكاالت١٣ استھدفت بانفجارھا بواسطة سیارة مفخخة

  .١٠١٥٩ في العدد ٢٠٠٦ / ٩ / ٢١، صحیفة الشرق األوسط السعودیة بتاریخ)وزیر الداخلیة السعودي(األمیر نایف بن عبد العزیز  3
 عالما سعودیا بیان النصرة الشھیر ٢٦ وجھ ٦/١١/٢٠٠٤ا من فتوى عبد العزیز آل الشیخ، ففي یمكن المقارنة في السیاق بفتاوى على النقیض تمام 4

على موقع . ألھل السنة في العراق، وفیھ فتاوى تشرع لحق الشعب العراقي في المقاومة واعتباره في حالة جھاد الصائل، ویدعو األمة إلى نصرتھم
 عالما یمنیا ٢٦ولقي البیان دعما مماثال من . http://www.islamonline.net/arabic/news/2004-11/26/article06.shtmlإسالم أون الین 

في أعقاب تفجر الخالف بین " نداء للمجاھدین في العراق"حمل اسم ٢٠٠٧أفریل /  نیسان ١٨ بتاریخ ١٣وكذا بیان العلماء الـ . ٢٦/١١/٢٠٠٤في 
  .دولة العراق اإلسالمیة والجیش اإلسالمي
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فتتوا األمة واحتلوا أرضها ومزقوا نسيجها االجتماعي وبوا ثرواا ودنسوا مقدساا           ممن  
ليسوا من الطواغيت فمن يكونون إذن؟ وما عالقة طاغوت الفتوى بطـاغوت القـوى              

يـدعوا  "الغازية؟ أم أن هذه القوى ليست من الطواغيت؟ مث كيف اتضحت هوية مـن               
نمامل تتضح هوية طاغوم الذي يقـاتلون يف سـبيله؟           بي  وسلوكياً  وفكرياً عقدياً" اجلهاد

فاملرء حيتار فعال حني خترج تـصرحيات     . ونفس األمر ينطبق على تصرحيات الرئيس اليمين      
بـن الدن بـأم عمـالء       افقد ميكن تفهم اام الظواهري و     . ذا املستوى من العجب   

ه وكأنه من املسلمات، ولكـن      االستعمار والصهيونية العاملية وهو ما حيلو للبعض التغين ب        
من هي املخابرات الدولية اليت فشلت يف إلقاء القبض عليهما إن مل تكن تنتمي إىل القوى                

  االستعمارية والصهيونية؟ 
فرغم أن مرحلة اجلهاد األفغاين األول أكد على عاملية اإلسالم واجلهاد            على كل حال  

ية مل تكن قد تبلورت بعد ـذا الوضـوح          والقضايا اإلسالمية إال أن راية السلفية اجلهاد      
الذي نعيشه إال مع انطالقة املرحلة الثانية على يد حركة طالبان اليت استـضافت رمـوز                

وبقطع النظر عن خلفية ما يروجه البعض من اجلماعات والكتـاب فيمـا             . وقادة القاعدة 
اجلبهة "دوي عن تشكيل    يتعلق بالتوجه اجلديد للسلفية اجلهادية حنو العاملية فإن اإلعالن امل         

  : كان له القول الفصل يف١٩٩٨سنة " اإلسالمية العاملية حملاربة اليهود والصليبيني
 إظهار الراية لألمة خاصة وأن الرايات األخرى إما أـا تراجعـت وإمـا أـا             )١(

  سقطت؛ 
ء  إعادة التأكيد على هوية أعداء األمة ردا على من بات يعتربهم أصدقاء أو حلفا              )٢(

  . أو أمرا واقعا
وبالتايل حتديد وجهة الراية عرب اجلمع بني اليهودية العاملية مبا فيها إسـرائيل والقـوى               

أما خلفيات هذا التحديد فيقع     . الغربية الصليبية باعتبارها القوى الصائلة يف بالد املسلمني       
  :يف السياقات التالية
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يدة والدين ال جمـرد مبـاين       الربط بني املساجد الثالثة باعتبارها جزء من العق        •
وألن السلفية تعترب املساجد الثالثة منتهكة احلرمات ومدنسة خاصة مع          . خاصة

ية وما تراه السلفية مواالة احلكومة احملل      وجود القوات األجنبية يف اجلزيرة العربية     
املسجد األقصى فمن األوىل واألوجب النظر إليها       بهلا، فضال عن اخلطر احملدق      

ولعل أمهية الربط تكمن فيما حتملـه       . دة ال تتجزأ وال جيوز جتزئتها     قضية واح 
  .املساجد الثالثة من رموز دينية وعقدية ميكن لألمة أن جتتمع عليها

إن ايار اخلالفة وتقسيم الوطن العريب وتفتيت األمـة واغتـصاب فلـسطني              •
الف عاملي معـادي    وضياع العقيدة مل يكن بفعل الصهيونية وحدها بل بفعل حت         

لألمة برمتها ولدينها وعقيدا وطامع يف ثرواا ومهدد ملصريها، وبالتايل فـال            
. ميكن هزميته إال بتحالف إسالمي مضاد تشارك فيه كل األمة وليس بعـضها            

على أن يتخذ صيغة جهادية ال صيغا سياسية أو إعالمية أو حزبية على شـاكلة       
امعة العربية أو الوحدة الوطنية، فما مـن أحـد          منظمة املؤمتر اإلسالمي أو اجل    

  ". دعوها إا منتنة: "يتحدث اليوم عما تسميه السلفية بدعوات جاهلية
إن جناح التحالف العاملي باختراق اجلدار اإلسالمي وديده من الداخل هـي             •

حوادث استخدمت فيها القوة املسلحة الغامشة واجلبارة، ومقاتلته ال تكـون إال            
ار األمة وجتنيدها ملقاتلة العدو الصائل عرب إحياء وتفعيل فريضة اجلهـاد            باستنف

 .اليت أصبحت فريضة متعينة وليست فريضة كفاية
 ١)املـؤمن (واإلسالم  ) الكافر(يف املواجهة بني الغرب      ضرورة إحداث التوازن     •

ـ     {:حبيث يتحقق مقصود اآلية الكرمية     ي مهونَ فَِإنأْلَمواْ تكُونـا   ِإن تونَ كَمأْلَم
 سبتمرب جاءت لتؤكد على وجـوب أن     ١١، لذا فإن    )١٠٤النساء،  (} تأْلَمونَ

عبـد اهللا   . يأمل العدو يف دياره كما يأمل املسلمون يف ديـارهم، أو بـصيغة د             
  .٢النفيسي نقل املعركة من األطراف إىل املركز

                                                
  .٢٠٠٧- ٩- ١٧، شریط مرئي، مؤسسة الصوارم، "أسباب ودوافع: ة نیویوركغزو" 1
  :على الشبكة. ١٠/٩/٢٠٠٦ عبداهللا النفیسي، أحداث سبتمبر والھزة التاریخیة في الفكر األوروبي واألمریكي، مجلة العصر اإللكترونیة، 2
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ا حبيث تكون املعادلـة     هلذه األسباب وغريها تبدو األمة حباجة إىل راية جتتمع يف ظله          
أمة مقابل أمة وراية مقابل راية أو فسطاط إميان مقابل فسطاط كفر على حد قول أسامة                

لكن من األمهية   ". حقائق الصراع بني الكفر واإلميان    "أو الظواهري يف شريطه      ١بن الدن 
طـار  مبكان مالحظة التطور املستمر يف حمتوى الراية لدى السلفية اجلهادية، ويف هـذا اإل             

نثبت منه ما   " فسطاط اإلميان "ميكن رصد أكثر من حدث يؤشر على تضخم مضطرد يف           
  :يلي

تنبه اجلماعة اإلسالمية املقاتلة يف وقت مبكر، إىل ضرورة االنضواء حتـت رايـة                )١
واحدة واحليلولة دون ظهور مجاعات جهادية أخرى مستقلة، يف ليبيا، خـشية تـشتت              

لكن حني كانت اجلماعة يف أفغانستان مل ترغـب يف االنـدماج            . ٢اجلهد وضياع الراية  
بالقاعدة ال ملوقف ممانع أو مشكك بل خلشيتها من جتمع ااهدين يف مكان واحد حبيث               
يسهل توجيه ضربات قاتلة هلم وهو ما أقر بصحته أبو مصعب السوري الحقا يف أعقاب               

  .  خاصة يف قلعة جاجي٣اهلجوم األمريكي وازرة اليت تعرض هلا ااهدون
ويف هذا السياق بالذات من وحدانية الراية من األمهية التوقف عند حالة اجلزائـر،               )٢

فاجلماعة السلفية للدعوة والقتال مل تندمج يف تنظيم القاعدة كما يفهم من وسائل اإلعالم              
 بتغـيري   اراًأو الكثري من الكتاب، كما أا مل تبدل امسها باسم آخر ولو أا أصدرت إشع              

، بل أن ما جرى هو إعالن صارخ عن إنشاء قاعدة اجلهاد            ٤ على بيان البيعة   االسم الحقاً 
يف بالد املغرب اإلسالمي دف توحيد الراية يف كافة املنـاطق املغاربيـة كبـديل عـن          
التشتت، لذا ال معىن الستبدال االسم خارج الدالالت اليت يقع فيها، وال معىن لالنـدماج         

: املقاصد اليت يرمي إىل توضيحها والسعي إىل حتقيقها، وهو ما يؤكده بيان البيعـة             خارج  
إن ضراوة احلرب، وقساوة الوضع وتكالب األعداء على املسلمني وحتالفهم عليهم،           "

 أن   وااهـدين خـصوصاً    وشدة بطشهم والتنكيل م يتطلب من املسلمني عمومـاً        
                                                                                                                                                     

http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=8200.  
  . قبیل الھجوم األمریكي على أفغانستان٢٠٠١إثر ھجمات سبتمبر ) ٧/١٠/٢٠٠١(م الشیخ بن الدن ورد في شریط مرئي َقَس 1
  .٨٦٧، ص ... أبو مصعب السوري، دعوة المقاومة  2
  .٨٣٤، ص ... أبو مصعب السوري، دعوة المقاومة  3
  .٢٠٠٧ / ١ /٢٤بتاریخ " ییر الَتْسِمَیةإشعار بتغ: " بیان الجماعة الّسلفّیة للّدعوة و القتال بعنوان 4
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ويقابلوا حشد القـوة    , لألحالف باألحالف ويتصدوا  , يواجهوا التكتالت بالتكتالت  
فالواليـات املتحـدة األمريكيـة ال يكـسر      .حبشد القوة ويكسروا الوحدة بالوحدة   

فإنه ال يهـزم     شوكتها إال الواليات املتحدة اإلسالمية وأما التشرذم والتشتت والتفرق        
   .١" وال يرفع راية وال ينصر ديناً وال يردع ظاملاًعدوا وال يسترجع حقاً

من يراقب خطابات رموز السلفية اجلهادية سيالحظ بال أدىن شك أن القاعـدة مل      )٣
 ما يشاع أن القاعدة حتتكـر  تعد إال واحدة من أدواا الضاربة، وعلى هذا فليس صحيحاً  

بل أن اجلماعات السلفية اجلهادية يف العراق ليست هلا أيـة           . اجلهاد وبالتايل حتتكر الراية   
بالقاعدة إال يف إطار دولة العراق اإلسالمية وما تفرضـه وحـدة الرايـة              عالقة تنظيمية   

وضرورات التنسيق امليداين فيما بينها، واألهم أن السلفية، ذا املعىن، تكون قد جتـاوزت             
مرحلة الراية التنظيمية حنو راية التوحيد، ومن يعتقد خبالف ذلك فهو أبعد ما يكون عـن                

ليت مل يرد على لسان أي من رموزها وال يف نـشراا مـا     فهم مقاصد خطابات السلفية ا    
  :يدعو إىل االلتحاق بالقاعدة، ولنا يف ذلك أكثر من مثال

دعوة بن الدن والظواهري يف أشرطة صوتية ومرئية إىل دعم احملاكم اإلسالمية             •
  .يف الصومال والثناء عليها وهي ليست من القاعدة

مية كي يقاتلوا حتت رايـة      ماعات اإلسال دعوات الظواهري املتكررة ألبناء اجل     •
ـ    التوحيد  احلاكميـة وعقيـدة الـوالء      م بـشروط  ت مجاعـا  إذا ما أخلّ
 االخنـراط يف تنظـيم      مهماً وليس أجلها، من وجدت اليت وباألهداف والرباء
وهذا يؤشر إىل حد كبري علـى أن        .  طاملا أن الراية هي راية التوحيد      ٢القاعدة

ه إىل اجلماعات اإلسالمية بغـرض إدانتـها أو         خطابات الظواهري ال تتوج   
استقطاا حنو القاعدة أو التيار السلفي اجلهادي بقدر ما هي دعوة أو نصح             

                                                
 .٢٠٠٦ / ٩ / ١٣بتاریخ "بیان وبشرى بانضمام ومبایعة الجماعة السلفیة للدعوة والقتال: "نص بیان البیعة على موقع الجماعة بعنوان 1
لي حركة فتح داعیا إیاھم إلى ، مصدر سابق، علق الظواھري على وضعیة مقات"ھـ١٤٢٧دروس وعبر وأحداث عظام في سنة "في شریطھ المرئي  2

أنا ال أدعوھم ِلینضموا لحماس وال  لحركة الجھاد وال  للقاعدة ولكني أدعوھم للعودة إلى إلسالم لكي یقاتلوا من أجل إقامة دولة : "العودة اإلسالم قائال
، وفیما نعلم أنھا المرة األولى والوحیدة التي "فلسطیناإلسالمیة على كل فلسطین ولیس من أجل إقامة دولة علمانیة ترضى عنھا أمریكا على فتات من 

خاطب فیھا الظواھري مقاتلي فتح مباشرة، والمرة األولى التي یدعو فیھا مسؤول بارز في القاعدة جماعات أو تنظیمات أخرى إلى القتال تحت رایة 
 .التوحید وألھداف إسالمیة دون أن یكون ھناك ضرورة لاللتحاق بالقاعدة
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خاصة وأن هذه اجلماعـات هـي       ١لتصحيح ما تعتربه احنرافات يف عقائدها     
  .رصيد للحركة اجلهادية العاملية وليست عدوا يراد له اهلزمية

يشان وآسيا الوسطى وكشمري وأندونيـسا والفلـبني        اجلماعات املقاتلة يف الش    •
وفتح اإلسالم وجيش األمة وطالبان كلها تقاتل حتت رايـة التوحيـد دون أن              
تكون هلا أية روابط تنظيمية مع القاعدة، وليس أدل على ذلك من أن العمليات              
ا املسلحة هلا تنفذ مببادرة ذاتية منها دون أن تكون للقاعدة أية عالقة ا، وكـذ             

مجاعة أبو سياف يف الفلبني اليت تستنجد بالسلفية اجلهادية باعتبارها حتمل نفس            
  .٢الراية وتسعى لتحقيق نفس األهداف

رغم االتصاالت بني القاعدة وأيب مصعب الزرقاوي فلم تكن مجاعة التوحيـد             •
واجلهاد اليت تأسست يف وقت مبكر من احتالل العراق علـى صـلة بتنظـيم               

بـن الدن   ا بعض املراجع تشري إىل خالفات بني الزرقـاوي و         القاعدة، حىت أن  
. نفسه ملا كان األول يف أفغانستان فيما يتصل باملوقف من التحالف مع طالبان            

 ومـا   ٨/١/٢٠٠٤بن الدن بتـاريخ     وبعد ذلك أعلن الزرقاوي عن مبايعته ال      
هاد يف  قاعدة اجل "تبعها من شريط للشيخ أسامة يثين عليه ويعلن تعيينه أمريا لـ            

مث جرى اإلعالن عن تـشكيل جملـس شـورى ااهـدين             ٣"بالد الرافدين 
بل أن األمر تطور ليصل إىل مرحلـة حلـف          ). ٢٠٠٥تشرين األول   /أكتوبر(

) ١٥/١٠/٢٠٠٦(مث إعالن دولة العراق اإلسالمية      ) ١٣/١٠/٢٠٠٦(املطيبني  
القاعدة اليت أصبحت تضم العديد من مجاعات جملس الشوري ومن بينها تنظيم            

الذي اختفى ذكره يف العراق لصاحل دولة العراق اإلسالمية الـيت تـضم اآلن              
   .عشرات اجلماعات والتنظيمات السلفية الصغرية منها والكبرية

                                                
  .٥/٧/٢٠٠٧یمن الظواھري، نصیحة مشفق، شریط مرئي، مؤسسة السحاب، أ. د 1
لعلھ الشریط المرئي . ١٥/٨/٢٠٠٧، مركز مورو اإلعالمي، "إنھم قادمون: أسود الفلبین: "تقریر عن الحركة اإلسالمیة في جنوب الفلبین بعنوان 2

ل المجاھدون في الفلبین، من حیث الدعم المطلوب، أسوة بالمجاھدین في األول الذي یعرف بجماعة أبي سیاف، وأطرف ما فیھ أنھ یطالب بأن یعام
  .أفغانستان وغیرھا باعتبارھم یتبنون نفس المنھج ویرفعون نفس األھداف

  .٢٠٠٤أكتوبر /، شریط مرئي، مؤسسة السحاب، تشرین أول)تعیین الزرقاوي أمیرا لقاعدة الجھاد في بالد الرافدین(أسامة بن الدن،  3
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 ٦٠

إىل هنا ميكن القول أنه باإلمكان االختالف مع السلفية اجلهادية حتت سقف التوحيد،             
اجتهادات شهدت عليهـا متـون أيب   وهو اختالف طبيعي مبا أنه يعرب عن وجهات نظر و     

مصعب السوري خاصة خالل املرحلة الثانية من اجلهاد األفغاين رغم مـا أحدثتـه مـن              
أضرار، لكن ما هو موضع حظر مطلق عندها هو االختالف على التوحيد ذاته بوصـفه               

، مـن    تكن تداعياته  ، أياً  حازماً فهنا تقف السلفية موقفاً   . تعبريا عن الراية ومقصد املقاصد    
بوصفها راية األمة وراية اجلهاد العـاملي        كافة القوى واجلماعات فيما يتعلق بقيادا للراية      
  . اليت ال ميكن التفريط ا أو وضعها بأيد غري أمينة

أن احلركـة   : "١ يقول الشيخ عطية اهللا    ففي مقابلته مع مركز اليقني الذي أنشئ حديثاً       
ـ    ملنهج،  اجلهادية العاملية والناصعة ا    حركة اجلهـاد والتوحيـد     "اليت أعبر عنها كثريا ب

 احلركة اجلهادية احملققة للوالء     )هي(ويعبرون عنها باحلركة السلفية اجلهادية،      " والسنة
، أما، وحبسب سـؤال مركـز   ٢" على راية اجلهاِداليت ميكن ائتماا فعالً )هي(والرباء، و 

د الشيخ عطية اهللا بـأقوال أيب عمـر         فيستشه" ما هي األيدي غري األمينة هذه؟     "،٣اليقني
أمة اإلسالم، لقد عزمنا أال نكرر املأسـاة وأن ال تـضيع            : "٤البغدادي يف أحد خطاباته   

، لكن يبدو أنه آن األوان للشيخ عطية اهللا كي          "الثمرة، فال يلدغ املؤمن من جحر مرتني      
  :وف بال حترجيفصل ما كان البغدادي قد أشار إليه ضمنا ويضع فيه النقاط على احلر

أناس يريدون أن يقودوا اجلهاد واحلركة اجلهادية، وأن ميسكوا بزمام          : " إم •
بأيديهم الراية، لكن ليس عندهم املؤهالت لـذلك، وحنـن           األمور وتكون 

  ؛... نعرف ذلك، واحلركة اجلهادية تعرف ذلك جيدا 

                                                
ممن یزعمون، بحسب " فقھاء التسول"أیمن الظواھري في أحد خطاباتھ والذي رد فیھ بشدة على ما اعتبرھم .  فقط الشیخ عطیة اهللا بل ھجمة دلیس 1

كیف یمكن أن یقود جھاد األمة من یبیح لحكام مصر قتل المجاھدین والصلح مع إسرائیل؟ ومن یبیح : "رأیھ، حقھم في قیادة األمة، فنراه یقول
مسلمین القتال في الجیش األمریكي ضد إخوانھم في أفغانستان؟ أو من یفتي المسلمات في فرنسا بوجوب خلع حجابھن طاعًة لحكومتھا العلمانیة لل

لمرتبة المحاربة لإلسالم؟ أو من یفتي المسلمین في بریطانیا بوجوب طاعة إلیزابیث رئیسة كنیسة انجلترا؟ كل ھؤالء وأمثالھم ال یمكن أن یرتفعوا 
، للتحقق یفضل العودة إلى شریطھ "أي دین ھذا؟ أي خلق ھذا؟ أي شرف ھذا؟ بل أي سقوط ھذا؟"فـ ". القیادة، ألنھم سقطوا في حضیض التسول

 .٢٣/١٢/٢٠٠٦، "حقائق الصراع بین الكفر واإلیمان: "المرئي
  .الشیخ عطیة اهللا، لقاء مع مركز الیقین، مصدر سابق 2
ھل تتصور أن ھذا التعارض أو االختالف في خطط  ومناھج الجماعات المختلفة النتشال العالم اإلسالمي من وضعھ : " ھوسؤال مركز الیقین 3

  .، مصدر سابق"الحالي قد یدفع إخوة األمس للتصادم من أجل اإلمساك بزمام القیادة وفرض كل لرؤیتھ ومخططھ؟
  .١٧/٤/٢٠٠٧، شریط صوتي، مؤسسة الفرقان، "حصاد السنین بدولة الموحدین"، )أمیر دولة العراق اإلسالمیة(أبو عمر البغدادي  4
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 ٦١

رؤون أناس من داخل إطار ما يسمى املقاومة أو حىت إن مسي جهـاداً، طـا               •
وجدد على اجلهاد وعلى طريق اجلهاد، وعلى فقه اجلهاد وعلى منهج اجلهاد            
يفتقدون إىل الرسوخ، ومتقلبون، ومل يوضعوا على احملك احلقيقي ومل تنجبهم           

" االتفاقيـة "األيام الِصعاب، بل أجنبتهم ظروف وأحوال أشبه ما تكون بـ           
ـِـدوا فيها ووجدوا أنفسهم فيها قيادات،       ...  هؤالء كيـف ميكـن     وج

  ؟!للحركة اجلهادية أن تأمتنهم على الراية
خارج عن كل ما يـسمى جهـاد         (أناس من خارج املنظومة اجلهادية أصالً      •

ويريدون أيضا أن يقودوا األمة ويقودوا احلركة اجلهادية عن         ) وحىت مقاومة 
  ؛"بعٍد ويفرضوا أنفسهم كقيادة ال ميكن جتاوزها

  :وبأكثر صراحةً وحسما
لن تقبل احلركة اجلهادية اليوم بعد هذا الوعي والنضج وهذه التجارب وهذه            ) ١"(

املعاناة، أن تسلّم القيادة لإلخوان املسلمني أو من قارم وشـاهم، هـذا واضـح،               
  و .!ال حتتاج إىل كبري شرح وحتريروأرجو أن تكون عباريت واضحة 

 أخالط من الفكر اإلخـواين      ٍسلن تقبل احلركة اجلهادية أن تسلم القيادة ألنا       ) ٢(
... والبعثي والوطين والقومي وغريه، مل يمحصوا جيدا، ومل حيصل الوثوق م جيـداً              

  و ..!بل سقط بعضهم يف امتحانات شهرية ونصفية
لن تقبل احلركة اجلهادية أن تسلم الراية ألناس يعيشون متنقلني بـني أفخـم              ) ٣(

 من حكومات تلك الدول، يعقدون املؤمترات علنا        الفنادق يف دول الردة مرضياً عنهم     
عندهم، ويشاركون يف اللقاءات واالجتماعات الطاغوتية ويعانقون الطواغيت وأئمـة          
املرتدين باألحضان، ويقبلوم ويبشون يف وجوههم بشاشة األخ الودود، ويظهـرون           

جدون ـم   هلم املودة، ويثنون عليهم وعلى جهودهم ويرجون فيهم اخلـري، ويـستن           
  ...!"ويروم جزءاً من احلل، ويعتربوم إخوة
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 ٦٢

  

  :القيادة، مواصفات وشروط: ثانيا
لعل السلفية اجلهادية ميكن أن تنجح أو تفشل يف حتشيد األمة من حوهلا، لكن القـول               

 فهي مسألة أبعد ما تكون       أو اعتقاالً  بأنه ميكن القضاء عليها عرب القضاء على رموزها قتالً        
فاألمة مقبلة على منط جديد من التفكري والعمل غري مـسبوق وال مـألوف،    . قيقةعن احل 

والثابت أن السلفية جتاوزت مرحلة التصفية أو اإلبادة، ولو كان ملثل هذا األمر أن جيدي               
لنجحت الواليات املتحدة فيه منذ غزت أفغانستان وأعملت قتال يف قيـادات الـسلفية              

حناء العامل سواء كانوا من القاعدة أو من طالبان أو من أية            وكوادرها وعناصرها من شىت أ    
ونكاد جنزم أنه لو تعرضـت      . مجاعة أخرى تواجدت على الساحة األفغانية أو الباكستانية       

دولة أو مجاعة أو حزب ملا تعرضت له السلفية اجلهادية يف أفغانستان أو الشيشان على يد                
وعلى العكس من ذلـك أعـادت       . ا أثرا يذكر  الروس وما تتعرض له يف العراق ملا بقي هل        

طالبان بناء قوا ومللمة شتاا وها هي ختوض حربا ضروسا ضد قوات حلف األطلـسي               
يف أفغانستان، أما القاعدة فقد جنحت يف فتح جبهات أخرى ودعمت قوى سلفية ضاربة              

ـ              سلفية يف عدة بلدان إسالمية وظهرت دولة العراق اإلسالمية ونشطت معها القـوى ال
األخرى من أنصار السنة وجيش الراشدين وأيب بكر الصديق حىت عصائب العراق فـضال     
عن الكتائب السلفية األخرى، واختفى رمز اجلهاد العاملي ليزيد الطني بلة فاستقال مايكل             

 ثر أحد شوير رئيس وحدة مطاردة بن الدن بعد أن فشل يف القبض عليه أو تصفيته، وأق              
رية السرية للواليات املتحدة نقال عن جملة النيوزويك األمريكيـة بـأن            ستخباالتقارير اال 

 سـبتمرب   ١١القاعدة تضخمت وأا غدت أقوى من أي وقت مضى منـذ هجمـات              
ترى ما هو السر يف قـوة       ! ١، وأنه من املستحيل القضاء عليها دون تعاون احللفاء        ٢٠٠١

  السلفية اجلهادية وقياداا؟
 فما من متيز للسلفية بأقوى من قدرا على صنع القيادات            عن وضوح خطاباا   فضالً
فهي عملية معقدة ال يبلغها إال من بلغها بشروط ال ميكن جتاوزها أو التـهاون               . وإنتاجها

                                                
  .٢٠٠٧ / ٧ / ١٣صحف ووكاالت  1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com



 

 ٦٣

مبعىن أن القائد ال تصنعه التعليمات وال سنوات اخلدمة وال الترقيات املألوفـة، فمـن               . ا
  يصنعها إذن؟

  :العلم الشرعي.أ 
فإننـا  ،  "سندور حيث تدور العقيـدة    ... لسنا جامدين   : "بن الدن القول  ادد  ملا ير  

تعرب عن صـميم عقـل الـسلفية اجلهاديـة        "حنمل هذه العبارة على حممل اجلد كوا        
ذلك أن التنظيم بنظر أتباعه عقيدة يـدورون        ... وفلسفتها العقدية كمرجعية وحيدة     

. وية وال هدفا حبد ذاته وال غاية مرجوة       معها حيث تدور وليس بناء أيديولوجيا وال أول       
فإذا ما قررت العقيدة، بنظر السلفية اجلهادية، أن هذا خطأ أو صواب وذاك حالل أو               
حرام وهذا صديق وذاك عدو فال مفر حينها من التسليم والـدوران حيـث تـدور                

  .١" عن أي تأثري تنظيمي أو تبعات سياسيةالعقيدة وتقرر بعيداً
د على أن سر السلفية اجلهادية يكمن بالذات يف الـشريعة بوصـفها             فاملعىن إذن يؤك  
  :املصدر الوحيد يف

   احلكم على النوازل أو )١(
   توجيه السلوك العام واخلاص أو)٢(
   بيان االحتياجات واملتطلبات أو)٣(
   رسم السياسات و)٤(
 عليهـا   اً ومبعىن من املعاين فالشريعة ومصادرها معطوف      ،اخل...  وضع اخلطط، و     )٥(

التجارب اإلسالمية، بعرف السلفية اجلهادية، ليست علوما للتلقني وال ميدانا للفقـه وال             
جمرد أحكام مصفوفة وال هي ختصصات علمية، وليست الغاية منها التمتـع والوجاهـة              

بل هي مرجعية ومنهج حيـاة      . والتفاخر وال وسيلة لتحصيل الوظيفة واملال واجلاه والرفعة       
ية مصادر أو مرجعيات أخرى، وعليه فإن التحصن بـالعلم الـشرعي يغـدو          عن أ  بديالً

ااهد هو أكثر من حيتاج إىل العلـم مـن   "الشرط األول واحلاسم يف العمل خاصة وأن    
                                                

  .، مرجع سابق"الصین تحت مجھر السلفیة الجھادیة"أكرم حجازي، . د 1
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 ٦٤

الذي يستدعي منه أن يكون على بينة من هـذا األمـر            غريه وهو خيوض غمار اجلهاد    
  . ١"العظيم
 العسكرية وحتديد مراحل النكايـة والـتمكني        والسياسة الشرعية واخلطط   ٢ فاألمن   

واألولويات أو فقه اجلهاد وأحكامه وفقه الواقع وفقه التحييد وفقه املرحلة وفقه التزكيـة              
وطرق قتال العدو والتنبؤ بسقوطه أو جناحه وضبط مواضع اخللل والقوة والضعف واختاذ             

 االسترشاد ا مـن خـالل       املواقف كلها وغريها من القضايا جيري االستدالل عليها أو        
الشريعة والسنة النبوية وسلوك الصحابة وفتاوى العلماء والفقهاء وقادة اجليوش اإلسالمية           

لذا فمـا مـن نازلـة أو        . قبل االستعانة بأية مصادر أخرى     ٣ديوالتراث اإلسالمي اجلها  
حدث أو سلوك إال وخيضع للحكم الشرعي الذي له وحده احلق يف إجازته أو رفـضه،                
وال عربة ألية مربرات تارخيية وال ألية قيم أو جمامالت أو اعتبارات للمصداقية وغريها ممن               

، فلو سرقت فاطمة بنت حممد صلى اهللا عليه وسـلم لقطـع             "اهلوى"تصنف حتت قافلة    
  . ٤بن الدن على عقبيه لنبذ غري مأسوف عليهاحممد يدها، ولو نكص 

ن وكأن السلفية اجلهادية باتت علـى حـق         قد يبدو هذا نوعا من الوصاية على الدي       
وغريها على باطل وهو ما ليس من األطروحة السلفية بشيء، إذ أن الـشريعة، بالنـسبة                
إليها، فيها من السعة ما ليس يف أية مرجعية أخرى، فهي الرصيد املعريف اهلائل الـذي ال                 

ن األحـوال،   ينضب مع الزمان خبالف أية مرجعيات أخرى ال تتعدى أعمارها، يف أحس           
بضعة عقود ال أكثر، وفيها من األمن واألمان والسكينة ما ال ميكن لأليديولوجيا أن حتلم               
به، وفيها من املثل ما ال ينفع االقتداء بغريها، وفيها من التوجيه واإلرشـاد مـا مل يقـع                   
 االستفادة منه سابقا بسبب تغييبها عن األمة وواقعها، وفيها من القوة ما تـستكني معـه               

                                                
  .، المجاھدون في العراق والشرك الممیت، مصدر سابق… أبو حارثة  1
د الجبار الذي تبذلھ جماعات أو أفراد في استخراج المادة األمنیة، مثال، من مصادر التشریع والتراث والسنة لعل أكثر ما یلفت االنتباه ذاك الجھ 2

والحدیث في ھذا السیاق یجري عن . النبویة ووقائع الغزوات والفتوحات وطرق تحرك بعض الصحابة واقتراحاتھم في كیفیة اختراق صفوف العدو
  .بصورة غیر مسبوقة مقارنة بالجماعات اإلسالمیة التقلیدیة والحركات الثوریة العربیة وغیر العربیةموسوعات متخصصة وتجمیع للخبرات 

الحركة الجھادیة تراكمت لدیھا خبرات وتجارب وصارت لھا مكتبة عامرة بالفقھ : "الشیخ عطیة اهللا في لقاء مركز الیقین وھو یتحدث عن أن 3
  .، مصدر سابق"والحكمة

ن أكثر ما یتمیز بھ أنصار السلفیة الجھادیة في المنتدیات تمسكھم بالعلم الشرعي حین یضطرون للرد على الخصوم من التیارات في الحقیقة فإ 4
األخرى، فأیًا كانت الحادثة سیاسیة أو عسكریة أو أمنیة أو اقتصادیة أو حتى نصح وإرشاد فإن أیة محاججة سیكون مصیرھا الفشل إن لم تستند في 

راھینھا إلى میزان الشرع، وحتى في الخالفات العاصفة بین السلفیة الجھادیة وأقرانھا من الجماعات األخرى والتي وصلت في بعض أدلتھا وب
  .األحایین إلى صدامات مسلحة ظلت الخطابات تحتج بالموقف الشرعي أكثر من احتجاجھا بأیة مواقف سیاسیة أو ظروف أو مصالح
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 ٦٥

نفسية ااهد، وفيها من الصرامة ما يكفي ليدمغ احلق فيها كل باطل فيزهقه، مـن هنـا                 
  .تأيت احلاجة إىل تعلم العلم الشرعي للعمل به

لذا فإن البيئة التربوية اليت تنشأ فيها السلفية اجلهادية هي على األغلب بيئـة املـساجد    
يب وصـحاري وبيئـة الثغـور       وحلقات العلم والعلماء وبيئة الغرباء من كهوف وسراد       
 بيكو من القـصور والفنـادق       –وساحات اجلهاد وميادين القتال وليست بيئة سايكس        

واملؤمترات والوزارات والسفارات واملكاتب املكيفة ووسائل اإلعالم، وال بيئة التنظيمـات      
وجملـس األمـن     واألحزاب واأليديولوجيات وال بيئة العالقات الدولية واألمم املتحـدة        

  . اتمع الدويل، وشتان بني البيئتنيو
كما أن للعلم الشرعي ميزة ال توفرها أية أيديولوجيا مهما بدت متماسكة، فالصحابة             

، وهذا يؤشر على أن توجـه  "قرآن ميشي على األرض"كان الواحد منهم يوصف وكأنه  
تـشبه  السلفية حنو دراسة العلم الشرعي والنهل منه ما استطاعت إمنـا هـو حماولـة لل               

بالصحابة، وقد يبدو األمر نكتة بالنسبة للخصوم خاصة وأن لديهم الكثري من الردود على              
، لكن لو رفعنا من مستوى التحليل والتفسري أكثـر قلـيال            "األحالم والغرور "مثل هذه   

سيتبني لنا أن السلفية باشتراطها العلم الشرعي إمنا جتعل من عناصرها مشاريع قيادة مـن               
فمن خيوض اجلهـاد عليـه أن   . يل، ويف هذه النقطة وأمثاهلا فليتنافس املتنافسون   العيار الثق 

يفهم إىل أين يقود األمة وألية أهداف، وعليه أن يعرف كيف خياطبـها، وبأيـة أدلـة                 
أما التالعب مبـصري األمـة      . يواجهها، وعليه أن يتحمل كامل املسؤولية أمام اهللا والناس        

 فائدة ترجى منها أو تسويات ظاملة وخائبة أو حتالفـات   وزجها يف أتون حروب طاحنة ال     
مشبوهة فهي من تداعيات اجلهل يف الدين وغياب املرجعية، والصدع مبا فيها من حقـوق    
هي ملك لألمة وليست ملكا لعامل أو فقيه أو حمدث أو حاكم أو سياسي أو أية شخصية                 

  .كانت
 لدى السلفية اجلهادية يأيت على خلفية       ومن األمهية التنبيه إىل أن األخذ بالعلم الشرعي       

النقص الفادح يف التكوين لدى اجلهاديني من جهة ولترشيد فعاليات العمـل اجلهـادي              
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 ٦٦

ففي مؤلفه الضخم يورد أبو مـصعب       . وبنائه من جهة أخرى على أسس شرعية واضحة       
والظواهري السوري الكثري من اإلشكاالت اليت عاىن منها قادة اجلهاد أمثال عبد اهللا عزام              

بن الدن وغريهم من معتقدات جلبها معهم من التحق بصفوف ااهدين خاصـة مـن      او
أن تصرفام أحلقت ضررا بالغا يف      " دعوة املقاومة "طلبة العلم الشرعي، ويعتقد صاحب      

تقدم مسرية اجلهاد وعامليته ونفَّرت الكثري منه وتسببت برتاعات قوية بني ااهدين كوا             
على أن هذا ال يعين إيصاد األبـواب        . ى مساحات واسعة من ساحات اجلهاد     انتشرت عل 

أمام من يلتحق بااهدين إن مل يكن متحصنا بالعلم الشرعي ولكنه يف املقابـل، وبعـد                
  .التجارب املريرة، بات ملزما بتلقيه

أما على مستوى القيادات فما من سبيل للوصول إىل دفة القيادة يف مراتبها الوسـطى               
العليا خاصة إال بشروط حامسة فيما يتعلق بالعلم الشرعي، ولقد الحظنا يف بيانات الرثاء              و

وأشرطة الفيديو اليت خصصت أليب مصعب الزرقاوي حرصها على التذكري بأنـه كـان              
طالب علم جمتهد عالوة على كونه القائد العام، وكأن تعيني أيب مصعب أو قبول بيعته ما                

الحه والثقة الكاملة فيه فضال عن قدراتـه امليدانيـة وبـالؤه يف          كان ليتم لوال علمه وص    
كما أنه ما من سبيل إلعالن اجلهـاد يف         . املعارك وإال ما استطاع قيادة اجلماعة يف العراق       

ساحة ما دون أن تكون النواة األوىل على دراية بالعلم الشرعي وإال فال داعي إلعالنـه،                
ان الشرقية اليت كان يقودها حسن معـصوم قبـل          هذا ما حصل بالنسبة موعة تركست     

إذ يذكر أبو مصعب    . ٢٠٠٣سقوطه يف معركة مع القوات الباكستانية يف وزيرستان سنة          
السوري أن حسن معصوم كان خيطط للعودة إىل تركستان والـشروع بتعلـيم العلـم               

  .١دل البالالشرعي لنحو مائيت جماهد قبل أن يعلن اجلهاد على القوات الصينية اليت حتت
بطبيعة احلال فاالستنتاج احلاسم يكمن يف كون قادة اجلماعات املـسلحة للـسلفية              

اجلهادية ال ميكن إال أن يكونوا على قدر كبري من العلم الشرعي، ومبـا أـم خـارج                  
 بيكو فمن البديهي أال يكونوا قادة أحزاب أو تنظيمات بقدر مـا سـيكونوا               –سايكس  

                                                
  .٨٢٧، ص … قاومة اإلسالمیةأبو مصعب السوري، دعوة الم 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com



 

 ٦٧

 هذا ال يعين أم من الراسخني يف العلم، لكنهم ليـسوا علـى              جماهدين علماء، على أن   
 جهل، وليس من احلكمة االستهانة بقدرام العلمية وإال ملا استطاعوا أن يرفعـوا رايـةً              

 وخيوضوه ضد أعىت القوى العاملية ويدعون األمة له لو مل يكن لديهم قـدر               ويعلنوا جهاداً 
ن للسلفية اجلهادية علماءها العـاملني يف شـىت         كبري من العلوم الشرعية، هذا فضال عن أ       

     .أحناء العامل
إذن القيادة ليست مرتبة تنظيمية وال سياسية وال أخالقية، وليست وليـدة املـصاحل              
واألهواء وال هي بالوراثة وال التزكيات بل هي الـضرورة األوىل مـن ضـرورات أي                

إىل حـد   ملتخصصني املتفرغنيمشروع جهادي خاصة وأن ساحات اجلهاد تفتقد للعلماء ا 
   .كبري مما جيعل من العلم الشرعي الشرط الذي حيظى باألولوية القصوى

   
  : التمرس يف ساحة اجلهاد .ب
  على أبراج التجارة األمريكيـة لتحقـق هـدفاً        ٢٠٠١ سبتمرب   ١١ تكن هجمات    مل

اصـفات غـري    و مب ١لألمـة  أفضل مما حققته يف الصميم وهو تقدمي قيادة           وحامساً جوهرياً
مسبوقة خاصة وأن الضربات جنحت يف توجيه ما يسميه الشيخ أسامة بـن الدن ضـربة                

فسلطان األمـة الـذي اغتـصبته       . باإلضافة إىل أهداف أخرى    ٢"حطمت هبل العصر  "
 بيكو يف غفلة من األمة وضيعته يستوجب وجود قيادة موثوقة ومؤمتنة مهمتها             –سايكس  

، وحىت تظهر هذه القيادة وحتظـى       "أصنام العصر "امجة  استعادته حىت لو كلفها ذلك مه     
بقبول يف الساحات اإلسالمية كان عليها أن تفكر دف يلفت انتباه األمة والعامل أمجـع               

ـ         وأن علـى   " العروة الوثقى "بأن اإلسالم قادم وأن املسلمني عازمون على االستمساك ب
  .  فتحت ومن أوسع األبوابأن يفهم أن املعركة" الغرب الصلييب الصهيوين الكافر"

هكذا قدمت القاعدة نفسها قائدة حلركة اجلهاد العاملي الذي يؤمن بأن املقاتل العـاملي   
الذي يصول وجيول يف أحناء العامل غازيا معتديا ال بد لـه أن يواجـه مبقاتـل                  ]املشرك[

                                                
 .، بیروت لبنان٢٠٠٥، ١الجیل الثاني للقاعدة، دار الخیال، ط: فؤاد حسین، الزرقاوي 1
  .مصدر سابق. أسامة بن الدن، شریط العلم للعمل 2
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 ٦٨

فالقتـال حبـسب شـروط    .  ١رهوبذات املواصفات ويف عقر دا] موحد[إسالمي عاملي 
ـ             ا لتـصري املعادلـة     ٢زخلصم مل يعد متاحا وال بد من نقل املعركة من األطراف إىل املرك

إذن أي نوع من القيادة     . ٣الظواهري.خمطوطة حبسب القسم الشهري للشيخ بن الدن أو د        
حنن بصدد البحث عن مواصفاته؟ وما الذي تريده قيادة السلفية اجلهادية املقاتلة بعـد أن               

  استتب هلا األمر؟
ل أبا بكر ناجي هو من أكثر وأدق من أصل ملضمون القيادة وشـروط حتققهـا يف                لع

صفوف السلفية اجلهادية خاصة يف الفصل الثاين من مؤلفه العزيز على قلوب ااهـدين              
مثلما هو عزيز على قلوب وكاالت األمن األمريكية اليت قامت بترمجته وشرحه وتوزيعـه              

ففي الغرب يهتمون باإلدارة وليس بالقيـادة       . املؤلفاتعلى نطاق واسع ملا اعتربته أخطر       
املباشرة، ولإلنصاف فإن كتابات الشيخ أيب بكر ناجي أثارت انتباه كل من قرأها، أمـا               

 فهي أطرف    مباشراً أفكاره عن مسألة القيادة وهو يعاجلها من خالل ربطها باإلدارة ربطاً          
إلسالمية وحىت اجلماعات السياسية    ما قدمه مفكر إسالمي وجهادي يف تاريخ احلركات ا        

أنه املشروع األول الذي تقدمـه حركـة        " إدارة التوحش "العلمانية، بل أن ميزة مؤلفه      
  .جهادية للتنفيذ على األرض

يف مراحـل   ) الـسياسيني (واإلدارة  ) العسكريني(بني القيادة   " ناجي"بالتأكيد يفرق    
وحش، ويعترب األوىل للثقاة فقط ولكنـه ال        النكاية والتمكني أو ما يسميه بإدارة مناطق الت       

" [ : لذا نراه ينطلق يف بداية الفصل من قاعدة تقـول         . ميانع يف أن يكون كل قائد مديرا      
كل قائد   [ ولكنه يسعى إىل حتويلها لتصري    ،  ]ليس كل قائد مدير وليس كل مدير قائد         

ـ        ]".مدير وليس كل مدير قائد       اء علـى جتـارب      وبطبيعة احلال هو جيتهد يف ذلك بن

                                                
 .أكرم حجازي، رحلة في صمیم عقل السلفیة الجھادیة، مرجع سابق. د 1
  .تاریخیة في الفكر األوروبي واألمریكي، مرجع سابقعبداهللا النفیسي، أحداث سبتمبر والھزة ال 2
أقسم باهللا العظیم الذي رفع السماء بال : " إثر ھجمات سبتمبر، مصدر سابق، وھذا نصھ) ٧/١٠/٢٠٠١(َقَسم الشیخ بن الدن ورد في شریط مرئي  3

قبل أن تخرج جمیع الجیوش الكافرة من أرض محمد صلى اهللا عمد لن تحلم أمریكا وال من یعیش في أمریكا باألمن قبل أن نعیشھ واقعا في فلسطین و
إذا أمنا فقد ... األمن قسمة مشتركة : "وھو یخاطب األمریكیین" المعادلة الصحیحة"، وھو ما عبر عنھ الظواھري في شریطھ المرئي "علیھ وسلم

، "ھذه ھي المعادلة الصحیحة فحاولوا أن تفھموھا إن كنم تفھمون.  وُتقَتلونتأمنون وإذا سلمنا فقد تسلمون وإذا ُضربنا وقتلنا فحتمًا بإذن اهللا سُتضَربون
  .مصدر سابق
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 ٦٩

اجلماعات السابقة اليت فشلت بفعل االختراقات األمنية أو السياسية وأحبط عملها وهو ما             
  . ١ال يريد للسلفية اجلهادية أن تقع فيه

من املألوف أن التيار السلفي بعرف السياسات احلكومية واألمن الدويل منبوذ، وقادته            
ة، كما أنه مهيـب اجلانـب مـن شـىت           وعناصره مطلوبون لكافة القوى الدولية واحمللي     

اجلماعات اإلسالمية والعلمانية وحمارب من طرف الكثري منها، وعليه فـإن التفـريط يف              
املسائل األمنية أو اإلدارية أو العسكرية من شأا أن تلحق أضرارا بالغة بالتيار وتوجهاتـه              

في لكنه نشيط حىت يف     ورايته، وتبعا لذلك فهو تيار عامل حتت األرض ال فوقها، وتيار خ           
اجلبهات املفتوحة، وملا تكون أهدافه تبلغ مصاحل األمـة اإلسـالمية يف مـشارق األرض               

و " الـالت "و " هبل"وأعداؤه من نوع   ٢"املستضعفني يف األرض  "ومغارا وزيادة عليها    
، فمن املفترض أن نتوقع قيادات من نوع خمتلف مقارنة مبا سبق من مناذج عديدة               "العزى"
قط بعضها وتراجع آخر ودافع ثالث عن ثقافة التغيري السلمي ورابع أبـدى اسـتعداده               س

للتفاوض حول ما يفترض أا ثوابت بينما ال جند مثل هذه التحـوالت لـدى الـسلفية                 
  .اجلهادية منذ نشأا قبل حنو عشرين عاما

 باختصار، هل خصائص وأمناط القيادة اليت تفرزها ثقافة التوحيـد هـي نفـسها             
   بيكو؟–اخلصائص واألمناط الكائنة يف ثقافة سايكس 

يف حتليله ملفهوم الدولة يقدم أبو بكر ناجي فكرة طريفة يرى فيها أن الدولة يف العصر                
احلديث هي الدولة أينما تكون، لكن الفرق يكمن فيما تكتسبه الدولـة مـن حمتـوى                

ثقافة التوحيد وأنزلت احلاكميـة     أيديولوجي، فإذا ما اكتسبت الدولة العربية أو اإلسالمية         
مرتلتها فال غبار عليها، لذا فهو يعتقد أن األحزاب العلمانية جنحت يف الـسيطرة علـى                

أما السلفية اجلهادية   ! الدولة فيما كان اإلسالميون يتناظرون يف بنائها على الطريقة النبوية         
يصعب التثبت منـها إال     فهي مدعوة لتطبيقه على القيادة عرب فهم الفروق، وألا مسألة           

                                                
وفي الحقیقة فإن كتابات أبو بكر ". الخیانة أخس صفقة في التاریخ: "یفضل االطالع على مقالتھ المعنونة بـ" إدارة التوحش"باإلضافة للمصدر إیاه  1

  .ھي تشكل كتلة واحدة متراصة حتى ولو ظھرت في سلسلة من المقاالتناجي ال یمكن أخذھا مستقلة عن بعضھا، ف
ھذا التعبیر أدخلھ الظواھري إلى الخطاب السلفي لیغدو من مشموالت أدبیات الجھاد العالمي، في الشریط المرئي الذي أصدرتھ مؤسسة السحاب  2

  .٢٦/٨/٢٠٠٦تعقیبا من الظواھري على الحرب اإلسرائیلیة على لبنان، مؤسسة السحاب، 
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 ٧٠

من أصحاب الشأن فإن صراحة الشيخ عطية اهللا من جهة وصرامة أبو بكر ناجي تبقـى                
 هي املداخل األكثر أمهية للفهم، ففي ضوء السؤال إياه، يقدم الشيخ عطيـة اهللا توصـيفاً              

  :للسلفية اجلهادية، بوصفها اليد األمينة على الراية، على النحو التايل
  :فإنين أعين ا" احلركة اجلهادية"ول عندما أق "   

الـيت ال   ... احلركة اجلهادية العاملية اليت هي مشروع أمة اإلسالم الكامـل            •
  ترضى بأنصاف احللول والتسويات،

  ؛ !!وال تلتقي مع عدوها الكافر يف منتصف الطريق، وال ترضى بالفتات •
سب الوسع  حركة أخذت على عاتقها اإلحاطة ذا الدين من كل جوانبه حب           •

: حنن بني إحـدى احلـسنيني     : ليس عندنا ما خنسره   : من مبادئها ... والطاقة  
  نصٍر أو شهادة؛

أن تكون كلمة اهللا هي العليا، ويكون       : حركة غاية اجلهاد عندها ودافعه هي      •
  الدين كله هللا، هذا هو املبدأ األساسي واألكرب واملقصد األعظم؛ 

كمرجعية مطلقة، ال   ... شريعتنا املطهرة   حركة ال تعترف إال بشرعية ديننا و       •
  ؛... وغريها" الشرعية الدولية"مبا يسمى اليوم بـ

ال تعترف بسايكس بيكو واحلدود اليت صـنعها ووضـعها أعـداء األمـة               •
  ... ومزقوها ا، 

حركة عرفت عدوها جيدا وعرفت أعداء األمة ومل تعد منخدعة فـيهم أو              •
 ... تسلم قيادا إال لألمناء على الدين فعـال          ال.. مغترة بنفاقهم وأالعيبهم  

  ".إن راية اجلهاد البد أن تكون يف أيد أمينة، ميكن ائتماا على اجلهاد 
إذن هذه القيادات ال ميكن أن تصنع على عجل وال أن تدفعها الظـروف أو املـصاحل    

ال هـي مـن   للظهور وال هي قيادات ولدت بالترقيات وال باألقدميات وال باملصاهرات و 
ذوي القرىب وال من املرضي عنها وليس أعضاؤها من سادات القبائل والعائالت وال مـن               
ذوي احلسب والنسب وحواشي السلطة، إا قيادات مرستها ميادين احلركة من تـنقالت       
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 ٧١

أمنية خطرة ومهمات معقدة ومطاردات وتخفِّي وقتال شرس وخطـوب وحمـن قاسـية          
ض أا مستحيلة حىت بعرف احلرب البـاردة ولـيس بعـرف    واقتحام ألهداف من املفتر   

ولعله من اإلنصاف عدم املقارنة بني قيادات السلفية والقيادات         .  بيكو فحسب  –سايكس  
حق للجميـع  "األخرى باعتبار أن لكل بيئة منتجاا وللظروف أحكامها، ومع ذلك فإنه            

  .١"در أنفسهمأن جياهد ويساهم، لكن حق أيضا ألمثال هؤالء أن يعرفوا ق
هنا بالضبط يتدخل أبو بكر ناجي ليكشف عن متالزمة العلم الشرعي، كي ال تنفلت              

  :األمور من عقاهلا فيسقط القادة ويسقط معهم املشروع اجلهادي برمته، مؤكدا على
أن يكون أغلب قادة احلركة اإلسالمية قادة عسكريني أو عنـدهم قـدرة             " •

   ؛...على القتال يف الصف على األقل 
خطورة ترك القرار السياسي بأيدي من ال خيوض املعارك العسكرية حتت أي             •

 من القائد العسكري، بل     أن يكون القرار السياسي صادراً    ) لذا جيب . (حجة
اإلدارة السياسية كلها أو أغلبها ينبغي أن تكون من املقاتلني من مـساعدي             

ن تكـون معركـة     فاملعركة معركتهم قبل أ   ... القادة العسكريني وجنودهم    
  غريهم؛

أن يعمل هؤالء القادة على إتقان علم السياسة كإتقان العلـم العـسكري              •
  .سواء بسواء

القرارات اإلدارية والسياسية العليا اخلاصة باستهداف فئات والكـف عـن            •
جيب أن متر، وقبل أن تصدر، على الراسخني يف العلم يف حركة            ... آخرين  

مشهوداً له بـذلك تبعـاً ملعـايري         يف العلم  سخاًاجلهاد الرئيسية، أو عاملاً را    
  .٢"شرعية صحيحة إذا تعذر الرجوع إىل علماء حركة اجلهاد الرئيسية

                                                
  .الشیخ عطیة اهللا، لقاء مركز الیقین، مصدر سابق 1
  .٣٧أبو بكر ناجي، إدارة التوحش، مصدر سابق، ص  2
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 ٧٢

غري أن هذه الضوابط ال تعين أن للقيادة سطوة على ما دوا، فهي وإن كانت أبواـا          
ها حىت تصل   مفتوحة إذا ما حتققت شروطها إال أن للقواعد، اليت من الالزم تنميتها وتوعيت            

إىل مرحلة متقدمة من النضج والوعي والعلم الشرعي، حق املراقبة علـى أداء القيـادات               
مبنية علـى  ... يف عصرنا " السياسية اعتمادا على مبدأ الثقة الذي تكون عناصره احليوية        

إذا ما ضـعف هـذا    ، ف ١"معطيات ثابتة لقيادة مت اختبار صدقها عملياً ويف شىت امليادين         
، الذي تغذيه األحكام الشرعية والثبات والصرب على البالءات واحملن واإلرادة والعزمية            املبدأ

وقبل كل شيء عقيدة الوالء والرباء وميادين املعارك واألمن، فمن شأن أي قرار سياسـي               
ويف احلقيقة فإن احلـديث عـن الـضعف     .  يف اجلماعة  كبري أن حيدث بلبلة ورمبا تفككاً     

جتاوز العتبـة أو  "ملقصود هو اختبارات ثقة أو ما تسميه السلفية بـ   صعب القبول مبا أن ا    
، فمن قطع مراحل االختبارات سيكون من شبه املستحيل عليه النكوص بـالنظر             "القنطرة

  .إىل أن خياراته يف التراجع تكاد تبلغ من النسبة املئوية صفرا أو أقل
يدي الـذي يـسود اجليـوش    ال شك أن اختبارات الثقة للقائد ليست من النوع التقل    

وحركات التحرر، وكذا األمر فيما يتعلق ببناء القيادات وصنعها، فهناك مثال خـصائص             
بن الدن لبعض منفذي هجمات     اهامة جرى التعبري عنها يف الكثري من املواضع منها تزكية           

ت وهي صفا  ٢سبتمرب وهو يصفهم باحلياء ومسو األخالق والصرب واملواظبة على قيام الليل          
ـ      ذكرت أحد قادة فتح اإلسـالم الـذي       "  هريرة أيب" أخريا حبق شهاب قدورة امللقب ب

 ورفضت قريته دفن جثمانه فيها فاستحق لقب الغريب كما استحقه غربـاء             سقط مؤخراً 
لكن مثة خصيصة ال ميكن أن تفلت من ثقافة التوحيد وهي           . العصر يف شىت ميادين اجلهاد    
} فَِإذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللِّه ِإنَّ اللّه يِحب الْمتـوكِِّلني         {ة  مسألة العزمية واإلرادة واهلم   

طَاعةٌ وقَولٌ معروف فَِإذَا عزم الْأَمر فَلَو صدقُوا اللَّه لَكَانَ خيـراً            {) ١٥٩آل عمران   (
  ممـا  : ت االنـدهاش  ، وهنا ميكن أن يتساءل املراقب وهو بأقصى حاال        )٢١حممد(} لَّه

                                                
  .٤٠نفس المصدر، ص  1
 وقوافل ١في الحقیقة األشرطة كثیرة التي تصدرھا القاعدة عبر مؤسسة السحاب وتزكي فیھا شھداءھا نذكر منھا شریط العلم للعمل وریح الجنة 2
  .لشھداء وبدر الریاض وغیرھاا
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 ٧٣

 مثل أيب مصعب الزرقاوي يقطع آالف األميال من هريات بأفغانـستان            الذي جيعل رجالً  
 ومـا   !؟ كل املخاطر سعيا ملقاتلة دولة تفر منها الدول وجبابرة العصر          إىل العراق متجهماً  

 بالعزم والتصميم وعلـو     الذي يدفع التسعة عشر لفعل ما فعلوه لو مل يكونوا يتسموا فعالً           
 عليها الربد   بن الدن يترك الدنيا وراءه مباليينها وزخرفها مفضالً       ااهلمة؟ بل ما الذي جيعل      

والقيظ وحياة الكهوف واملعاناة؟ ويف الواقع فإن هذا هو حال املال حممد عمـر وداد اهللا                
والظواهري وأبو مصعب السوري واجلزائري وأبو أنس الشامي وأبو حفـص املـصري             

 أبو غيث وعبد اهلادي العراقي ومصطفى أبو اليزيد وأبـو حيـىي             وسيف العدل وسليمان  
اللييب وأبو الليث اللييب وعطية اهللا وحسن معصوم ومجعه باي وخالد الشيخ وحممد عطـا               
وعبد العزيز املقرن ويوسف العيريي وأبو الوليد الغامدي وحامد اجلبوري وأبـو محـزة              

 سياف ومجال أبـو مسهدانـة وغريهـم     املهاجر وأبو عمر البغدادي وشاكر العبسي وأبو      
  .الكثري

يف ساحة العراق تواجه السلفية اجلهادية جبهة من األعداء يصعب تصورها، ومع ذلك             
يصول مقاتلوها وجيولون ويبذلون جهودا جبارة لإلفالت من العمالء واألعداء من أجـل             

كـثري مـن    ، ويضطرون إىل خوض املعارك وحدهم يف ال       ١أن ينجحوا بزراعة عبوة ناسفة    
املناطق كما حيدث يف دياىل، فأي عزمية وإرادة يتحلى ا هؤالء؟ ليقدروا علـى اجلهـاد                
ومواجهة شظف احلياة ومعاناا وتربص اجليوش الغازية م ومطاردة اخلونـة والعمـالء             
هلم؟ والطريف حقا ال يكمن يف عزميتهم بل يف نفاذ صرب القادة العسكريني األمريكيني مما               

فإذا كان من املثري أن يكرر األمريكيون على الدوام، رغـم           . ه من هؤالء املقاتلني   يواجهون
الضربات املوجعة اليت يتلقوا، عزمهم على حتقيق النصر يف العراق فإنـه ملـن املـدهش               
واملعجز حقا أن يعلن ااهدون عن تصميمهم على بلوغ ما يرونـه أقـصى درجـات                

  .التوحيد

                                                
وتجدر اإلشارة أن البحث یتضمن تحلیال عمیقا ألحوال المجاھدین . ھـ١٤٢٧ ذي القعدة سنة ٢٧أبو حسین المھاجر، االنتصار ألھل التوحید، 1

یة اإلسالمیة التي تنشط ضد والصعوبات التي تعترضھم في عملیاتھم القتالیة خاصة ما یتعلق بدور بعض األحیاء والعشائر وحتى بعض القوى السن
  .المقاتلین بالتعاون مع القوات األمریكیة والحكومیة
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 ٧٤

سائل اختبارات الثقة منها عمليات ذبح لألسـرى أو ممـن   أيضا لوحظت الكثري من و    
أدينوا باخليانة ومعاونة احملتل وأعوانه، ففي األشرطة اليت بثتها بعض اجلماعات اإلسـالمية             
خاصة مجاعة التوحيد واجلهاد اليت أسسها وقادها الزرقاوي كان الالفت لالنتبـاه فيهـا              

يانا واثنني أو ثالثة يقومـون باحلراسـة        وجود فريق كامل حييط بالضحية أحدمها يلقي ب       
ومراقبة املشهد وآخر مهمته التصوير الفيديوي، ولو أن الغاية من بث الشرائط املروعة هو              
إرهاب األعداء إال أا ال ختلو من كوا آليات اختبار للتمرس على الشدة والغلظـة ممـا         

  . يبعث على االعتقاد بأن الفريق قد يتغري بفريق آخر
األساليب أيضا التدريب يف ساحات القتال، فقد غلب علـى بعـض عمليـات         ومن  

القاعدة يف اجلزائر خاصة تلك اليت استهدفت سبعة مراكز للشرطة يف والية تيـزي أوزو               
موقعة بعض اخلسائر كما لو أا أقرب إىل العمليات االستطالعية والتدريبية مـن كوـا           

ر، أما يف العراق فقد أعلن البغدادي أمري دولـة          عمليات هجومية يقصد منها إيقاع اخلسائ     
عن ختريج أكرب دفعة يف تاريخ العـراق لـضباط          "العراق اإلسالمية يف خطاب صريح      

الدراسة متواصلة بال انقطاع صيفا     "مبينا أن  ١"بيل اهللا وبدرجة العاملية العليا    س اجلهاد يف 
ون يف العراق متـسعا مـن       ولسنا ندري وال جند تفسريا كيف يك      ،  "وشتاء، ليال وارا  

الوقت واملكان لدراسة وتدريب على هذا النحو الرفيع فيما البالد تشهد حربا طاحنة منذ              
ولعل األقرب إىل املنطق أن يكون هؤالء قـد         . مخس سنوات ال مثيل هلا يف أي بلد آخر        

ـ        ىل إ ٢ةمترسوا يف امليدان على خمتلف األسلحة والوسائل القتالية ويف خمتلف الظروف اجلوي
جانب اتباع أساليب التكيف مع الواقع باإلضافة إىل الدورات التعليمية والتدريبية املكثفـة    

  .واملتتالية واملعتمدة على االختبارات امليدانية

                                                
 .٢٠٠٧ / ٤ / ١٧، "حصاد السنین بدولة الموحدین: "أبو عمر البغدادي، خطاب صوتي بعنوان 1
. ٢٠٠٧ / ٤ / ١٨، )"١(عالمیة والدولة ھل یطفئ خطاب البغدادي نار الفتنة؟ المجتمع وال"أكرم حجازي، . د:  لمزید من االطالع یمكن العودة إلى2

حیث ظھر من تحلیل الشریط " كتائب الحراري"عن تأسیس دولة العراق اإلسالمیة لـ ) ٣٠/٥/٢٠٠٧(كذلك مشاھد الشریط الذي بثتھ مؤسسة الفرقان 
بیانات وتقاریر عن أسلحة فتاكة بید : "نوانراجع مقالة الباحث بع. أنھ صور وأنجز بینما كان المنفذون یتدربون على مھاجمة المدرعات األمریكیة

  :، مدونة الكاتب٨/٧/٢٠٠٧، "المجاھدین
http://drakramhijazi.maktoobblog.com/?post=399554#myComments  
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 ٧٥

إذا كان القادة السياسيون ملـزمني      : إىل هنا ميكن أن خنتم هذا احملور بالسؤال التايل        
عي ومن املتمرسني يف ميادين القتـال ومـن         بأن يكونوا على علم شر    " لتجاوز العتبة "

أصحاب العزمية، فهل من شروط لتجاوز العتبة، غري الصدع باحلق، لـدى مـشايخ              
  ادية ممن يعيشون حيام املدنية؟وعلماء السلفية اجله
  ...سؤال للبحث
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 ٧٦

  

  خالصة القول
  

يـد   هذه بعض أهم مالمح أطروحات السلفية اجلهادية كما بدت للباحث، وبالتأك             
هناك الكثري من األطروحات اليت ينبغي التوقف عندها وبيان مضامينها كمسائل الـتكفري             
والفتنة واجلهاد ومراحل النكاية والتمكني والعلم واملعامالت وفقـه احلـرب والتحييـد             

              يف  حكمـاً وغريها ممن مل يتم حبثها حىت اآلن من قبل األكـادمييني، واإلشـكال واقـع 
ض هلا بالدرس والتحليل والنقد الذي لو اضطلع به بـاحثون غـري             التوصيفات قبل التعر  

شرعيني لكانت النتائج أفضل والصورة أكثر وضوحا خاصة وأن املسائل الشرعية قلّ من             
  .مها من العامة وحىت من الباحثنييفه

وقبل أن خنتم يستحسن تثبيت بعض اإلشكاالت اليت تواجه اخلصوم وتنفع يف البحث             
  :عن أجوبة هلا

ال شك أن املتابع للشأن السلفي سيالحظ أن اإلشكال الذي بات يواجه اخلصوم               )١
مل يعد ينحصر يف دخول السلفية فيما تسميه مراحل النكاية يف بعض اجلبهات املفتوحـة               

 يف تضخم تيار اجلهاد العاملي الذي       إمنا حقاً ... كالعراق وأفغانستان والشيشان والصومال     
صقاع األرض حىت وجل يف رحم احلياة االجتماعية وبـات يتـربص            بلغت امتداداته شىت أ   

 بل  ولعل هذا األمر هو ما خييف اخلصوم ليس فقط خارجياً         . بالفرد واجلماعة على السواء   
. واإلشكال األهم يف السياق أن االنتشار احلاصل هو انتشار أفقي، أي غري تنظيمي            . حملياً

السلفية اجلهادية ليس مرتبطـا بآليـة نـشوء         وهذا يؤشر على أن االنتشار على الطريقة        
التنظيمات التقليدية القائمة على التمويل وتلقي الدعم السياسي والغطاء األمين مـن أيـة              
جهة سياسية كما هو حال نشأة األحزاب وحركات التحرر الوطين اليت كانت حتتاج إىل              

  . حوار إقليمي أو دويل يؤمن هلا الظهور واالستمرارية
شكال الثاين، هو عبثية السعي احلثيث لشخصنة التيـار الـسلفي اجلهـادي              واإل  )٢

وحصره يف القاعدة كمرحلة أوىل، ومن مث شخصنة القاعدة وبعدها شخصنة دولة العراق             
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 ٧٧

اإلسالمية وصوال إىل تفكيك كل مجاعة جهادية من خالل رد نشأا إىل رموزها وضرا              
 الذين حياولون إظهار القاعـدة وكأـا        ببعضها البعض كمدخل لتفكيك اجلماعة، لكن     

بن الدن والزرقاوي واملهاجر والبغـدادي،      اتنظيم الظواهري هم أنفسهم الذين عارضوا       
وهم أنفسهم الذين عارضوا طالبان، وهم أنفسهم الذين عارضوا العبسي وأبـو سـياف              
 وخطاب، وهم أنفسهم الذين سيعارضون كل مجاعة جهادية أو مقاومة حىت لو كانـت             
وطنية، وهم أنفسهم الذين قدموا العمل السياسي وراهنوا عليه على حساب اجلهاد، وهم             
أنفسهم الذين غرقوا يف الشخصنة حىت شخصنوا معهـم كربيـات القـضايا الوطنيـة               

" شخصيات تارخيية "واإلسالمية، فلم تعد عقليام تتسع لغري التنظيم أو ألكثر من كوم            
لدرجة أم مل يعد مبقدورهم أن يتصوروا عقـال وشـرعا           فيه، بل أن عقليام حتجرت      

هـؤالء، بنمطيـة   . وجودهم خارج التنظيم، حىت باتوا كالسمك إذا خرج من املاء هلك       
التفكري لديهم، خفي عنهم مالحظة أن القاعدة مجاعة حتمل راية وليست راية، هذه امليزة              

صني الذي جيعل من القاعدة تيارا      اليت تفصل بني اجلماعة والراية فصال تاما هي احلصن احل         
عقديا غري قابل للشخصنة مما مينحها امتدادات شعبية يف شىت أصقاع األرض، ولو كانت              
راية التوحيد راية تنظيمية، كما هو الشأن لدى احلركات اإلسالمية عامة، ملـا جتـاوزت          

 املشكلة  القاعدة حدود نشأا، وهذا هو سر انتشارها كفكرة وليس كتنظيم، وهو جوهر           
مع كافة القوى واخلصوم ألا تيار عقدي غري قابل للشخصنة، لذا نؤكد ثانية علـى أن                
املشكلة ليست يف احتكار القاعدة للجهاد وال يف احتكارها للرايـة، بـدليل أن البدايـة            
كانت مع اجلهاد األفغاين مث تطورت حنو األفغان العرب مث القاعدة مث التيار السلفي بكـل            

الضاربة، وها حنن نشهد دولة العراق اإلسالمية وما بات يتجه حنو حركة اجلهـاد              أدواته  
العاملي يف مناطق كثرية من العامل اإلسالمي، لذا فالتفكري يف القاعدة وكأا الوصية علـى               
الراية أو اجلهاد العاملي هو تفكري عبثي أو مغرض كالشخصنة متاما ليس وراءه من هـدف      

جلهادية العاملية ال أكثر وال أقل عرب حصرها يف تنظـيم القاعـدة،             سوى الطعن باحلركة ا   
 على ذلك فإذا ما اختفت القاعدة أو اضمحل نشاطها وذكرها فألن األمر وارد              وتأسيساً
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 ٧٨

مبـا أن    ١يءومل يعد يعين الشيء الكثري، وحىت اختفاء رموزها وقادا لن يغري يف األمر ش             
التنظيم بالكامل ليغدو حديثا وفعال عن راية أمة قـد          احلديث اآلن عن الراية جتاوز مرحلة       

يكون للقاعدة السبق يف رفعها والتعبري عنها ولكنها بالتأكيد ليست ملكها وال هي سعت              
الحتكارها وال حيق هلا ذلك، وليس أدل على ذلك من ظهور مجاعات ضاربة ذات طابع               

  . سلفي جهادي ولكنها ليست فرعا من القاعدة وال من غريها
 أما اإلشكال الثالث فهو ذاك الواقع يف تصرحيات الشيخ عطية اهللا، فقد ال يهـتم                 )٣

يف اللحى ويشرعون اجلَزر     يستحسنون املد   "اإلسالمية أو ممن     هلا البعض من اجلماعات   
، ولكنها بالتأكيد ستلقي بظالهلا على مجاعة اإلخوان املسلمني اليت          "يف العقيدة والتوحيد  

م كجماعة، من بني مجاعات أخرى، غري مؤمتنة على قضايا األمة واحلركـة             حددها باالس 
اجلهادية العاملية، وهو تصريح غري مسبوق ذه الصراحة والوضوح، واألكيد أن اجلماعـة        
تشعر بأن السلفية اجلهادية إن مل تكن قد سحبت البساط من حتت أقدامها فهـي علـى                 

 جـرى التعـبري عنـه        مكشوفاً  وسياسياً وجياًاألقل تزامحها وختوض معها صراعا أيديول     
وقادة دولـة العـراق      ٢أمين الظواهري وأيب حيىي اللييب    . بوضوح وعديد املرات من قبل د     

اإلسالمية وغريهم من رموز السلفية على خلفية اام اجلماعة بـالنكوص عـن مبادئهـا             
وإذا . ٤"سع نطـاق  بالعمل على تعميم اإلرجاء على أو     " عن أا متهمة     فضالً ٣اوأهدافه

كانت السلفية تقرر أا ال ميكن أن تسلم القيادة والراية لإلخوان املسلمني فهـذا يعـين                
أضعف اإلميان، ولكن يف معىن آخر فقد يشي القرار بأا لن تغفر للجماعـة مـا فعلتـه              

  . كانت املربراتوتفعله ا يف أفغانستان والعراق واجلزائر أياً

                                                
ل أبو مصعب كان الفتا لالنتباه رد الشیخ ابن الدن في خطاب الرثاء على تصریحات وتحلیالت تنبأت بأفول عھد القاعدة في العراق إثر اغتیا 1

الرایة لم تسقط وإنما انتقلت "مشیرًا أن " اإلكثار من الفرح"الزرقاوي، ففي شریط الرثاء الصوتي نصح بن الدن الرئیس األمیركي جورج بوش بعدم 
  .٣٠/٦/٢٠٠٦، وردت في تسجیل صوتي لبن الدن في "من أسد إلى أسد من أسود اإلسالم

  .م٢٠٠٧- ٤-٢٩ھـ الموافق١٤٢٨، مؤسسة السحاب، ربیع الثاني " وصرخة تحذیر فلسطین صیحة نذیر" أبو یحیى اللیبي،  2
، مجلة المجتمع "العودة إلى منھج اإلخوان: عشر سنوات على مبادرة وقف العنف: "عصام العریان حول مراجعات اإلخوان.  راجع كنموذج مقالة د3

  ١٤/٧/٢٠٠٧، ١٧٦٠الكویتیة، العدد 
http://www.almujtamaa-mag.com/Detail.asp?InNewsItemID=231407 

  .، مصدر سابق"قل موتوا بغیظكم: "أبو حمزة المھاجر، خطاب صوتي بعنوان)  ١٠٠ 4
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 ٧٩

رابع فيما تكشفه التصرحيات األمريكية للقـادة العـسكريني،          ويبقى اإلشكال ال    )٤
 بـال    عنيداً فهؤالء، سواء صدقوا أو راوغوا، إال أم يقرون ميدانيا أم يواجهون خصماً           

 ملا تعلموه يف كليام احلربيـة،       رمحة وال مينحهم أية فرصة للقتال على طريقتهم أو وفقاً         
تحدي مثلما هم مصممون على القتـال حـىت   فهم مصممون على املواجهة والصمود وال     

املوت، وهي حالة فريدة مل يسبق لألمريكيني وغريهم أن خربوها يف أي مكان آخـر ال                
رمبا يف هذه صدقوا ولكنهم يف مسألة االنـسحاب         . يف فيتنام وال يف كوريا وال يف أوروبا       

  .مراوغون بال شك حىت وإن كان القرار السياسي متعلقا بتوصيام
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   ائمة المصادر والمراجعائمة المصادر والمراجعائمة المصادر والمراجعققق
   

  :المصادر الشرعية: أوال

   القرآن الكرمي •

  )١٣: لقمان() ١
  )١٠، ٦٧، ٢٤: األنفال( )٢
  )٦،٦٩: العنكبوت( )٣
  )٢٩: الكهف() ٤
  ).٢٩: الفتح( )٥
  ).١٠٥، ٧٣: التوبة( )٦
  )٥: اإلسراء( )٧
  ).١٢٦،١٥٩: آل عمران( )٨
  )٢٥٦، ١٩٤: البقرة( )٩

  )٢١: حممد( )١٠
  )١٠٤، ٧٦: النساء( )١١

  
  احلديث الشريف •
إذا تبايعتم بالعينة، وتبعتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهـاد،           " )١٢

  ؟"سلَّط اهللا عليكم ذُال ال يرفعه عنكم حىت تعودوا إىل دينكم
  . ]حديث نبوي صحيح[، ]لَقَد ِجئْتكُم ِبالذَّبِح[ )١٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com



 

 ٨١

  :يةالشرائط المرئية والصوت: ثانيا
، تسجيل صويت، مؤسسة الفرقان،     "قل موتوا بغيظكم  "الشيخ أبو محزة املهاجر،      )١٤

٥/٥/٢٠٠٧ .  
  .، شريط مرئي"نداء إىل علماء األمة"الشيخ أبو محزة املهاجر،  )١٥
ملـاذا  "الشيخ أبو سليمان العتييب القاضي الشرعي لدولة العـراق اإلسـالمية،             )١٦
  .١٢/٤/٢٠٠٧قان، ، شريط مرئي، مؤسسة الفر"جناهد؟
حصاد السنني بدولـة    "،  )أمري دولة العراق اإلسالمية   (الشيخ أبو عمر البغدادي      )١٧

  .١٧/٤/٢٠٠٧شريط صويت، مؤسسة الفرقان، ، "املوحدين
وقل جاء احلق وزهق    "،  )أمري دولة العراق اإلسالمية   (الشيخ أبو عمر البغدادي      )١٨
  .٢٠٠٦ / ١٢ / ٢٢، مؤسسة الفرقان، تسجيل صويت "الباطل

 املوافق  ٢٧/٤/٢٠٠٧ مؤسسة السحاب،    مقابلة مرئية، الشيخ أبو الليث اللييب،      )١٩
  .هـ١٤٢٨ربيع اآلخر 

،شريط مرئي، مؤسسة   "توحيد آل سعود وتوحيد احلق    "الشيخ أبو حيىي اللييب،      )٢٠
  .٢٠٠٧مايو/أيار   - ١٤٢٨السحاب، مجادى األوىل 

، مؤسـسة الـسحاب،     "نذير وصرخة حتذير  فلسطني صيحة   " أبو حيىي اللييب،     )٢١
  .م٢٠٠٧-٤-٢٩هـ املوافق١٤٢٨ربيع الثاين 

تعيني الزرقاوي أمـريا لقاعـدة اجلهـاد يف بـالد           (الشيخ أسامة بن الدن،      )٢٢
  . ٢٠٠٤أكتوبر /، شريط مرئي، مؤسسة السحاب، تشرين أول)الرافدين
، مؤسـسة   ، شريط مرئي  شرح حديث كعب بن مالك    الشيخ أسامة بن الدن،      )٢٣
  .السحاب
بتـاريخ   ، شريط مرئي، مؤسسة السحاب،     عرض اهلدنة  الشيخ أسامة بن الدن،    )٢٤
  . ٢/٢٠٠٦ /١٨ أو ١٧
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 ٨٢

، شـريط مرئـي، وهـو       " اجلزء الثاين  -العلم للعمل "الشيخ أسامة بن الدن،      )٢٥
الشريط الذي بثته القاعدة مبناسبة الذكرى اخلامسة هلجمات احلادي عشر من سبتمرب عرب             

  ".شريط التوثيق ألحداث سبتمرب"واشتهر بـ . ٧/٩/٢٠٠٦سة السحاب، مؤس
، تسجيل صويت، مؤسـسة     "رثاء أبو مصعب الزرقاوي   "الشيخ أسامة بن الدن      )٢٦

  .٣٠/٦/٢٠٠٦السحاب، 
مرئـي، مؤسـسة الـسحاب،      ) القـسم (الشيخ أسامة بـن الدن، شـريط         )٢٧

 )٧/١٠/٢٠٠١.  
أكتوبر (  يف أفغانستان    صحفي تيسري علوين  مقابلة مع ال  الشيخ أسامة بن الدن،      )٢٨

  .واليت مل تنشرها قناة اجلزيرة) ٢٠٠١عام 
شـريط مرئـي ، مؤسـسة       " احلرب على لبنـان   "أمين الظواهري،   . الشيخ د  )٢٩

   .٢٦/٨/٢٠٠٦السحاب، 
، مؤسـسة   "حقائق الصراع بني الكفـر واإلميـان      "أمين الظواهري   . الشيخ د  )٣٠

  .٢٣/١٢/٢٠٠٦ السحاب، شريط مرئي،
، "هـ١٤٢٧دروس وعرب وأحداث عظام يف سنة       "أمين الظواهري،   . الشيخ د  )٣١

  .هـ١٤٢٨شريط مرئي، مؤسسة السحاب، 
، شريط مرئي، مؤسسة السحاب،     املعادلة الصحيحة أمين الظواهري،   . الشيخ د  )٣٢
٢٠٠٧ / ١ / ٢٣ .  

حاب، ، مقابلة مرئية، مؤسـسة الـس      نصيحة مشفق أمين الظواهري،   . الشيخ د  )٣٣
٥/٧/٢٠٠٧ .  

جامع ،  تسجيل صويت خلطبة مجعة   لشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفيت السعودية،        ا )٣٤
  : هـ، على موقع البث اإلسالمي١٢/٦/١٤٢٨األمري تركي بن عبداهللا، 

=sid?php.chivebrowsear/net.liveislam.www://http
38624=id&.  
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 ٨٣

أسـود  : "تقرير عن احلركة اإلسالمية يف جنوب الفلبني مقابالت مع أيب سياف          ) ٣٥
  .١٥/٨/٢٠٠٧، مركز مورو اإلعالمي، "إم قادمون: الفلبني

أثر التحوالت العاملية واإلقليمية علـى      : "عبداهللا فهد النفيسي، ندوة بعنوان    . د) ٣٦
  .٢٥/٦/٢٠٠٦، قناة اجلزيرة ، " يف منطقة اخلليجمواقف التيارات اإلسالمية

  .٣٠/٥/٢٠٠٧مؤسسة الفرقان،  ، شريط مرئي، "كتائب احلراري") ٣٧
-٩-١٧، شريط مرئي، مؤسسة التنظـيم،       "أسباب ودوافع : غزوة نيويورك ") ٣٨
٢٠٠٧.  

   
   :البيانات: ثالثا

/ ٥/ ٢٤( ،"وطانأم تدمري األ  ..فتح اإلسالم "بيان اجلماعة اإلسالمية يف مصر،       )٣٩
  :، على موقع اجلماعة)٢٠٠٧
6/announce/articles/Public/com.egyig.www://http

shtml.80033469/.  
ى وبـشر  بيـان "بيان انضمام اجلماعة السلفية يف اجلزائر إىل تنظيم القاعدة،            )٤٠

  .٢٠٠٦ / ٩ / ١٣بتاريخ "بانضمام ومبايعة اجلماعة السلفية للدعوة والقتال
بتـاريخ  " إشعار بتغيري التسِمية: " بيان اجلماعة السلفية للدعوة و القتال بعنوان    )٤١
٢٠٠٧ / ١ /٢٤.  

 عاملـا سـعوديا،     ٢٦بيان النصرة ألهل السنة يف العـراق الـصادر عـن               )٤٢
  : وقععلى م. ٢٦/١١/٢٠٠٤

-2004/news/arabic/net.islamonline.www://http
shtml.06article/11/26.  

،  عـامل ميـين    ٢٦الـصادر عـن      ان النصرة ألهل الـسنة يف العـراق       بي ) ٤٣
٢٦/١١/٢٠٠٤ .  
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/ نيـسان   18، "نداء للمجاهدين يف العـراق " : بعنوان١٣بيان العلماء الـ  ) ٤٤
الصادر يف أعقاب تفجر اخلالف بني دولة العـراق اإلسـالمية واجلـيش             ٢٠٠٧أفريل  

  .اإلسالمي
سلمان العودة يوجه رسالة إىل أسامة بن        ": بعنوان العودةرسالة الشيخ سلمان     )٤٥
ــرابط   ،٢٠٠٧ / ٩ / ١٥يف " الدن ــى ال ــوم عل ــالم الي ــع اإلس         : موق

_news_show/albasheer/net.islamtoday.www://http
73974=id?cfm.content حسني بن حممود عليها على الرابط، ورد الشيخ:  

http://www.alekhlaas.net/forum/showthread.php
?t=82622  

  
  :المصادر المكتوبة للسلفية الجهادية: رابعا

  .إدارة التوحشالشيخ أبو بكر ناجي،  )٤٦
  ".اخليانة أخس صفقة يف التاريخ: "الشيخ أبو بكر ناجي )٤٧
  . ، إدارة التوحش"السنن الكونية بني األخيار واألغيار"ر ناجي، الشيخ أبو بك )٤٨
، إدارة املصلحة واملفـسدة منوذجـاً  .. فتنة املصطلحات الشيخ أبو بكر ناجي،  )٤٩
  .التوحش
 ذي القعـدة سـنة      ٢٧  ،االنتصار ألهل التوحيـد   الشيخ أبو حسني املهاجر،      )٥٠
  .هـ١٤٢٧
، موقـع  دة الفوارس جر فساد املـدارس    إعداد القا الشيخ أبو حممد املقدسي،    )٥١

  .ws.tawhed.www://http: منرب التوحيد واجلهاد
  : .، قصيدة على موقعه"أشباح االنترنت"الشيخ حامد العلي،  )٥٢

http://www.h-
alali.info/q_open.php?id=6dc55ba4-543f-102a-

b164-0010dc91cf69  
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 ٨٥

، دعـوة املقاومـة اإلسـالمية       )عمر عبد احلكيم  (لشيخ أبو مصعب السوري     ا )٥٣
  .العاملية

قراءة وتعليق علـى رسـائل   " ):عمر عبد احلكيم(الشيخ أبو مصعب السوري     )٥٤
وبيانات الشيخ أسامة بن الدن و الدكتور سعد الفقيه إىل الشيخ ابن باز والشيخ ابـن            

، مركـز الغربـاء     )٥(ايا الظاهرين على احلق     ، سلسلة قض  "عثيمني وعلماء بالد احلرمني   
  . للدراسات اإلسالمية واإلعالم، بدون تاريخ

ااهدون يف العراق والـشرك     ،  )أبو حارثة (الشيخ عابد بن عبداهللا البغدادي       )٥٥
نصيحة اجلهاد إىل   ... سلسلة   :، اجلبهة اإلعالمية اإلسالمية العاملية، اإلصدار األول      املميت

  .١٤٢٨ صفر – العباد من حنسبهم خري
أجنز اللقـاء  [، وحبسب املركز فقد لقاء خاص مع مركز اليقنيالشيخ عطية اهللا،    )٥٦

  ].م٢٠٠٧يونيو/هـ١٤٢٨عرب املراسلة يف العشر األواخر من مجادى األوىل 
   

  :المراجع: خامسا
موقع ، على   "العراق أمنوذجا ..حرب القاعدة على اإلخوان     "أسامة البغدادي،     )٥٧

  :لرواقا
http://www.alrewak.net/sub.asp?page1=v_tajaro

b&id=65  
، صـحف،   بيانات وتقارير عن أسلحة فتاكة بيد ااهدين      أكرم حجازي،   . د )٥٨

  :، راجع مدونة الكاتب٨/٧/٢٠٠٧
39=post?/com.maktoobblog.azidrakramhij://http

myComments9554#  
جملة جامعـة   .  جمرد بروليتاريا  –تارخيية الربجوازية العربية    أكرم حجازي،   . د )٥٩

العـدد الثـامن،    /  فلسطني   –رام اهللا ) / حمكمة  ( القدس املفتوحة لألحباث والدراسات     
  .٣٠٣ - ٢٩٧م، ص ٢٠٠٦ أكتوبر-تشرين أول 
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 ٨٦

 صحيفة القـدس    – رحلة يف صميم عقل السلفية اجلهادية     ،  أكرم حجازي . د )٦٠
  .٩/٢٠٠٦ /٣١ – ٢٨العريب، أربع حلقات ابتداء من 

 صـحيفة الوقـت     – الصني حتت جمهر السلفية اجلهاديـة     أكرم حجازي،   . د )٦١
  . ٧/١/٢٠٠٧، مخس حلقات ابتداء من ٣٢٦ - ٣٢٢البحرينية، العدد 

ادي نار الفتنة؟ اتمع والعامليـة      هل يطفئ خطاب البغد   "أكرم حجازي،   . د )٦٢
ــة  ــب . ٢٠٠٧ / ٤ / ١٨، )"١(والدولـ ــة الكاتـ ــع مدونـ         :راجـ

http://drakramhijazi.maktoobblog.com/?post=2931
43  

 صـفحة، ص    ٤٨، دراسة من    حلية طالب العلم  الشيخ بكر عبد اهللا أبو زيد،        )٦٣
٤٢.  

htm.index/bkar/Warathah/net.saaid://http.  
أخرج مـن قـصورك     : دعوة للدكتور القرضاوي  "عبد اإلله حيدر الشائع،      )٦٤

  :، على موقع مدونة الكاتب٢٠٠٧//١١، "ملناقشة القاعدة يف سراديبهم
320475=post?/com.maktoobblog.abdulela://phtt.  

أحداث سبتمرب واهلزة التارخييـة يف الفكـر األورويب         عبداهللا فهد النفيسي،      )٦٥
  :على الشبكة. ١٠/٩/٢٠٠٦، جملة العصر اإللكترونية، واألمريكي

co.home=method?cfm.index/ws.alasr.www://phtt
8200=contentID&n  
عشر سنوات على مبادرة وقف     : "عصام العريان حول مراجعات اإلخوان    . د  )٦٦
، 1760، جملـة اتمـع الكويتيـة، العـدد          "العودة إىل منهج اإلخـوان    : العنف
١٤/٧/٢٠٠٧.http://www.almujtamaa-

mag.com/Detail.asp?InNewsItemID=231407  
  .١٢/٧/٢٠٠٧، صحف ووكاالت، تصرحيات سياسيةعلي عبداهللا صاحل،   )٦٧
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 ٨٧

، ٢٠٠٥،  ١، دار اخليـال، ط    اجليل الثاين للقاعـدة   : الزرقاويفؤاد حسني،     )٦٨
  .بريوت لبنان

 الوسطيون احملرفون لـدين اهللا واحلـرب علـى          حممد أسعد بيوض التميمي،     )٦٩
  : موقع الكاتب.١٤/٦/٢٠٠٧، مياإلسالم؟ والوسطية يف القرآن الكر

Myarticl_show/mTamimi/a/com.grenc.www://http
7432=id?cfm.e.  
جهاد يف سبيل اهللا وليس نضال      : يف فقه املعركة  "حممد أسعد بيوض التميمي،       )٧٠
  ،"ومقاومة
Id?aspx.MemberDetails/dnn/info.islamouna://http

35=.  
. "مفهوم األمة واهلويـة   : مفاهيمنا ومصطلحاتنا " :حممد أسعد بيوض التميمي     )٧١

  :على موقع مفكرة اإلسالم
http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=5041

7  
مرشد مجاعـة اإلخـوان      " BBCمهدي عاكف، منتدى حوار موقع الـ         )٧٢

  .٢٠٠٧فرباير / ، شباط "املسلمني مهدي عاكف يرد على أسئلتكم 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/talking_point/ne
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