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 تمويد

للدراسات، تبلور هذا الكتاب من مشروع تعهده قسم األحباث مبركز اجلزيرة 
طوال زهاء العام، من أجل استطالع خارطة القوو  واجلاااوات تات التوجو     

املختلفة. الدوافع خلف إطوال  هوذا املشوروع    بوي السلفي يف دول اجملال العر
واضحة وبسيطة؛ ففي الوقت الذي يتسع دور التيار اإلسالمي السياسي وتوزداد  

تلك اليت مل تشهد بعد حراكًا شوعبيًا  أمهية قواه، سواء يف دول الثورة العربية، أو 
ملاوسًا، فإن اجلاااات اإلسالمية السلفية جتذب اهتاامًا خاصًا منذ بدايات العقد 
األول من القرن احلادي والعشرين، الى األقل. واملشكلة أن هذا االهتاام انصو   
يف معظا  الى دراسة ما يعرف بالسلفية اجلهاديوة؛ أي اجلاااوات اإلسوالمية    

سلحة، اليت تقول بانتاائها للادرسة السلفية، سياا تلك اليت نظر إليها بااتبارها امل
مصدر هتديد للقو  الغربية. يف اجملال، وخبالف قو  التيار اإلسالمي السياسوي  
الرئيسة، مثل اإلخوان املسلاني، بفرواهم املختلفة، واألحوزاب السياسوية الويت    

ة، فإن هناك القليل مما هو معوروف اون   نشأت انهم يف العديد من الدول العربي
 واحد.بوي اجلاااات السلفية، سواء يف الساحة العربية ككل أو يف أي بلد ار

يعترب اخلطاب السلفي، بكل تنواات ، انصرًا قدميًا وأصياًل يف تعبريات العلااء 
املسلاني السنة ان أنفسهم وتصورهم للدين والعامل. ولكن جتلي هذا اخلطواب يف  

ات منظاة، تات توج  داوي أو سياسي، تأخذ صورة احلركات االجتاااية، مجاا
تعترب احلركة الوهابية وهو تطور حديث نسبيًا يف تاريخ اإلسالم واملدرسة السلفية. 

السياسوية يف تواريخ املدرسوة     -السعودية إحد  أوىل احلركات االجتاااية  -
يف إطار خصوصيات منطقة جند  السلفية؛ ولكن انطالقة هذه احلركة ال بد أن تقرأ

ما تشهده بلدان اربية وإسوالمية  إن جتاااية. قتصادية واالالقرن الثامن اشر، اال
من انتشار متسع ومتزايد يف اديد وتأثري اجلاااات السلفية هو تطور يكاد يكون 

 غري مسبو  يف التاريخ اإلسالمي.
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بية؟ كيف نشوأت،  فان هي هذه اجلاااات السلفية النشطة يف البلدان العر
ومن أين استادت إهلامها، وما هي طبيعة االقاهتا بالقو  واجلاااات اإلسوالمية  
األخر ، ومبؤسسة العلااء املسلاني التقليدية؟ من هي شخصياهتا املعتربة، ومن هم 

الدااة الذين يتحدثون بامسها؟ هل حتال هذه اجلاااات رؤية أيديولوجيوة  /العلااء
 تسعى إىل حتقيق ؟متااسكة، وما الذي 

هذه بعض األسئلة اليت ستحاول الفصول التالية من هذا الكتواب اإلجابوة   
اليها. وباستثناء الفصل األول، الذي ينحو منحًا نظريًا ويتناول تواريخ مصوطل    
السلفية وتطوره، والتجليات الفكرية الرئيسة للادرسة السلفية، فإن ما يسوتهدف   

الكتاب هو توفري قراءة مباشرة خلارطة اجلاااوات  كل فصل الى حدة من فصول 
السلفية يف بلد معني: تاريخ موجز لكل من هذه اجلاااات، توجهاهتوا وقياداهتوا   

حلجاها وتأثريها االجتاااي أو السياسي. وإىل جانو   بوي الرئيسة، وتقدير نس
 اللجوء إىل باحثني متخصصني يف البلد الذي يتناول  أي من هذه الفصوول، فقود  

 مرت النصوص بعالية التقييم األكادميية املتعارف اليها قبل أن يقرر نشرها.
بعض من جوان  الصورة اليت يقدمها هذا الكتاب للتيار السلفي اجلديود يف  

كانت معروفة أو مضارة يف أوساط الدارسني للظاهرة السلفية. ما بوي العامل العر
الصوورة وتووفري األدلوة    تقوم ب  هذه النصوص هو توكيد هذه اجلوان  مون  

االستقرائية اليها. ولكن جوان  أخر  مل تكن ظاهرة للعيان، أو أهنا مل تأخذ مسة 
اخلصائص املؤكدة واملوثقة. حنن أمام ظاهرة خمتلفة، إىل حد ملاوس، اون قوو    
اإلسالم السياسي التقليدية؛ مبعىن أهنا ظاهرة متعددة اجلاااات، يف البلد الواحود  

ية واحدة، إىل حد كبري، سواء لتعدد املرجعيات العلاائية والداويوة  ويف فترة زمن
السلفية اليت التفت حوهلا اجلاااات، أو لقابليتها لالنقسام بفعل اخلالفات الفكرية 
البسيطة. وتبدو اجلاااات السلفية املعاصرة، كاا تقول الزميلة مضاوي الرشويد،  

ثي؛ حبيث يعكس تعددها وتكاثرها املستار كأهنا أكثر توائاًا مع املناخ ما بعد احلدا
 تشظي املرجعيات وتضاؤل االهتاام بالتنظيم اهلرمي.

للظواهرة   -بالطريقوة الفيربيوة    -ومن العبث حماولة تكوين منوتج مثايل 
السلفية. بعض اجلاااات وجدت أواًل بااتبارها مجااات إسالمية، سياسية صغرية، 

سلفية بعد تلك؛ بعضها اآلخر ولود بفعول   غري إخوانية، أو مسلحة، مث أصبحت 
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نشاطات وفاالية الااء تأثروا بالتعاليم السلفية الوهابية، أو تلقووا تعلوياهم يف   
جامعات إسالمية سعودية؛ وبعضها اآلخر نشأ سلفيًا من البداية، نتيجوة جلهوود   

 . وال ميكون جماواة من النشطني السلفيني، أو نتيجة النشقا  ان مجااة سلفية أّم
إغفال دور حلقات املساجد اليت تديرها مجعيات سلفية تقليدية، ُأسست يف أوقات 
مبكرة من القرن العشرين ألهداف داوية حبتة، مثل اجلاعية الشوراية وأنصوار   
السنة، يف نشر الثقافة السلفية يف أوساط األجيال اإلسالمية الشوابة؛ أو جاتبيوة   

والعرا ، اليت صنعت لنفسوها صوورة    مجااات املقاومة اإلسالمية يف أفغانستان
متاهت فيها مكونات سلفية فكرية مع فكرة اجلهاد واملقاومة. بعوض اجلاااوات   
السلفية يتسم بقدر ملاوس من الديناميكية، أو الرباغااتية، والقدرة الى التكيوف  
واالستجابة للاتغريات املوضواية؛ وبعضها اآلخر أكثر حمافظة، وانكفواء  الوى   

ن تعددية اجلاااات، وتعددية مصادر اإلهلام وظوروف  إمبا ميكن القول الذات. ور
النشأة واألهداف يف الظاهرة السلفية اجلديدة، تسوغ احلديث ان سلفيات وليس 

 ان سلفية واحدة.
بيد أن من الضروري التذكري بأن هذا الكتاب ال يقدم مسحًا شاماًل خلارطة 

بة. كاا أن كون  جمرد مقدموة لدراسوة   اجلاااات السلفية يف الدول العربية قاط
الظاهرة السلفية، ال يذه  بعيدًا يف قراءة األصول الفكرية، وتبيوان تناقضواهتا أو   
صالبتها ومعاصرهتا. ال توفر فصول هذا الكتاب، مثاًل، حتلياًل معاقوًا للنصووص   
ة املؤسسة أو الرئيسة للجاااات السلفية حمل الدراسة، وال ترصد الساللة الفكريو 

ت الضورورة. وبوالرغم مون    اهلذه اجلاااات إال بصورة خمتصرة وكلاا استد
اإلشارات املتعددة للوسط االجتاااي الذي تنشط في  هذه اجلاااات، أو الوذي  
تنحدر من  كوادرها وقياداهتا، فال ميكن ااتبار الفصول التالية كافية لتقدمي قوراءة  

بال شك. مثل هذه املقاربات البحثية ال بد اجتاااية هلذه الظاهرة املؤثرة اجتااايًا، 
 أن تترك لدراسات أكثر تركيزًا وحتديدًا يف املستقبل.

 رروناحمل
 3102أيلول /سبتمرب
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حيتل اجلدل حول السلفية والسلفيني موقعًا بوارزًا يف دراسوات اإلسوالم    
املعاصر، ليس يف أوساط البحث يف بلدان العامل اإلسالمي وحسو ، بول ويف   

ر العاملية تات االهتاام بالعامل اإلسالمي كذلك. ارتفعت وترية هذا اجلدل الدوائ
منذ بداية العقد األول للقرن احلادي والعشرين، سياا إثر اهلجاات اليت تعرضت 

، اليت ُيْعَتقد 1002أيلول /هلا مدينتا نيويورك وواشنطن يف احلادي اشر من سبتارب
قد تلقى هذا اجلدل دفعة أخر  خوالل  أن تنظيم القاادة كان املسؤول انها. و

حوتالل األمريكوي، بفعول    سنوات اشتعال املقاومة األفغانية والعراقية ضد اال
املقاومة. ومنذ اندالع حركة  تلكمشاركة مجااات إسالمية ُوصفت بالسلفية يف 

، وانتشارها يف أكثر من دولة اربيوة  1020الثورة العربية يف تونس، يف ديسارب 
ل العديد من اجلاااات السلفية أحزابًا سياسية، مل يعود اجلودل   أخر ، وتشكي

مقصورًا الى الدوائر األكادميية املتخصصة أو اخلرباء األمنيني والعسكريني. اندما 
أكثر من اشرين باملائة من مقااد الربملان، وحيصد ئتالف للقو  السلفية ا تشكلي

كانون ثاين / بعد الثورة، يف ينايركاا حدث يف االنتخابات الربملانية املصرية األوىل
، ينتقل اجلدل حول السلفية والسلفيني من احلدث التارخيي العابر، مهاوا  1022

كان احلدث حمدودًا أو متفاقم األثر، إىل مسألة تتعلق مبستقبل شعوب وجمتاعات 
 ودول.

ضطراب الكبريين يف حماولوة  يكشف بعض من هذا اجلدل ان املفاجأة واال
فلسنوات طويلة، صورت  .1ع الظاهرة السلفية ومجاااهتا وقواها السياسيةالتعامل م

اتبوار التنووع   قو  اإلحياء اإلسالمي وكأهنا كتلة مصاتة؛ بدون أن يؤخذ يف اال
                                                 

 انظر، مثاًل: 1
John Hooper and Brian Whitaker, “Extremist View of Islam Unites 

Terror Suspects,” The Guardian, 26 October 2001; Quinton 

Wiktorwicz, “The New Global Threat: Transnational Salafis and 

Jihad,” Middle East Policy, 8, 4(December, 2001), 18-38. 

 ,Basheer M. Nafi, “The Root of All Evil,” Al-Ahram Weeklyوقارن بو: 

9-15 January 2003 . 
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جتاااية والسياسية اليت حددت والدهتا الكبري يف منابتها الفكرية، ويف السياقات اال
اك  أحداثًا سياسية تركت أثرًا كبريًا الى هتاام بالتيار السلفي وونشأهتا. وألن اال

النظام الدويل والى االقات الكتلة الغربية بالعامل اإلسالمي، اتسات دراسة التيار 
السلفي بالتسرع، وأصبحت ميدانًا للاتخصصني وغري املتخصصوني، وللبواحثني   

توفر بعود  ن  مل يإاجلادين كاا لدوائر الدااية والعالقات العامة. ورمبا ميكن القول 
قدر كاف من الدراسات اليت تسهم يف حتديد املقصود من السلفية، وكيف ميكون  
التاييز بني السلفي وغري السلفي يف خارطة اإلحياء اإلسالمي، أو لتواريخ التيوار   
السلفي وحتوالت ؛ كاا ال تتوفر أااال كافية، تسااد الى رسوم صوورة قريبوة    

أو للبيئات االجتاااية والثقافية اليت تزدهر فيها  للتعددية الكبرية يف الساحة السلفية،
 التوجهات السلفية.

 هل مثة من االقة بني السلفيني املعاصرين وسلفية القرن التاسع اشر ومطلوع 
العشرين؛ أو بني وصف حسن البنا مجااة اإلخووان املسولاني بالسولفية     القرن

اآلن مون منظوار   واستخدام الوصف نفس  من قبل اجلاااات اليت تعرف نفسها 
التزامها بالسلفية؟ هل هناك، بكلاة أخر ، سلفية واحدة، أو باألحر  سلفيات؟ 
باستثناء السردية السائدة، اليت تربط بني اجلاااات السلفية واملعارضات اإلسالمية 

، فإن هناك القليل مموا  1املسلحة، من ناحية، وبينها وبني شبكة جهاد ااملية مدااة
ى معرفة جذور حزب النور، السولفي املصوري، موثاًل، أو    ميكن أن يسااد ال

األسباب اليت أدت إىل والدة اجلاااات السلفية التونسية، أو املسوغات اليت جتعول  
جماواة سلفية تسلك هنج املعارضة احلزبية السياسية، وأخر  هنج العال املسول ،  

 وثالثة الوالء للنظام احلاكم، مهاا كانت طبيعة النظام.
و املقصود بالسلفية الى وج  التحديد، وهل هي ظاهرة إسالمية طارئة فاا ه

 أم مدرسة تات جذور تارخيية، وكيف ميكن فهم وقراءة جتلياهتا املعاصرة؟
 

                                                 
1 Roel Mejer, Islam New Religious Movement (London: Hurst, 2009): 

Frazer Egerton, Jihadism in the West: The Rise of Militant Salafism 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2011); Quintan 

Wiktorowicz, “The New Global Threat: Transnational Salafis and 

Jihad,” Middle East Policy, 8 (December, 2001): 18-38. 
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 إشكالية المصطلح والتاريخ:
يسواريون،   يستخدم مثقفون وباحثون، مسلاون وغري مسلاني، ليرباليون أو

جو  الفكوري لكافوة تيوارات اإلحيواء      مصطل  السلفية، أحيانًا، لتحديد التو
ادي بإحيواء منووتج متصوور    نالى ااتبار أن هذه التيارات مجيعًا ت ،1اإلسالمي

للااضي، منوتج خيص ماضيًا سلف، انتهى ومل يعد من املاكن استعادت . من هوذا  
املنظار، تصب  كل قو  اإلسالم السياسي، ابتداء  من اإلخوان املسلاني، ومجااوة  

باكستان، وحركة النهضة يف تونس، وحوزب التحريور، والسولفية    إسالمي يف 
اجلهادية، كلها مجااات سلفية. ولد هذا التصور للسولفية خصوصوًا يف سواحة    
التدافع السياسي، اندما بدأت قو  ومجااات اإلسالم السياسي يف العقود األخرية 

الوى والء  من القرن العشرين يف منافسة القو  واجلاااات القومية واليسوارية  
وحركت . وال خيفى أن وصف القو  اإلسالمية كافة بالسولفية  بوي الشارع العر

ينبع من تصور القو  الليربالية والعلاانية لنفسها، بااتبارها حارسة فكرة التقودم،  
اليت تفصلها ان القو  اإلسالمية، املتشبثة باملاضي. املشكلة يف هذا التصوور أنو    

لفية تو أصل إسالمي، ولود وتبلوور يف سويا     يغض النظر ان أن مصطل  الس
ثقايف إسالمي الطابع، وال بد بالتايل أن جيري البحث ان دالالت   -تارخيي، فكري 
 يف سياق  اخلاص.

وقد استخدم املصطل  بصيغة السلف الصاحل من  ،2السلف لغة هم املتقدمون
 اهلجري والنصف األمة يف خضم اجلدل الذي ثار، يف النصف الثاين من القرن الثاين

األول من القرن الثالث، بني املعتزلة ومعارضيهم من العلااء والفقهاء، سياا أهول  
(، إسوحق بون راهويوة    588/هوو 142 )تاحلديث، مثل أمحد بون حنبول   

(، وحيو  بون معوني    573/هوو 185 )ت(، الى بن املديين 583/هو135 )ت
األبرز يف هوذا   (. وليس مثة شك أن ابن حنبل كان الشخصية547/هو133 )ت

ل تاريخ اإلسالم املبكر وقوف  يف وج  املعتزلة ومن حواول مون   سّج وقداجلدل، 
                                                 

انظر، مثاًل، نبيل ابد الفتاح، املصحف والسيف: صراع الودين والدولوة يف مصور     1
 (؛2777)القاهرة: مكتبة مدبويل، 

Samir Amin, The People’s Spring (Oxford: Pambazuka Press, 2012). 

 .285، 7(، ج 2788ابن منظور، لسان العرب )بريوت: دار صادر،  2
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 .1اخللفاء العباسيني فرض تصورهم للدين الى ااوم العلااء والقضواة املسولاني  
رفض ابن حنبل مقوالت املعتزلة حول خلق القرآن وصفات اهلل، مسوتندًا يف رده  

ما يقول ب  املعتزلة مل يقل  سلف األمة، أي األجيال إىل ادد من الدفوع، بينها أن 
الثالثة األوىل من املسلاني: الصحابة، والتابعني، وتابعو التابعني. مبعىن أن مقاربوة  
املعتزلة للنص القرآين ومسائل الدين الكرب  ليست سو  بداة جديدة، مل تعهود  

صواح  الرسوالة   ان من يقر هلم ااوم املسلاني بالسابقة والفضل والقرب من 
واصره. بكلاة أخر ، دفع أهل احلديث بأن مقوالهتم حوول مسوائل اجلودل    

 .2واخلالف مع املعتزلة هي األقرب للحق ألهنا مذه  السلف من األمة
مل يكن أهل احلديث، الذين شكلوا رافدًا رئيسًا يف تبلور أهل السونة، جمورد   

املعارضة من حتالف متكلاي  حركة، تضم جماواة من العلااء واحملدثني، تقف موقف
املعتزلة وسلطة اخلالفة العباسية، بل ومنهج نظر وطريقة يف فهوم مسوائل الودين    
وأحكام . يف اختالف مع من ُاِرفوا آنذاك بأصحاب الرأي، )الذين أاطوا للفقيو   
مشرواية إااال رأي  اخلاص، املستند إىل فها  ملسائل الفق ، وشككوا يف مصوداقية  

األحاديث املتداولة يف األمصار، واهتاوا خصومهم بالتسواهل يف األخوذ   الكثري من 
باألحاديث الضعيفة(، أالى أهل احلديث من قياة النص، سياا نصووص القورآن   
واحلديث، وقدموه الى الرأي، مهاا بلغت وجاهة صاح  الرأي من الفقهواء. يف  

ذي هو إااال مقيد للرأي، حاالت استثنائية فقط، جلأ ابن حنبل، مثاًل، إىل القياس، ال
الى أية حال. خالل القرنني التاليني، الرابع واخلامس اهلجريني، ولودت املوذاه    

مل يستار أهول   .3الفقهية الرئيسة اند أهل السنة، وأصبحت أكثر مأسسة وانتشارًا
                                                 

دلية الديين والسياسي يف اإلسالم )ااان: دار الشرو  فهاي جداان، احملنة: حبث يف ج 1
 (؛2757للنشر، 

Nomrod Hurvitz, The Formation of Hanbalism: Piety into Power 

(London: Routledge, 2002). 
حماد بن إسحق بن الندمي، الفهرست، حتقيق ناهد اباس اثاان )الدوحة: دار قطري بن  2

بن سعد، كتاب الطبقات الكبري، حتقيق الي حماد اار ؛ حماد 458(، 2758الفجاءة، 
 .387، 7(، ج 1002)القاهرة: مكتبة اخلاجني، 

3 Christopher Melchert, The Formation of the Sunni Schools of Law, 9th-

10th Centuries C. E. (Leiden: Brill, 1997); Wael B. Hallaq, The Origins 

and Evolution of Islamic Law (Cambridge; Cambridge University 

Press, 2005), 150-77. 
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احلديث، كتيار فعال ومؤثر يف صفوف العلااء املسلاني، طوياًل بعد تلوك، وإن مل  
بانتشار املذاه  الفقهية األربعة يف اجملال اإلسالمي، امتص املوذه   و خيتف كلية.

احلنبلي أغل ، وليس كل، من ااتربوا أنفسهم من أهل احلوديث. وبوالرغم مون    
االختالفات التفصيلية بني املذاه ، فقد انتهى تطورها مجيعًا إىل االستناد للاركو   

 الشافعي الفقهي.العبقري بني النص واالجتهاد، الذي يعز  إلسهام 
من جهة أخر ، برزت يف أوساط اجلسم السين املتسع مدارس كالميوة أكثور   

دًا، ولدت، الى األرج  من احلاجة اليت فرضها التشع  والتعقيد املتزايد يف اجلدل يتعق
اإلسالمي الكالمي. وقد واك  هذا التطور تساهل املتكلاني السنة، كاا يظهر تطور 

(، موع املقاربوة   737/هوو 314 )تاحلسن األشعري بوي د أاملدرسة األشعرية، بع
التأويلية للنص، اليت جتنبها أهل احلديث يف السابق. مع القرن اخلامس اهلجري، كوان  
أغل  الااء أهل السنة قد انضووا يف املدرستني األشعرية واملاتريدية، املتقواربتني إىل  

العلااء األوفياء ملنهج أهول   ولكن هذا مل مينع من استارار وجود ادد من .1حد كبري
احلديث وتعاملهم املباشر مع النص. يف هنايات القرن السابع وبدايات الثامن اهلجريني، 

( بااتباره أهم متكلاي أهل السنة. كوان ابون   2315/هو715 )تبرز أمحد بن تياية 
ية أو تياية حنبليًا، يف وقت بلغ املذه  درجة االية من النضج، سواء يف نظريت  األصول

أدوات  الفقهية. هذا ال يعين أن اهتاام ابن تياية اقتصر الى اجملال الفقهي، بل متحوور  
أساسًا حول املسائل العقدية وأصول الدين. ولكن ما حدد رؤية ابن تياية لإلسالم، مل 
يكن مرياث املذه  وحس ، بل ادد من املتغريات البارزة يف وضع اجلاااة املسولاة  

 .2ري والثقايف الذي أحاط باجلاااة، أيضًاويف املناخ الفك
                                                 

 للفرو  بني األشعرية واملاتريدية، انظر: 1
W. Montgomery Watt, The Formative Period of Islamic Thought 

(Edinburgh: Edinburgh University press, 1973), 314-316. 

راؤه وفقه  آزهرة، إبن تياية: حيات  واصره،  حول ابن تياية وزمان ، أنظر: حماد أبو 2
 (؛2772 بوي،)القاهرة: دار الفكر العر

Yossef Rapoport and Shahab Ahmad (eds.), Ibn Taymiyya and His Times 

(Oxford: Oxford University press, 2010);Ovamir Anjum, “Reason and 

Politics in Medieval Islamic Thought: The Taymiyyan Movement,” A Ph 

D dissertation, University of Wisconsin-Madison, 2008; see Henri 

Laoust, Essai sure les doctrines sociales et politiques de Taki-d-Din b. 

Taimiya (Cairo: Institut Français d’Archéologie, 1939). 
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 -ضطراب االجتاوااي  كان اصر ابن تياية هو اصر ما بعد الغزو املغويل واال
االقتصادي اهلائل الذي أوقع  يف منطقة القل  من بالد املسلاني. وألن املغول انتوهوا  

ن، والسولطة  إىل ااتنا  اإلسالم، فإن املواجهة بني السلطة املغولية يف العورا  وإيورا  
املالوكية يف مصر وبالد الشام، املعززة مبؤسسة اخلالفة العباسية، الوافدة إىل القواهرة  
بعد سقوط بغداد، ستتسب  يف اضطراب إضايف الى املستو  العقدي وموا يتعلوق   
بالشراية السياسية. كاا شهد اصر ابن تياية، وشارك يف جولة جديدة من التودافع  

شيعة االثين اشرية، املقربني من السلطة املغولية، وبوني العلاواء   الفكري بني العلااء ال
السنة. ويف الدائرة السنية نفسها، كان املتكلاون األشاارة قد تهبوا بعيودًا يف توبين   
املنهج التأويلي للنص ويف بناء تصور اقدي لإلسالم بالغ التركي ، مستخدمني أدوات 

 الوقت نفس ، ويف مواكبوة لالضوطرابات   خصومهم من املعتزلة والفالسفة تاهتا. ويف
االقتصادية وفقدان اليقني السياسي، شهد التصووف تطوورين بوالغي     -االجتاااية 

األمهية: األول، الى مستو  الشكل، واالنتقال من حلقات التربية املتفرقوة يف أحنواء   
اجلاااة املسلاة، امللتفة حول شخصيات كارزمية تتصوف بالزهود واحلكاوة، إىل    

طريقة الصوفية، األكثر تنظياًا ومأسسة، املتايزة بطقس ونظام خاصني مون الووالء   ال
والزهد والتقو . أما الثاين، فكان التوج  املتزايد للطريقة الصوفية حنو ااتنا  تصوور  

الوى  فلسفي للعامل ولعالقة اإلنسان باهلل والكون، استند إىل حد كبري  -إيديولوجي 
ومبدأ وحودة الوجوود.    بوي،لكبري حميي الدين ابن ارمرياث الفيلسوف املتصوف ا

كان اصر ابن تياية، الى وج  اخلصوص، بداية التااهي التدرجيي يف صفوف العلااء 
 املسلاني السنة بني وظيفة الفقي  والعقيدة األشعرية والتصوف الطرقي.

مسلحًا مبعرفة موسواية ودقيقة للارياث اإلسالمي بكافة مدارس ، وبعقول  
احلدة والذكاء، وشعور اايق بالواج ، خاض ابن تياية مواجهوة واسوعة    بالغ

النطا  ضد ما ااتربه احنرافًا يف التصور االثين اشري للدين، ضد اداواء املغوول   
اة نووز شراية متثيل اجلاااة املسلاة، ضد التصوفني الفلسفي والشعبوي، وضد 

أو يف مسؤولية اإلنسان ان  التأويل األشعرية ومنتجها، سواء يف معرفة اهلل وصفات 
أفعال . بعد مرور قرون الى أهل احلديث ونضوج املذاه  اإلسالمية، مل يتنكور  
ابن تياية لطر  األصوليني، مبا يف تلك ااتااد القياس، ولكن  أظهر يف الوقت نفس  

اة أصيلة للعودة إىل النص املؤسس يف مواجهة التعص  للاوذه . وكوان   نوز
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ن أاة اجتهادية ال ختفى. كاوا  نوزمليل للعودة إىل النص املؤسس د اطبيعيًا أن يوّل
هجوم ، غري القابل للاساومة، الى ما ااتربه احنرافًا يف احملتو  الفلسفي للتصوف 
ويف ممارسات املتصوفة، مل مينع  من إظهار تقدير أصيل للتصوف يف صورت  املبكرة 

 اند اجلنيد، وحىت اند ابد القادر اجليالين.
ابن تياية متكلاًا مبعىن أن  استخدم وسائل وأدوات املوتكلاني، ولكون   كان 

رفض  احلاسم يف النهاية ملقوالت املتكلاني الرئيسة جيعل  متكلاًا من صونف آخور.   
وكان ابن تياية مدافعًا صلبًا ان مقوالت أهل احلديث يف الصفات وان موقفهم يف 

طريقة أهل احلديث، لويس فقوط ألن   مواجهة املعتزلة، ولكن هذا ال جيعل  جمددًا ل
موضواات  أوسع بكثري، وبصورة ال تسا  باملقارنة، من موضواات أهل احلوديث،  
ولكن أيضًا ألن طرائق  جتاوزت طرائق أهل احلديث يف التعامل املباشر والبسيط موع  
ن النص، مستندًا يف تلك إىل مواريث اإلسالم املتراكاة واملتنامية. ورمبا ميكن القول أ

إسهام ابن تياية يف حتديد مالم  املدرسة السلفية يشال النقاط التالية: جتن  التأويل 
فياا يتعلق بصفات اهلل، توكيد مسؤولية اإلنسان ان أااال  مبا أودع اهلل فيو  مون   
قدرة، أولوية النص املؤسس )القرآن والسنة( مصدرًا للشريعة والودين، الوداوة إىل   

 وفني، الفلسفي والشعبوي، والغلو الطائفي الى السواء.االجتهاد، ومعارضة التص
صف ابن تياية هو أيضًا بالدفاع ان مذه  السلف، سلف األمة األوائول،  ُو

وفهاهم للدين؛ ولكن منهج ومضاون هذا الدفاع اختلف وتنوع واتسع ان دفواع  
 ابن حنبل وأهل احلديث ان مذه  السلف وطريقتهم. مع ابن تياية سيبدأ استخدام
السلفية يف التطور من جمرد املضاون اللغوي املباشر إىل االستقالل بذاتو  بااتبواره   
مصطلحًا مدرسيًا للتعبري ان احنياز إيديولوجي. سنجد أبوو الفوداء ابون كوثري     

(، يذكر 2171(، يف أحداث سنة اثنتني وتسعني وستاائة هجرية )2374/هو773 )ت
شيخ احلديث باملدرسة الظاهرية، واصفًا  وفاة الشيخ تقي الدين الواسطي الدمشقي،

صفت رؤية ابن تياية لإلسالم بأهنوا  كاا ُو ؛1"الدااية إىل مذه  السلف" إياه بو
"طريقة السلف"، و"مذه  السلف"، و"اقيدة السلف". مع القرنني الثامن والتاسوع  
اشر امليالديني، برز واي تايت لد  أنصار الرؤية السلفية، وواوي مقابول لود     

الفيهم، بوجود تيار سلفي أيديولوجي متايز، وليس فقط شخصويات الاائيوة   خم
                                                 

 .333، 23(، ج 2777وت: مكتبة املعارف، احلافظ بن كثري، البداية والنهاية )بري 1
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اكتس  مصطل  "السلفية" مزيدًا من االستقالل واإلشارة إىل مدرسة اقدية وبعينها، 
ولكن من الضروري مالحظة مسوألتني   .1معينة، داخل الدائرة الواسعة ألهل السنة

مصطل  السلفية وتطوره: األوىل، أن هامتني ومتداخلتني، يف الوقت نفس ، يف قراءة 
ف  بصورة قاطعة، وأن  مل يكون  يالسلفية، وكاا أي مصطل  تي تاريخ، ال ميكن تعر

بالتايل يعين مضاونًا واحدًا دائاًا، بالرغم من املشتركات بني من وصفوا ب  أو انضووا 
ي وحس ، بل حتت . ما أد  إىل هذا التنوع يف الدائرة السلفية، مل يكن السيا  التارخي

أيضًا متيز طبقة العلااء املسلاني حبرية التعلم والفكر واالستقالل، مبعىن أن كاًل مون  
العلااء املسلاني كان فردًا مميزًا ومستقاًل بذات . أما الثانيوة، فوبخالف االنقسوام    

الربوتستانيت، مل تقع يف الساحة اإلسالمية السنية قطيعة فعلية بني مون   -الكاثوليكي 
ربوا سلفيني يف توجههم، ومن ااتربوا أشاارة أو فقهاء مذهبيني. فقد ضم إطوار  اات

أهل السنة واجلاااة العريض كال الطرفني، وكان هناك دائاًا مساحة متواه وسويطة   
 ومعتربة بني ما هو سلفي وما هو غري سلفي، فقهيًا واقديًا.
املرجعية الرئيسة للادرسة إن كان ابن تياية سينظر إلي  يف القرون التالية بااتباره 

السلفية، فإن من املهم مالحظة أن رؤيت  لإلسالم مل حتقق تقدمًا ملاوسوًا يف حياتو ،   
نظرًا للصعود اهلائل لسلطة املذاه  الفقهية والطر  الصوفية منذ القرن الرابوع اشور   

المية امليالدي؛ بل وانتشار الطر  الصوفية احلثيث يف أوساط العلااء يف احلواضر اإلسو 
ن معارضي ابن تياية نظروا إلي  بااتباره مثريًا للجودل،  الرئيسة من فاس إىل دهلي. وأل

فإن آراءه تعرضت ملا يشب  النفي واملصادرة خالل القرون الثالثة التالية لوفاتو . كوان   
هناك دائاًا، بالطبع، من حاول إاادة االاتبار للاقوالت الرئيسة للادرسة السلفية كاا 

كانوت   هاا ابن تياية، ومن تبىن بعض هذه املقوالت الى حنو أو آخر، لكنو ارب انه
 دائاًا حماوالت فردية، ومل تستطع تشكيل تيار فكري يعتد ب .

 التجليا :
بدأت، يف النصف الثاين من القرن السابع اشر وبداية القرن الثامن اشر، ويف 

ية، كان أبرز مساهتا دوائر الااء احلرمني الى وج  اخلصوص، حركة فكرية إصالح
                                                 

1 Basheer M. Nafi, “Abu al-Thana’ al-Alusi: An ‘Alim, Ottoman Mufti, 

and Exegete of the Qur’an,” International Journal of Middle East 
Studies, 34 (2002): 466. 
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إاادة النظر يف أفكار ابن تياية واستعادة ملقوالت  الرئيسة. مل يتعلق األمر هنا بواحد 
من العلااء املعجبني بابن تياية، أو بأحد املخلصني من احلنابلة املتأخرين، وحس ، 
بل بعدد ملاوس من العلااء الذين جاءوا من مناطق خمتلفة من العوامل اإلسوالمي   

خلفيات مذهبية خمتلفة، وادد أكرب من تالميذهم وتالميذ تالميذهم، وصواًل  ومن
 إىل القرنني الثامن والتاسع اشر.

التقت يف حلقات احلرمني العلاية، ال سياا يف املدينة املنورة، اجتاهات إحيواء  
اايقة ومتصلة لدراسة الم احلديث، واجتاهات إصالح صويف، واجتاهوات نقديوة   

تأخرة، واجتاهات إصالح زيدي )كان أشهر ممثليها صاحل بون مهودي   لألشعرية امل
(. ويعترب إبراهيم بن حسون الكووراين   2373/هو2225-2337/هو2047املقبلي، 

(، الذي ولد يف شهرزور من كردستان العرا ، 2357/هو2202-2323/هو2018)
ي اإلسوالمي  واستقر وتويف يف املدينة املنورة، أحد أبرز من قادوا تلك احلراك الفكر

وتقودم   ؛1يف احلقبة احلديثة املبكرة. كان الكوراين فقيهًا شافعيًا، صوفيًا، ومتكلاواً 
أدلة قوية الى حماولت  إاوادة تفسوري    -اليت مل تزل خمطوطة يف معظاها  -أااال  

موضواة "وحدة الوجود" من منظار االجتاه العقدي اإلسالمي الغالو ، وتوكيود   
واالبتعاد ما أمكن ان اخلالفات املذهبية املتأخرة تات األثور   أولوية القرآن والسنة،

االنقسامي الى وحدة اجلاااة، بدون رفض كلي للاذاه . كذلك، حتال كتابات 
اة نقدية للاوضواات الرئيسة للادرسوة األشوعرية واحنيوازًا آلراء    نوزالكوراين 

(، ال 2058/هوو 475-2015/هو427األشاارة املبكرين، مثل إمام احلرمني اجلويين )
سياا تلك املتعلقة بصفات اهلل وطبيعة القرآن ومسؤولية اإلنسوان اون أااالو .    
 والواض  أن الكوراين وجد يف تراث ابن تياية وتلايذه ابن القيم )ابن قيم اجلوزيوة، 

( مصدرًا هامًا لإلهلام، وسندًا آلرائ  اإلصالحية؛ ومل يكن غريبوًا  2373/هو782 ت
 تابات  دفااًا ان ابن تياية.بالتايل أن حتوي ك

ضات بيئة احلرمني يف هناية القرن السابع اشر أادادًا متزايدة مون العلاواء   
املنحدرين من أحناء العامل اإلسالمي كافة، وهي الظاهرة اليت سااد اليها حتسون  
وسائل النقل وتعزيز األوقاف املكرسة للحرمني نتيجة االهتاام العثاواين بالبقواع   

                                                 
1 Basheer M. Nafi, “Tasawwuf and Reform in Pre-Modern Islamic Culture: In 

Search of Ibrahim al-Kurani,” Die Welt des Islams, 42, 3 (2002), 307-55. 
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وقد تنوات خيارات العلااء القادمني إىل احلرمني مون االسوتقرار إىل   املقدسة. 
اجملاورة شهورًا أو سنوات يف طل  العلم، ومن مث العودة إىل األوطوان. خوالل   
العقود التالية لوفاة الكوراين، انتقلت توجهات اإلصالح واإلحيواء السولفي إىل   

الكثر أو تالميوذ تالميوذه،   مناطق خمتلفة من العامل اإلسالمي الى أيدي تالميذه 
(؛ أبوو سوامل العياشوي    2370 ت أمثال ابد الرؤوف السنجكيلي )إندونيسيا،

(؛ ادد من الااء اائلة املزجواجي يف الويان؛ ويف   2377/وه2070 ت )املغرب،
( وحماد بن إبوراهيم  2711/هو2234 )تبالد احلرمني، ابد اهلل بن سامل البصري 

( 2727/هوو 2230 )تد بن حماد النخلي ( وأمح2733/هو2248 )تالكوراين 
( وحماود  2717و أ 2713/هو 2237أو  2235 -وحماد بن ابد اهلادي السندي )

(؛ ويف مصر، أمحد بن حماد بن ابود الغوين   2780/هو2233 )تحياة السندي 
( وحسون  2715/هوو 2240 )ت( وحماد بن حماد البديري 2708/هو2227 )ت

(؛ ويف 2770/هو2108 )تضى الزبيدي ( وحماد مرت2774/هو2255 )تاجلربيت 
( وابود الورمحن الكزبوري    2330/هوو 2070 )تدمشق، ابد الباقي احلنبلي 

(؛ ويف 2503-2781(؛ ويف غرب إقريقيا، صاحل بن نووح الفووالين )  2772 )ت
(. 2512-2747( والي السوويدي ) 2753-2712العرا ، ابد الرمحن السويدي )

( وحماد بون  2731-2703ويل اهلل دهلوي ) وقد تلقى اإلصالحيان الكبريان، شاه
(، اللذان هتيان تكرامهوا الوى سواحة اإلصوالح     2771-2703ابد الوهاب )

اإلسالمي يف القرن الثامن اشر، قدرًا هامًا من تعلياهاا يف حلقات الااء املدينوة  
 .1املنورة، ال سياا يف صحبتهاا حملاد بن إبراهيم الكوراين وحماد حياة السندي

                                                 
1 A.H. Johns, The Gift Addressed to the Spirit of the Prophet (Canberra: 

Centre of Oriental Studies, The Australian National University, 1965); 

A. H. Johns, “Islam in Southeast Asia: Problems of Perspective”, in C. 

D. Cowan and O. W. Wolters (eds.), Southeast Asian History and 

Historiography (Ithaca: Cornell University Press, 1976), 304-20; John 

Voll, “Muhammad Hayya al-Sindi and Muhammad Ibn ‘Abd al-

Wahhab: An Analysis of an Intellectual Group in Eighteenth-Century 

Madina”, BSOAS, 38, 1 (1974): 32-9. See also idem., “Hadith Scholars 

and Tariqas: An Ulama Group in the 18th Century Haramayn and their 

Impact in the Islamic World”, Journal of Asian and African Studies, 15, 

3-4 (1980): 264-73; Nafi, “Tasawwuf and Reform,” 343-50. 
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السندي واحدًا من أبرز الااء احلديث يف احلرمني يف النصوف األول  وُيعد 
من القرن الثامن اشر، وقد احتل مقعد تدريس احلوديث يف املسوجد النبووي    
لسنوات طوال. وتظهر أااال  تأثرًا واضحًا بابن تياية وابن القيم وتقديرًا هلاوا؛  

دهر يف العرا  وخراسان ولكن األهم أهنا تظهر تأثرًا مبنهج أهل احلديث، الذي از
خالل أواخر القرن الثاين ويف القرن الثالث اهلجريني. وقد كان االاتقاد السوائد  
بني الباحثني يف التاريخ الفكري اإلسالمي أن مدرسة أهل احلديث اختفت كلية 
منذ تبلورت املذاه  الفقهية السنية الكرب  يف القرن الرابع اهلجري؛ ولكن مثوة  

لى أن هذا مل يكن ما حدث متامًا. ولعل من املسوغ، الوى أيوة   أدلة متزايدة ا
حال، االستنتاج بأن منهجية تعامل أهل احلديث مع النص انتقلت من حماد حياة 
السندي إىل حماد بن ابد الوهاب، وأن ما يراه كثري من الدارسني )مبا يف تلوك  

جون هنج ، هو القرضاوي( توجهًا ظاهريًا لد  حماد بن ابد الوهاب، ومن ينته
يف احلقيقة إاادة إنتاج واستلهام ملنهجية أهل احلديث. ورمبا ميكون القوول أن   
حركة اإلحياء السلفي افترقت منذ النصف الثاين للقرن الثامن اشر إىل اجتواهني  

 رئيسني:
األول، هو تلك الذي ااد القهقر  باملدرسة السلفية إىل منهجيوة أهول   

للتطورات اهلائلة يف العلوم واملذاه  واالجتااع  احلديث، وأظهر جتاهاًل واضحًا
وال يقتصر هذا االجتاه الى الااء احلركة  .1اإلسالمي منذ القرن الثالث اهلجري

الوهابية، بل يضم أيضًا مجااات مثل "مجااة أهل احلديث" يف شب  القارة اهلندية، 
اء احلركوة  و"مجعية أنصار السنة" يف مصر. ولكن من التبسيط ااتبار أن الاو 

الوهابية خالل الدولتني السعوديتني األوىل والثانية، واملؤسسة العلاائية يف املالكة 
العربية السعودية، ميثلون مجيعًا مدرسة فكرية واحدة. فقد أوضحت الدراسوات  
القليلة يف تاريخ احلركة الوهابية، أن مثة تنواًا ملاوسًا يف توجهات العلااء مون  

ن ابد الوهاب؛ وأن احلاجات القضائية واالشترااية للاالكة أتباع الشيخ حماد ب
السعودية يف القرن العشرين تطلبت هنضة فقهية حنبلية بكل ما يف الكلاوة مون   

                                                 
1 Basheer M. Nafi, “A Teacher of Ibn ‘Abd al-Wahhab: Muhammad 

Hayat al-Sindi and the Revival of Ashab al-Hadith’s Methodology,” 

Islamic Law and Society, 13, 2 (2006): 239-41. 
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ولذا، فإن السلفية الوهابية خالل القرنني املاضيني شهدت بروز توجهات  .1معىن
قهوي واألصوويل   أقل متسكًا مبنهجية أهل احلديث وأكثر تصاحلًا مع املرياث الف

اإلسالمي، كاا شهدت، يف املقابل، توجهات أكثر حمافظوة. ويعتورب أغلو     
اجملاواات اإلسالمية الراديكالية اجلديدة، اليت تصف نفسها بالسولفية، نتواج   

 التوجهات اليت حنت منحًا أكثر حمافظة.
أما االجتاه الثاين، فذلك الذي انطلق من الرؤ  اإلصالحية السلفية متعوددة  

ألبعاد، كاا جتلت يف تراث ابن تياية وابن القيم إىل إبراهيم الكوراين؛ وينتاي إلي  ا
أغل  العلااء من أصحاب االجتاه السلفي يف املدن اإلسالمية الكرب  خالل القرن 

التاسع اشر. يعترب شاه ويل اهلل دهلوي، معاصر ابن ابد  القرن الثامن اشر ومطلع
اه املبكرين؛ كاا يضم أمثال القاضي حماد بن الوي  الوهاب، أحد أاالم هذا االجت

الثناء حماود األلوسي )أو األلوسي الكبري، كاا بوي (، وأ2534-2730الشوكاين )
ويشكل مرياث هذا االجتاه الرافد األول للحركوة   .2(2584-2501يساى أحيانًا، 

ر. أموا  اإلصالحية اإلسالمية، اليت أخذت يف التبلور منذ هناية القرن التاسع اشو 
االجتاااية للغرب احلوديث   -الرافد الثاين، فتاثل  التحديات الفكرية والسياسية 

-2547ن حماد ابده )أوحركة التحديث يف اجملتاعات اإلسالمية. وليس مثة شك 
-2533( ومجال الدين القوامسي ) 2738-2538( والسيد حماد رشيد رضا )2708
-2533خري الدين األلوسوي ) ( ونعاان 2710-2581( وطاهر اجلزائري )2724
-2577( وحماد الطاهر بن ااشور )2743-2557( وابد احلايد بن باديس )2577
(، وادد من جموايليهم اآلخورين، الوذين    2774-2705( واالل الفاسي )2773

وافقوهم الرأي، هم نتاج هاتني القوتني الودافعتني معوًا. كوان اهلوم الورئيس      
                                                 

 إليضاح هذا التطور يف الدوائر العلاائية الوهابية، انظر: 1
Frank E. Vogel, Islamic Law and Legal System: Studies of Saudi 

Arabia (Leiden: Brill, 2000; David Commins, The Wahhabi Mission 

and Saudi Arabia (London: Tauris, 2006). 
2 J.M. Baljon, Religious and Thought of Shah Wali Allah Dihlawi, 1707-

1762 (Leiden: Brill, 1986); Marcia K. Hermansen, “Introduction,” in 

Shah Wali Allah of Delhi, Hujjat Allah al-Baligha, tr. M. K. 

Hermansen (Leiden: Brill, 1996), xv-xl; Nafi, “A Teacher of Ibn ‘Abd 

al-Wahhab,” 241. 
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االاتقاد واحملافظة الى دور اإلميان يف حقبة  لإلصالحيني املسلاني هو إحياء أسس
التحول واسع النطا . ولكن الظرف التوارخيي غوري املسوبو  الوذي وجود      

ل  قوانين  اخلاصة. وقد نشطت احلركة اإلصالحية  تاإلصالحيون في  أنفسهم كان
بني القويم  بوي ان طريق إنشاء تركيبوي يف جمالني رئيسني: احتواء التحدي الغر

احلديثة، من ناحية، وما تصوره اإلصالحيون قياوا وأنظاوة إسوالمية    واألنظاة 
خالدة، من ناحية أخر ؛ وحتدي مصداقية، بل وحىت إسالمية، األمناط التقليديوة  

ش، يالسائدة للتدين ان طريق حتدي ادااء صالحيتها الدائاة وجتليها يف الواقع املع
 يف آن واحد.

ة أساسية: التوحيد؛ العودة إىل القرآن استند الفكر اإلصالحي إىل مبادئ أربع
والسنة بااتبارمها املصدر األول لإلسالم؛ إاادة التوكيد الى دور العقل؛ والداوة 
إىل إحياء االجتهاد. ولكن اإلصالحيني الى األغل  رأوا النص اإلسالمي املؤسس، 

كيفاا وفهاوا العقل، وسعوا إلحياء االجتهاد، من خالل منظور حداثي؛ فاحلداثة، 
مت تصورها، كانت مؤثرًا بالغ الفعالية )مستبطنًا أو ظواهرًا( يف مشوروع إاوادة    
اإلنشاء واإلحياء اإلسالمي. مبواجهتهم ملا ااتربوه احنرافًا ان جوهر اإلسالم، نشر 
اإلصالحيون قيم اإلسالم العليا؛ وباستخدامهم الكثيف ألدوات الصحافة احلديثة، 

وقد سواهم   .1ثر اقترابًا من لغة الناس وحياهتم اليوميةجعلوا اخلطاب اإلسالمي أك
الفكر اإلصالحي يف استيعاب املسلاني للكثري من جوان  احلداثة الغربيوة بودون   

كبري الى معتقداهتم الدينية. ولعل استنتاج إرنست غلنور املوثري أن   بوي تأثري سل
 ،2ة واحتواءهااإلسالم، خبالف الديانات الكرب  األخر ، قد استطاع هضم احلداث

هو استنتاج يتعلق أساسًا باملسامهة اإلصالحية اهلائلة يف الفكر اإلسالمي احلوديث.  
                                                 

1 Albert Hourani, Arabic Thought in the liberal Age (London: Oxford 

University Press, 1962), 130-60, 222-44; Basheer M. Nafi, “The Rise 

of Islamic Reformist Thought and Its Challenge to Traditional Islam,” 

in S. Taji-Farouki and B. Nafi (eds.), Islamic Thought in the Twentieth 

Century (London: Tauris, 2004), 39-47; 
(، 2777 بووي، رضوان السيد، سياسات اإلسالم املعاصر )بريوت: دار الكتواب العر  

287-70. 
2 Ernest Gellner, Postmodernism, Reason and religion (London: 

Routledge, 1992), 5 ff. 
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ولكن إجناز اإلصالحيني غري املقصود، رمبا، متثل يف وضع بذور موضواة القورن  
العشرين اإلسالمية الكرب : إن اإلسالم حيتوي اإلجابة الى كل أسئلة العصر، مبوا  

اثة تاهتا. وقد أصبحت هذه املوضواة فياا بعد حجر األساس يف تلك ااتنا  احلد
يف أيديولوجيا احلركات اإلسالمية السياسية. الى أن اإلصالحيني كانوا يف أغلبهم 
شخصيات قلقة، أخذهم حبثهم ان اخلالص من األزموة الويت يواجههوا العوامل     

اؤهم من اإلسالمي احلديث من موقع وموقف إىل آخر، ومن رحلة إىل أخر . خلف
 اإلسالميني برزوا أكثر يقينًا وتصاياًا وتشددًا!

باهنيار الدولة العثاانية، واجز التصوف ومؤسسة العلاواء التقليديوة اون    
الوقوف أمام رياح التحديث اهلائلة، من ناحية، وسيطرة الدولوة احلديثوة الوى    
مساحات متسعة من الفضاء االجتاااي العلاائي، من ناحية أخور ، شوهدت   

ساحة اإلسالمية، واملصرية منها الى وج  اخلصوص، متغريين رئيسني. متثل األول ال
يف صعود العناصر اإلسالمية غري العلاائية للتحدث باسم اإلسالم، وقيادهتا للقوو   

. ومتثل الثاين يف ازدياد نفوت التيار السلفي اإلصوالحي، بول   1اإلسالمية السياسية
ومل يكن غريبوًا أن يقوع    .2ة العلااء نفسهاواحتالل  مواقع متقدمة داخل مؤسس

تداخل كبري بني الدائرتني: دائرة القو  اإلسالمية السياسية ودائرة العلااء السلفيني 
اإلصالحيني. برزت جملتا "املنار" لرشيد رضا و"الفت " حملو  الودين اخلطيو     

أثريًا؛ وما (، الى سبيل املثال، بااتبارمها أكثر الدوريات اإلسالمية ت2553-2737)
إن حل اقدا الثالثينات واألربعينات من القرن العشرين حىت احتل تالميذ ابوده،  

( والشيخ مصوطفى ابود الوراز     2748-2552أمثال الشيخ مصطفى املراغي )
( 2747-2703(، موقع شيخ األزهر. كاا صاح  حسون البنوا )  2558-2743)

واندما قرر ورثوة رضوا   رشيد رضا وارتبط بعالقة وثيقة مبح  الدين اخلطي . 
تسليم "املنار" حلسن البنا إلاادة إصدارها، كت  شيخ األزهر املراغي مقدموة أول  

                                                 
1 John L. Espositio and John O. Voll, Makers of Contemporary Islam 

(Oxford: Oxford University Press, 2001), 3-22; Basheer M. Nafi and 

Suha Taji-Farouki, Introduction,” in S. Taji-Farouki and B. Nafi, 

Islamic Thought in the Twentieth Century (London: Tauris, 2004), 5-8 . 
2 Basheer M. Nafi, “Fatwa and War: On the Allegiance of the American 

Muslim Soldiers in the Aftermath of September 11,” Islamic Law and 

Society, 11, 1(2004): 101-3. 



 

17 

أاداد اإلصدار اجلديد، مثنيًا الى صديق  الراحل والى رئيس التحريور اجلديود،   
-2728حسن البنا. وقد كان شيوخ حركة اإلخوان الثالثة الكبار، سيد سوابق ) 

(، نتواج  2713( ويوسف القرضاوي )ولود  2773-2727( وحماد الغزايل )1000
 هذه البيئة اإلخوانية والعلاائية التجديدية.

 رياح سلفية جديدو/رديمة:
ستشهد الساحة السلفية تطورًا بالغ األمهية والتأثري منوذ سوبعينات القورن    

اإلسوالمية   -العشرين. مل يبد ورثة التيار السلفي اإلصالحي، يف املدن العربيوة  
يسة، من بغداد ودمشق إىل القاهرة وتونس والرباط، حرصًا خاصًا الى توبين  الرئ

الساة السلفية لرؤيتهم لإلسالم. أصبحت القو  اليت تأثرت برشيد رضا وحسون  
البنا والطاهر بن ااشور واالل الفاسي ومجعية العلااء اجلزائرية، تعرف بتوجههوا  

يف أصوهلا الفكريوة. وقود    السياسي، وليس من خالل الرافد السلفي اإلصالحي
متيزت احليوية اإلسالمية السياسية يف السبعينات بتشظي قواها وفقوداهنا اإلطوار   

كانت القو  اإلسالمية السياسية الرئيسة يف العاملني  .1التنظياي أو الفكري املوحد
واإلسالمي، مثل اإلخوان املسلاني وحزب التحرير ومجااة إسالمي، قد بوي العر

ت اضطهاد وتشريد وقاع، وإىل التهايش السياسي، خالل اقدي تعرضت حلاال
اخلاسينات والستينات. واندما أفسحت املتغريات السياسية واالجتاااية اجملوال  
حلراك إسالمي سياسي جديد يف السبعينات، مل تستطع هذه القو ، بعد سونوات  

من الشوبان   التشرد واالاتقال الطويلة، توفري إطار جامع آلالف واشرات اآلالف
اإلسالميني النشطني، الذين كانوا يبحثون ان إجابات الى أسئلة إخفا  الدولوة  
الوطنية، دولة ما بعد االستعاار املباشر، يف حتقيق واوود االسوتقالل والتنايوة    

 والكرامة اإلنسانية.
إحد  أهم مصادر إهلام احلراك اإلسالمي الكوبري يف اقودي السوبعينات    

املالكة العربية السعودية، اليت شهدت هي األخور  آنوذاك   والثاانينات، كانت 
بدايات حراك إسالمي جديد. حرصت املالكة دائاًا، ومنذ والدة الدولة السعودية 

                                                 
بشري موسى نافع، اإلسالميون )بريوت والدوحة: الدار العربية للعلوم ومركز اجلزيورة   1

 .224-203(، 1020للدراسات، 
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الوهابية  -الثالثة، الى توكيد التزامها باهلوية السلفية اليت أطلقت احلركة السعودية 
اداد متزايدة مون أبنواء   يف منتصف القرن الثامن اشر. ولكن احتضان املالكة أل

القو  اإلسالمية السياسية، الذين وجدوا يف املالكة مالتًا آمنا مون االضوطهاد   
ثرًا متراكاًا الى رؤية قطاع واسوع  أوالقاع يف بلداهنم، سياا مصر وسورية، ترك 

من الشبان السعوديني. وخالل سنوات قليلة، بدأت أاداد ممن سيعرف بعد تلوك  
ية يف احتالل مواقع هامة يف مؤسسوات الدولوة التعليايوة    جبيل الصحوة السعود

واملنظاات اإلسالمية اليت ترااها املالكة وتنشط يف أحناء العامل املختلفة. بعض من 
هؤالء كان سعوديًا أو يعود إىل أصول اربية، وبعضهم تلقى تعلياًا إسوالميًا، أو  

ختالف األطر اليت انتاووا  تعلياًا جامعيًا يف ختصصات حديثة. ولكنهم مجيعًا، وبا
بدرجات متفاوتة، وأظهروا محاسًا  بوي،إليها، تبنوا التصور العقدي السلفي الوها

كبريًا ليس لتعزيز قوااد احلراك اإلسالمي اجلديد يف املالكة وحس ، ولكن أيضًا 
ككل؛ ويف أحيان كثرية، ما هو أبعود  بوي تيارات احلراك اإلسالمي يف اجملال العر

بكلاة أخر ، أصبحت االقة اإلسالميني العورب باملالكوة    بوي.العرمن اجملال 
 .1العربية السعودية طريقًا تا اجتاهني

باستثناء االاتصام املسل  يف احلرم املكي الشريف، الوذي قواده جهياوان    
، مل تأخوذ مجااوات "الصوحوة    2777تشرين ثاين /واتباا  يف نوفارببوي العتي

السعودية منذ البداية منحًا سياسيًا معارضوًا لنظوام   اإلسالمية" يف املالكة العربية 
احلكم. احلقيقة، أن توجهًا إسالميًا معارضًا، بصورة وحجم ملاوسوني، مل يوربز   

، ومتركز القوات األمريكية واملتحالفوة  2772-2770حىت حرب اخلليج األوىل يف 
مية، معها الى األرض السعودية. حرص النظام يف السعودية الى صورت  اإلسوال 

وجتن  مجااات الصحوة اختات مواقف سياسية معارضة، خلق نواًا من التعوايش  
القلق بني الطرفني، طوال اقدي السبعينات والثاانينات. ما ازز من التعايش كان 

                                                 
 ملزيد من التفصيل، انظر: 1

Madawi al-Rashid, Contesting the Saudi State: Islamic Voices from a 

New Generation (Cambridge: Cambridge University Press, 2007); 

Stephane Lacroix, Les Islamistes Saoudiens Une Insurrection Manquee 

(Paris: Presses Universitaires de France, 2010). 

وقد ترجم إىل العربية حتت: ستيفان الكروا، زمن الصوحوة: احلركوات اإلسوالمية     
 (.1021املعاصرة يف السعودية )بريوت: الشبكة العربية لألحباث والنشر، 
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توافق الطرفني الى املوقف من االحتالل السوفيايت ألفغانستان، وبالتوايل تقودمي   
 -ن العرب، ومناهضة الصعود اإلسالمي الدام للاجاهدين األفغان ومناصريهم م

وتوجهات تصدير الثورة، اليت بورزت بعود    بوي،الشيعي يف إيران واملشر  العر
. مل يغض النظام النظر ان نشاطات 2777تأسيس اجلاهورية اإلسالمية اإليرانية يف 

شخصيات "الصحوة"، من أصوحاب املواقوع النافوذة يف مؤسسوات الدولوة      
، داخل السعودية وخارجها، وحس ، بل وبدا أن  يشوجع  واملؤسسات اإلسالمية

اليها، اندما أصب  من الضروري مواجهة النفوت والدااية اإليرانيوة النشوطة يف   
 واإلسالمي.بوي العاملني العر

أخذت السعودية يف استقبال املئات، ورمبا اآلالف، من الطالب العورب يف  
ية، حيث تأثر هؤالء بالرؤيوة  كليات الدراسات اإلسالمية يف اجلامعات السعود

الوهابية لإلسالم؛ ووزات اشرات اآلالف مون الكتو  املؤسسوة     -السلفية 
الوهابية، مبا يف تلك األااال الكاملة للشيخ حماد بن ابود   -للادرسة السلفية 

الوهاب، يف البالد العربية واإلسالمية، جمانوًا أو بأسوعار زهيودة؛ وتكفلوت     
ودية بعقد مؤمترات إسالمية، شوارك فيهوا الاواء    املؤسسات اإلسالمية السع

وباحثون وناشطون إسالميون من البالد العربية واإلسالمية، يف السعودية أحيانوًا  
ويف مدن اربية أو غربية يف أحيان أخر ؛ كاا قامت املؤسسات السعودية، مبوا  

 ، بتقودمي ميسوال لشوباب اإل العاملية لندوة اليف تلك رابطة العامل اإلسالمي و
مساادات مباشرة يف بعض احلاالت لتعزيوز نشواطات وأااوال اجلاااوات     
اإلسالمية القريبة من الرؤية السلفية السعودية يف بالد خمتلفة. ومن تشظي الساحة 
اإلسالمية النشطة يف السبعينات، من جهة، واملؤثرات السلفية السعودية، من جهة 

في، والى نطا  غري معروف أخر ، ولدت مجااات ارفت نفسها بالتزامها السل
اإلسالميني يف القرن التاسع اشور   -من قبل. كانت سلفية اإلصالحيني العرب 

ومطلع العشرين انصرًا فكريًا ضان اناصر أخر  يف تصورهم لإلسالم والعامل، 
ومسوغًا إسالميًا ضروريًا لدااو  االجتهاد وإااال العقل والتحرر من اخلرافة، 

ية إال من قبل خصومهم. ولكن االنتااء السلفي أصب  ومل تستخدم كاحدد هو
احملدد الرئيس، ورمبا الوحيد، للجاااات السلفية اجلديدة، لرؤيتها لذاهتا وموقفها 

 من العامل من حوهلا.
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يف بالد مثل مصر، تواجدت بالفعل مجااات سلفية التوج  منذ مطلع القورن  
ية الشوراية، اللتوان أسسوتا يف    العشرين، كان أبرزها مجعية أنصار السنة واجلاع

النصف األول من القرن العشرين، إما باستلهام املواريث السولفية اإلصوالحية يف   
نعكاسوات االجتااايوة حلركوة    مواجهة هيانة الطر  الصوفية أو مواجهوة اال 

بوي التحديث، كاا يف حالة اجلاعية الشراية، أو حتت التأثري املباشر للتدين الوها
بية السعودية، كاا يف حالة أنصار السنة. ولكن كوال اجلاعيوتني   وبروز دور العر

اقتصرتا يف االهاا الى الداوة الدينية البحتة، من خالل املسواجد واملطبواوات   
الدينية، الى وج  اخلصوص، ومل تنشطا سياسيًا يف أية صوورة ملاوسوة. موا    

ة مجااوات  ستشهده مصر منذ السبعينات كان تطورًا خمتلفًا ومتعدد األوج . مثو 
إسالمية مل تستطع احليوية اجلديدة لإلخوان املسلاني امتصاصوها، ووجودت يف   
الفكرة السلفية مرجعية هلا بصورة تدرجيية، كاا حدث يف حاليت اجلاااة اإلسالمية 

 ستلعبان دورًا ملاوسًا يف موجوات العنوف الويت    نيومجااة اجلهاد املصرية، اللت
وألن مؤسسي اجلاااتني كانوا  .1ت والتسعيناتستشهدها مصر يف اقدي الثاانينا

يف أغلبهم من طالب اجلامعات، فإن اتضاح بنيتهاا الفكرية السلفية مل حيدث مرة 
واحدة، وتطل  نضج  ادة سنوات. ولكن آخورين، مثول جماواوة الشوبان     
اإلسالميني اليت أسست الداوة السلفية يف مدينة اإلسكندرية بعد تلك، اختوارت  

ان اجملال السياسي وتكرس جهودها يف جمال الداوة الدينيوة. وهكوذا   أن تبتعد 
بعد تلك بشيوخ السلفية،  نأيضًا، اختار ادد من الدااة املستقلني، الذين سيوصفو

والذين تلقى بعضهم دراسة إسالمية أكادميية رمسية، وبعضهم اآلخر ااول الوى   
 تناية معارف  الدينية بصورة تاتية.

، واالنفتاح امللاووس يف  1022شباط /لثورة املصرية، فربايريف أاقاب انتصار ا
أغل  اجلاااات سلفية التوج ، سواء تلك اليت محلوت   تالساحة السياسية، اجته

تلك اليت مل يعرف انها االهتاام بالشوأن   السالح يف الثاانينات والتسعينات، أو
                                                 

تقدم دراسة حسن حنفي، احلركات اإلسالمية يف مصر )بريوت: املؤسسة اإلسوالمية   1
، صورة للكيفية اليت استلهم هبا ابن تياية لتسويغ مواقوف  247 -202(، 2753للنشر، 

اجلاااة اإلسالمية ومجااة اجلهاد من نظام السادات، ومن مث الثورة الي  واغتيال ، وتلك 
 وج  اجلاااتني السلفي.يف مرحلة مبكرة من ت
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جوًا لتعدديوة   السياسي، إىل تأسيس أحزاب سياسية. وتقدم الساحة املصرية منوت
 مجااات التيار السلفي وبروزه يف الساحة السياسة يف أغل  الدول العربية.

 على سبيل الخاتمة:
تعين السلفية، بالرغم من املشتركات بني جتلياهتا املتعددة، أشوياء خمتلفوة يف   
مرحلة تارخيية خمتلفة. استخدم املصطل  يف البداية للتدليل الى موقف متصور ملوا  

معتقد األجيال الثالثة األوىل من املسلاني حول قضايا اجلدل بني املعتزلة كان الي  
وأهل السنة األوائل، سياا أهل احلديث. وسراان ما أضيف للاعىن االصوطالحي  
املبكر مدلوالت إضافة، تتضان موقف ابن حنبل وأصوحاب  يف القورن الثالوث    

قيدة أمحد"، من مسائل "ا اهلجري، أو ما سيعرف يف أوساط احلنابلة بعد تلك بو
يف حقوول الفقو     غزيرصفات اهلل وطبيعة القرآن. مع ظهور ابن تياية، وإنتاج  ال

واحلديث والعقائد والفر ، حتول الفقي  احلنبلي، الذي سيعرف بعد تلوك باسوم   
شيخ اإلسالم، إىل حمطة مرجعية ملن جاءوا بعده ممن سيصفون أنفسهم، أو يصفهم 

الثاين القرن ة. ولكن، ومنذ هناية القرن احلادي اشر وخالل اآلخرون، باسم السلفي
السابع والثامن اشر امليالديني، وبتحول ابن تيايوة ومقوالتو  إىل   /اشر اهلجريني

مصدر إهلام لعدد كبري من العلااء وحركات اإلصالح اإلسالمية، بدأ التيار السلفي 
ف السياقات االجتااايوة  يف التعبري ان نفس  يف صيغ أكثر تعددية، سواء الختال

للعلااء اإلصالحيني واحلركات اإلصالحية، أو الختالف املصادر الفكرية هلوؤالء  
 العلااء.

ابن ابد الوهاب يف جند، وويل  يتويقدم التباين امللاوس بني وجهيت نظر وسري
ا الى مرياث ابن تياية يف حلقات الاواء  ااهلل دهلوي يف اهلند، بالرغم من تعرفه

تاهتا، ويف مرحلة زمنية واحدة من القرن الثامن اشر امليالدي، مثااًل بارزًا  احلرمني
الى الكيفية اليت ستتجلى هبا تعبريات التيار السلفي يف مطلع العصور احلوديث.   
خالل القرنني التاسع اشر والعشرين، ستلع  املؤثرات الفكرية والثقافية الغربيوة،  

دوارًا إضافية يف تكواثر التعوبريات السولفية    ووالدة القو  اإلسالمية السياسية، أ
وتعددها: سلفية إصالحية جتديدية، وسلفية حمافظة، نصية وأقرب ألهل احلوديث؛  
سلفية معادية للتاذه ، وسلفية متصاحلة مع املذاه  الفقهية؛ سولفية الايوة،   
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داوية؛ سلفية مسيسة، وسلفية بعيدة ان اجملال السياسي؛ سلفية  -وسلفية الاية 
سلحة، وسلفية مناهضة للتسل ؛ سلفية معارضة، وأخر  موالية ألنظاة احلكوم.  م

خرية من القرن العشورين والعقود األول مون احلوادي     خالل العقود القليلة األ
والعشرين، اتسع نطا  اجلاااات السلفية يف دوائر املسولاني املوتعلاني وغوري    

 ن حركة إحياء إسالمي واسعة.املتعلاني الى السواء، ليصب  التيار السلفي جزءًا م
 لع  السلفيون اإلصالحيون يف النصف الثاين من القرن التاسع اشر ومطلوع 

العشرين، مثل حماد ابده ورشيد رضا ومجال الدين القامسي واالل الفاسي  القرن
وابد احلايد بن باديس، دورًا بالغ التأثري يف النهضة الفكرية اإلسالمية، يف احلركة 

 حماولة إصباغ مسة ومشرواية إسالمية الى االستعارات الغربية، الويت  القومية، ويف
أخذت يف إاادة بناء املؤسسات والتصورات االجتاااية والفكرية والسياسوية يف  

سرع تأثرًا برياح التحوديث  العامل اإلسالمي، سياا بلدان  األقرب إىل أوروبا واأل
اإلسهام الوذي سوتقدم    ولكن ليس من الواض  بعد طبيعة وحجم  بوي.ورواأل

 اجلاااات السلفية النشطة يف اجملتاعات اإلسالمية املعاصرة.
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 الفصل الثاني

 

 

 هشام بن غالب

  

                                                 
   باحث سعودي -هشام بن غال. 
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السلفية يف السوعودية توبين مقاربوة للتعريوف     تتطل  قراءة الساحة 
وألن  الت.بالبدايات، واجلذور األيديولوجية، وصواًل إىل التطوورات واملو   

اخلارطة السلفية السعودية بالغة التعقيد والتشع ، كون السعودية مهد احلركة 
ثر الذي تركت  احلركة الى املؤسسة العلاائية يف السعودية والى الوهابية، ولأل

بنية الدولة، فإن الصفحات التالية ستقتصر الى تنواول التيوارات السولفية    
صحوة اإلسالمية يف السوعودية، ولويس   املعارضة، املقصود هبا ما يعرف بال

 جماوع الساحة السلفية.

 النشأو والفكرو والتكوين:
ج قائدان سيكون هلاا دور تأسيسي يف مستقبل الوبالد الويت   ، تّو2744يف 

تعرف اليوم باملالكة العربية السعودية: القائد السياسي حماد بن سعود، والقائود  
حتالفًا فريدًا يف مطلع تاريخ اجلزيرة العربية الوهاب  الديين أو الروحي حماد بن ابد

الديين الى أساس تكووين ميودان    -احلديث. أقام القائدان حتالفهاا العسكري 
للسلطة، إتا ما استخدمنا مصطلحات اامل االجتااع الفرنسي بيري بورديو؛ وقد مت 

حتوت  تقسيم هذا امليدان إىل جمالني: السياسي، حتت قيادة ابن سعود، والوديين،  
. هبذا، استطاع الرجالن إنشاء حتالف قووي وصول    1الوهاب إشراف ابن ابد

وفعال، قامت الي  الدولة السعودية األوىل، واستار بعد تلك يف إمداد الودولتني  
الالحقتني، السعودية الثانية والسعودية الثالثة، مبصدر شراية بالغ األمهية. وكاوا  

ا التحالف هو األول يف بدايوة العصور   كان هذ ،2يالحظ الباحث إبراهيم خليفة
احلديث، الذي صنع تيارًا مقاتاًل للاسلاني الى أسس دينية، وأد  يف النهايوة إىل  

 ميالد دولة ملكية.
                                                 

1 D. Rigoulet-Roze, Géopolitique de l'Arabie saoudite (Paris: Armand 

Colin, 2005), 25. 
 اخلليفة، قراءة نقدية لكتاب "الوهابية بني الشرك وتصدع القبيلة": إبراهيم 2

http://alasr.ws/articles/view/14125 
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الوهاب الى ما يساى مبنهج السلف الصواحل؛ واملقصوود    قام فكر ابن ابد
الوهواب   بذلك الرجوع إىل مصادر التشريع األصلية: القرآن والسنة. مل يكن ابد

منقطعًا ان معاصري ، منهجًا وممارسة، كاا هي الصورة الشائعة ان . بول كوان   
مّطلعًا الى املدارس الفكرية الرئيسة وتوجهات الااء العصر، كاا تؤكد الباحثوة  

ويشدد تيم نيبلوك الى هذه الفكرة أيضًا ارب استشهاده بتعدد  .1ناتانا دولونغ باس
الوهاب، وكون تلك حبد تات  دليل مرونة فكوره   التفسريات إلرث حماد بن ابد

 .2وقابليت  للتكيف مع أكثر من اجتاه
الوهاب، جعل  الى أن الرجوع ملنهج السلف الصاحل، حس  فكر ابن ابد

 يف الفق ، وهو ما نراه جليًا يف أهم كتابات هذا العامل، ال االجتهاد مركزًا رئيسًا
مالحظة مسألتني رئيسوتني يف هوذا   سياا مؤلف  الشهري كتاب التوحيد. وجي  

لق برفض التقليد، ومرّد تلك أن االجتهاد حق لكول مسولم،   عاملقام: األوىل، تت
ن املساحة اليت تفصل اامل الودين اون   أميارس  دون وصاية من أحد. والثانية، 

اجملتاع أصبحت قصرية إىل حد كبري جدًا، ما يقيد احتكار الودين، أو ممارسوة   
  الفضاء العام للتعددية الفكرية يف الدين، دون اإلخالل باخلطوط الكهنوتية، ويفت

 العريضة.
اورب   ،3الوهاب، كاا يؤكد ادد من البواحثني  غري أن الشيخ حماد بن ابد

سعي  للتفرغ ألمور العقيدة، أمهل االجتهاد وفّضل اتباع فتاو  بعض من سوبقوه،  
ض واض  بوني داوتو  لالجتوهاد    متبنيًا املدرسة احلنبلية يف اجملال. ويف هذا تناق

وتقليده املدرسة احلنبلية. ومن الصع  حتديد األسباب اليت جعلت  ينحو هذا النحو؛ 
لكن من املهم استحضار السيا  السياسي لتكوين الدولة السعودية األوىل، وهوو  
التوسع والسيطرة الى أراٍض جديدة. وهذا رمبا ما جعل اجلهد ينص  الى تعليم 

 ر من الفق ، حبكم دخول أاداد غفرية يف الداوة.العقيدة أكث
                                                 

1 Natana DeLong-Bas, Wahhabi Islam: From Revival and Reform to 

Global Jihad (New York: Oxford University Press, 2004), 5. 
2 Tim Niblock, SaudiArabia: Power, Legitimacy and Survival (London: 

Routledge, 2006), 24. 
رة يف السوعودية )بوريوت:   ستيفان الكروا، زمن الصحوة: احلركات اإلسالمية املعاص 3

 .14(، 1021الشبكة العربية لألحباث والنشر, 
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 :الحركة الوهابية تطور
تطور املنهج، الذي أصب  ُيعرف بالوهابية، ارب مزيج من االجتهاد النظوري  
والتقليد العالي )احلنبلي(. ومن املراحل املهاة اليت مر هبا بروز تيوارين رئيسوني،   

ما تعكس  مواقف العلااء من الغوزو   ومها التيار اإلقصائي والتيار االحتوائي؛ وهو
واحتالهلم ألراضيها؛ إت انقسم مجهوور   2525املصري للدولة السعودية األوىل يف 

العلااء بني مكفر خمرج للاصريني الغزاة من امللة، والي  جت  اهلجورة اون أرض   
حيكاوهنا، وبني مفسق هلم وحس ، بدون احلاجة للهجرة من "دار الكفر إىل دار 

 ".اإلسالم
 العزيوز  استار هذا التطور مع بداية الدولة السعودية الثالثة الى يد امللك ابد

سعود، غري أن ادة متغريات طرأت الى ميدان السلطة، احملكووم بالقسواة    آل
سعود، واجملال الديين حتت إشوراف رجوال    آل التقليدية: اجملال السياسي بقيادة
الوهاب.  ي أسرة الشيخ حماد بن ابدالشيخ، أ آل الدين، ومن أبرزهم أفراد أسرة

ومن هذه املتغريات تلك املوجة التحديثية والتناوية اهلائلة اليت سوامهت يف بوروز   
جماالت أخر  يف ميدان السلطة، مثل اجملال االقتصادي واجملال الثقايف. غري أن تلك 

املفكر املشاريع التناوية اهلائلة ركزت الى املكان أكثر من اإلنسان، كاا يالحظ 
ما جعل التناية، حس  تعبريه، تناية مشوهة. ويشري الغوذامي   ؛1اهلل الغذامي ابد

إىل أن السب  خلف تلك هو ادم مواكبة التناية القياية، كقياة العال والثوروة  
واإلنتاج، للتناية املادية. ومن هنا برزت حتديات مجة، الى رأسها مصاحلة األصالة 

الدين االجتاااي، يتم النظر إليهم، إىل حد ما، الى  باملعاصرة. وحبكم موقع رجال
 أهنم حراس األصالة، واملؤمتنون الى مرياثها.

رافق التناية املشوهة سيا  إقلياي أحدث  تراجع احلركة القومية العربية وفشل 
مشاريعها التناوية، وهزائاها أمام إسرائيل. أحدث تلك كل  فراغًا فكريًا كوبريًا؛  

اإلسالمية الى الساحة، مالئًة بذلك الربوز الفراغ الذي خلفتو    فربزت احلركات
الفترة، مرت السعودية بتحديات أمهها ترسيخ شورايتها،   تلكاحلركة القومية. يف 

وإهناء الصرااات داخل العائلة احلاكاة الى العرش؛ موا اضوطرها لالسوتعانة    
                                                 

 .273-237(، 1008 بوي،ابد اهلل الغذامي، حكاية احلداثة )الدار البيضاء: املركز الثقايف العر 1
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تتويج فيصول ملكوًا،   باملؤسسة الدينية إلضفاء الشراية الى الترتيبات اجلديدة )
وتقاسم السلطة مع املراكز املؤثرة داخل األسرة احلاكاة(. اسوتفادت املؤسسوة   
الدينية من هذه الظروف لتعزيز سلطتها، واحلصول الى امتيازات كبرية، ليس أقلها 
السيطرة الى قطااات التعليم املختلفة، وإشرافها املباشر الى املنواهج التعليايوة   

م استضافة املالكة العربية السعودية ألفراد مجااات اإلخووان  والى النشء. وحبك
السولفي بوالفكر   بووي  العربية، خصوصًا من سورية ومصر، احتك الفكر الوها

اإلخواين احلركي، فأحدث تلك االحتكاك تطورات خطرية الى املفاهيم الرئيسوة  
 يف الفكر السلفي الذي كان سائدًا يف السعودية من قبل.

 مفاهيم رئيسة:
مفهوم طااة ويل األمور؛  بوي من أهم املفاهيم الرئيسة يف الفكر السلفي الوها

وهلذا املفهوم دور مركزي يف احملافظة الى شراية احلكم يف الدولة السعودية. حس  
ال جيوز اخلروج الى ويل األمر، وحتودي سولطت  إال إتا منوع     بوي،اإلرث الوها

امللة خروجًا بّينًا. وهذا موا يعطوي    الصالة يف املساجد، أي بعد كفره وخروج  من
يري الرقابة اويل األمر مساحة غري حمدودة للتصرف يف إدارة الدولة كاا يشاء، دون مع

اليت تفترضها الدولة احلديثة. غري أن تواجود اإلخووان الكثيوف يف السوعودية،     
وحضورهم املهم يف مراكز "تعبوية" خطرية، كأساتذة جامعات وأطباء ومهندسوني،  

ان شأنًا بالغ األثر، حيث وقع تواصل فكري ديين بني جيل من شوباب الوهابيوة   ك
أن تكوون  يف ومفاهيم حركية إخوانية وأفرز مفاهيم جديدة. ومن تلك، حق األمة 

وصية الى نفسها حبكم كوهنا هي ولية أمر اإلسالم واملسلاني، خصوصًا فكرة أهل 
هوم ويل األمر التقليدي. انعكس التوأثر  توفري ملفهوم بديل ملف لكاحلل والعقد، ويف ت

بالفكر اإلخواين احلركي الى مفهوم ويل األمر، إىل درجة إدراج شروط متعددة، إتا 
مل يتم احترامها تسقط شراية احلاكم، ويستتبع تلك جواز اخلروج الي . لكن حتديد 

اخلوروج   تلك الشروط ومراقبة احترامها؛ ومن مث تقرير ما يلزم جتاه اخلروج أو ادم
 الى احلاكم، يبقى تلك كل  منوطًا بأهل احلل والعقد.
قساني: قسم تابع وقسوم  إىل يعين مفهوم أهل احلل والعقد تقسيم املسلاني 

متبوع. وينحصر امتالك صالحية حتديد أفراد كل قسم يف رجال الدين، نظريوًا،  
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كل ، إمكانية ولكن  خيضع االيًا لشروط اجتاااية كثرية ومعقدة. واملهم يف تلك 
حتوير هذا املفهوم ليصب  أكثر انفتاحًا الى اجلايع، مبا ميهد لكسر احتكار خنبوة  
معينة للسلطة. وهذا ما حصل مع تيارات متعددة انبثقت ان السلفية، مثل حركة 

 يف ميدان السلطة: نيالصحوة، اليت تشّكلت يف مناخ معارضة قوية للاجالني الرئيس
 ل الديين.اجملال السياسي واجملا

يلي تلك مفهوم الوالء والرباء؛ وهو مفهوم يعين حرمة مواالة الكفار؛ ونظر 
ل  حماد بن سعيد القحطاين يف كتاب  "الوالء والرباء يف اإلسالم"، الذي سوااد يف  

ن النظام السياسي الدويل يفرض الى إاادة الزخم للتوج  األحادي يف الوهابية. وأل
، حبكم مركزية النفط يف اقتصادها، االرتباط باالقتصواد  املالكة العربية السعودية

العاملي واالنفتاح الي ، تواج  السعودية يف االقتها بالعامل موأز  املصواحلة بوني    
من جهة، موقعها اإلسالمي احملوري وخطاب شرايتها املستند إىل الكتاب والسنة 

 .ن جهة أخر م الذي ال يدين باإلسالم بوي،حتالفاهتا مع العامل الغروبني 
وكلاا اصفت باملالكة أزمة، أيًا كانت، اجتاااية أو اقتصادية أو سياسوية،  
اّبرت تلك األزمة ان وجودها من خالل املأزقني الكبريين: مصواحلة األصوالة   
واملعاصرة، واجلاع بني موقعها كبلد للحرمني وحليف رئيس للغرب. وقد جتلوت  

العزيز واإلخووان   اندلعت بني امللك ابد األزمة يف ادة مناسبات، مثل احلرب اليت
يف أواخر العشرينيات من القرن املنصرم. فقد كان لقادة اإلخوان، الذين ميكون أن  
يعتربوا النخبة القبلية )حبكم قيادة شيوخ قبائل مطري واتيبة هلذه القوة العسوكرية  

هم قاموا العزيز، ولكن الضاربة(، طاوحات سياسية، كاقتسام السلطة مع امللك ابد
العزيز للسلطة من خالل مفواهيم   بالتعبري ان احتجاجهم الى احتكار امللك ابد

دينية، مثل الوالء والرباء. وكان أهم مأخذ هلم هو مهادنة الكفار ومواالهتم ومنوع  
العزيز،  اجلهاد ضدهم، يقصدون بذلك العرا  واألردن وبريطانيا. انتصر امللك ابد

وأصوحاب   بووي  من األمثلة أيضًا احتالل جهياان العتيولكن املفهوم بقي حيًا. و
للحرم املكي الشريف، حماواًل قل  نظام احلكم. وير  بعض احملللني أن الوتغريات  
االجتاااية اهلائلة كانت أحد العوامل اليت أسهات يف بروز حركات مثل حركوة  

سوعودية،  جهياان. فاأز  مصاحلة احلداثة مع املرياث اإلسالمي واالجتاااي يف ال
أي مصاحلة األصالة واملعاصرة، تسب  يف التأثري الى السلم االجتاااي. غوري أن  
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أحد األسالي  اليت اتبعتها احلكومة السعودية للتعامل مع هذين املأزقني، مصواحلة  
األصالة واملعاصرة ومأز  الوالء والرباء، كان احتواء املؤسسة الدينية ارب تأطريهوا  

مؤسسات مثل مؤسسوة   أسهم يف بروزة السياسية؛ وهو ما وتعايق تبعيتها للسلط
 هيئة كبار العلااء.
تلك، قامت الدولة بابتعاث أاداد كبرية من الشباب للخوارج،  إىل باإلضافة 

هبدف اكتساب املعارف والعلوم احلديثة، ولكنهم مل حيالوا تلك العلوم فقط انود  
سياسية. شّكلت هذه األجيوال  اودهتم، بل أفكارًا وتوجهات هلا أبعاد اجتاااية و

املتعاقبة أرضية لنخبة ثقافية، استقلت مبجاهلا اخلاص ان ميدان السولطة. وال أدَدّل  
الى تلك من بروز حركة احلداثة األدبية يف منتصف الثاانينات، اليت متتعت بإطار 

ثري. وقد االت هذه املتغريات جمتاعة الوى  بوي نظري متقدم وإنتاج نقدي وأد
 رات متعددة داخل السلفية الوهابية السعودية، كردة فعل.بروز تيا

 التيارا  السلفية وعالرتوا بالسلطة:
باحلديث اون طورفني رئيسوني     هنا الاتبارات املساحة املتاحة، سنكتفي

أوال يعارضهاا التيار الصحوي، ومها: السلفية التقليدية واجلامية. ولكون الينوا   
 عض مصطلحات .تعريف هذا التيار الصحوي وحترير ب

طغى املناخ اإلسالمي احلركي، املتاثل يف التيار اإلسالمي السياسوي، الوى   
 يف كل من فلسوطني، وسووريا،   نيز اإلسالميوبرال سياا مع  ،الساحة اإلقلياية
شّكلت فترة اجلهاد األفغاين مرحلة مفصلية يف تاريخ السلفية وقد ومصر، وإيران. 

يار الصحوي ارب مواجهتني: األوىل داخلية والثانية السعودية. فقد اشتد اود هذا الت
 خارجية.

يف الداخل، شّكل بروز احلركة احلداثية األدبية، اليت حصورت االوها يف   
األجناس األدبية احلداثية، مثل القصيدة النثرية والشعر احلر، ساحة مواجهوة موع   

غذامي، أي نشاط اهلل ال الصحويني. مل يكن للحداثيني، من أمثال الي الدميين وابد
رمبا ملعرفتوهم   بوي،الى املستو  االجتاااي، بل حصروا حداثتهم يف اجملال األد

بانعكاسات االخنراط يف املستويات األخر . ولكون الصوحويني رأوا يف تلوك    
مقدمات حلداثة اجتاااية وسياسية واقتصادية؛ ما جعلهم يتعاملون معها الى أهنوا  
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سطاء حمليني. ولذلك، فإن اهلدف الرئيس للحداثة غزو مباشر يقوم ب  الغرب ارب و
األدبية، حس  وجهة نظرهم، هو مسخ اهلوية اإلسالمية للاجتاع السعودي. وقد 
شنوا معركة ضارية، اضطرت جامعة أم القر  إثرها، الوى سوبيل املثوال، إىل    

حوداثي معوروف، شوهادة    بوي االمتناع ان من  سعيد السرحيي، وهو ناقد أد
اهلل الغذامي، صاح  كتاب اخلطيئوة والوتكفري،    واضطرت أيضًا ابدالدكتوراه. 

العزيز يف جدة واالنتقال إىل الريواض. حاولوت السولطة     ترك جامعة امللك ابد
احلفاظ الى توازن معني بني الفريقني، كي ال يفين أحدمها اآلخر، رمبوا ملوازنوة   

 بعضهاا البعض، فال ختلو الساحة ألحدمها.
جي فكان اإلحلاد السوفييت، الذي غزا أفغانستان؛ فكان ال بود  أما العدو اخلار

من إاالن اجلهاد الي  ودحر ادوان . وقد وافق تلك هو  احلكومة السعودية الويت  
أفغانستان مقدمة لغزو اخلليج، ودام القو  إىل كانت تر  يف وصول اجليش األمحر 

ة. والقى تلك ترحيبًا غربيًا اليسارية العربية، الى حساب امللكيات واألنظاة احملافظ
بشكل اام، وأمريكيًا بشكل خاص، وتلك لتوجس الغرب من االحتواد السووفييت   

داات احلكوموة السوعودية اجلهواد يف     بوي.وطاوحات  التوسعية يف اخلليج العر
أفغانستان ماديًا ومعنويًا؛ فقامت محالت التعبئة يف املالكة، الوى مسوتو  املوال    

صار الى اجليش األمحر، ااد معظم اجملاهدين لبلداهنم، ومن بينها والرجال. بعد االنت
السعودية. ولكن هذه العودة أنتجت ظاهرة جديدة كان هلا بالغ األثر فياا تال مون  
األيام، أال وهي ظاهرة البطالة اجلهادية. فبعد قتواهلم يف أفغانسوتان، واكتسواب    

اارم بالفخر بالنصر الى "قو  مهارات قتالية وتنظياية كبرية، يطوف حوهلا شعور 
اإلحلاد"، ااىن اجملاهدون السابقون من غياب "املعركة الكرب " بني احلق والباطل. مل 
يعد رغد العيش والصاالت املكيفة تعوضهم ان هامات اجلبال يف تورا بورا أو بطون 

ن اهلويوة  األودية األفغانية. وقد رأوا يف اجملتاع السعودي "آثار التغري " واالبتعاد ا
اإلسالمية "احلقة" من زهد وتقشف وصفاء اقيدة. ولوجود البنية التحتية املالئاوة،  
اليت مسحت هبا ودااتها احلكومة بغرض التعبئة للجهاد األفغاين، اسوتطاع هوؤالء   

 العائدون أن يستثاروا خرباهتم التنظياية الستكاال مسريهتم يف "خدمة اإلسالم".
أو مثري، ليتم التحرك وتفعيل دور تلك البنيوة  مل يكن ينقصهم سو  سب ، 

التحتية التعبوية. ومع غزو العرا  للكويت، واضوطرار السوعودية لالسوتنجاد    



 

41 

بالغرب، توفر السب  وحانت الفرصة، فبدأت التعبئة ضد "الغزاة األمريكويني" يف  
مع حركة حقوقية ااموة، ونسووية بشوكل     لكأرض "احلرمني". وتزامن كل ت

للالك للاطالبة باإلصالح أو قيادة املرأة للسيارة.  تدميف ارائض ُق خاص، متثلت
فربط هؤالء الصحويون بني جهتني: داخلية سعودية وخارجية غربية، يشتركان يف 

 هدف واحد: تغري  بالد احلرمني.

 معركة المفاهيم:
كانت الفكرة الرئيسية للسلفية هي فت  باب االجتهاد ونبذ التقليد، فوإن   تاإ
حكم يف من ل  احلق يف االجتهاد ومن ميتلك القدرة الى تلك يتم ارب مفهووم  الت

أهل احلل والعقد. التحدي الذي مثل  الصحويون يتاثل يف تفكيك مفهووم أهول   
احلل والعقد ارب حتدي السلطة الروحية والقدرة العلاية ألفراد املؤسسوة الدينيوة   

اجلدار الفاصل بني جمايل السياسة  وكانت استراتيجيتهم الرئيسية هي هدم .1الرمسية
والدين، بغرض إخضاع اجملال السياسي للسلطة الدينية. فإتا ما مت التشكيك يف الم 
أو يف مصداقية أفراد املؤسسة الدينية، سهل بعد تلك حرماهنم من بطاقة العضووية  

 يف "أهل احلل والعقد". وبذلك يفقد السياسي مصدر شرايت  الرئيس. 
السلفية التقليدية، كأاضاء هيئة كبار العلااء واهليئوة الدائاوة   يهتم الااء 

للبحوث واإلفتاء وسلك القضاء، بقضايا العقيودة والتوحيود والشورك والفقو      
واملعامالت وغريها من أمور العبادات، تاركني اجملال السياسي مبجال  للسياسيني. 

دم القبوور، الوى   ولذلك فقط شاات مقولة الصحويني انهم بأهنم مجااة هتتم هب
ااتبار أن القبور أحد األماكن اليت حتوي بعض املاارسات "الشركية" أو "البداية". 
بيناا هتتم الصحوة "هبدم القصور" معلنة بذلك انفتاح اجملالني السياسي والديين الى 
بعضهاا البعض. وبني هدم القبور وهدم القصور، اضطرت السلفية التقليدية لتناول 

إن كان من باب الرد الى "شبهات الصوحوة"، أو تربيور تصورفات    السياسة، و
احلكومة، مثل ااتقال أمساء صحوية المعة، كسفر احلوايل وسلاان العودة واائض 
القرين. وهبذا حتقق اهلدف الصحوي األول، وهو تعومي احلودود بوني السياسوة    

 والدين.
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رب ثالثوة  اة املعارضة الصحوية انوزحاولت احلكومة السعودية احتواء 
هيبة الدولة أو  من نتقاصالخيارات: األول، التعامل األمين مع كل من حياول ا

مؤسسات احلكم. والثاين، دام التيارات املضادة اليت يراد منها خلق حالة توازن 
مع املد الصحوي اجلارف. والثالث، إجراء إصالحات مثل إصدار نظام جملس 

املناطق. وألن اقد التسعينات متيوز   الشور  والنظام األساسي للحكم، ونظام
حبالة من التوازن االنتقايل للسلطة، حبكم تعرض امللك فهد لعدة جلطات أقعدت  

اهلل  ان مباشرة مهام  كالك، فقد توىل ويل اهده يف تلك الوقت، األمري ابد
العزيز، مهام احلكم، وإن بشكل مقيد حبكم أن  مل يكن ملكًا. ولذلك،  بن ابد
كيز الى دام التيارات املضادة، واحد من داخل السلفية، وهوو موا   زاد التر

ُيعرف باجلامية، والثاين ما بات ُيعرف بالتيار الليربايل. ازدادت بوذلك حودة   
حادة، متثلت يف سلسلة تفجريات،  انفاملواجهة حىت اصفت بالدولة موجات 

يني التقليديني. وااتقال خاليا نائاة، وحتد الين ومباشر للسلطة وللعلااء السلف
نقطة مفصلية يف االقوة   1002أيلول /وكانت أحداث احلادي اشر من سبتارب

 السلطة.بالصحويني 
قام التيار اجلامي، نسبة حملاد أمان اجلامي، بتوفري أرضوية مواتيوة للتووازن    
املنشود ارب التركيز والتشديد الى أمهية طااة ويل األمر، والتهويل مون أخطوار   

فق التيار اجلامي مع التيار الليربايل الوى مفهووم املواطنوة وقصور     "الفتنة". ويت
مسؤوليات احلاكم الرئيسة الى الوطن، دون التعلق باألممية. وختتلف اجلامية هنوا  
مع التيار السلفي التقليدي، الذي مل تتض  مالم  تعريف  للوطن واالقت  باألموة  

لليربالية الوى أمهيوة مكافحوة    اإلسالمية. باإلضافة إىل تلك، تتفق اجلامية مع ا
اإلرهاب، بيناا خيف احلااس قلياًل حيال هذه النقطة اند السولفيني التقليوديني.   
وتبقى الصحوة التيار الوحيد الذي يتعامل مبنهجية مع قضية اإلصالح السياسي يف 
املالكة، جاالة السياسة الى رأس األولويات. وبيناا هتوتم السولفية التقليديوة    

الديين، ارب التركيز الى تعليم الناس أمور دينهم، هتتم اجلامية باالستقرار باإلصالح 
األمين، الذي ال يكون من وجهة نظرها سو  باالاتصام حببول اهلل مجيعوًا دون   
تفرقة، أي بالطااة املطلقة لويل األمر. وتركز الليربالية الى اإلصالح االجتاوااي  

اتفاقًا الوى احلاجوة إىل اإلصوالح،     والثقايف. ونالحظ لد  كل تلك التيارات،
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واختالفًا الى حتديد ماهية هذا اإلصالح، ومرجعيت  وخطة العاول الويت ينبغوي    
 اتبااها.

 الدولة السلفية:
العزيز مؤمترًا الايوًا أقويم يف    راى ويل العهد )الراحل( األمري نايف بن ابد

ة، أالن في  األمري أن جامعة اإلمام حماد بن سعود اإلسالمية قبل وفات  حول السلفي
الدولة السعودية هي دولة سلفية. وكاا تؤكد الباحثة مضاوي الرشيد، فإن التحول 

ففي السوابق،   .من "دولة التوحيد" إىل "الدولة السلفية" ل  دالالت رمزية خطرية
كانت الرمزية الكرب  للنظام السعودي هي التوحيد؛ حيث وحد امللك ابد العزيز 

يف توحيد الدين، ليكون كل  هلل. وكأن  بوذلك جيعول توحيود     املكان، مث شرع
املالكة، أي املكان، شرطًا إلاالء قياة توحيد اهلل. فكيف ميكن  أن يعلوم النواس   
أمور دينهم وهو ال سلطة ل  اليهم؟ بذلك تصب  شراية احلكم، أي إدارة املكان 

 ىل.املوحد، مستادة من توحيد اهلل، فال تتم الثانية إال باألو
والى الرغم من اخلطاب التقليدي للاؤسسوة الدينيوة السولفية املعوادي     
للدميقراطية، والذي يصور الدميقراطية الى أهنا أسرع سبيل لتضييع الدين والتفريط 

طرح إشكاالت اايقة الى مؤسسة احلكم. فواألحزاب  بوي في ، فإن الربيع العر
اإلسالم، وهوم يف نظور    الفائزة يف مصر وتونس هي أحزاب تستاد شرايتها من

الكثريين أبطال حرروا اإلسالم من سجون األنظاة العلاانية ليأتوا ب  إىل السولطة.  
النظام السعودي الذي كان يروج لفكرة أن الدميقراطية تقوود إىل العلاانيوة وإىل   
ضياع الدين، يواج  اآلن حتديًا خطريًا يتاثل يف االية دميقراطية أتت باإلسالم إىل 

 ة.السلط
ومل يعد من املاكن االشتراك مع هذه األنظاة الدميقراطية املسلاة يف املفردات 
اإلسالمية السابقة نفسها. ولذلك، كان ال بد من توج  جديد، ُيبقي الى كوون  
النظام هو نظام اهلل املختار؛ فكان هذا التوج  ارب التاييز بوني أنصوار السولفية،    

ومن يتخذ من اإلسالم سوبياًل للوصوول إىل   املتاسكني بكتاب اهلل وسنة رسول ، 
السلطة. هبذا، تضان السلفية استارار دام النظام هلا، اندما تساى هبا، ويعلن أهنا 

 اهلوية الرمسية للدولة.
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 التموضع على الخارطة:

 الصحويون:
الصحوة، كاا يالحظ ستيفان الكروا، واليت حناول من خالهلا فهم السولفية  

ن اقيدة وسياسة؛ فهي مزيج من الوهابية والفكر اإلخواين، احلركية، هي ابارة ا
ألهنا تركز الى العقيدة، متوافقة مع الوهابية، وتأخذ بالفكر السياسي، وهذا خط 
التقائها باحلركة اإلخوانية. وبعض من أهم من أّثروا يف الفكر الصوحوي حماود   

 حلركوي لعبود  الرمحن الدوسري، وحماد أمحد الراشد )وهو االسم ا قط ، وابد
املنعم العزي، الذي سااد يف وضع إطار نظوري للنشواط احلركوي يف الفكور     

ارب كتابي : املنطلدق واملسار(. حاول حماد قط ، وهو شقيق املفكور   بوي،الوها
وفكر أخيو .  بوي اإلسالمي املصري الشهري سيد قط ، أن يوفق بني الفكر الوها

واحلاكاية مشاهبًا ملوقف حماود   وتلك ارب ااتباره موقف سيد قط  من اجلاهلية
الوهاب من اجلاهلية والتوحيد؛ وقد رأ  أن هوذين الشويخني يلتقيوان يف     ابد

 ل اهلل، لكن قط  يساي  احلاكايوة وابود  نوزهدفهاا األمسى، وهو حتكيم ما أ
 الوهاب يساي  التوحيد.

تبىن الصحويون مظهرًا مميزًا، كلبس الغترة بدون اقال، وتقصري الثوب دون 
الكعبني، للرجال، والعباءة والقفازات للنساء. وباإلضافة للتايز احلسوي، كوان   
هنالك متيز مكاين ارب تركيز نشاطهم يف املخياات الصحراوية، ما ازز انفصواهلم  
املعنوي باالنفصال احلسي. فحركة الصحوة بذلك هي ثورة، تغوري فيهوا الرموز    

اون، كاا يؤكد صاح  كتواب  واملكان واإلنسان. وكان قادة هذه الثورة ينقس
زمن الصحوة، إىل قساني: اإلخوانيون )وهم أربع مجااات(، والسروريون، نسبة 
لإلخواين السوري السابق حماد بن سرور زين العابدين. لكل من هذه اجلاااوات  
جملس شور  وقيادات بارزة؛ ويتردد القول بأن مناع القطوان يشوّكل أصول    

ىل مجااات اإلخوان أسسها محد الصليفي ، ولذلك التنظياات التابعة للصحوة. أو
مت تسايتها بإخوان الصليفي ؛ ومن أهم أاضائها، الذين لعبوا دورًا قياديًا ورياديوًا  

اهلل التركي. والثانية إخوان الفنيسان، نسبة لسعود الفنيسان. والثالثة إخووان   ابد
ثري من األسر النجدية؛ ومون  الزبري، نسبة لقرية الزبري يف العرا ، اليت استقر فيها ك
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اهلل العقيل واار الدايل وسعد الفقي ، رئيس مجعية اإلصوالح،   أشهر أاضائها ابد
الذي يقيم اآلن يف لندن. والرابعة إخوان احلجاز؛ ومن أهم روادها حماد ابن اار 
زبري واوض القرين وسعيد الغامدي. هذه كانت مجااوات اإلخووان، ويلويهم    

كان أبرزهم سلاان العودة وفالح العطري وسفر احلوايل. وقد السروريون، الذين 
كان هلم صفة التنظيم وهيئت  دون اإلاالن ان ، ألسباب تتعلق مبوقف احلكم مون  

 التنظياات واألحزاب.
وقد كانت الصحوة الى حال من التصادم مع السلطة الى ادة مسوتويات،  

يم اإلسالم"، وهي بذلك جتعول  أمهها التشكيك يف أهلية احلاكم، إتا حاد ان "تعال
يف تلك، يشّكك أاضواء الصوحوة   إىل الباب مفتوحًا لتحدي السلطة. باإلضافة 

"الااء السلطان" أو "القوّراء"، الوذين يتبعوون املنوهج      أهلية من يساوهنم بو
اإلرجائي، الذي هو تربير كل تصرفات احلاكم الى الدوام والتحرمي الصوارم ألي  

سلطت . من وجهة نظر الصحوة، ال يوجود اسوتقالل    شكل من أشكال معارضة
للاجال السياسي، بل جي  أن يكون خاضعًا للاجال الديين وحتت إشراف الااء 

 الدين.

 السلفية التقليدية:
تتبىن السلفية التقليدية خطًا واضحًا يركز الى توحيد األلوهية، وحماربة البدع 

املتغل . ال تنشغل هذه اجملاواة بالشأن  وتعزيز الوالء للجاااة، وبالتايل لويل األمر
السياسي داخليًا، وحىت اندما هتتم بأمر يتعلق بالشأن اخلارجي فهي تفعل ما يتوافق 

العزيز بن  مع مواقف السلطة بشكل اام. أهم شخصيات هذه اجملاواة الشيخ ابد
 اهلل بود العزيز بن ا اهلل بن منيع وصاحل اللحيدان وابد باز وحماد بن اثياني وابد

 الشيخ. آل
تشّكل طااة ويل األمر منهجًا رئيسا هلذه اجملاواوة، وتور  أن اهلل يضوع    
بالسلطان ما ال يضع بالقرآن، أي مبركزية مفهوم ويل األمر. وتر  أن إاالن اتباع 
الكتاب والسنة شرط وحيد لتكون احلكومة شراية واحلاكم مستحقًا للبيعوة. وال  

كان ميكن أن  تاوم واض  للاواطنة أو الوطن، وما إيوجد لد  هذه اجملاواة مفه
يكون الوطن بدياًل ان مفهوم األمة. تشّكل هذه اجملاواة املؤسسة الدينية الرمسيوة  
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وتفرااهتا، كهيئة كبار العلااء ووزارة العدل واللجنة الدائاة للبحوث واإلفتواء؛  
رية، تسا  هلا بوأن  وهي قريبة من السلطة، وتتاتع بامتيازات مادية واجتاااية كب

 تكون الالا  الرئيسي الى خارطة التيارات الدينية يف السعودية.

 الجامية:
كاا تكرنا من قبل، ترجع تساية هذه اجلاااة السولفية إىل حماود أموان    

اجلنسية، أقام يف السعودية. لكن هنالك أمساء أخر  هلا ثقل بوي اجلامي؛ وهو إثيو
وهوو   بوي،خلي، وهو ميين اجلنسية، أو الي احلليف هذه اجملاواة، مثل: ربيع املد

أردين اجلنسية. أهم مقوالت هذه اجملاواة هو أن اإلميان اقيودة يف القلو ، وأن   
الفعل جمرد شرط كاال. وبذلك، فإن احلاكم الذي حيكم بقوانني وضعية، أي غري 
ى مستادة من الدين اإلسالمي، هو أمر ميكن تفها  والتعايش مع . وهذا مبين الو 

أن العال بتلك القوانني هو جمرد فعل ال ميس العقيدة، أي أن األنظاوة السياسوية   
العربية القائاة هي أنظاة شراية. احلاكم شراي، بغّض النظر ان أفعال ، اليت قد ال 
تتوافق مع اإلسالم، وجت  طاات  ألن  ويل األمر؛ والتواجد يف السلطة هو مصودر  

 شراية قائم بذات .
ار قري  جدًا من السلطة، وحيال أفكاره طيف واسع من الاواء  واجلامية تي

الدين شب  الرمسيني، الذين يتاتعون حبضور قوي يف اإلاوالم والتعلويم، ألهنوم    
يشّكلون داامة مهاة للنظام السياسي. ولكنها يف نظر اجملاواات األخر  ليست 

تلك الوى  سو  تعبري ان فكر إرجائي، تربر كل أااال السلطان حىت ولو كان 
 حساب الدين.

 مجموعة أهل الحديث األلبانية: -4
تتساى هذه اجملاواة هبذا االسم نسبة لناصر الدين األلباين؛ وتتبىن املوقوف  
نفس  من مسائل اإلميان والعقيدة كاا اند اجلامية، غري أن أفرادها ال يرون األنظاة 

ال يداون لتحرك أو  السياسية أنظاة شراية؛ ويرون احلكام اصاة ومذنبني. لكنهم
انتفاضة ضدهم، بل إىل تطوير األنظاة القائاة جلعلها متوافقة مع تعاليم اإلسوالم.  
وهم بذلك يعتقدون بأهنم يتبعون حديث الرسول حماد صلَّى اهلل الي  وسولَّم يف  
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التاسك باجلاااة وادم بث الفتنة والفرقة، ما دام احلكام مل يعلنوا كفرهم بشكل 
للشك. وهم حيترمون مواقف العلااء؛ ولوذلك فاسواحة التقليود     ال يدع جمااًل

 واالتباع لديهم أكرب بشكل كبري من مساحة االجتهاد.
تسببت هذه اجملاواة يف إزااج السلطة يف مرات اديودة؛ موا داوا وزارة    
 الداخلية الستبعاد األلباين من البالد، حىت تدخل املفيت يف تلك الوقت، الشيخ ابد

باز، إلاادة األلباين. كاا شّكلت اجلاااة مصدر إزااج ألهنوا مهودت   العزيز بن 
ديين متحاس يسعى إلقناع السلطة بشكل مباشر بتغويري  بوي الطريق حلراك شبا

توجهاهتا لتكون، حس  منظورهم، أقرب إىل اإلسالم. وقد رأت السلطة يف هوذا  
 .مقدمة لكسر احلدود الفاصلة بني اجملال السياسي واجملال الديين

 خاتمة:
ن هناك مستويني للحديث ان اخلارطوة السياسوية   إيف اجملال، ميكن القول 

والفكرية السعودية: املستو  التياري واملستو  غري التياري. الى املستو  التياري، 
ال تزال السلفية، برغم تشعباهتا، األوفر حظًا يف احلضور، الى الرغم من بروز تيار 

الليربالية، وهو متازج بني الليربالية والصحوة. ولكن  جديد ميكن تسايت  بالصحوية
يبقى هنالك قطاع غري تياري، يصع  حساب  الى التيارات اإلسالمية أو الليربالية؛ 
وهو متحرك وديناميكي وآخذ يف الناو؛ ونكتفي هنا بالقول بأن  جمال غري تياري، 

لوى السولفية يف   يتواجد يف ميدان السلطة، وميكن أن يشّكل خطرًا وجوديوًا ا 
السعودية. ومن املؤشرات الى تصااد نفوته، احنسار القدرة السلفية الى التعبئوة  
ضد الكّتاب الليرباليني، مثاًل، أو ضد النشاط احلقوقي النسوي. فلو أن أحدًا غوّرد  
ان الرسول صلَّى اهلل الي  وسلَّم، كاا فعل شاب يوداى محوزة كشوغري، يف    

. ولكن هنواك احنسوار   1023ت القضية كاا رأينا يف منتصف التسعينيات، ملا مر
فعلي ملكانة السلفية احلركية يف السعودية. أما الى صعيد التحالف املديود بوني   

 سهلة الى اإلطال . تالسلفية التقليدية واحلكم، فالتوقعات ليس
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بدأت الداوة السلفية يف مصر، يف بدايات القرن العشرين، جباعيات احنصور  
يف العقدين األخريين من القرن،  .نشاطها الى الداوة وإحياء السنة والعال اخلريي

أخذت الداوة السلفية يف االنفتاح الى اجلامعات، إىل جان  األااوال اخلرييوة   
جديدة من الشبان اجلوامعيني اسوم    والداوية، وهو ما اتض  يف اختيار جماواة

"الداوة السلفية" انوانًا لنشاطهم منذ بداية الثاانينات من القرن املاضي. خوالل  
السنوات القليلة التالية، توسعت الداوة السلفية بشكل ملاووس، بوالرغم مون    
تعرضها ملضايقات أمنية من نظام مبارك، حيث ُحلدت جلوان العاول الوداوي    

 ها وُمنعوا من السفر.ومسؤول للاجاواة، وُأوقف
ال متثل الداوة السلفية كيانًا واحدًا متجانسًا فكريًا أو تنظيايًا، بل جماواوة  
تيارات، ختتلف يف رؤاها حول قضايا الدميقراطية واحلكم والداوة، بعضها يورتبط  
بتيارات وقيادات خارج مصر. وتعترب احلركة السلفية املصرية رائودة وموؤثرة يف   

وقد قودمت منوتجوًا للحوراك     بوي،السلفية األخر  يف الوطن العر احلركات
السياسي للتيار السلفي بعد الثورة املصرية، وإن ختلف بعض اناصرها ان املشاركة 

 يف أحداث الثورة.
تلقي وحتاول هذه الورقة استطالع اخللفية التارخيية للتيارات السلفية يف مصر؛ 

 بوي،تياراهتا الرئيسة، ونشاط  وحجا  النس الضوء الى املرجعية الفكرية لكل من
شعبيًا وسياسيًا. كاا تقف الدراسة الى مد  تفاال هذه التيارات موع الثوورة   

؛ وتقدم وبعدها املصرية، وكيفية استجابة كل منها للنشاطات املختلفة أثناء الثورة
ب السياسوية  حتلياًل نقديًا وافيًا هلذه املواقف. كاا تتناول بالتحليل، تكوين األحزا

 تات اخللفية السلفية يف مرحلة ما بعد الثورة.

 أواًل: الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية

أسست اجلاعية الشراية الوى يود الشويخ حماوود خطواب السوبكي       
، كأول مجعية 2721كانون األول /ديسارب 22( يف 2381/2733-2585/هو2174)
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 إحياء السنة وإماتة البداة. وقد أطلق أتباع اجلاعية الى منظاة يف مصر تداو إىل
مؤسسها آنذاك لق  "إمام أهل السنة"، وكان دافع  الرئيس إصالح حال املسلاني 

حتالل، والتفر ، والفقر، وانتشار الشهوات والبدع، والُبعود اون   من التبعية لال
العواملني بالكتواب    الشريعة والسنة النبوية. وقد حددت اجلاعية الشراية لتعاون

هنا رسالة داوية هتتم بالعال االجتاوااي، وال  أوالسنة احملادية أهدافها ورسالتها ب
تتدخل يف الشأن السياسي. وصاغ السبكي، العامل األزهري، رسوالة اجلاعيوة يف   

 :1املقوالت التالية
رسالة داوية قوامها نشر التعاليم والثقافة اإلسوالمية الصوحيحة، وحماربوة     -

لبدع، وإنشاء املساجد، لتقام الشعائر، وُيَعلَّم فيها العامة، ومكات  حفوظ  ا
القرآن، ومدارس لتعليم األبناء أحكام الدين وسائر املواد املقررة يف املودارس  

 األمريية.
جتاااي، خاصة إاانة املنكوبني، وإنشاء املستشفيات لعالج الفقراء، العال اال -

 لتكفل بنفقة جتهيز املوتى وإنشاء املقابر للفقراء.ورااية األرامل واأليتام، وا
 ادم التعرض للشؤون السياسية اليت خيتص هبا ويل األمر. -

خالل ما يقرب من مائة اام، جنحت اجلاعية يف احلفواظ الوى رسوالتها    
فراًا يف أحناء  380ويف توسيع نشاطها؛ حيث حتتفظ حبوايل  ،2جتاااية الداويةاال

دًا، موزاة الى اثنيت اشرة حمافظة، إلاداد الدااة من الرجال معه 35مصر، وتدير 
جتاااية، مثل كفالوة اليتويم،   والنساء؛ كاا تدير شبكة كبرية من املشرواات اال

ورااية األرامل، وتيسري الزواج؛ ومشورواات استضوافة الفتيوات املغتربوات؛     
                                                 

من التفاصيل حول تأسيس اجلاعية الشراية وأهدافها، انظر املوقع الرمسي للجاعية  ملزيد 1
 http://goo.gl/OkA8W الشراية:

أد  التزام اجلاعية برسالتها الداوية واالجتاااية البعيدة ان الشأن السياسوي إىل   2
حملادية دير بالذكر أن  مت إحلا  مجعية أنصار السنة اومن اجلجتنبها سهام احلكومات. 

وُايِّن الفريق ابد الرمحن أموني   ،بقرار من الرئيس مجال ابد الناصر 2737هبا اام 
جريدة أسامة شحادة، السلفية يف مصر،  ،نظر)ارئيسًا جمللس إدارة اجلاعية الشراية، 

إىل أن مت إشهار أنصار السنة مون  (، :1021كانون الثاين /يناير 3، الغد األردنية
مدير إدارة التراث جباعية  ،ما يعتربه الشيخ فتحي أمني اثاان، وهو 2771 يفجديد 

كانون /، ديسارب177، ادد جملة البيانحمنة. انظر حواره مع  ،أنصار السنة بالقاهرة
 .1002 األول
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الكبوار  مراكز تعليم تشرف الى ومشرواات االجية يف ختصصات خمتلفة؛ كاا 
 وحمو األمية ومدارس حتفيظ القرآن.

استوابت اجلاعية الشراية تيارات خمتلفة ومتناقضة أحيانًا، وتأثرت هبا؛ فقد 
تغلغل التيار السلفي الرافض لألشعرية والصوفية يف اجلاعية اندما ضات الدولوة  

ااوة  نفوت مجداخلها ، بيناا ازداد 2771و 2737 مجعية أنصار السنة إليها بني اامي
جليًّوا يف جملوة    تلوك  اإلخوان املسلاني يف النصف الثاين من السبعينات، وظهر

اتصام الناطقة بلسان حال اجلاعية الشراية، وااُتِبرت وقتها إحد  الصوحف  اال
 2752أيلول /قرارات سبتارب مبوج املعارضة للرئيس السادات، إىل أن مت إغالقها 

وازنًا جتاه الصوفية، فال رفض للتصوف إال موا  الشهرية. ولكن اجلاعية تتبىن رأيًا مت
احنرافات اقدية أو فقهية. ويرجع ااتدال اجلاعية الشراية إىل  رأيها تضاَّن حس 

 ادة اوامل، أمهها:
التأكيد يف شروط اضويتها الى ادم التعص  ملذه  فقهي معوني؛ فكول    -

لفية مذاه  أهل السنة معتادة الى فهم صحي  النصوص؛ والتأكيد الى س
العقيدة، وادم احلكم الى اخلدلدف بفسق أو ابتداع، ما داموا مؤمنني بأن اهلل 

 .1سبحان  ليس كاثل  شيء
غلبة ت بمتيزحافظت اجلاعية الى األصول األشعرية اليت واكبت تأسيسها؛ و -

طبيعة نشأة الشيخ السبكي املتصاحلة ال شك أن الااء األزهر الى رئاستها؛ و
وهو ما دفع بعض السولفيني للطعون يف    ،2قد أثر يف توجهاهتا مع التصوف

 سلفية اجلاعية الشراية.
ادم اشتغال اجلاااة بالسياسة، ما جعلها بعيدة ان أية خصومات سياسية أو  -

 حزبية.
 .3حماد خمتار املهدي، وهو من الااء األزهر د. اآلن،ويرأس اجلاعية 

                                                 
 :97eoD/goo.gl//http: انظر شروط العضوية، موقع اجلاعية الرمسي 1
صر، صادر اون الشوبكة العربيوة    املنعم مني ، خريطة احلركات اإلسالمية يف م ابد 2

 :متواح للتحايول الوى موقوع الشوبكة      ،17 ص ملعلومات حقوو  اإلنسوان،  
ix0nc/goo.gl//http:   وانظر ترمجة اإلمام السبكي الى موقع الصووفية، واحتفواء .

 :54doA/goo.gl//http: الصوفيني ب 
 :dJ2G/7goo.gl//http: انظر أئاة اجلاعية، متاح الى موقعها الرمسي 3

http://studies.aljazeera.net/reports/2012/07/201271103413876925.htm#anc5
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 ثانيًا: جمعية أنصار السنة المحمدية

( من أبناء األزهر 2375/2787-2320/2571كان الشيخ حماد حامد الفقي )
الشريف، واملترددين الى السيد حماد رشيد رضا، ومن رواد اجلاعية الشوراية،  

عقيدة؛ ويذكر أن  تأثَّر كثريًا بتراث ابن لكن  اختلف مع اجلاعية يف بعض مسائل ال
أخذ الفقي موقفًا رافضًا  بوي.تياية، وتلايذه ابن القيم، إضافة البن حجر والشاط

، بااتبار أن احلل ليس يف مظاهرات خترج فيها النساء متربجوات،  2727من ثورة 
أ الفقي نشاط  بد .1وإمنا بالرجوع إىل سنَّة الرسول صلَّى اهلل الي  وسلَّم ونبذ البدع

، هبودف  2713الداوي أثناء دراست ، إىل أن أسس مجعية أنصار السنة احملادية يف 
حماربة الشرك والبداة يف كل صورها، ومواجهة تسلط املتصوفة الوى املنواحي   
الفكرية، واملؤسسات الدينية. سافر الشيخ إىل السعودية، وقضى هبا ثالث سنوات، 

يد يف الثالثينات ويزداد انتشارها، وأصدر جملة اهلددي مث ااد لتنطلق اجلاعية من جد
النبوي، اليت شارك  يف حتريرها الشيخ احملدث أمحد شاكر، والشيخ حمو  الودين   

 اخلطي ، والشيخ حماود شلتوت، شيخ األزهر بعد تلك.
فرع،  مائيتأصبحت اجلاعية فياا بعد أكرب مجااة سلفية منظاة، موزاة الى 

مسجد )يتم بناء أحد اشر مسجدًا سنويًا(. كاا توجود هلوا   تدير أكثر من ألف 
امتدادات خارج مصر، غري مرتبطة هبا إداريًا، أمهها وأقدمها يف السودان، وبعوض  
دول إفريقيا وآسيا، وتربطها االقات وثيقة بعلااء السعودية، ومجعية إحياء التراث 

، ومجعية التربية اإلسالمية ةاملتحد اإلسالمي بالكويت، ودار الِبر باإلمارات العربية
 :3. وأهم أنشطة اجلاعية2بالبحرين

 نشر جملة التوحيد، اليت توزَّع منها مائة ألف نسخة شهريًا. -
 30معاهد إاداد الدااة والداايات ملدة سنتني إىل أربع سونوات، واوددها    -

 معهدًا، باإلضافة ملعهدين للتعليم املفتوح ملدة أربع سنوات.
 م األفارقة: وهو مركز خاص بتعليم العقيدة الصحيحة والقرآن.مركز تعلي -

                                                 
 :X5tgu/goo.gl//http: موقع مجعية أنصار السنة الرمسي 1
، 211املوسواة امليسرة يف األديان واملذاه  واألحزاب املعاصرة، الندوة العاملية للشباب،  2

 :iGikJ/goo.gl//http: ، متاح للتحايل الى الرابط215-217
 :C8AAr/goo.gl//http: جماالت اال اجلاعية، الى موقعها الرمسي 3
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 الى مستو  اجلاهورية املصرية. 103مكات  حتفيظ القرآن: واددها حوايل  -
مكت  داوة األجان : ويهتم بتعريف اإلسالم لألجان  باللغات اإلجنليزية،  -

 والفرنسية، واإلسبانية، واألملانية.
 إخل. أسبواية وخط  اجلاعة... األنشطة املسجدية من دروس -
 مشروع كفالة اليتيم، وتستفيد من  اثنتا اشرة ألف أسرة. -

لداوة إىل التوحيد امُلطدهور  ايف " ،1تتلخص رسالة اجلاعية، اليت صاغها مؤسسها
من أرجاس الشرك، وإرشاد الناس إىل أخذ دينهم من نبعي  الصافيني: القرآن والسنة". 

جتاه املرأة، حيث دات إىل "التاسك بالرجولوة،   ظاقفًا متحفواختذت منذ تأسيسها مو
الستارار القوامة الى النساء". ورأت أن "أصل الفساد هو السااح للنسواء بارتيواد   
املالهي واملراقص". وللجاعية موقف واض  من حتكيم الشريعة، وتر  "أن احلكم بغري 

ل مشرع غريه يف أي شأن مون  لكة يف الدنيا وشقوة يف اآلخرة... فكهتل اهلل نوزما أ
شؤون احلياة هو معتد الي  سبحان ، منازع إياه يف حقوق  اليت ينبغي أن تكوون لو    
خالصة... ومن زام لنفس  حق التشريع فقد أاظم الفرية الى اهلل ونازا  رداء اهليانة 
 الى اخللق. وإن استجاب أحد هلذا املداي كان متخذًا ل  ربًّا، وكان من املشوركني". 
وبالرغم من هذا املوقف، ال متارس اجلاعية السياسة مطلقًا، وترفض التحزب، وتتخوذ  

 موقفًا سلبيًا من املشاركة يف االنتخابات، وإن مل حترمها.
لبدع والتصوف، ولكنها تبتعود  ايهاني الى خطاب اجلاعية ما تعتربه حماربة 

م، يف الوقوت الوذي   ان الشأن العام، وتتجن  توجي  النقد املباشر للنظام احلاك
تقسو كثريًا الى تيارات إسالمية أخر ، خاصة مجااة اإلخوان. وتعترب اجلاعيوة  
منربًا ألغل  الدااة السلفيني املستقلني، وحمضنًا جلايع ألوان الطيوف السولفي،   
التربوي الواظي، واحلركي واملدخلي )الذي يهيان الى مفاصلها اإلدارية، نظورًا  

  مع جهازها األمين(. وقد لعبت اجلاعيوة دورًا حامسوًا يف   لوالئ  للدولة وتصاحل
تراجع نفوت الطر  الصوفية يف مصر والسودان، وساهم الااؤها يف بناء العديد من 

تدريس مناهج العقيودة  إىل املعاهد الشراية يف املالكة العربية السعودية، باإلضافة 
 .2العربية السعودية واحلديث جبامعات املالكة

                                                 
 :VMZz/9goo.gl//http: انظر: املوقع الرمسي جلاعية أنصار السنة 1
 .023-217ملوسواة امليسرة، سبق تكره، ا 2
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 الدعوو السلفية ثالثًا:

بان تصااد إبدأ طال  كلية الط  جبامعة اإلسكندرية، حماد إمساايل املقدم، 
وترية احلركة الطالبية اإلسالمية يف اجلامعات املصرية يف أوائل السبعينات، درسو   
األسبواي مبسجد اار بن اخلطاب باإلبراهياية، الذي أصب  نواة لتجاع جماواوة  

ن الطلبة املتدينني )أبرزهم، أمحد فريد(، املتأثرين بدروس  صغرية ال تتجاوز اشرة م
ان التوحيد والعقيدة. تأثر املقدم بشيوخ مجعية أنصار السونة والاواء سولفيني    
سعوديني، ورفض وزمالؤه االنضاام، مع غريهم من طالب اجلاااوة اإلسوالمية   

ان يف اجلامعة، باجلامعة، إىل مجااة اإلخوان املسلاني. ومع منو نشاط طالب اإلخو
الغفور، الطال  بكلية الط  آنذاك، ورئيس حزب النور السوابق،   قدَّم اااد ابد

. اختوارت  2750اقتراحًا لتطوير العال السلفي، وبدء النشاط داخل اجلامعوة يف  
الفتاح )أبو إدريس( مسوؤواًل   اجملاواة اسم "املدرسة السلفية"، واختري حماد ابد

ات، توسع النشاط السلفي يف املدينوة، وااتاود اسوم    انها. مع منتصف الثاانين
"الداوة السلفية"، اليت سراان ما شكَّلدت جملسًا تنفيذيًّا هلا، يضوم: حماود ابود    
الفتاح، قيِّاًا، أي مسؤواًل أول، والشيخ ياسر برهامي، نائبًا ل ، واضوية كل من: 

طيبة، الشيخ سوعيد  الشيخ حماد إمساايل املقدم، الشيخ أمحد فريد، الشيخ أمحد ح
العظيم، الشيخ الي حامت. كاا شّكلت جلان ااول يف احملافظوات )اللجنوة     ابد
بزيوارة   2753جتاااية، جلنة الزكاة، جلنة الشباب(. حظيت الداوة السلفية يف اال

بكر اجلزائوري، الوذي زار كول مقراهتوا تقريبوًا      بوي استثنائية من الشيخ أ
 مهة اإلخوان املسلاني؛ كاا َصِح  بعضوه باإلسكندرية، ودام موقفها يف مواج

أبرَز الااء السعودية )الشيخ بن باز، والشيخ بن اثياني( لعدة أشهر يف املالكوة،  
ما أكسبهم ثقة ومتسكًا مبنهِجهم. وبالرغم من اتصال مؤسسي الوداوة السولفية   

 فقهية.مبشايخ أنصار السنة احملادية، إال أهنم اختلفوا مع اجلاعية يف بعض اآلراء ال
متثل نشاط الداوة السلفية خالل هذه املرحلة يف إصدار جملة صوت الداوة، 

، كاا يف جلان الزكواة والنشواط   2753وتأسيس معهد الفرقان إلاداد الدااة يف 
االجتاااي، والعال الداوي باملساجد، إىل أن مت حل كل هذه اللجان واجمللوس  

هزة األمن قيِّم املدرسة الشيخ حماد ، الى خلفية توقيف أج2774التنفيذي نفس  يف 
ابد الفتاح. تسلات وزارة األوقاف معهد الفرقان، وُمنع من بعدها مشايخ الداوة 
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استار النشاط  .1من إلقاء الدروس واحملاضرات، أو حىت السفر خارج اإلسكندرية
، مث توقف ألسباب أمنية أيضًا بعد ااتقال ياسر برهوامي  1001داخل اجلامعة حىت 

 .2ريه من شيوخ الداوة ملدة ااموغ
من يقبلوها   ااتربت أنرفضت الداوة السلفية الدميقراطية وااتربهتا كفرًا، و

يضحِّي بعقيدة التوحيد، ألهنا قد تأيت برئيس ملحد أو كافر وتعرض تطبيق الشريعة 
نتخابات من حيث ولكنها مل ترفض املشاركة السياسية واال بوي،الى اخليار الشع

ا يساي  ُمنِظرها األول الشيخ ياسور  مبتعلل ابتعادها ان املشاركة السياسية و .املبدأ
برهامي: "موازين القو  املنحرفة، اليت ال تعرف معروفًا وال تنكر منكرًا، وتفرض 
الى املشاركني التنازل ان اقائد ومبادئ ال يرضى أحد من أهل السنة بالتضحية 

عاد ان املشاركة السياسية، حىت تتغري موازين هبا". لذا اختارت الداوة السلفية االبت
 .3القو  اليت لن تتغري إال باإلميان والتربية

 رابعًا: الحركة السلفية من أجل اإلصالح )حفم(

. ُيَعرِّف 1008أسسها الشيخ رضا الصادي، أحد تالمذة الداوة السلفية، يف 
ي يف األمور  بااتبارها "حركة إصالحية، تعتاد املنهج السولف  "حفص"الصادي 

                                                 
مركوز  ، الفتاح، الداوة السلفية باإلسكندرية: النشأة التارخيية وأهم املالم  الي ابد 1

: ، متواح الوى الورابط   1022كوانون األول  /الدين والسياسة للدراسات، ديسارب
Soxjg/goo.gl//http:7دير بالذكر أن الشيخ أمحد فريد تعرض لالاتقال يوم . ومن اجل 
بسب  حتدي  للقرار األموين وتكورار ظهووره يف الفضوائيات،      1020حزيران /يونيو
  :rshTG/goo.gl//http:انظر

ملزيد من التفاصيل حول تاريخ الداوة السلفية، انظر: شهادة ياسر برهامي حول نشأة  2
 :34Gth/goo.gl//http: سلفية، موقع اإلسالميون، أو الى الرابطالداوة ال

آتار /ياسر برهامي، املشاركة السياسية وموازين القو ، موقع صوت السلف، موارس  3
وانظر: أمحد فريد، رسالة موقوف   :dYz/81goo.gl//http: ، متاح الى الرابط1007

الفتواح، الوداوة السولفية     دالداوة السلفية من االنتخابات الربملانية، يف: الي ابو 
. جدير بالذكر أن 24-21 ص باإلسكندرية: النشأة التارخيية وأهم املالم ، سبق تكره،

هذا ميثل منهج الشيخ ناصر الدين األلباين رمح  اهلل، املتاثل يف التصفية والتربية، وتقدميها 
ما بعد الثوورة،  الى أية ممارسة سياسية، انظر: هانئ نسرية، السلفية يف مصر: حتوالت 

سوتراتيجية  مركز الدراسات السياسية واال)القاهرة:  110 العدد ،ستراتيجيةاكراسات 
 (.1022باألهرام، 
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جتاااية قتصادية واالالسياسية واال -باملعروف والنهي ان املنكر، يف كل اجملاالت 
وتستند يف خطاهبا إىل القرآن والسنة، والتجربة احلضارية اإلسالمية اليت  -وغريها 

وهي جتربة مل تتكرر، وتنتظر من ينهض باملسلاني الى  .قادها سلف األمة الصاحل
ظهرت  .1احلضارة، ويتسلم املسلاون قيادة العامل من جديد"أسسها، ليبعث تلك 

مبسوجد الفوت     ،1020تشرين األول /بشكل فاال يف مظاهرات أكتوبر "حفص"
 .2بالقاهرة، يف قضية ما ُاِرف باملسلاات اجلدد، الاليت ُأِشيع أن الكنيسة حتتجزهن

وخ الداوة وقد ُووِجهت نشاطات احلركة السلفية من أجل اإلصالح برفض من شي
السلفية، كوهنا تؤدي إىل تسييس الداوة السلفية، بيناا داا الصادي إىل "إجيواد  
صوت يعبِّر ان املنهج السلفي يف اإلصالح والتغيري، وترشيد املاارسة السياسوية  
بكل فئاهتا، ومستوياهتا، لتتوافق مع الشريعة، وتذكري األمة بالثوابت الويت جيو    

 .3صالحي، وتكوين مرجعية قيادية للتيار السولفي" استحضارها يف كل مشروع إ
 وال يلحظ إسهام سياسي للحركة قبل الثورة بشكل واض .

 خامسًا: المشايخ والعلماء

تتايز احلالة السلفية يف ااومها بتأثري كبري للاشايخ السلفيني الى التالميوذ  
ت واألنصار. وليس من الدقوة أن ُينَسو  املشوايخ يف ااوومهم إىل اجلاعيوا     

واجلاااات السلفية التقليدية؛ الى الرغم من التداخل بني جمال ااول املشوايخ   
 ومساحة نشاطهم، وتلك اجلاعيات واجلاااات.

 مشايخ الوعظ والدعوو:

بووي  يف مقدمتهم الشيخ حماد حسان، الشيخ حجازي حماد يوسف، الشهري بأ
تربط هؤالء اسحق احلويين، الشيخ حماد حسني يعقوب، والشيخ مصطفى العدوي. و

صالت جيدة بالداوة السلفية ومجعية أنصار السنة، وتعترب مساجد ومقرات اجلاعيوة  
                                                 

موقع احلركة السلفية من أجل اإلصالح )حفص( الى شبكة اإلنترنت، متواح الوى    1
 :Gcaae/goo.gl//http: الرابط

 :q9VTX/goo.gl//http: ابططالع بيان احلركة السلفية من أجل اإلصالح الى الر 2
انظور: هوانئ   والعال الى موقع إسالم أون الين.  وار رضا الصادي مع الي ابدح 3

 ، سبق تكره.ستراتيجيةانسرية، السلفية يف مصر: حتوالت ما بعد الثورة، كراسات 
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املنرب األول هلم، لكنهم غري مقيدين بأطر اجلاعية اإلدارية، أو ملزمني مبرجعية الوداوة  
(، والاواء  2777-2724وجياعهم التأثر بالشيخ حماد ناصر الدين األلباين ) .1السلفية

(، والشيخ حماد بون  2777-2721ربية السعودية: الشيخ ابد العزيز بن باز )املالكة الع
(، والشويخ  1007-2733اهلل بن جربين ) (، والشيخ ابد1002-2717صاحل العثياني )

وُيعَترب هؤالء املشايخ العص  احلقيقي للتيار  .2(2774-2708حماد األمني الشنقيطي )
سلفيني باإلسكندرية املرتبط أكثور بالوداوة   رمبا باستثناء مجهور ال -السلفي املصري 

 .3وهلم حضور كبري يف وسائل اإلاالم الفضائي السلفي منذ اودة سونوات   .السلفية
وقد سااد انتظام دروسهم، وتنقلهم بني احملافظات دون مضايقات أمنية، الى مجوع  

 .حوهلم مئات اآلالف من التالميذ واالتباع واملتعاطفني
ة لبعض اجملاواات احمللية يف حمافظات بعينها تتبع الااء وتتسع الساحة السلفي

ومشايخ بعينهم، وإن كانت أقل اددًا، مقارنة جباهور الرموز الشهرية الكوبري. يف  
القاهرة مثاًل، يوجد الدكتور أسامة ابد العظيم، األستات جبامعة األزهر، ويف الغربية 

جماواة الغربية أكثر قربًا من وإن كانت  ،4سام  منري، وهشام منري، وسام  قنديل
 الداوة السلفية.

 السلفية الحركية:

يربز تيار آخر من املشايخ، يقف الى األرضية نفسها من حيث املنطلقوات  
واملنهج، إال أن  أكثر صراحة يف نقد احلكام الذين ال حيكاون بالشريعة، ويتخوذ  

                                                 

صنَّف بعض الباحثني هؤالء املشايخ كجزء من الداوة السلفية، والبعض اآلخر يوروهنم   1
 .من أنصار السنة احملاديةجزءًا 

ملزيد من املعلومات ان نشأة هؤالء املشايخ وتلقيهم العلم، راجع املوقع الرمسي للشويخ   2
: إسوحق احلوويين  بوي املوقع الرمسي للشيخ أ ،:9Pivk/goo.gl//http: حماد حسان

2urSG/goo.gl//http:، املوقع الرمسي للشيخ يعقوب :JPtOb/goo.gl//http:   موقوع
 :ktZVx/goo.gl//http: مصطفى العدوي الشيخ

ميتلك الشيخ حماد حسان فضائية الرمحة، ويرأس جملس إدارهتا، بيناا الشيخ احلويين هو  3
 .املشرف العام الى قناة احلكاة الفضائية

لألحبواث ودراسوة   بوي اللطيف، السلفيون يف مصر والسياسة، املركز العر أمياة ابد 4
: ، متوواح الووى الوورابط1022 انون األولكوو/السياسووات، الدوحووة ديسووارب

IA/725goo.gl//http: 
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ُيطلدق الوى هوذا    مواقف أكثر وضوحًا وأقل دبلوماسية فياا خيص قضايا اجلهاد.
التيار اسم السلفية احلركية، ويتركز يف القاهرة، اليت تضم أبرز رموزه: الشيخ حماد 

ويف  بوي؛ابد املقصود، الشيخ فوزي السعيد، الشيخ نشأت أمحد، ود. سيد العر
هشام العقدة. وقد تعرض هذا التيار للتضييق األمين، بول واالاتقوال    د. البحرية،

خمتلفة، ترتبط بفتاو  حتث الى مساندة اجملاهدين يف فلسوطني   واحملاكاة يف قضايا
. 1002أيلوول  /تربير أحداث احلادي اشر من سبتاربإىل باملال والنفس، باإلضافة 

 كاا أن رموز هذا التيار جياهرون بتكفري احلاكم الذي ال حيكم بشريعة اهلل.
 السلفية الجامية المدخلية:

ة من امتداد للسلفية اجلامية )نسوبة إىل حماود   ال ختلو احلالة السلفية املصري
(، أو املدخلية )نسبة إىل ربيع بن هادي املدخلي املولود 2773-2717أمان اجلامي 

(، اليت تكونت من جماواة من أهل احلوديث، يف املالكوة العربيوة    2731يف 
السعودية، مبساادة من نظام احلكم، لتواج  رفض بعض العلااء، ورمووز تيوار   

ة )سلاان العودة وسفر احلوايل وناصر العار( االستعانة بقوات أجنبية يف الصحو
حرب اخلليج، ومعارضتهم ملوقف املالكة العربية السعودية، ومؤسستها الدينيوة  

. ميثل 1إصرارهم الى إجراء إصالحات سياسية يف املالكةإىل الرمسية؛ باإلضافة 
مجعية أنصار السنة يف دمنوهور   التيار املدخلي املصري الشيخ حماود اامر، رئيس

)قبل أن يتم استبعاده ملواقف  املثرية للجدل بعد الثورة(، والشيخ حماود سوعيد   
رسالن، الدااية السلفي الشهري بأمشون يف حمافظة املنوفية، والشيخ أسامة القوصي 

 بالقاهرة.
تسولم   دافع اجلاميون يف املالكة ان األسرة احلاكاة بشراسوة، ال يوكاا 

اة أو مجعية سلفية أو إسالمية ااومًا من نقد شديد موج  من رموز السلفية مجا
فاملدخلية ترفض العال اجلاااي املنظم مجلة وتفصياًل، وتؤمن  .املدخلية يف مصر

بطااة احلاكم، ولو كان فاسقًا ظاملًا ال يطبق الشريعة. ااترب املدخليون الوداوة  
                                                 

)بوريوت:   ستيفان الكروا، زمن الصحوة: احلركات اإلسالمية املعاصرة يف السوعودية  1
وما بعدها. وللازيد حول صعود تيوار   151 (،1021الشبكة العربية لألحباث والنشر، 

الدوحوة  ري نافع، اإلسالميون )الصحوة ورموزه يف املالكة العربية السعودية، انظر: بش
 .145-137 (،1020وبريوت: مركز اجلزيرة للدراسات والدار العربية للعلوم، 
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وا هجومًا ونقدًا التاًا الى رمووز  السلفية خوارج وأهل بدع وأهواء، كاا شن
إسالمية )سيد قط ، الشيخ يوسف القرضاوي، الشيخ حماد الغزايل(، باإلضافة 

. وإتا 1حرهبم الضارية الى مجااة اإلخوان املسلاني، ومجااة التبليغ والداوةإىل 
كان الشيخ حماود اامر قد تشدَّد كثريًا يف مواقف  السياسية، مثل مبايعت  ملبوارك  

حماد الرباداي، إتا استار يف حتريض  ضد  د. مريًا للاؤمنني، وفتواه بضرورة قتلأ
، إخل، فإن الشيخ أسامة القوصي مثَّل استثناء  يف الساحة السولفية يف  2النظام...

بعض مواقف  الفقهية، اليت جتيز املوسيقى ومصافحة النساء وتولِّي مسيحي رئاسة 
كاا أن  فجَّر  .3التع، حىت من بعض تالمذت اجلاهورية، وهو ما جعل  حمل نقد 

مفاجأة أخر ، اندما ظهر يف افتتاح مهرجان املركز الكاثوليكي املصري للسيناا 
(، وتناقلت الصحف صورت  بصحبة جناوات  1021 أيار/يف دورت  الستني )مايو

وال يرفض بعض رموز هذا التيار اقد صالت مع األجهزة األمنية؛ إت  .4السيناا
د الشيخ حماود اامر ما يعي  يف تلك، وإن كان ال يعترف صراحة بوجود ال جي
 .5الصلة تلكمثل 

ال ميكن حصر املنهج املدخلي يف هؤالء املشايخ فقط، خاصة موع حمدوديوة   
ع شراية املنهج السلفي ان اخلصووم،  نوزشعبيتهم، فخطاب املداِخلة قائم الى 

نعوت خصوومهم   إىل ضوافة  والطعن يف طلبهم للعلم وحتصيلهم للحديث، باإل
بالقطبيني، وحتريض أجهزة الدولة واستعدائها اليهم. يتاثل هذا النهج يف العديود  
من مشايخ مجعية أنصار السنة حتديدًا، وبعض ممارسات لشيوخ من الداوة السلفية 
باإلسكندرية، وهو ما أثار تساؤالت وشبهات كثرية حول مد  استغالهلم من ِقَبل 

                                                 
ملزيد من التفاصيل حول آراء السلفية املدخلية يف التيارات والرموز السلفية، وموقفهم من  1

: واألنظاة؛ احلاكاة، انظر موقع الشويخ حماوود اوامر    اجلاااات اإلسالمية ااومًا
RtQ6x/goo.gl//http: موقع الشيخ حماد سعيد رسالن :d5zB/0goo.gl//http: 

العزيز العسكر أحد مشايخ املدخلية السعودية يف إحد   للافارقة، فقد طال  الشيخ ابد 2
 .157 ص خطب  بإادام احلوايل والعودة! انظر: ستيفان الكروا، زمن الصحوة،

الذي يرفض رأي  اخلاص بتويل غري املسولاني  انظر الرد املنشور الى موقع القوصي، و 3
 :iLqkG/goo.gl//http: الرئاسة

 :LuvGP/goo.gl//httpالى الرابط:  انظر تفاصيل اخلرب، 4
املنعم الشحات، السياسة ما نأيت منها وما نذر، دراسة منشورة الى موقع صووت   ابد 5

 :166GF/goo.gl//httpط: ، متاح الى الراب1005آتار /السلف، مارس
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يف مصر حملاربة جماواات سلفية أخور ، أو مجااوة اإلخووان     اجلهات األمنية
 املسلاني.

 ميدان التحرير: لحظة الحقيقة وارتباك الموارف
بالرغم من احلراك السياسي املصري يف السنوات العشر األخورية، وتقوُدم   
اإلخوان املسلاني كقوة إسالمية صفوف املعارضة، إال أن التيار السلفي بشوكل  

ا املشهد، مع امتالك  أدوات تعبئة إاالمية فضائية، وانتشار يف اام غاب ان هذ
أغل  احملافظات؛ واكتفت رموزه مبوااظ اامة، ردًّا الى سؤال أو تعليقًا الوى  
موقف، ُتختتم غالبًا بالدااء بالصالح لوالة األمور وأن يهوديهم اهلل لتطبيوق    

ية أن واج  الوقت هوو  الشريعة، وأن جينِّ  البالد الفنت. ااتربت الداوة السلف
"التصفية والتربية،" وليس اجللوس يف مقااد املعارضة، وأن االنشغال بتفاصويل  
السياسة نوع من "أحاديث السار"، اليت ُيقطع هبا الُعار دون فائدة. لذا، فوإن  
 ،اخلطاب السلفي كان ُيعَنى بالتأصيل العلاي العقدي، ال العال السياسي. كذلك

اية ومجعية أنصار السنة احملادية مبوقفهاا التقليدي )رفض متسكت اجلاعية الشر
اخلوض يف أمور السياسة لألوىل، وتأييد املواقف الرمسيوة موع اهلجووم الوى     

كوانون  /يناير 18املعارضني اإلسالميني للثانية(. ومع انتشار الداوة للتظاهر يوم 
خ ياسور  ، يف أاقاب سقوط نظام بن الي يف تونس، ُسوِئل الشوي  1022الثاين 

برهامي ان ُحكم املشاركة يف هذه التظاهرة؛ وقد ُنشر الرد الى موقع صووت  
، مؤكدًا موقوف  1022كانون الثاين /يناير 12السلف الذي يشرف الي  بتاريخ 

 .الداوة الرافض هلذه املظاهرات، متسكًا بالدين، وتغليبًا للاصلحة، وجتنبًا للفتنة
ي، مع ادم الرضا ان أية مظلاة أصوابت  كاا أكد إمجاع العلااء الى هذا الرأ

. وقد متسكت الداوة مبوقفها الرافض يوم "مجعة 1الناس، خاصة تغيي  شرع اهلل
كانون /يناير 15ونشر الشيخ برهامي خطبة مجعة مقترحة ليوم اجلاعة  ،الغض "
، أكدت الى أن اإلصالح املطلوب هو "إقامة الدين وسياسة الودنيا  1022الثاين 

ووضعت خطوطًا اامة لإلصالح االقتصادي، واالجتاااي، والسياسي، بالدين"، 
                                                 

يناير اقتداء  بثورة تونس، موقع صووت   18ياسر برهامي، حكم املشاركة يف ثورة يوم  1
 :kUfZz/goo.gl//http:، الى الرابط1022كانون الثاين /يناير 21السلف، 
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من منطلق أخالقي واظي اام، ال ميس الشأن العام، وحوذرت مون التودمري    
 .1والفوضى

تغري موقف الداوة السلفية مع تتابع األحداث؛ فبياهنا األول الصوادر يووم   
اء الى املاتلكوات  ، استنكر التخري  واالاتد1022كانون الثاين /يناير 17السبت 

كوانون الثواين   /يناير 30وأكد الى حرمة األموال؛ وهو ما تكرر يف بياهنا الثاين، 
، مع الداوة حلااية الطرقات والتعاون مع قوات اجليش. وحتدث بياهنا الثالث 1022

ألول مرة ان إصوالحات مطلوبوة لعوالج     1022شباط /فرباير 2مساء االثنني 
تعقبها انتخابات جديدة الختيار األكفأ، والتأكيود الوى   املوقف، وفترة انتقالية، 

سالمية، واإلشادة بالتعاون مع األقباط حلااية الكنائس، والداوة للعفوو  اهلوية اإل
والالفت، أن املؤمتر السولفي الوذي ُاِقود     .2والصف  ان املخطئني يف األحداث

قف الداوة مون  ، هبدف توضي  مو1022شباط /فرباير 5باإلسكندرية يوم الثالثاء 
األحداث، والذي حضره اشرات اآلالف، أكد الى مطال  واضحة تتعلق هبويوة  
الدولة، والتحذير من املساس باملادة الثانية من الدستور، وإهناء حالوة الطووارئ،   

وَتجَن  املوؤمتر   .وإصالح املؤسسة األمنية، كل تلك دون التطر  لفعاليات الثورة
َدهتا، حىت إن الشيخ حماد املقدم اندما امتدح شباب الداوة للاشاركة فيها ومساَن

الثورة خالل كلات ، وُفهم من تلك ترحيب  مبوقفهم، أصدر الشيخ ياسر برهامي، 
ُمنظِّر الداوة ورجلها القوي، بيانًا يوض  أن موقف الشيخ املقدم يقف اند امتداح 

"ال ميكن أن نوقِّع  الشباب، دون الداوة لالشتراك يف التظاهرات، وأن املقدم قال:
لشباب اإلنترنت يف التظاهرات الى بياض، فليس من حقهم تقرير مصري األمة بل 

 .3هم جزء منها"
أما املشايخ، فقد تذبذب موقفهم بني الصات التام، والداوة لتهدئة األوضاع 
وجتن  الفنت، وأحيانًا اهلجوم الى املتظاهرين مث التراجع، ومل تظهر مواقف واضحة 

تبين الثورة إال يف األيام األخرية واق  تنحي مبارك؛ وُيْستثَنى من تلك رموز من 
                                                 

 17ياسر برهامي، التغيري الذي نريد )خطبة مقترحة(، موقع صوت السلف، اخلاويس   1
 :RJ1Gl/goo.gl//http: لرابط، متاح الى ا1022 كانون الثاين/يناير

 ،:5wyi/6goo.gl//http: (، متاحة الى الوروابط 3( )1( )2بيانات الداوة السلفية ) 2
hI74P/goo.gl//http:، XFFmV/goo.gl//http: 

 .8-4 ص اللطيف، السلفيون يف مصر والسياسة، سبق تكره، أمياة ابد 3
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السلفية القاهرية، الشيخ حماد ابد املقصود، الشيخ نشأت أمحد، الشويخ فووزي   
السعيد، الذين التحقوا مبيدان التحرير بالفعل، والشيخ حماد حسان الذي حسوم  

 ل للايدان داايًا مبارك للتنحي.نوزو أمره بعد اضطراب موقف  أيام الثورة األوىل،
ويظهر موقف احلركة السلفية من أجل اإلصالح )حفص(، كاوقف سلفي 

، إىل 1022كانون الثواين  /يناير 25استثنائي، حيث دات يف بياهنا، يوم الثالثاء 
كانون الثاين، إنكارًا ألااال النظام احلاكم )ادم /يناير 18املشاركة يف مظاهرات 

عة، االستهانة حبقو  اإلنسان، هن  املال العام(، ومل تر موا مينوع   حتكيم الشري
مشاركة "العلاانيني" يف املظاهرات، ألن تلك ال يعين إقرارهم الوى "آثوامهم   
وأخطائهم". كاا داا البيان الااء األمة لتأييد هذه املظواهرات واملشواركة يف   

جباعة الغض ، وموا   ومع تدااي األحداث، مرورًا .1اإلنكار الى النظام احلاكم
تبعها حىت تنِحي مبارك، أكدت حركة حفص موقفها يف بيانات متتالية، حيوث  
 15ااتربت يف بياهنا الصادر ليلة مجعة الغض ، أن املشاركة يف مظاهرات اجلاعة 

وتتابعت البيانات  .2"باتت ضرورة شراية وواجبًا وقتيًا" 1022كانون الثاين /يناير
، لتؤكد ضرورة خلوع  1022شباط /فرباير 2، و1022الثاين كانون /يناير 17يوم 

 .3مبارك، ورفض استارار حكا 

 مخاض خريطة ما بعد الثورو:
ومل  بووي، أدرك السلفيون ااق التغري الذي طرأ الى الواقع املصوري والعر 

يترددوا يف جتاوز ازلة املاضي، والدخول كطرف فاال بطريقة تتسم بقودر مون   
ندفاع، اختذت يف بدايتها مظلة احلفاظ الى اهلوية اإلسالمية احلااسة أقرب إىل اال

ومرجعية الشريعة. يتجلَّى هذا التحول يف ظهور جبهات وكيانات وأحزاب سلفية، 
 ميكن استعراضها كاا يلي:

                                                 
ل املشاركة يف ثورة التغويري يف  للحركة السلفية من أجل اإلصالح حو 1731بيان رقم  1

: ، الوى الورابط  1022 كوانون الثواين  /يناير 25كانون الثاين، /يناير 18مصر يوم 
nKfXd/goo.gl//http: 

حلركة حفص، الداوة للاشاركة يف يوم مجعة الغض  وثورة املساجد،  3231 بيان رقم 2
 :ZeWob/goo.gl//http: ، الى الرابط1022 كانون الثاين/يناير 17

 :hhKbH/goo.gl//http: انظر بيانات احلركة السلفية من أجل اإلصالح الى الرابط 3
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 أواًل: الحركا  الشبابية وتجمعا  العلماء

مل يغ  العلااء ان مشهد هذه التحوالت، كاا أن الشباب الوذي فووجئ   
دث الثورة، الذي انتزا  من حلقات العلم، أخذ خيترب أمناطًا تغيريية مل يعتودها،  حب

 وكثريًا ما رفضها، وقرر احلضور، وبقوة يف الواقع اجلديد.
 الويئة الشرعية للحقوق واإلصالح:

تبنت جماواة مستقلة، من سلفيي البحرية )جماواة هشام العقدة(، مبوادرة  
المية الكرب  ومشايخ الداوة، يف إطار جامع يوحود  هتدف إىل جتايع اهليئات اإلس

ما أمسوه "أهل احلل والعقد"، بااتباره مطلبًا شرايًا يفرض  الواقع وحتديات . وكوان  
هشام العقدة قد ارتبط بالتيار الصحوي يف املالكة العربية السعودية، خاصة الشيخ 

ك العقدة يف جملوة  سفر احلوايل والشيخ سلاان العودة والشيخ ناصر العار. وشار
البيان الشهرية، اليت اربت ان التيار الصحوي. وألن العقدة فياا يبدو ال يرحو   
بالظهور إاالميًا، تصدر ملف اهليئة الشراية رفيق  الشيخ حماد يسوري إبوراهيم   
)وهو أكادميي مجع بني الدكتوراه يف اهلندسة والدكتوراه يف الشريعة اإلسوالمية،  

اجلامعة األمريكية اإلسالمية املفتوحة، ووكياًل جلامعوة املدينوة    ويعال نائبًا لرئيس
العاملية(. تضم اهليئة الااء أزهريني، ورموز التيار السلفي بأطياف  املتنواة، ونائو   
املرشد العام جلاااة اإلخوان، خريت الشاطر، ولكن تظل الغلبوة فيهوا للتيوار    

 اجلاهورية األسبق الشيخ نصر فريد السلفي. ترأَّس اهليئة اند إاالن تأسيسها مفيت
واصل، الذي حيظى باحترام غالبية التيارات اإلسالمية، إال أن  استقال بعد تلك من 

واخِتري كل من املشايخ حماد طلعت  .2ليترأسها نائب  الشيخ الي السالوس ،1اهليئة
                                                 

قدم الشيخ نصر فريد واصل استقالت  الى خلفية تصرحيات للشيخ حماد يسري تتوهم   1
األزهر مبواالة الدولة وحماولة التفريق بني التيارات اإلسالمية، وأكد الى ضرورة ااول  

هو ما ااتربه واصل احنرافًا ان أهداف اهليئة وجتاوزًا يف حق العلااء إلصالح األزهر، و
األزهر. وهو ما وضع اهليئة يف مواجهة مع األزهر كانت يف غىن انها. انظر تفاصويل  

، وانظر بيان اهليئة الشوراية لتوضوي  مالبسوات    :MPKG/5goo.gl//http: اخلرب
 :8wI/55goo.gl//http:االستقالة

وم وحصل منها الى الدكتوراه يف الشريعة، مث الدكتوراه يف الفق  خترج يف كلية دار العل 2
املقارن وأصول ، ول  أحباث كثرية يف جمال االقتصاد اإلسالمي، ويعال حاليًا أستات الفق  
واألصول وأستاتًا فخريًّا يف املعامالت املالية املعاصرة واالقتصاد اإلسالمي من جامعوة  

 .ع فقهاء الشريعة بأمريكاقطر، والنائ  األول لرئيس جما
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املقصود، حماد حسان، نوابًا ل ؛ بيناا يشغل حماود يسوري    حماد ابد ،1افيفي
 .2منص  أمينها العام منذ تأسيسها

تواج  اهليئة الشراية تناقضات ُوِلَدت معها، فقراراهتا غري ملزموة للجهوات   
املاثلة هبا، كاا أن الرموز املستقلة فيها هم أاضاء يف هيئات أخر  أكثر إلزامًا هلم 
)حماد حسان وحماد حسني يعقوب، مثاًل، أاضاء مبجلس شور  العلااء(، وهوو  

ِقد اهليئة هدفها الرئيسي، املتاثل يف توحيد موقف اإلسالميني. ظهر هذا جليًّا ما ُيف
يف اجلولة األوىل من انتخابات رئاسة اجلاهورية، حيث مل ُيلِزم قرار اهليئة الوداوة  

إمساايل، فضاًل ان تبنِّي الشيخ بوي السلفية، وال حىت أاضاء مستقلني مثل حازم أ
يعقوب ملوقوف جملوس شوور  العلاواء.      حماد حسان، والشيخ حماد حسني

وأصبحت اهليئة ساحة مواجهة بني نفوت مجااة اإلخوان والداوة السلفية. فعلوى  
الرغم من حمدودية متثيل رموز اإلخوان، إال أن جملس األمناء يضم أاضاء معروفني 

املقصود، الشيخ صفوت حجازي، والشويخ   بقرهبم من اإلخوان )الشيخ حماد ابد
 .3حماد يسري نفس إىل سعيد(، باإلضافة  ابد الستار

 مجلس شورف العلماء:

، داايوًا إىل  1022آتار /مارس 20صدر البيان األول جمللس شور  العلااء يف 
املوافقة الى التعديالت الدستورية، والترحي  باملشاركة يف االنتخابات التشريعية، 

بنيًا للشريعة، وحمذرًا من مع ادم ترش  العلااء والدااة، وانتخاب الرئيس األكثر ت
اهلل شاكر، رئيس مجعية  ابد د. ُوقِّع البيان برئاسة .4املساس باملادة الثانية للدستور

وأشهر الرموز السلفية  بوي،مجال املراك د. أنصار السنة، واضوية رئيسها السابق
)حماد حسان، أبو إسحق احلويين، حماد يعقوب، مصطفى العدوي، أبوو بكور   

                                                 
د. حماد طلعت افيفي هو اايد كلية الداوة اإلسالمية باألزهر سابقًا، والوكيول   أ. 1

 .العلاي للجاعية الشراية الرئيسية
: موقع اهليئة الشراية للحقو  واإلصالح، وبو  أمسواء جملوس األمنواء واألاضواء      2

peCeS/goo.gl//http: 
لسلفية، حيث اختري رئيسًا جمللس شور  الداوة السولفية  رغم صالت  اجليدة بالداوة ا 3

 .باإلسكندرية بعد الثورة، لكن  ااتذر بعد فترة قصرية وتفرغ للهيئة الشراية
 :zxSXl/goo.gl//http :متاح الى الرابط 4
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نائ  رئيس الداوة السلفية، الشيخ سعيد ابود  إىل حيد بايل(، باإلضافة احلنبلي، و
العظيم. ميثل هذا اجمللس أمهية كرب  يف توجي  التيار السلفي، فبالرغم من غيواب  
رموز السلفية القاهرية )مثل الشيخ حماد ابد املقصود والشيخ فووزي السوعيد(،   

جتاااية تعبِّر ان أكرب التنظياات اال والتاثيل الشريف للداوة السلفية، إال أن اهليئة
السلفية يف مصر )مجعية أنصار السنة(، كاا أهنا تضم اآلباء احلقيقويني للجاهوور   
السلفي، أي املشايخ، وهو ما ظهر جِليًّا اند تأييد جملس شور  العلاواء للشويخ   
حازم صالح كارش  للرئاسة، وهو موقف بعض مشايخ القاهرة أيضوًا؛ فظهور   

زم بااتباره مرشحًا رمسيًّا للتيار السلفي، وتفاال آالف الشباب السولفي  الشيخ حا
 مع  يف خمتلف احملافظات حبااس كبري، بالرغم من حتفظ الداوة السلفية.

 الجبوة السلفية:

بيناا ابتعد مشايخ ورموز الداوة السلفية ان امليدان، شارك مئات الشوباب  
 -ة مجعة الغض . ااىن هؤالء الشوباب  السلفي يف الثورة من أيامها األوىل، خاص

لعشر سنوات مضت من تضييق أمين شديد،  -الذين كانت نواهتم مبدينة املنصورة 
وحصار من بعض املشايخ التقليديني، الذين طعنوا فيهم ويف سولفيتهم، ألهنوم ال   
يتبعوهنم. وتعرف اجلبهة السلفية نفسها بااتبارها "رابطة تضم ادة رموز إسالمية 

ية مستقلة؛ كاا تضم ادة تكتالت داوية من نفس االجتواه، ينتاوون إىل   وسلف
حمافظات خمتلفة يف مجهورية مصر العربية". ال جياع أاضاء اجلبهوة غوري اإلميوان    
بأهدافها، فال توجد إمارة أو بيعة، وال َتْعَتِبر اجلبهة نفسها حزبوًا سياسويًا، وال   

 .1َتَبِني كل خياراهتوا السياسوية   -غالبيتهم من الشباب  -تشترط الى منتسبيها 
تتاتع اجلبهة باستقاللية واضحة ان نفوت املشايخ التقليدي، وظهر تلك واضحًا يف 
خياراهتا السياسية )والثورية(، وإن كان خطاهبا الرمسي يقدِّر املشايخ، خاصة موا  

 .2ُيْعَرف بالسلفية احلركية
                                                 

 .ينتاي بعض شباب اجلبهة السلفية حلزب النور، وبعضهم حلزب الفضيلة 1
الن ان اجلبهة ااُتِبر د. حماد ابد املقصود مرجعية هلا، مث لفترات حمدودة يف بداية اإلا 2

الشيخ فوزي السعيد، والشيخ رفااي سرور الذي أثَّر كثريًا يف شباب اجلبهة السولفية،  
هلا قبل أن يتوفاه اهلل. مث فضَّل أاضاء اجلبهة العال بشكل مستقل حرصا  وأصب  مرجعًا

 .رموز مسؤولية مواقفهممن حتال أحد ال الى حرية حركتهم، ومنعًا 
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ة السولفية نفسوها، حيوث    بالساح -وفقًا ألهدافها املعلنة  -هتتم اجلبهة 
َتْعَتِبرها ميدان االها األساسي، وال يشغلها فياا يبدو غري مسألة تطبيق الشريعة، 
واستكاال مسرية الثورة، وتقدمي خطاب سولفي جتديودي، وتقوومي مسورية     
اإلسالميني من خالل "خلخلة بعض الرؤ  غري املنضوبطة، الويت تكرسوت يف    

خالود   د. موز اجلبهة السلفية يف املنصورة، مثلويوجد أبرز ر .1املرحلة السابقة"
حماد جوالل   د. سعيد فياض؛ إضافة إىل د. ،2سعيد، والشيخ أشرف ابد املنعم

القصاص يف حمافظة الغربية. وقد مت من خالل الثورة وامليودان التنسويق بوني    
جماواات الشباب، وحماولة بلورة صورة أكثر تنظياًا، حىت أصب  للجبهة تواجد 

ثنيت اشرة حمافظة، متثل مدينة املنصورة مركز ثقلها، تليها حمافظوات كفور   يف ا
 .3الشيخ، الغربية، واجليزة

 ثانيًا: األحزاب السياسية

لسنوات طويلة، تبىن جمال التيار السلفي املصري موقفًا رافضًا للتحوزب، أو  
ء، وخاصة فالكيانات التقليدية الرمسية ترفض العال السياسي ابتدا ؛4متحفظًا الي 

العال السري، وتعترب التحزب اصبية مذمومة، إال بضووابط، أمههوا أن يكوون    
التحزب قائاًا الى منهج السلف واقيدة أهل السنة واجلاااة. تغريت الظوروف  
بسقوط نظام احلكم، وتغريت معطيات الواقع، ما أوجد مربرًا لتجاوز هذه اآلراء، 

                                                 

الصفحة الرمسية للجبهة السلفية مبصر الى موقع التواصل االجتاااي فيس بوك، انظور   1
 :xLEQt/goo.gl//http: الرابط

الشيخ أشرف ابد املنعم ود. خالد سعيد، أاضاء باهليئة الشراية للحقو  واإلصوالح.   2
 .طابة منذ حوايل اشر سنواتواألول معلم أزهري ُضيِّق الي  أمنيًّا وُمِنع من اخل

أدِدين بالفضل يف أغل  املعلومات اخلاصة باجلبهة السلفية ملقابلة مباشرة مع أحد شباهبا  3
 .املؤسسني، م. أمحد موالنا، اضو مكتبها السياسي

تأثر التيار السلفي املصري مبوقف الااء املالكة العربية السعودية من رفض التحوزب   4
واجلاااية ك لية وبوني  بوي ر( الشرايني، واخللط بني العال احلزومعارضة )والة األم

الفر  اإلسالمية اليت فرَّقت األمة. كاا ارتبط موقفهم خبصوصية احلالة السعودية القائاة 
 الى حتالف تارخيي بني أسرة حاكاة تتوىل أمر السياسة، وآل شيخ )أحفاد بون ابود  

ي. مثاًل: يرفض الشيخ ابن اثياني االنتااء ن  من شراية املنهج السلفوالوهاب( وما حيوز
 .حلزب حىت لو كان حزب )السلفيني(؛ فالسلفية، برأي ، منهج وطريق، وليست حزبًا
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حزاب تدافع ان الشريعة مون خوالل   وأالن مشايخ السلفيني ترحيبهم بتكوين أ
 .1املشاركة يف اجملالس التشريعية

 حزب النور:

حسات الداوة السلفية موقفها، وَدَاْت أبناَءها إىل تأسيس حوزب النوور،   
، 1022حزيوران  /كأول حزب سلفي بعد الثورة؛ إت مت ترخيص  رمسيًا يف يونيوو 

مقعدًا(.  208صري بعد الثورة )وأصب  ثاين أكرب األحزاب املاثَّلة يف أول برملان م
ااتاد تكوين حزب النور الى الشباب السلفي، ومشوايخ حملويني معوروفني يف    
مدهنم، وال يقف أنصاره اند حدود تيار الداوة السلفية )غوري املنتشور يف كول    
احملافظات(، ومشاخيها، بل استقط  مجهورًا تشكَّل ارب اقود يف مساجد أنصوار  

موز السلفية الكبار، بل واستقط  شبابًا من أنصار مشوايخ  السنة، وحتلَّق حول ر
سلفيي القاهرة )فوزي السعيد حتديدًا(، وهو ما جعل  أكورب األحوزاب السولفية    

الغفور، أحد مؤسسي الداوة السلفية  اااد ابد د. وأوسعها انتشارًا. ترأَّس احلزب
ولكن ابد  بوي.سي احلزمنذ الثاانينيات، وُيَعد من أكثر قادهتا محاسًة للعال السيا

مغادرة صفوف  وامع قادة الداوة السلفية، وقرر واالغفور، وجماواة حول ، اختلف
 ."الوطن"حزبًا سلفيًا جديدًا باسم  وا، ليؤسس1021حزب النور يف 

 حزب اإلصالح والنوضة:

، قبلت جلنة شؤون األحزاب تأسيس حزب اإلصالح 1022متوز /يوليو 27يف 
ُيْعَتَبر حزبًا سلفيًّا تقليديًّا، بول رافودًا ملشوروع اإلصوالح     والنهضة، الذي ال 

الى يد هشام مصوطفى   2777الذي بدأ نشاط  يف اإلسكندرية يف  ،2جتاااياال
يف األربعينيات من ااره، نشوأ يف  وهو  .ابد العزيز، الذي أصب  رئيسًا للحزب

                                                 

الااء السلفية  1022شباط /فرباير 25يف مؤمتر باملنصورة، داا الشيخ حماد حسان يوم  1
الشوع  والشوور    إىل إاادة النظر يف كثري من املسلَّاات مبا فيها الترش  جمللسوي  

والرئاسة، قائاًل: ال ينبغي أن نكون سلبيني. انظر: أمياة ابد اللطيف، السلفيون يف مصر 
 .7-5والسياسة، سبق تكره، 

مشروع إصالحي، ينطلق من أرضية اجتاااية باألساس ول  أنشطة ومؤسسات هلا طابع  2
 :NsrFc/goo.gl//http: اجتاااي وتناوي باإلسكندرية. انظر التفاصيل
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وم جبامعة اني مشوس،  املالكة العربية السعودية وتأثر بعلاائها، ودرس يف كلية العل
مث اجت  إىل الدراسات الشراية واإلدارية، وُيِعد اآلن رسالة املاجستري يف الشوريعة  
اإلسالمية جبامعة األزهر، وماجستري يف إدارة األااال. ال َيُضم احلزب رموزًا سلفية 
معروفة، ومل حيظ بشهرة، رغم تأسيس  املبكر نسبيًا، وانضم للتحالف الودميقراطي  

 أسس  حزب احلرية والعدالة، لكن  غري ممثَّل يف الربملان. الذي
 حزب األصالة:

املقصود الرمز السلفي القاهري ان املشهد اجلديد.  مل يغ  الشيخ حماد ابد
بدأ مع جماواة من تالمذت  مشرواًا حلزب سلفي باسم حزب الفضويلة، وتقودم   

د مضي ثالثة أشهر، أالن لرئاست . وبع -شقيق الشيخ  -اللواء اادل ابد املقصود 
انسحاب  من مشروع الفضويلة موع    1022متوز /املقصود يف يوليو اللواء اادل ابد

العديد من املؤسسني، والبدء يف تأسيس حزب األصالة، مؤكدًا الى دام الشويخ  
اخلطوة، بعد أن تبينت هلم  هاملقصود وغريه من مشايخ التيار السلفي هلذ حماد ابد

ويل مبادئ احلزب إىل أفكار متشددة، تضر بالصواحل العوام   "مؤامرة تستهدف حت
مساايل أن حزب النهضة حتت التأسويس  إوالعال اإلسالمي". أالن احملامي ممدوح 

، برئاسة اللوواء  1022آب /سينضم حلزب األصالة، ومت إشهار احلزب يف أغسطس
 مساايل نائبًا ل .إاادل افيفي، واختري ممدوح 
حزب النور يف االنتخابات الربملانية، واسوتطاع   حتالف حزب األصالة مع

مساايول مون   إحصد مخسة مقااد، تراجعت لثالثة مقااد مع استقالة ممودوح  
احلزب، الى خلفية خالف مل تتض  تفاصيل ، والنائ  الي ونيس املنضوم إىل  

 حزب النور.
 حزب البناء والتنمية:

بحثوون اون العلوم يف    بيناا كان طالب التيار السلفي يتجنبون السياسة، وي
املالكة العربية السعودية، كان هناك تيار آخر، أغلب  يف صعيد مصر، احتفظ مبساى 
 اجلاااة اإلسالمية ووجد مرجعيات أخر  )كتابات سيد قط  وفتاو  اار ابود 
الرمحن(، خاض ضد الدولة واجملتاع مواجهة فكرية، وصرااًا مسلحًا، َخلَّف مرارات 

ات فكرية أواخر التسعينيات، بعد حسم الدولوة للاواجهوة   طويلة، انتهت مبراجع
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ختتلف جتربة هؤالء كثريًا ان جتربة التيار السلفي؛ لكن حزب البناء  .1بأدواهتا األمنية
، اختوار  1022آب /يف أغسوطس  ،2والتناية الذي أسس  قادة اجلاااة اإلسوالمية 

أكثر قبواًل من حتالف  التحالف مع حزب النور، رمبا ألن صيغة التحالف "اإلسالمي"
يضم أحزابًا ليربالية ويسارية وقومية، خاصوة وأن اجلاااوة اإلسوالمية مل توألف     

 التحالفات السياسية، بسب  طبيعة مسريهتا وخياراهتا السابقة.
أظهرت نتائج انتخابات جملس الشع  حضورًا قويًا للحوزب يف الصوعيد،   

د اإلخوان اهليانة اليهوا، حوىت يف   حيث حسم اددًا من املقااد الفردية اليت ااتا
نائبًا، بينهم اشرة الى املقااد  23معاقل حزب النور، لتبلغ كتلة احلزب يف الربملان 

الفردية، مجيعهم من حمافظات الصعيد )سوهاج، أسيوط، قنا، املنيوا، أسووان(،   
 باستثناء نائ  واحد ان حمافظة السويس.

 حزب الفضيلة:

 ء اادل ابد املقصود، وسح  الشيخ حماد ابود بعد االنشقا  وخروج اللوا
املقصود داا  حلزب الفضيلة، تطلَّ  األمر حوايل ثالثة أشهر أخر  حىت ُأسوس  

، مث أالن أن  لن يشارك يف االنتخابات لضيق 1022تشرين األول /احلزب يف أكتوبر
الوقت. يضم املكت  السياسي للحزب كاًل من حماود فتحي، وحماد ابده إموام،  

تات القانون جبامعة األزهر، ود. خالد سعيد )املتحدث باسم اجلبهة السولفية(،  أس
 والناشط حسام أبو البخاري.

 حزب اإلصالح )تح  التأسيس(:

يعترب ممثاًل لتيار السلفية القري  من مشايخ الصحوة يف السوعودية، ويورأس   
سولفيو   اطية ادالن، نائ  احلزب الوحيد يف برملان الثوورة، ويوربز   د. احلزب

                                                 
للازيد حول تاريخ املواجهات بني اجلاااة اإلسالمية والدولة، انظور: بشوري نوافع،     1

. وانظر: ابد املنعم مني ، خريطة احلركوات  230-288 ص اإلسالميون، سبق تكره،
 .وما بعدها 80 ص اإلسالمية يف مصر، سبق تكره،

الغوين.   صفوت ابدضاَّت اللجنة املشرفة الى تأسيس احلزب كاًل من طار  الزمر، و 2
الغين مسؤواًل ان مكتب  السياسي  السالم رئيسًا للحزب، وصفوت ابد واختري نصر ابد
 .ومتحدثًا بامس 
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البحرية كقادة للحزب )هشام برغش نائ  رئيس احلزب، خالد منصور متحودثًا  
رمسيًا، هشام العقدة اضو اهليئة العليا(. شارك احلزب يف حتالف احلريوة والعدالوة   

 وفاز مبقعد وحيد يف حمافظة املنوفية. بوي،االنتخا

 الخالصة
ؤال النهضة الكبري: تبلور التيار السلفي املصري يف سيا  البحث ان إجابة س

"ملاتا تأخرنا وملاتا تقدم غرينا؟" وبالرغم من وجود مدرسة سلفية إصالحية سابقة 
فاختوار مدرسوة    ؛1اتها العقالنية التجديديةنوزالي ، إال أن ، يف جمال ، خاصم 
انتزاها من سيا  تارخيي واجتاااي خمتلف ان  .2أخر  أكثر تقليدية، ونصوصية

جتاااي؛ كاا أن  مل يستطع جتاوز االقتها املعقدة املتااهية الواقع مصر السياسي وا
مع والة األمر ونظام احلكم؛ ما جعل حضوره حصورًا الوى اجملوال الوداوي     

جتاااي، وغاب، مع استثناءات حمدودة، ان مشاركة احلركة الوطنية املصرية، واال
والكراموة  سواء يف سعيها للتحرر واالستقالل، أو يف نضاهلا من أجول احلريوة   

 اإلنسانية.
َحّصن التيار السلفي مواقف  بسياج شراي من الفتاو ، ونظًّر كثريًا خلياراتو   
السياسية قبل الثورة، بل وكثريًا ما هامجت كيانات  األساسية )أنصار السنة، الداوة 
السلفية(، ورموز بارزة في ، املاارسة السياسية لإلسالميني من حيث املبدأ، ومون  

قف، ما جعلها يف متاٍه مع موقف الدولة الرمسي من املعارضة السياسوية  حيث املوا
بشكل اام، واإلسالمية بشكل خاص )سواء اإلخوان أو الرموز السلفية األخر (. 
كاا لعبت حسابات موازين القو  و"جتنُّ  الفتنة والصدام،" وأمهية التربية اإلميانية 

السلفيني السياسية. ولكن، وبوالرغم مون    وَسْبقها، دورًا حامسًا وتربيريًا خليارات
تلك، أظهر التيار السلفي الرمسي )أنصار السنة(، والسكندري )الداوة السولفية(،  

فاملقوالت التربيريوة، والفتواو     .كانون الثاين/براغااتية مدهشة اق  ثورة يناير
                                                 

املنعم الشحات أن "العقالنية" من شوائ  الشرك والبدع، اليت هتتم الداوة  ير  م. ابد 1
سة ما نأيت منوها  املنعم الشحات، السيا السلفية بتصفية املنهج السلفي منها. انظر: ابد

 .وما َنذدر، سبق تكره
. وحماد ااارة، تيارات (1022مكتبة وهبة، )القاهرة: حماد ااارة، السلف والسلفية  2

 .348-157و 132-188، (1022دار الشرو ، )القاهرة: الفكر اإلسالمي 
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الت ما الشراية، اليت حصَّنت خيارات ما قبل الثورة، ُوِظفت هي تاُتها إلنتاج حتو
"موازين القو " تغريت، و"جتنُّ  الصدام" مل َيُعد خيارًا، ألن الفرصوة   .بعد الثورة

قد واتت لتواجد التيار السلفي يف املشهد؛ وأصبحت اجملالس التشوريعية بالتوايل   
وسيلة احلفاظ الى الشريعة، فضاًل ان اإلقرار يف برامج األحزاب السلفية جمتاعوًة  

الدميقراطية، املواطنة... إخل(. وقد متت هذه التحوالت دون مببادئ طاملا رفضوها )
أية مراجعة حقيقية إلرث املاضي، ومل توضع يف سيا  اجتهاٍد جديد، بل ُروِّج هلا 

 .1بااتبارها برهانًا الى سالمة وصواب االجتهاد القدمي
ُهم ني، بل َتْجَاَعاال َيْجَاع السلفيني تنظيٌم مؤسسي مثل تنظيم اإلخوان املسل

ُسْلطة الفتو ، وقوة الدليل الشراي، وهو ما يتسب  يف إرباك حقيقوي لشوباب   
السلفيني يف تعاطيهم مع الشأن السياسي؛ فان غري املقبول أن ُتنقدض فتو  بقورار  
سياسي، وال ميكن أن ُيدَحض دليل شراي بواواءمات سياسية. كاا أن اخليارات 

  الشراية. ومع خوض غاار ممارسوة  السياسية ال ميكن التوحد خلفها، كالفتاو
سياسية ال جمال فيها لليقني، يفقد التيار السلفي تكتل  الذي ميوزه يف انتخابوات   
جملس الشع ؛ فحزب النور، الذي ااتاد الى رصيد شويوخ السولفية والوى    
خطاب اهلوية، وحصد منفردًا مثار سنوات طويلة راكات اال أطيواف التيوار   

فس  مضطرًّا الختات قرار سياسي دون غطاء واضو  مون   السلفي املتنواة، وجد ن
 .2املشايخ، ودون إمجاع حقيقي داخل الشارع السلفي

ما زالت احلالة السلفية املصرية حبلى بتحوالٍت جديدة؛ فاخلطاب الفضفاض، 
إىل اة الرباغااتية تفِرض الى اخلطاب املثايل ضرورات الواقع؛ باإلضوافة  نوزوال

سية، مبا يعني  تلك من ادم حسوم اخليوارات السياسوية    حداثة املاارسة السيا
                                                 

 يصر قادة الداوة السلفية الى أن األحداث أثبتت أن ابتعادهم ان ممارسة ابثية كانت 1
اخليار األفضل، وال ُيلتفت إىل أن خيار االنعزال مل يكن ليولد ثورة، أو تغويريًا. ومون   
املفارقات، أن الداوة السلفية ظلت طوال أيام الثورة ترفض املشاركة يف املظاهرات، يف 

 .الوقت الذي تنتظر في  جناح املتظاهرين يف حركتهم وحتقيق مطالبهم
الى ضبط تنظياهم وتوحيدهم الى قرار اجلاااة الوذي   قارن مثاًل بني قدرة اإلخوان 2

أثار جداًل واسعًا، وبني اجز الداوة السلفية وحزب النور ان مواجهة القوااد بقورار  
مربر سياسيًا، لكن  خمالف ألدبيات سابقة رفضت التحالف مع الليرباليني مون منطلوق   

ة الشيخ فوزي السوعيد(  شراي. والى سبيل املثال ترك كثري من شباب القاهرة )تالمذ
 .مساايلإبوي حزب النور بسب  موقف  من حازم صالح أ
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االستراتيجية بعد؛ وهو ما قد يدفع باجتاه مزيد من إاادة التاوضوع يف اخلارطوة   
السلفية من خالل حتالفات ومتايزات جديدة، ورمبا انشقاقات، لن تقتصر رمبا اون  

تبااو   انشقا  حزب الوطن. يراهن التيار السلفي الى متاسك قواه واصوطفاف أ 
خلف سردية الشريعة واهلوية، لكن املاارسة السياسية اليومية واالختيار بني بدائل 
إجرائية وتكتيكية يف واقع قلق غري مستقر، كاا يف الشأن املصري بعود الثوورة،   
سيجعل األحزاب السلفية مضطرة لالصطفاف حول أجندات سياسية بعيدة اون  

 املشايخ، وسلطان الفتو  والدليل.فضاء اهلوية الطوباوي، وبعيدة ان سلطة 
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 الفصل الرابع

 أحمد محمد الدغشي

  

                                                 
 احلركات اإلسالميةيف ص صختم ،أستات جبامعة صنعاء. 
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بدأت احلركة السلفية يف اليان يف مطلع الثاانينات بزاامة الشويخ الراحول   
ىل إابد الرمحن مقبل بن هادي الواداي كحركة سلفية تقليديوة، هتودف   بوي أ

تركز اهتاامها مبباحث العقيودة وصوراع الفور      العال الداوي واخلريي، وقد
ة، يسالمية القدمية. مل تنشئ أي من الفر  السلفية حزبًا سياسيًا قبل الثورة الياناإل

بل كانت يف غالبها تعتقد بتحرمي املعارضة السياسية وآلياهتا احلزبية، بل ومظاهرها 
اي. ولوذا، فقود   احلاكم الشر نحتجاجية بااتبار أن هذه النشاطات خروج ااال

داات أغل  اجلاااات السلفية التقليدية النظام السابق. إضافة إىل تلك، متيوزت  
 نقسامات املتتالية، قبل الثورةالتيارات السلفية يف اليان بكثرة صرااات القيادة واال

تيارات سلفية خارج اليان. بعد اندالع حركة ل ةبعا؛ كاا أهنا يف الغال  توبعدها
ة، أحدث مناخ الثورة والتغيري انقالبًا فكريًا لد  كثري من اجلاااوات  الثورة العربي

زال مجااوات  ال تو  السلفية يف اليان، حيث كون بعضها أحزابًا سياسية، بيناوا 
 بوي.أخر ، ختوض صرااات فكرية لتتجاوز الفتاو  السابقة بتحرمي العال احلز

كة السلفية يف اليان تقدم الصفحات التالية رؤية نقدية للتطور التارخيي للحر
ومرجعيتها الفكرية؛ كاا ترصد االنقسامات املتعددة يف صفوفها وأسوباب هوذه   

مات. وتتبع بالنقد والتحليل التحوالت الفكرية ألهم اجلاااات السولفية،  ااالنقس
 سياا بعد اندالع الثورة اليانية.

 السلفية التقليدية وفصائلوا:

ابد الرمحن مقبل بن هادي بوي يخ الراحل أمتثل السلفية التقليدية بزاامة الش
وقود بودأت مطلوع     .( النواة األوىل للداوة السلفية باليان1002 )تالواداي 

الثاانينيات مع اودة مؤسسها من السعودية، وتتسم باهتاامها التقليدي مبباحوث  
العقيدة، وصراع الفر  اإلسالمية الغابرة. هذا، إىل جان  مساندة النظام السياسي 

قائم، وحترمي املعارضة السياسية وآلياهتوا احلزبيوة، ومظاهرهوا االحتجاجيوة     ال
احلاكم الشراي ومنازاة ألويل األمر.  نواجلااهريية، بوصف تلك كل  خروجًا ا
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بعد وفاة الشيخ الواداي مبكة املكرمة، إثر مرض اضال، حدث انقسام يف مجاات  
الرمحن حي  احلجووري، الوذي    شّقها إىل قساني: أحدمها يتزاا  الشيخ أبو ابد

زام أن لدي  وصية من الشيخ خبالفت  وقيادة اجلاااة اق  وفات ؛ واآلخر توواله  
)تو األصل املصوري(.  بوي الشيخ أبو احلسن مصطفى بن إمساايل السليااين املأر

وقد استاد كال املتنازاني مشرواية زاامت  من خارج احلدود اليانية، أي من قبل 
ن هادي املدخلي، األستات باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ورااوي  الشيخ ربيع ب

الداوة السلفية التقليدية يف السعودية وخارجها. لكن احلجوري متّكون ألسوباب   
وإلصواق  أقووااًل    بووي، اّدة، من بينها رمبا سبق  إىل املدخلي قبل خصا  املأر

من مثول موا ورد يف بيوان    تبدو شنيعة اند أرباب الداوة ودااايها، بوي باملأر
1001حزيران /يونيو 24 - هو2413من ربيع اآلخر  3أصدره احلجوري بتاريخ 

1 ،
أقدم الى فواقر يف منهج أهل السّنة خرج هبوا اون   بوي وفي  أن أبا احلسن املأر

أصوهلم املعروفة؛ حيث يسعى ليجاع كل الطوائف يف إطار أهل السنة، ويسوتغل  
 .2ل أنصاره، وحنو تلك من التهم الفكرية والسلوكيةأموال مجعية الرّب يف تكتي
فلم يستسلم الهتامات احلجوري، بل أصودر اوددًا   بوي أما أبو احلسن املأر

قارب العشرين من أشرطة التسجيالت الصوتية )الكاسيت(؛ وهوي ابوارة اون    
تسجيالت جللسات اقدها مع بعض أنصاره، أطلق اليها انوان "القول األموني يف  

ن املبني"، وصف فيها خصوم  بأهنم حدَّادية ُمغالية )نسبة إىل دااية غواٍل  صد العدوا
من أتباع املدخلي ظهر باملدينة املنورة قبل سنوات ُيداى حماود احلدَّاد(. كاا دافوع  

 -ان نفس  وفكره، موجهًا اهتامات مقاِبلة للحجوري ومن يشايع ، معلنًا بوي املأر
ان اختالف  الكلي مع الشيخ ربيوع   -املدخلي  بعد أن أدرك أن احلجوري سبق  إىل

للحجوري، حبس  مقالة صوحفية  بوي هتامات املأرااملدخلي. وميكن تلخيص أبرز 
بشق الصوف   ،3نشرت يف صحيفة البالغ اليانية، بعنوان "شبهة فاسدة والرد اليها"

                                                 
 24املوافق  وه2413من ربيع األول  3 ،منشور منفصل": هذا بيان للناس"احلجوري،  1

 .1001 حزيران/يونيو
مون ربيوع األول    3 ،صول" منشوور منف : هذا بيوان للنواس  "احلجوري،  ،راجع 2

 .1001 حزيران/يونيو 24املوافق  وه2413
  متوووز/يوليووو 13 صووحيفة الووبالغ اليانيووة، "شووبهة فاسوودة والوورد اليهووا"، 3

1001. 
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موع   ستسالم للشيخ ربيع املدخلي، والتقليد األااى لتوجيهات  وأوامره؛السلفي، واال
وصف خصوم  من أتباع احلجوري بأهنم يتايزون يف خالفهوم بوالنفس القوومي    

 اجلاهلي.
يبحث ل  ان ظهر جديد، بوي اق  تلك االنقطاع يف العالقة، بدا أن املأر

ما دفع  ليتج  حنو مجعية احلكاة الياانية اخلريية، فعقد معها حتالفًا معلدنوًا يف وادي  
الشويخ   صاغ ، 1004آب /أغسطس 5-2418من مجاد  اآلخرة  11حضرموت، 

 بوي،احلسن املأربوي سعد احلايد )من الااء العربية السعودية(، بتوقيع الشيخ أ
من طرف، والشيخ أمحد املعّلم، أمني اام مجعية احلكاة حبضرموت، من الطورف  
اآلخر، وحبضور أبرز قيادات اجلاعية يف حمافظيت إب وتعز. وظهرت آثوار تلوك   

خالل األنشطة املشتركة بني اجلهتني، وبلغت إىل حّد التااهي  من الحقاالتحالف 
 أحيانًا.

، قد 1022شباط /وُيالَحظ أن قيام الثورة الشعبية السلاية منذ منتصف فرباير
بوي انعكس الى كل مكونات العال السلفي، ومنها الفصيل احلسين )نسبة إىل أ

ًا اسم "رابطوة أهول   وإن كانوا قد أطلقوا الى أنفسهم مؤخر بوي،احلسن املأر
احلديث"(؛ حيث تذبذبت مواقف أتباا  تبعًا لالضطراب العام لد  قيادتو  يف  

إىل  -ألتبواع  إىل ابالنسوبة   -أكثر من حمطة ومنعطف. ويبدو أن تلك ُيعَز  
ضعف الرابط الفكري بني أفراد التيار؛ إت لوحظ أن بعضهم ظل متجهوًا حنوو   

وغدا مخسة منهم  .دود حنو مجعية اإلحسانمجعية احلكاة، فياا اجت  بعض آخر حم
من ضان قوام احتاد "الرشاد السلفي" اجلديد، الذي يكاد يسويطر اليو  تيوار    
اإلحسان بالكلية. كاا أصب  بعضهم واحدًا من مكونات الساحات الثوريوة يف  
بعض احملافظات، فياا غدا بعضهم اآلخر جزءًا من اخلطاب الوواظي الرمسوي،   

ما يكون يف احلالة اإلاالمية الرمسية املنظاة للنظام السابق ضد  الذي جتسد أكثر
خصوم  السياسيني وشباب التغيري. وُيالحظ حضور الفصويل السولفي التوابع    

بصورة اامة يف حمافظة مأرب؛ حيث معقول انطالقوة   بوي احلسن املأربوي أل
ة هلم دور يف املواجهو  كاناحلسن ومركزه، مث حمافظة اجلوف؛ كاا بوي داوة أ

يف منطقة كتاف مبحافظة صعدة مع احلوثيني، وهي منطقوة   ترااملسلحة اليت د
 الى متاس مع اجلوف.
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قد استطاع أن حيقق حضورًا الى تلوك النحوو،   بوي وإتا كان فصيل املأر
وخاصة يف حمافظة مأرب، وإن بدا مشتتًا وخمتلفًا مع كثري من فصوائل السولفية،   

جوري قد اصطدم جبايع الفصوائل السولفية   القدمي منها واجلديد؛ فإن فصيل احل
يف مركزه الرئيس بدماج، حيث كان  احلجوري احنصر حضور .التقليدية األخر 

املؤسس الواداي، مع فار  أن الواداي كان مسيطرًا الى كل الفروع باحملافظات، 
حني يفتقد احلجوري لتلك السيطرة، نظرًا ملا ُيوَصف ب  من حّدة غري حمتالة يف  يف
زاج، وغلو يف املوقف، حىت إن وصف الغلو صار شارة ُتطلق الي  من قبل غالة امل

آخرين، ممن كانوا رفاقًا أو أتبااًا ل ، اق  وفاة الشيخ الواداي وتسلا  مقاليود  
لكنهم أضحوا اليوم خمتلفني مع ، مثل الشيخ حماد اإلمام )الرميوي(   .مركز دماج

نة َمْعَبر التابعة حملافظة تمار، والشويخ ابود   أحد أبرز دااة السلفية التقليدية مبدي
الرمحن بن مراي العدين )اللحجي( يف قرية الفيوش، بني حمافظيت حلج وادن، وهو 

الداايوة  بوي رجل تو حضور وتأثري، وكذا الشيخ حماد بن ابد الوهاب الوصا
ز األقدم من السلفيني يف مدينة احلديدة ااصاة حمافظة احلديدة، وهو من أكرب رمو

 السلفية سنًّا، ودااية متجول، وإن ظل مركزه مبدينة احلديدة.
وإتا كانت هذه هي تراتبية الفصائل السلفية التقليدية يف بعوض احملافظوات   
اليانية وأوزاهنا النسبية؛ يظل للشيخ احلجوري احلضور األول يف املرحلة الراهنوة،  

ااة احلوثي ل  وألتباا  من حيث ادد أتباا  ومؤيدي ، وُيعَز  تلك إىل مالحقة مج
يف حمافظة صعدة، ما أد  إىل توسيع التعاطف مع الرجل ومجاات . وبعد أن كوان  
حضور احلجوري قد شهد تراجعًا يف السنوات األخرية الوى مسوتو  املشوهد    
السلفي التقليدي الى خلفية اخلالف مع مجيع فصائل السلفية التقليديوة؛ ميكون   

ارة الى مجيع أقران ، نظرًا لدخول متغّير احلوثي الوى  القول إن  استعاد موقع الصد
 خط املواجهة.

 مستقبل السلفية التقليدية:

يبدو أن تيار السلفية التقليدية ينتقل من ضعف إىل ضوعف، الوى املود     
مون اجلهوة    -املتوسط، بسب  التشرتم العاصف يف داخل  من جهوة، وألّنو    

ومادي من وراء احلدود، وهو داوم  يستند يف العادة إىل دام معنوي  - األخر 
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مرهون مبصاحل الداااني ومد  حتقيق هذه املصاحل الى يد هذا الفصيل )الديين أو 
السياسي( أو تاك. كاا أن خروج حليف السلفية التقليدية األكورب، رأس النظوام   
السياسي السابق، من السلطة، وحتول فلول  إىل دام خصوم السلفية من احلوثيني، 

ريًا يف موازين القو  لصاحل اخلصم احلوثي. وتقف السلفية التقليدية اليوم أحدث تغي
أمام امتحان صع  ألدبياهتا النظرية، اليت تأمر بالساع والطااة للحاكم حوىت وإن  

 وصل إىل احلكم بطريقة غري شراية، وإن خالفها االاتقاد، درءًا للفتنة.

 السلفية الجديدو:

ًا يف الرؤ  واملفاهيم الوى مقووالت السولفية    متثل السلفية اجلديدة انقالب
 التقليدية. وميكن إجياز أبرز فصائل السلفية اجلديدة الى النحو التايل:

 جمعية الحكمة اليمانية الخيرية:

متثل مجعية احلكاة الياانية اخلريية أقدم منوتج للسلفية اجلديدة اخلارجة مون  
بقيادة  2770 آب/أغسطس 12يف اباءة السلفية التقليدية؛ حيث أالنت ان نفسها

بعض الوجوه اليت تتلاذ بعضها الى يدي الشيخ املؤسس للداوة السلفية بعاموة،  
مقبل بن هادي الواداي. ومن أبرز هؤالء: ابد اجمليد الرميي، وحماود املهودي،   
واقيل املقطري وسواهم. وللجاعية العديد من املناشط والفعاليوات والودورات   

تقوم هبا ارب معاهد ومراكز الاية وإاالميوة، منتشورة اورب     العلاية والتربوية،
حمافظات إب وصنعاء وادن وحضرموت واحلديدة، ناهيك ان تعز الويت متثول   

 منطلقها األساس.
أالنت مجعية احلكاة منذ األيام األوىل أن مهاتها باألساس خريية، مث الايوة  

 .ث اإلاوالن الرمسوي  داوية تربوية، أي أن ال صلة هلا بالعال السياسي من حيو 
وامتازت منذ تلك احلني مبتابعتها شب  املؤسسية جلاعية إحياء التراث بالكويوت يف  
اجتهاداهتا؛ غري أن املفارقة األكرب تبدو يف أن أبرز الشخصويات توأثريًا يف مسوار    
اجلاعية يف السنوات األوىل لنشأهتا، الشيخ الكوييت )تو األصل املصري(، ابد الرمحن 

جتهادات األكثر إثارة للجدل يف الوسط السلفي منوذ  الق، وهو صاح  االابد اخل
وقت مبكر؛ حيث داا قبل حنو ثالثة اقود إىل خوض العال السياسي بكل تبعاتو .  
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وتربز هذه املفارقة يف أن  الى حني متيز الشيخ ابد اخلوالق ومجعيتو  يف الكويوت    
نأ  بنفسها االنية ان الدخول بالسبق يف املشاركة السياسية، ظلت مجعية احلكاة ت

يف الساحة السياسية، مع ممارستها للسياسة مواربة، كاوا يقوال. ويف سويا  أداء    
اجلاعية، والى خالف أهدافها املعلنة، مارست اجلاعية السياسة الى حنو متسق بني 
قياداهتا مجيعًا. ولعل أبرز شاهد الى تلك أن بعض قيادات اجلاعية يف كل من تعوز  

وإب، مثل اقيل املقطري، ومراد القدسي، وابد اهلل بن غال  احلاوريي،   وصنعاء
وقفوا صراحة مع الثورة الشعبية السلاية ومطال  شباهبا منذ األيام األوىل لقيامهوا؛  
كاا اخنرط بعض أفراد اجلاعية ضان شباب الثورة حتت اناوين ائتالفيوة اودة يف   

مثل الشيخ حماد املهودي يف إب،  بعض احملافظات. ولكن قيادات أخر  للجاعية، 
جتاه اآلخور  وقفت مع اال -الى تفاوت بينهاا  -والشيخ ابد العزيز الدبعي يف تعز 

اهلل صاحل، وجتنبت مشوايعة حركوة    اهلادف إىل إبقاء نظام الرئيس السابق الي ابد
الثورة والتغيري. وجتدر اإلشارة إىل أن الشيخ املهدي وقف أثناء الثوورة إىل جانو    

لعلااء املوالني للسلطة حتت انوان "مجعية الااء اليان"، وهم من ناصوروا رئويس   ا
"البالطجة"،  اجلاهورية السابق وأيدوا شرايت ، وسّوغوا ل  وجنوده، ومن ُارفوا بو

 17ممارساهتم ضد املتظواهرين، وأصودروا بيانوًا شوهريًا هبوذا اخلصووص يف       
1022أيلول/سبتارب

هدي الى بيان "هيئة الااء الويان"  حني حتفظ الشيخ امل يفو .1
، املناصور  1022تشرين األول/أكتوبر 3بقيادة الشيخ ابد اجمليد الزنداين، الصادر يف 

وهي جبهة اريضة تضم الااء من اإلصالح والسلفية اجلديودة بشوقيها،    ،2للثورة
احلكاة واإلحسان، وشخصيات مستقلة؛ مل جيد الشيخ حرجًا يف التوقيع الى البيان 

خر جلاعية الااء اليان املوالية للسلطة ورأس نظامها السابق، مع ما يف البيان مون  اآل
إباحة لقاع املتظاهرين ووصفهم بالبغاة وحترمي املسريات والتظاهرات، ووصف قتول  
اجلنود للاتظاهرين باجلهاد. ومل َيُفت املهدي القول بأن هذا موقف أغلبية السولفيني  

 .3ف السلفي الياينيف مجعية احلكاة أو االئتال
                                                 

 .1022 أيلول/سبتارب 17بيان مجعية الااء اليان،  1
 3بقيوادة الشويخ ابود اجمليود الزنوداين،       ،للثورة ةبيان هيئة الااء اليان، املناصر 2

 .1022 تشرين األول/توبرأك
 .1022 تشرين األول/أكتوبر 28حوار مع الشيخ املهدي،  ،صحيفة الشاوع 3
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ختالف وميكن القول إن مجعية احلكاة معرضة النقسامات، وتلك بالنظر إىل اال
سوياا بعود    البّين بني قياداهتا يف قضايا كلية، كاملوقف من الثورة الشعبية السلاية، ال

 انتصار الثورة وخسارة الرهان الى بقاء نظام الي ابد اهلل صاحل لد  بعض أطرافها.

 رية والبناء:حركة الح
مثة فصيل جديد حمدود ظهر يف مدينة إب ُيداى حركة احلرية والبناء السلفية، 
يرأس  الشيخ حي  الوجي ، أحد وجوه سلفية احلكاة. وهتتم احلركة الوليدة بالعال 

جتاااي، كاا أن هلا اجتاهًا سياسيًا تبلور من رحم ائتالفات الثورة. ويلاس هذا اال
ة من الفعاليات واملناشط والكتابات، لعل آخرهوا حوديث   التوج  من خالل مجل

الناطق بامسها حماد أمني از الدين، الذي أالن وقوف  مع قائد اجلويش، املناصور   
للثورة، اللواء الي حمسن األمحر، ودحض يف مقالة ل  هبذا اخلصوص كوثريًا مون   

الفوًا بوني   ومن غري العسري استنتاج أن مثة اخت .1اإلشااات اليت يطلقها خصوم 
 حركة احلرية وتوجهات مجعية احلكاة، رغم أن احلركة حمسوبة الى اجلاعية.

 جمعية اإلحسان الخيرية:
بعد مرور حنو اامني الى تأسيس مجعية احلكاة، أالنت مجعيوة اإلحسوان   

حبضرموت. ويبدو أن ما دفع إىل انقسام  من مدينة املكاّل 2771اخلريية تأسيسها يف 
اة، يعود بالدرجة األوىل إىل متابعة احلكاة الجتهاد مجعية إحياء اإلحسان ان احلك

التراث يف الكويت ورمزها الشيخ ابد الرمحن ابد اخلالق، مبا يف تلوك القبوول   
النظري باملشاركة يف العالية السياسية والعالية الدميقراطية وتأسيس حزب سياسي، 

ابعوا اجتهاد الشيخ حماود  الى خالف قنااة املؤسسني جلاعية اإلحسان، الذين ت
سرور بن نايف زين العابدين )السوري اجلنسية(. ويوصف أاضاء مجعية اإلحسان 

بووي  أحيانًا بالسروريني. وقد كان للشيخ سرور يف مرحلة من املراحل موقف سل
حاد إزاء دخول اإلسالميني العالية السياسية واملشاركة يف العالية الدميقراطية، أو 

هتا. وقد ظل مؤسسو مجعية اإلحسان الى هذا املوقف منذ زمون  أّي من مستلزما
 التأسيس وإىل سنوات قريبة.

                                                 
 .1021 تشرين األول/أكتوبر 25صحيفة أخبار اليوم،  1
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بدأت مجعية اإلحسان انطالقتها من حمافظة حضرموت، حبكم الوالدة، حيث 
كانت ُتعىن بشؤون احملافظة يف البداية، مث مت افتتاح ادة فروع يف شوبوة وأبوني   

 مشل بعض احملافظات الشاالية، مثول  وادن وحلج، إىل أن اتسع نطا  االها حىت
فراوًا   13صنعاء وتعز وإب واحلديدة والبيضاء. وبلغ ادد فروع ومكات  اجلاعية 

ومكتبًا. وميكن القول إهنا متتد الى ربوع األراضي اليانية، سواء يف صورة مجعيوة  
أو ارب شخصيات تابعة هلا. وتضم قيادات مجعية اإلحسان ورموزها بعض طلبوة  

الواداي الكبار، مثل ابد اجمليد الرميي، وابد اهلل اليزيدي، وحماد بن موسى الشيخ 
العامري، وسواهم. الى أن هناك مفارقات الفتة يف مقارنة احلكاة واإلحسوان؛  
فاع أن احلكاة ال ُتخفي متابعتها جلاعية إحياء التراث ورمزهوا املؤسوس ابود    

ات  حول االخنراط يف العال السياسي. الرمحن ابد اخلالق، فإهنا ال توافق  يف اجتهاد
أما اإلحسان، فإن السب  اجلوهري النفصاهلا ان احلكاة هو ااتراضها الى قبول 
 يفاحلكاة )نظريًا( ألطروحات الشيخ ابد الرمحن ابد اخلالق يف العال السياسي، 

حني أن اإلحسان هي اليت برزت يف هذه املشاركة االيًا، ويكاد يكون مثة إمجاع 
 قياداهتا، باستثناءات ال ُتذكر، الى ضرورة املشاركة السياسية وإنشاء حوزب  بني

 الين، وهو ما تبلور يف صيغة "احتاد الرشاد السلفي".

 اتحاد الرشاد السلفي:
، واق  يومني 1021آتار/مارس 24أالن املؤمترون يف اللقاء السلفي العام، يف 
سلفيني، ان إنشاء حزب سياسي من االستااع إىل مسوغات إقامة كيان سياسي لل

حتاد الرشاد السلفي. شارك يف تلك اإلاالن وجوه إحسانية معروفة، أبرزهم اباسم 
حماد بن موسى العامري، وابد الوهاب احلايقاين، وابد اهلل احلاشودي، وابود   
الرب السالمي. كاا شارك إىل جانبهم وجوه من مجعية احلكاوة، مثول اقيول    

خريون هم مون  ، وابد اهلل بن غال  احلاريي، وهؤالء األاملقطري، ومراد القدسي
خرجوا ان رأي قيادات أخر  يف مجعية احلكاة، اليت أبدت حتفظا الى املشاركة. 

 من مجعية احلكاة استقالتهم احتجاجوًا  نين املشاركاالإ كانت يفبيد أن املفاجأة 
بعضًا ممن هو حمسوب  الى خلل يف االية التاثيل داخل اهليئة العليا لالحتاد؛ بل إن

 -الى تيار اإلحسان أيضًا أالن استقالت  كذلك. كاا أالن ابد الرب السوالمي  
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كذلك انسحاب ، ومع  جماواة شباب من اجلنوب، لعودم   -وهو شخصية جنوبية 
جدي برأيهم حلل املشكلة اجلنوبية، وأالنوا بعد تلك قيام  تصورقيام االحتاد بتقدمي 

حتواد،  يف اجلنوب، ما دفع أمني اام اللجنة التحضوريية لال حركة النهضة السلفية 
الشيخ ابد الوهاب احلايقاين، إىل اهتام بعض أولئك بأن لديهم ميوالت سياسوية  

التسليم مبا صرح ب  األمني العام  وقعولئن  .1منسجاة مع الطرح احلراكي املتشدد
ى السلفي املشار للجنة التحضريية للحزب وقت تاك يف حوار صحفي، من أن امللتق

للجنوة  إىل اإلي  قد مّثل كل أطياف السلفية؛ فإن من املتعذر أن يقال تلك بالنسبة 
سياا بعد أن حدثت االيوات   التحضريية، ناهيك ان اهليئة اإلدارية للحزب، ال

 نسحاب.اال
حتواد رغبتو  يف   ، أالن اال1021 آتار/مارس 24يف بيان صادر ان املؤمتر يف 

تشورين  /ر احلوار الوطين، الذي كان من املزمع اقده يف نووفارب املشاركة يف مؤمت
رئيس هيئة االحتاد ضان قوام اللجنة  أصب مث جر  تأجيل . وبالفعل،  1021الثاين 

حتاد وقوف  الصري  مع ثورات الربيوع  الفنية التحضريية للاؤمتر. كاا أالن بيان اال
اء صدرت من القاادة أم من ومل يغ  ان البيان إدانة أااال العنف سو بوي؛العر

 احلوثيني، ودااهم إىل املشاركة يف مؤمتر احلوار الوطين.

 حركة النوضة في الجنوب:
سبقت اإلشارة إىل أن مثة احتجاجًا حدث اق  امللتقى السلفي العام الذي انبثق 
ان  اإلاالن ان احتاد الرشاد، وأن بعض ممثلي اجلنوب من املنوتاني يف أغلبيتوهم إىل   

ر مجعية اإلحسان، اهتاوا اللجنة التحضريية بعدم إيالء القضية اجلنوبية ما تسوتأهل   إطا
هتاام وتقدمي املعاجلة اجلادة. بل صّرح السّيد صاحل يسلم قدار، رئيس حركوة  من اال

النهضة السلفية اجلنوبية، يف يافع وأبني، أن أبرز خالف مع احتاد الرشاد السلفي هوو  
وبية، مشريًا إىل أن موقف الرشاد غري خمتلف ان موقف النظوام  املوقف من القضية اجلن

وقد تدااى، اق  تلك، أولئك املشاركون يف امللتقى وسواهم إلاالن موا   .2السابق
 .1021 آتار/وصفوه بوحركة النهضة يف اجلنوب، وتلك يف مارس

                                                 
 .1021 آتار/مارس 17 صحيفة األهايل، 1
 .1021 حزيران/يونيو 12صحيفة أخبار اليوم،  2
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ويف حوار صحفي مع األمني العام املسااد للحركة، والناطق الرمسي بامسهوا،  
نفصال ان الدولة ، أكد الى خيار اال1021 آتار/مارس 18سيد الي األمحدي، ال

يف وقت  جر املركزية يف الشاال، مؤكدًا مشاركة حركت  يف حوار القاهرة الذي 
بشأن املوقف مون   بوي،سابق مع كرب  الفصائل اجلنوبية املعروفة باحلراك اجلنو

نفصوال أمورًا   الوحودة أو اال  ةلالوحدة اليانية. وبرأي السيد األمحدي تعترب مسأ
ويتحدث يف شأن الوحودة مبفوردات احلوراك     .خاضعًا ملقياس املصاحل واملفاسد

القيد(، مصرِّحًا بأن الوحدة اليانية االندماجية اليت  -اإلحلا   -االنفصايل )الضم 
. أموا اون وجوود احلركوة اجلغورايف      2774انتهت يف حرب  2770متت يف 

ة، حبس  األمحدي، فرواًا ستة، لكنها ما تزال حمصوورة  جتاااي، فإن للحركواال
يف ادن وما جاورها؛ ولعل  يشري بذلك إىل حلج وأبني ويوافع والضوالع. ويقوّر    
األمحدي أن احلركة مل تصل بعد إىل حضرموت، لكن  يعود بتحقيوق تلوك يف    
املستقبل القري . وحبس  األمحدي، ستعال احلركة الى توسيع قاادهتا، وإاوادة  

يكلتها، إىل جان  التنسيق احلثيث موع بقيوة الفصوائل اجلنوبيوة خبصووص      ه
 .1االستحقاقات املرتقبة

ُيَتوقدع أن تواج  مجعية اإلحسان، ومن ضانها احتاد الرشاد، حتديات اودة يف  
سياا يف احملافظات اجلنوبية. وما مل يفلو  موؤمتر    املستقبل القري  واملتوسط، ال
ومن ضان  حركة النهضوة   بوي،غض  الشارع اجلنواحلوار الوطين يف امتصاص 

السلفية هناك، فإن كل اجلهود اليت بنتها اجلاعية ارب العقدين املاضويني سوتذه    
مجعية اإلحسوان، أم   أوساط زلزاال، سواء يفبوي نفصال اجلنوهباء، وسيشّكل اال

 احلكاة، أم الى مستو  العال اإلسالمي يف اليان بصورة اامة.

 عد الثورو:اصطفافا  ما ب
خالصة القول، إن أهم ما مييز القو  السلفية يف االقاهتا مع القو  اخلارجية 
 .هو املراوحة بني التبعية السياسية ألنظاة نافذة يف املنطقة وحماولة الفكواك منوها  
وتترك هذه املراوحة تأثريها الى االية التحول السياسي اليت يشهدها اليان؛ حيث 

ية يف إااقة االية التحول، كحال السلفية التقليدية، نظرًا يسهم بعض القو  السلف
                                                 

 .1021 آتار/مارس 18 ،"ادن جتاعنا"صفحة  1
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ااجها، مون االيوة   نوزاالرتباطها جبهات إقلياية ال ختِفي حتفظها، إن مل يكن 
بعوض   -ويصع  االسوتثناء العالوي هنوا     -التحول السياسي. وإتا استثنينا 

خارطوة  الشخصيات القيادية تات التأثري يف مسار مجعية احلكاة الياانية ورسوم  
مع االية التحوّول   -وال يزال  -حركتها وتفاالها؛ فإن اجتاه أغل  أفرادها كان 

السياسي يف البالد. أما خيار مجعية اإلحسان فلم يدع جمااًل للشك بأن  مع االيوة  
التحول تلك، مع وجود بعض األفراد ممن يعارضون هذا املسار، لكن أثرهم حمدود 

 ااومًا.
ين يف املواقف من االية التحول الكلية يف البالد تأثريه وال شك أن لذلك التبا

الى االقة كل مجااة من تلك اجلاااات ببعضها، حيوث أسوهم يف   بوي السل
تشرتمها. وقد كان الراحل الشيخ مقبل بن هادي الواداي يردد خلصوم  من مجعية 

حماود   احلكاة أن ابد الرمحن ابد اخلالق قد اشتراهم بدنانريه، فريد الي  الشويخ 
املهدي بأن فصيل الشيخ الواداي اشتراه ربيع بن هادي املدخلي برياالت . وأحدث 
تلك التنازع تأثريًا يتراوح بني اإلجيابية والسلبية فياا يتعلوق بوالقو  السياسوية    
األخر  الى الساحة الوطنية. فان الزاوية اإلجيابية، دفع التنازع بعض القو  للنظر 

عض دول الثورة العربية، كاا حدث يف حالة احتاد الرشاد إىل ما جر  وجيري يف ب
الذي مل ُيْخِف إاجاب  وتأثره حبزب النور السلفي يف  -الى سبيل املثال  -السلفي 

مصر، وهو ما دفع  إلاالن حزب سياسي، غدا مسّجاًل ضوان قيود األحوزاب    
السلفية اليانية فيتاثل يف االقة بعض القو  بوي السياسية اليانية. أّما التأثري السل

بالقو  السياسية األخر ، من حيث إصرار خطاب السلفية التقليدية الى البقاء يف 
خانة الرفض ملسار الثورة، واالصطفاف مع النظام السياسي السابق ضد خصووم   

 من شباب الثورة واألحزاب السياسية املناصرة هلا )أحزاب اللقاء املشترك(.
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سياا مع نودرة   يكتنف البحث يف موضوع السلفية الكثري من الصعوبات، ال
الكتابات يف هذا اجملال. وجند لزامًا قبل البحث يف هذا املوضوع أن نقدم ل  ببضع 

بل واخلاطئة يف مقدمات جندها ضرورية، لتجن  الكثري من التحليالت غري الدقيقة، 
غال  األحيان، فياا يتعلق بطبيعة اجلاااات املسلحة السنية يف العرا  واالقتوها  

 بالسلفية.
املقدمة األوىل: أن السنة يف العرا  ااومًا يتاوذهبون باملوذهبني الشوافعي    
واحلنفي، فياا ادا مدينة الزبري جنوب البصرة الويت ينحودر أهلوها مون جنود      

نبلي. ومن املعروف أن املذه  احلنبلي هو الوذي أنوتج   ويتاذهبون باملذه  احل
 الوهابية )ابن تياية كان حنبلي املذه  أيضًا(.

املقدمة الثانية: كان هناك نوع من العداء للوهابية بسب  الغارات الكثرية 
اليت شنها "اإلخوان الوهابيون" الى العرا ، سواء يف املناطق احلضورية أو يف  

ى أطراف الصحراء الفاصلة بني العرا  واملالكوة العربيوة   العشائر املنتشرة ال
ويروي ياسني العاري يف كتاب  "الدر املكنون" أن الوهابيني كوانوا   .السعودية

يظهرون هنا وهناك غرب الفرات فيقطعون الطر  ويغريون الى القور . ويف  
دة هنبوا قافلة كانت قادمة من الشام، بالقرب من بل 2500إحد  الغارات اام 

اانة، وقتلوا اددًا من العانيني، وأغاروا الى اانة نفسها وهنبوا بعض بيوهتوا  
وقتلوا أربعني شخصًا من سكاهنا، وأغاروا الى كبيسة ولكنها قاتلتهم فولووا  

. وتكر الشاار صكار الكبيسي يف إحد  قصوائده واقعوة مهامجوة    1األدبار
 يقول .قتلوا مائتني منهم الوهابيني ملدينة كبيسة وكيف ردوهم خائبني بعد أن

 :الشاار الكبيسي
 ما مسعت ابن سعود يوم الدخن ثار

                                                 
نقاًل ان الي الوردي، حملات اجتاااية من تاريخ العرا  احلوديث )قوم: انتشوارات     1

 .2/255(، وه2423الشريف الرضي، 
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 أگفا وفوده مننا بس ونا
 تسعني ليلة وأشه  املل  يندار

 واللي ينام نطري النوم انا
 صحنا اليهم صيحة جتلي املرار

 ميتني نگااًل لفتيلة دفنا
بني العورا  وجنود    2711ولعل  من املعلوم أن معاهدة العقري اليت وقعت اام 

الوى أطوراف    جندغارات الوهابيني من  والكويت وبريطانيا، كان سببها املباشر
 .العرا  والكويت

اة السلفية بناوتجهوا  نوزاملقدمة الثالثة: مل يعرف العرا  السين يف تارخي  ال
 إال يف حدود ضيقة كاا سنبني الحقًا. بوي،الوها

خمتلف احلركات واألحزاب اإلسالمية السونية يف   : مل تستطعةرابعاملقدمة ال
من املهم مالحظة أن الناوتج األكثر العرا  أن تنتشر أفقيًا إال يف حدود ضئيلة. و

)تأسوس  راديكالية لإلسالم السياسي السين، الذي مثل  حزب التحرير اإلسالمي 
، وكان يف مرحلة سابقة الى ظهور السلفية اجلهادية بصيغتها القائاة (2783م اا

احلزب اليوم، مل يص ، تنظيايًا، جناحًا كبريًا يف العرا . وينطبق األمر نفس  الى 
(. فقد هيانت األحزاب األيديولوجية العلاانية الى 2730اإلسالمي )تأسس اام 

(، 2734زب الشيواي العراقي )تأسس اام الساحة السياسية يف العرا  متامًا: احل
ودخل العرا  بعد وقت  2747االشتراكي )تأسس اام بوي وحزب البعث العر

ودخلوت العورا  اوام     2745قصري(، وحركة القوميني العرب )تأسست اام 
2788.) 

 البحث عن تاريخ
حتاول الكتابات النادرة ان تاريخ السلفية يف العرا  إثبات تواريخ "قودمي"   

فية يعود إىل ما قبل ظهور الداوة السلفية للشيخ حماد بون ابود الوهواب    للسل
منتصف القرن الثامن اشر. بل يؤكد البعض أن السلفية إمنا أي حاويل ( 2772 )ت

 .1بدأت من العرا ، ويتداول احلديث ان "سلفية اراقية خالصة"
                                                 

 لقاء مع الشيخ ابد احلايد نادر. 1
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جرة يتحدث اباس العزاوي ان "سلفيني" اراقيني يف القرن احلادي اشر لله
ابد الوهاب، لكنها حوربت من العلااء السنة فضواًل  بن سبقوا داوة الشيخ حماد 

 .1ان حماربة الدولة العثاانية هلا
ويتحدث الباحث املعروف حماود شيت خطاب، يف حبث  املوسووم "اإلموام   
حماد بن ابد الوهاب يف املوصل" ان قدوم األخري إىل املوصل والدراسة الى يود  

ايلي، وأن  تأثر خالل مكوث  يف املوصل مبا يساي  "الداوة السولفية"  املال محد اجل
مقاومة نفوت املشوايخ أصوحاب الطور     للشيخ أمحد بن الكولة اليت ااتادت "

الصوفية، ومقاومة تقديس مراقد األولياء، وتنقية الدين مون البودع بوالعودة إىل    
اد بن ابد الوهواب  ينتهي الباحث إىل أن الشيخ حمو .2التاسك بالكتاب والسنة"

"ال ري  أن  قد تأثر هبذه الداوة للتشاب  التام بني آرائ  اليت داا إليها فياا بعود،  
وبني مبادئ سلفيي املوصل، الدااية إىل نبذ زيارة القبور وبناء القبواب وتكوبري   
العاائم وتوسيع ثياب الااء الدين، ووضع األسوتار والعاوائم والثيواب الوى     

 .3انة جباه أصحاهبا، والتاسك بالكتاب العزيز والسنة املطهرة"األضرحة، واالستع
كاا يعاد هؤالء الباحثون إىل تأويل بعض اإلشارات السريعة للتدليل الوى  
تأثر العرا  بداوة الشيخ حماد بن ابد الوهاب، فيشري ابواس العوزاوي إىل أن   

ج واملفاوضوة  "األستات ابد العزيز بك بن ابد اهلل بك الشاوي ته  إىل جند للح
سعود، فاقتنع مبذهبهم ومحل  إىل العرا  فصار داايتهم، اقتنع بعود جتربوة    آل مع

سنوات، فلم يكتف باملظاهر والظواهر، وإمنا خالط القوم حىت بلغ مون املعرفوة   
وهو يعتاد هنا الى إشوارة وردت   .4الصحيحة مبلغها، فاختار أن يكون اقيدت "

املااليك ابن سند البصري اند تكره ألحوداث  يف كتاب "مطالع السعود" ملؤرخ 
للهجرة، جاء فيها: "وفيها توج  ابد العزيز بن ابد اهلل بن شواوي إىل   2128سنة 

                                                 
(، 1022ُينظر: اباس العزاوي، تاريخ العقيدة اإلسالمية )الرياض: دار التوحيد للنشر،  1

403-407. 
اإلمام حماد بن ابد الوهاب يف مدينة املوصل )مطبووع ضوان   حماود شيت خطاب،  2

الوهاب، اجلزء األول( )الرياض: ااادة البحث  حبوث ندوة: داوة الشيخ حماد بن ابد
 .2/54(، 2772العلاي جبامعة اإلمام حماد بن سعود اإلسالمية، 

 .58نفس ،  3
 .37م(، 2787ي )بغداد، شركة التجارة والطبااة،الثناء األلوسبوي اباس العزاوي، تكر  أ 4
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حج بيت اهلل احلرام وأمره الوزير سلياان باشا بأن مير يف رجواو  إىل الدرايوة،   
ت ويتالقى مع ابد العزيز بن سعود ويكلا  يف ديات من قتلهم من خزااة، وديوا 

سكان النجف وأمواهلم. فلاا قفل من احلج اجتاز بابن سعود، وكلاو  يف هوذا   
بووي  األمر، فقال ل : هذا كالم حمال، ال أدفع الديات املذكورة، إال أن يكون غر

الفرات يل، وشرقي  لسلياان باشا. فانقل  ابن شاوي خبفي حنني، وما استفاد من 
ويشري ابن سند يف موضع آخور   .1يدة"اجتااا  بابن سعود إال أن  رجع متغري العق
ملا أرسل  "سلياان باشوا إىل  هو 2127إىل أن ابد العزيز الشاوي الذي ُقتل سنة 

الوهابية يف جند شرب بعض اقائدهم ظنًا أهنا هي احلق وموا اوداها الباطول...    
ومن  .2لة مسيلاة الكذاب"نوزفهؤالء الوهابيون ال نشك يف أن كل واحد منهم مب

اباس العزاوي قد أوَّل إشارات ابن سند البصري تأوياًل مفرطًا، فوال   الواض  أن
الزمن الذي قضاه الرجل يف الدراية، وال موقع الرجل من املااليك والعثاانيني من 

سعود والوهابية بشكل اام، يتي   آل خلفهم الذين كانت هلم خصومة شديدة مع
سند البصري نفس  يشري إىل أنو    ل  القيام بدور الدااية للفكر السلفي. بل إن ابن

رثى شخصيًا ابد العزيز الشاوي وأخاه حماد بقصيدة مطولة، وهو أمر ما كوان  
ميكن البن سند القيام ب  لو كان مقتنعًا بأن ابد العزيز الشواوي كوان داايوة    

 للوهابيني الذين وصفهم بأقذع الصفات.

اود سوعيد السوويدي    ويشري العزاوي أيضًا إىل تأثر الشيخ السلفي الي بن حم
وهي إشارة تتناقض مع ما نقل ان  ،3( بأفكار الشيخ حماد بن ابد الوهاب2511 )ت
( صاح  تفسري "روح املعاين"، الوذي تلقوى   2581 -2501الثناء األلوسي )بوي أ

يقول األلوسي: "من اإلنصاف القول إن السويدي مل يدنس  .تعليا  الى يد السويدي
 .4"بووي( اهلة، بل لقد كان سلفيًا أمحديًا )الى منهج سنة النقلب  بدااو  الوهابية اجل

 وهي إشارة صرحية تنفي "الوهابية" ان كال الرجلني.
                                                 

د، اختصار: أمني احللوواين،  وابن سند البصري، خمتصر مطالع السعود بأخبار الوايل دا 1
ضان "خزانة التواريخ النجدية"، الشيخ ابد اهلل البسام، دار العاصاة للنشر والتوزيوع،  

 .155 ،، اجمللد السادسوه2427الرياض، 
 .171نفس ، املرجع  2
 .37الثناء األلوسي، بوي العزاوي، تكر  أ 3
 "نشوء احلركة اإلسالمية السنية املعاصرة يف العرا ،"نقاًل ان طار  محدي األاظاي،  4

 .233 ،(1003) 7-5جملة ميزوبوتاميا، 
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الى أن احلقيقة اليت ال ميكن إنكارها، هي تأثر الشيخ حماود شكري األلوسي 
فهو يعاد إىل شرح إحود  رسوائل    بوي،( بالسلفية بناوتجها الوها2714 )ت

الوهاب يف كتاب بعنوان "فصل اخلطاب يف شورح مسوائل   الشيخ حماد بن ابد 
يصف في  األخري بأن  "اإلمام حميوي السونة    ،اجلاهلية للشيخ حماد ابد الوهاب"

ويكشف كتاب األلوسي "غاية األماين يف الورد الوى    .1وجمدد الشريعة النبوية"
اون   النبهاين" مبا ال يقبل الشك توجهات األلوسي؛ فالكتاب مبجال  دفاع شديد

دااة التجديد من السلفيني، حتديدًا ابن تياية وابن القيم، واألهم أننا أمام دفاع ان 
ابد الوهاب نفس ، وهو أمر ليس باهلني يف ظل املوقوف الرمسوي    بن الشيخ حماد

وهم  -العثااين من الرجل. يقول األلوسي: "إن نسبة داو  االجتهاد إىل الوهابية 
افتوراء   - شيخ حماد بن ابد الوهاب يف االاتقواد الى زاا  من كان موافقًا لل

وكذب وهبتان اليهم، فإن أهل جند كلهم الى مذه  اإلمام أمحد بن حنبل رضي 
اهلل تعاىل ان ، مقلدون ل  يف فروع األحكام، وموافقون لو  يف أصوول الودين    

وقد صرح الشيخ حماد بذلك يف كثري من رسائل ، وهوو مل يودع إىل    .واقائده
 .د وال داا أحدًا من الناس إىل تقليده، بل أمر باملعروف وهنى ان املنكور االجتها

فنسبة أهل جند ومن يتبع السنن النبوية إىل الشيخ، واّدهم فرقة من فر  املسولاني  
غري فرقة أهل السنة ظلم وادوان وزور وهبتان. وأاج  من تلك أن النسوبة إىل  

واملوافقوة   .وهاب فهو أبو الشيخ حمادالشيخ ينبغي أن تكون احملادية، وأما ابد ال
يف العقائد واألمر باملعروف والنهي ان املنكر إمنا هي للشويخ نفسو  ال ألبيو ،    
فإطال  الوهابية الى تالمذة الشيخ وموافقي  إما جهل ظاهر، وإما تنابز باأللقاب، 

 .2وكال الوجهني ال خيفى حال "
مبتداة، فينقل ان الشويخ ابود    وهو يدافع ان اهتام النبهاين للوهابية بأهنا

اللطيف النجدي أحد أحفاد الشيخ حماد ابد الوهاب يف كتاب  "منهاج التأسويس  
يف الرد الى ابن جرجيس" شيئًا من سرية الشيخ حماد بن ابد الوهاب: "إن  الوى  

                                                 

(، 1007أبو املعايل حماود شكري األلوسي، شرح مسائل اجلاهلية )صنعاء، دار اآلثار،  1
 .27مقدمة الشارح 

أبو املعايل حماود شكري األلوسي، غاية األماين يف الرد الى النبهاين )دون تكر مكان  2
 .30، 2الطبع ومن دون تاريخ(، ج
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ما كان الي  السلف الصاحل، وأئاة الدين أهل الفق  والفتو  يف معرفة اهلل تعاىل... 
حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيل..."، وهوو يقرنو  هنوا    من غري 

بأصحاب الرسول والتابعني وتابعي التابعني بأمسائهم، ويضيف: "وأموا توحيود   
العبادة واإلهلية فال خالف بني أهل اإلسالم فياا قال  الشيخ وثبت ان  من املعتقود  

ت الشيخ حماد بون ابود   لي "، مث يعاد األلوسي إىل نقل بعض مقوالإالذي داا 
الوهاب لينتهي إىل أن للشيخ "من املناق  وامل ثر ما ال خيفى الى أهول الفضوائل   
والبصائر، وما اختص  اهلل ب  من الكرامة تسلط أاداء الدين وخصووم ابواد اهلل   
املؤمنني الى مسبت ، والتعرض لبهت  وغيبت ... وما حكيناه ان الشيخ حكاه أهول  

 .1لسنة واجلاااة جمااًل ومفصاًل"املقاالت ان أهل ا
ويرفض األلوسي اهتام "الوهابية" بالتكفري، ويعد األمر من "مكايد الغالة" يف 
التشنيع الى أهل احلق ودااة التوحيد من املؤمنني. وينقل األلوسي ان ابن تيايوة  
 أن أصل التكفري إمنا جاء من "اخلوارج والروافض الذين يكّفرون أئاة املسلاني مبا

وا يف الدين"، وأن هذا األمر ليس مذه  أهل السنة واجلاااوة  أيعتقدون أهنم أخط
الذين ال جييزون التكفري مبجرد اخلطأ احملض "فليس كل من أخطأ يكون كافرًا وال 

أما يف مسألة "املورو    .2فاسقًا وال ااصيًا، بل افا اهلل هلذه األمة اخلطأ والنسيان"
مثاًل، فهو "شرك وضالل، يستتاب صاحب  فان تاب ان اإلسالم" من خالل الغلو 

هل العلوم والسونة ال   أوينقل ان ابن تياية يف موضع آخر قول : "إن  .3وإال قتل"
يكّفرون من خالفهم، وإن كان تلك املخالف يكّفرهم، ألن الكفر حكم شراي"، 

ال بد ل  أي  ،4ومن مث فهو ال خيضع لالجتهاد "فال ُيكّفر إال من كفره اهلل ورسول "
 من نص قطعي الثبوت والداللة.

وهو يعلن موقف  من الصوفية بصراحة الى الرغم من معرفت  بأن هذا األمور  
سيغض  أبا اهلد  الصيادي )الصويف وشيخ مشايخ الدولة العثاانية حينها(، ومن 
خلف  الدولة العثاانية، وهو ما يعكس موقفًا سلفيًا متشددًا، يقول: "ومن نظور إىل  

                                                 

 .200 ،71نفس ، املرجع  1

 .17-15نفس ،  2

 .30نفس ، املرجع  3

 .32نفس ، املرجع  4
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وفة زماننا وغالت  وما صرفوه من النصوص إىل ما تقتضي  شهواهتم وبوداهم  متص
 .[يقصد التحريف لكت  الدين] 1رأ  أمرًا منكرًا"

يقرر الباحث طار  محدي األاظاي أن السلفيني العوراقيني خيتلفوون موع    
الوهابيني يف مسألتني: التكفري واملوقف من التصوف؛ فالسلفيون العراقيون حيتفظون 

قات ودية مع الشيعة الذين يكّفرهم الوهابيون، كاا أن أغلبهم الوى االقوة   بعال
تلقى العلم ان شيخ املتصووفة موالنوا    [أبو الثناء]"فاأللوسي  ؛جيدة مع الصوفية

وهو ما نذه  إلي  أيضًا، فانذ  .2خالد النقشبندي، ومل يرفض التصوف كل  أبدًا"
انت مسألة التكفري مثار خالف مع حلظات داوة حماد بن ابد الوهاب األوىل، ك

سلفيي العرا ؛ ففي رسالة حملاد بن ابد الوهاب إىل الشيخ ابد الرمحن بن ابد اهلل 
(، أحد الااء العرا  آنذاك، يبدو واضوحًا أن مثوة حتفظوًا    2508 )تالسويدي 

وأما بالقول: " ها"اراقيًا" الى مسألة التكفري، لذا وجدناه حياول توضي  موقف  من
كفري فأنا أكّفر من ارف دين الرسول مث بعد ما ارف  سب  وهنى النواس انو    الت

. 3وااد  من فعل ؛ فهذا هو الذي أكّفره وأكثر األمة وهلل احلاد ليسو كوذلك" 
ويبدو واضحًا أيضًا أن حماود شكري األلوسي مل يبَق الى هذا التوراث السولفي   

تشيع من جهة، ويقف موقفوًا  العراقي البحت؛ إت وجدناه ينغاس يف الصراع مع ال
مضادًا للتصوف من جهة أخر ، ومها يؤكدان مرة أخر  ارتباط الرجل بالناوتج 

 ي".والسلفي "الوهاب

 مصلحون ودعاو
اانت السلفية يف العرا  من ظاهرة اامة ميزت احلركات واألحزاب العراقية، 

ٍز؛ ومون مث  وهي أهنا أنتجت حركيني ومناضلني من دون إنتاج أي تنظري حملي موا
ظلت هذه احلركات واألحزاب مستوِردة لألفكار والتنظريات ارب االيوة متثيول   
واسعة. يصد  هذا األمر الى احلزب الشيواي العراقي، والقوميني العرب، وحزب 

                                                 

 .18نفس ، املرجع  1

 .233 ،األاظاي، "نشوء احلركة اإلسالمية" 2

الرمحن بن حماد بن قاسم العاصاي النجدي، الدرر السنية يف األجوبة النجدية )دون  ابد 3
 .53-51، 2 (، ج2773، 3مكان طبع، ط
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االشتراكي، وحزب التحرير، واحلوزب اإلسوالمي، وحوزب    بوي البعث العر
"املنظرين احمللويني" هلوذه    ملتداولة لوالداوة... إىل آخر القائاة. واألمساء القليلة ا

احلركات واألحزاب، تظل يف إطار االستثناء الذي يؤكود القااودة؛ فالسولفية    
سياا أن هوذه   العراقية، باستثناء األلوسيني، مل تنتج أي "تنظري" سلفي حقيقي، ال

السلفية ظلت يف إطار العال الداوي الفردي، أو ضان جماميع صغرية، واجوزت  
ل حركة أو تيار فكري. إن أمساء مشايخ سلفيني مثل حماد أمني الوااظ ان تشكي

(، ومحد بن حماود العسوايف   2700 )ت(، وابد السالم حماد الشواف 2583 )ت
(، 2742 )ت(، واثاان الوديوه جوي   2733 )ت(، ونعاان األاظاي 2724 )ت

 احلسو (، وابد اهلل2787 )ت(، وابد الكرمي الصااقة 2780 )توابد اهلل النعاة 
(، وحماود هبجوة األثوري    2757 )ت(، وحماد تقي الدين اهلواليل  2730 )ت
(، والشويخ صوبحي   1021 )ت(، والشيخ محدي ابد اجمليد السلفي 2773 )ت

السامرائي، والشيخ ابد احلايد نادر، ظلت يف إطار العال العلاي تأليفًا وتدريسًا، 
رج اون هوذا اإلطوار إال يف    والعال الداوي أئاة يف اجلوامع، ومل حتاول أن خت

 استثناءات قليلة.

 البحث عن هوية
يشري الشيخ ابد احلايد نادر إىل أن أول حماولة إلجياد تنظيم سلفي كانت يف 
بداية ستينات القرن املاضي، اندما ااد مع جماواة من السلفيني، مون مجااوة   

ابد القادر مدرسة الشيخ ابد الكرمي الصااقة )صبحي وهي ، وابد الكرمي ديل، و
العزاوي( إىل تأسيس "مجااة املوحدين" السلفية، متأثرين بتجربة اإلخوان املسلاني 

. وقد حاول املؤسسون االتصال 2730اليت أنتجت جتربة احلزب اإلسالمي يف العام 
ببقية طلبة الشيخ الصااقة، وكانت هلم اجتاااات أسبواية يف جوامع الودهان.   

أن التنظيم ااد يف وقت الحوق إىل إنشواء تنظويم     ويشري الشيخ نادر أيضًا إىل
 تلكاسكري ضم بعض القيادات العسكرية واألمنية السلفية، كاا ااد من خالل 

القيادات إىل إدخال بعض الطلبة من السلفيني إىل الكلية العسكرية، كان من بينهم 
س الضباط، خصوصًا يف احلور  أولئكأن بعضًا من  . كاا يشري إىلسعدون القاضي

وأن صواحل   ،2735متووز  /يوليو 27انقالب /اجلاهوري، كانوا مشاركني يف ثورة
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سرية قد داا اجلاااة إىل املشاركة يف احملاولة االنقالبية اليت قادها اللواء ابد الغوين  
 لكنهم رفضوا تلك. 2770الراوي ضد البعثيني يف اام 

ت قد ُطرحت ويؤكد الشيخ ابد احلايد نادر أن مسألة استخدام العنف كان
من بعض األفراد يف "مجااة املوحدين"، إال أن  كان ضد هذه الفكرة متامًا، ورفض 
رفضًا قاطعًا حيازة األسلحة، أو املطابع الستخدامها يف طبااة أفكار اجلاااة، وأن  
كان مع فكرة االنتشار األفقي بعيدًا ان أية خماطر أمنية مباشرة قد يتعرضون هلوا،  

 .1 ساادهم الى االنتشاروأن هذا التفكري
حماولة أخر  للبحث ان هوية سلفية بعيدة ان  بدأت منتصف السبعينات مع

السلفية الداوية التقليدية تات الطابع العلاي اليت ومست السلفية العراقية تارخييوًا.  
ويبدو أن أصداء ما كان جيري يف مصر حينها كانت احملرك الرئيس هلذا التوجو   

فقد ااد بعض هؤالء إىل حماولوة تنظويم    .ه شباب صغار السناجلديد الذي قاد
أنفسهم بعيدًا ان "حركة املوحدين"، مع احتفاظهم باالسم نفس . فوتم تشوكيل   
جملس للشور ، وصياغة نظام داخلي للجاااة. وقد مت كشوف هوذه اجلاااوة    

 يف املوصل وبغداد، وكان من أبرز هوؤالء: أموري   2777يف العام  أفرادها وااتقال
براهيم املشهداين، ونائب  راد ابد العزيز، فضاًل ان سعدون القاضوي،  إاجملاواة 

وحماود املشهداين وقد كان األخريان اسكريني فتم فصلهاا مون اجلويش. ويف   
السجن انقسات اجملاواة إىل قساني بعد اختالف األمري ونائب  حول املوقف مون  

. وقود  تلوك  يف حني رفض نائب  العنف، استخدامالعنف. فأمري اجلاااة كان مع 
خرجت هذه اجملاواة يف منتصف الثاانينات اليت شهدت نشاطًا سولفيًا واضوحًا   

االيرانية وموقف السلفيني املؤيد للحورب مون    - بتأثري تداايات احلرب العراقية
ويور    .2جهة، وبسب  العالقة اجليدة حينها بني احلكومتني العراقية والسوعودية 

ة دااتهم بشكل غري مباشر من خالل مساحها بدخول الكتو   البعض أن احلكوم
 السلفية من السعودية.

السعودية اليت سواءت اقو  االحوتالل     - العراقية اتلعالقا لتوترنتيجة و
حدث حتول جوهري يف طريقة تعاطي األمن العراقي  ا،العراقي للكويت وما بعده

                                                 
 لقاء مع الشيخ ابد احلايد نادر. 1
 لقاء مع الشيخ إياد ابد اللطيف القيسي. 2
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سلفيني" ألول مرة، والتعامل مع السلفيني. فقد بدأ األمن العراقي بوضع تصنيف "لل
وصدرت تعلياات أمنية مبعاملة "الوهوابيني"   .معهم بعنوان واحد هو "الوهابيون"

ولكن الوقائع الى األرض تكشف أن احلالة األمنية ضود   ،1معاملة حزب الداوة
والى الرغم من االاتقاالت يف صفوف السلفيني، إال أهنم  .السلفيني ظلت حمدودة

كام شديدة أو االيات إادام واسعة، وظل األمر يف حدود املراقبة مل يتعرضوا ألح
الشديدة والتضييق األمين. فقد استطاع السلفيون االنتشوار بشوكل الفوت يف    
التسعينات، اليت توصف الى نطا  واسع بأهنا "مرحلوة التأسويس للسولفية يف    

نة الى بعوض  اندما متكنوا من اهليا 2778ووصل األمر تروت  يف العام  .2العرا "
 .3اجلوامع

وجاءت احلالة املضادة للسلفيني من خالل بعض الااء الدين من املختصوني  
يف العقيدة، ارب املناقشات العلنية واملناظرات اليت كانت تستقط  حشودًا كوبرية؛  

سياا بعود أن   األمر الذي أد  إىل إيقاف هذا االنتشار واحنساره بشكل كبري، ال
املناقشات العلنية ان ضعف املنت النظوري للسولفيني يف   املناظرات و تلككشفت 
 العرا .

واج  السلفيون حكم اإلادام ألول مرة بعد دخول القووات   بعد تلك احلالة
، 2770تشرين الثواين  /ادم أربعة أشخاص يف نوفاربُأالعراقية إىل الكويت، اندما 

ادام غري معروف وما زال السب  احلقيقي لإل .ُارفوا باسم "جماواة فائز الزيدي"
مرتبطًا بانتاائهم السلفي أم ال، فقود مت اهتوامهم    األمر كان سواءو .حىت اللحظة

كاا كانت هناك حاالت إادام لبعض الشيوخ السلفيني  .4بالتعاون مع جهة أجنبية
إادام الشيخ "حماود سعيدة" بسب  نشوره لشوريط    وقع، حني 2772بعد العام 

                                                 

 (.العام سابقًا لقاء مع اللواء الدكتور مؤيد الونداوي )مدير معهد التطوير األمين يف األمن 1

 حوار مع الدكتور الشيخ أمحد الدباش. 2

من أبرز هذه اجلوامع يف بغداد: جامعي الدباش وأحباب املصطفىى يف منطقة احلريوة،   3
وجامع حجي خليل يف الدولعي، وجوامع احلازة والرب الرحيم واحلديثي يف الغزاليوة،  

 زيونة، وجامع الشيخ حسن وجامعي احلسنني وملوكي يف العامرية، وجامع التقو  يف
 البارح يف الصليخ، فضاًل ان جوامع أخر  صغرية يف األاظاية وبغداد اجلديدة.

حوار مع الشيخ إياد ابد اللطيف القيسي، وكان أخوه "مجال" أحد أاضاء اجملاواة اليت  4
 مت إادامها.
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كاا ، 1ن حماد ناصر الدين األلباين يكّفر في  البعثينيتسجيل لشيخ السلفية يف األرد
 بوي.ادم الشيخ تلعة كاظم اجلناُأ

 السلفية الجوادية
فلم تظهر أية االموات  ، 1002مل يعرف العراقيون السلفية اجلهادية قبل اام 

حقيقية الى تأثر السلفيني العراقيني بالتطورات اليت كانوت متعلقوة بوالتنظريات    
ال يف مرحلتها احمللية، كاا كان األمر يف مصر موثاًل منوذ    اجملال، السلفية يف هذا

النصف الثاين من السبعينات، وال يف مرحلتها العابرة للحدود بعد غزو أفغانسوتان  
فياا ُارف مبرحلة اجلهواد األفغواين، أو    وتنظريات ابد اهلل ازام ،2750يف العام 

. ومل يكن هناك أي تأثري للخطاب أو تنظريات السلفيني األردنينياألفغان العرب، 
وإن كان البعض يشري إىل توأثر فوردي    السلفي اجلهادي لد  السلفيني العراقيني،

ولكن  .بوي(تلعة كاظم اجلنا)لبعض السلفيني العراقيني باهلجرة والتكفري، حتديدًا 
مل يتحول إىل ظاهرة أو حركة واضوحة املعوامل.   وهذا التأثر الفردي ظل حمدودًا 

أن مرحلة الثاانينات شهدت بعض التفجريات اليت استهدفت حموال بيوع    صحي 
اخلاور، وحمالت بيع التسجيالت املوسيقية، لكن تلك ظل اااًل حمدودًا من حيث 

والى الرغم من تهاب بعض العدد، وفرديًا ال يعّبر ان اجتاه منهجي واسع النطا . 
أن أادادهم ظلت حمدودة؛ ومن مث ، إال 2770السلفيني العراقيني إىل أفغانستان اام 

مل ُيحدث هذا األمر أي حتول يف موقف السلفيني العراقيني ااوموًا مون مسوألة    
فلم يكون هنواك أي تفكوري بوالتعرض للدولوة       .حتديدًا جتاه الدولة ،2العنف

الداويوة توي التوأثري الكوبري    /خاصة وأن شيوخ السلفية العلاية ،3ومؤسساهتا
احلايد نادر(، كانوا شديدي املعارضة للعنف. ومل يتغري )صبحي السامرائي وابد 

حضورًا  بوي،حققت السلفية، بناوتجها الوها ، اندما2772هذا الوضع بعد العام 
 واضحًا، وإن مل تتحول إىل ظاهرة جمتاعية.

                                                 

 العرا . لقاء مع د. ادنان حماد سلاان الدلياي أحد قادة اإلخوان املسلاني يف 1

 لقاء مع الشيخ إياد القيسي. 2

لقاء مع الدكتور الشيخ أمحد الدباش. واالستثناء الوحيد متثل يف موقف سعدون القاضي  3
 وحماود املشهداين اللذين كان لديهاا فكرة إسقاط الدولة.
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 وقد ساادت اوامل ادة الى هذا احلضور:
ليت أاقبوت  حتول الصراع يف العرا  إىل صراع طائفي واض  بعد األحداث ا -

احلرب، ومن هنا كان النظام السياسي السين مضطرًا، وإن حبدود، إىل مراقبة 
احلركات حبذر، ألهنا كانت متثل خطرًا ثانويًا جدًا قياسًا باخلطر األكرب  تلك

 املتاثل باإلسالم السياسي الشيعي.
صاب التحول اجلذري من العلاانية إىل ما ُساي باحلالة اإلميانية وهو حتول أ -

، فقد طبع مؤسسوات  من ادم  رأس النظام، ومبعزل ان صد  هذا التوج 
ُأطلقوت  الدولة بالكامل، حيث اسُتحدثت مناهج تعليم تات توج  ديين، و

محلة رمسية واسعة لبناء اجلوامع، وتسهيالت كبرية فياا يتعلق ببنائهوا الوى   
 تغلقُأوخاور للنع التعاطي العلين النفقة اخلاصة مقابل إافاءات ضريبية، وُم

احملالت اخلاصة هبا. بل وصل األمر إىل كيان حزب البعث نفسو ؛ حيوث   
أصب  حفظ القرآن الكرمي جزءًا من مناهج احلزب، ووسيلة مون وسوائل   

بد من التنبي  هنا إىل أن بعض مظاهر هذا التحول قد  وال بوي.التصعيد احلز
كن التاثيول هنوا   ومي .بدأت منذ الثاانينات، وإن يكن بشكل أقل وضوحًا

باحلضور القوي الوذي حققتو  احلركوات الصووفية خاصوة الطريقوة       
 الدوري. تانية، منذ بداية الثاانينات بدام مباشر من ازنوزالكس/القادرية

بتأثري من الوضع االقتصادي الصع ، حصل نوع من التوجو  االجتاوااي    -
نية الذي طغوى  اجلاااي حنو التدين ااومًا، خاصة يف ظل مناخ احلالة اإلميا

 الى كل شيء.

هكذا شهدت سنوات التسعينات بعض مظاهر السلفية، وإن الى مسوتو   
وكان أغل  املتاظهرين بالسولفية يرتودون    .الشكل، يف بعض املساجد الصغرية

غطاء رأس مميوز، وهوو زي   يضعون ، وطويلةحلية يطلقون الدشداشة القصرية، و
ية العراقية. ولوحظ حينها التعاد يف إظهار ال ميت بأية صلة لألزياء التقليد مقتبس

هذا االنتااء بشكل مبالغ في  يف أحيان كثرية، من خالل اصطناع االمة واضوحة  
 تلوك االصوطناع املتعاود ل   . وملالى جبهة الرأس كداللة الى كثرة السوجود 

العالمات منتشرًا يف العرا  الى العكس من  يف مصر مثاًل. وقد انتشورت هوذه   
مة هنا اسنة. واملالحظة اهل 18إىل  27 منشكل رئيس بني الفئات العارية املظاهر ب
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وسوطى  الطبقة الا مناطق كوهنهي أن انتشارها كان يف املناطق اليت تصنف اادة ب
وليست املناطق الفقرية. وقد حصلت بعض التفجريات الويت ُنسوبت حينوها إىل    

ثال، مت استهداف سويناا  ففي مدينة الفلوجة الى سبيل امل .احملسوبني الى هؤالء
كاا وقعوت  املدينة الوحيدة، وبعض حمالت بيع األشرطة املدجمة وأشرطة الفيديو، 

مهامجة احمللني الوحيدين املخصصني للاوسيقى الشعبية يف النصوف الثواين مون    
التسعينات، وبداية األلفية الثالثة، من دون أن يكون هناك وجود حقيقي ملنت نظري 

وجود متييز واض  بني السلفية الداوية والسولفية اجلهاديوة، أو    واض  هلؤالء، أو
 بينهاا وبني اإلسالم احملافظ التقليدي.  

بني الُبعد العشائري ومنو احلركات السولفية يف   بارام أماتزيا ويربط الباحث
يقول: "والواقع أن النظام البعثي تسام ، ولو بصوعوبة  ف، 2772العرا  بعد العام 

لفيني والوهابيني العراقيني )توي اجلذور القبلية(، ألن القيام بعاول  ، مع السكبرية
كاس  إلمخادهم كان سيؤدي إىل اداءات قبلية، ويضعف قاادة القوة اليت يستند 
إليها النظام". وهو يعتاد يف هذا االستنتاج الى رؤيت  اخلاصة ملا يساي  بوالتارد  

الها "تدور حول املصاحل والقويم  جميف الذي ُيرجع  إىل جماواة من الدوافع، وهي 
الكثري بارام ويورد  .1والتقاليد القبلية، سواء أكانت اقتصادية أو ثقافية أو سياسية"

من املغالطات والوقائع غري الثابتة، واملعلومات غري الدقيقوة يف حماولوة إلثبوات    
، وهو أمور  1003فيتحدث ان "التهري " واسع النطا  ارب احلدود قبل  ،فرضيت 

ايل. وكوان  الى املستو  املو وإن كان صحيحًا، إال أن  كان مصدرًا حمدودًا جدًا 
يواَج  دائاًا بعقوبات قاسية، وصلت حد اإلادام. واألهم من تلك أن التوهري   
صار مصدرًا أساسيًا بعد احلرب ال قبلها، بل يبدو احلديث ااا يساي  "وقف مجيع 

 -وما زال حيكم-ظل االنفالت الذي حكم احلركات غري القانونية" غريبًا جدًا يف 
. أما احلديث ان "رجال القبائل يف حرس احلدود"، 1003احلدود العراقية بعد العام 

و"حسن السري والسلوك" فيصد  الى وضع القبائل هناية القرن التاسع اشر ولكن  
. وللتنبي  فقط، فإن قيادة حورس  1003بالتأكيد ال يصد  الى وضع العرا  قبل 

دود كانت تتبع وزارة الدفاع العراقية، وهذا يعين أن جنودها كانوا جزءًا مون  احل
                                                 

معهد السوالم   "الثوار من العرب السنة يف العرا ، -من هم املتاردون؟ "بارام،  أماتزيا 1
 يسان.ن/األمريكي، إبريل
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منظومة اجليش العراقي اليت تعتاد التجنيد اإللزامي ومن مث ال وج  أصاًل ملا يقولو   
الباحث. أما حديث  ان التسام  مع "السلفيني والوهابيني" بسب  ارتباطاهتم القبلية 

 .1فيبدو تعاياًا غري دقيق
جواء نتيجوة   بوي ير  آخرون أن دخول السلفية بناوتجها الوها املقابل،ب

مباشرة لعودة بعض أسر  حرب حترير الكويت من اجلنود العراقيني الذين تثقفووا  
 .2سلفيًا يف معسكرات األسر يف املالكة العربية السعودية

 أنصار اإلسالم   المدرسة األولى:
اات اجلهاد اإلسوالمي، وجتربوة   كان الناوتج األول الذي نقل جتربة مجا

السلفية اجلهادية، إىل العرا ، هو تنظيم أنصار اإلسالم الذي أنشأه املوال فوات    
وقود أالون اون تشوكيل  يف      .كريكار يف السلياانية يف كردسوتان العورا   

نتيجة الندماج ثالث مجااات هي "جنود اإلسوالم"    1002كانون األول /ديسارب
واختذ التنظيم من منطقيت الطويلة والبيوارة،   .لكردية"و"حركة التوحيد" و"محاس ا

هذه املنطقة املصدر الورئيس   كانتويرانية، مكانًا ل . اإل - قرب احلدود العراقية
حلركات اإلسالم السياسي الكردية ااومًا. وقد استطاع هذا التنظيم اسوتقطاب  

مريكوي  العديد من السلفيني العرب والعراقيني، خصوصوًا بعود االحوتالل األ   
. وكان من بني السلفيني العراقيني الوذين التحقووا   1002ألفغانستان يف هناية اام 

واحودًا مون    1003بأنصار اإلسالم "سعدون القاضي" الذي سيكون بعد اوام  
مؤسسي أول تنظياات السلفية اجلهادية ملواجهة االحتالل األمريكي يف العورا ،  

أاضاء أنصار اإلسالم بوأول االيوة   وهو جيش أنصار السنة. وقد قام أربعة من 
اندما قاموا مبهامجة أحد األنديوة الويت    1002مسلحة للسلفية اجلهادية يف العام 

                                                 
بارام إىل أن نظام البعث قد أبد  "موقفًا متساهاًل" أمام تغلغول النفووت    يشري أماتزيا 1

يف بداية التسعينيات "ألن الوهابيني كانوا معادين للنظام السعودي الذي ادوه بوي الوها
نتاج تعاياوًا  متعاونًا مع الواليات املتحدة بدرجة أوثق من أن ُتحتال" ويبدو هذا االست

 -2735العالقات ما بني الدولة واجلامع يف العرا  "بارام،  أماتزيا نظراغري دقيق أيضًا. 
 (.17، 1005)بريوت، دراسات اراقية،  "1004

بوي يشري أحد الذين متت مقابلتهم إىل اسم إمساايل الكريفعاوي بوصف  أول سلفي وها 2
 من العائدين من األسر يف مدينة الفلوجة.
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تتعامل باخلاور باملتفجرات، والذي كان يقع يف مواجهة أحد اجلوامع يف منطقوة  
 .1الوزيرية ببغداد

 االتجاها  الرئيسة للسلفية في العراق:
 عرا  إىل أربعة اجتاهات رئيسة:ميكن تصنيف السلفية يف ال

السلفية العلاية التقليدية، ويطلق اليها السلفية الداوية، وهي  االجتاه األول:
سلفية معتدلة، أقرب إىل املعىن االصطالحي للسلفية بوصفها التزامًا مبنهج السولف  

اة أيديولوجية، وهي قريبة من اإلخوان املسلاني فكريوًا.  نوزالصاحل من دون أية 
ذا االجتاه ما زال حاضرًا يف املشهد السلفي العراقي، ارب مجعية اآلداب اإلسالمية وه

منتصف األربعينات من القرن املاضي يف جامع اادلة خواتون يف  يف اليت تأسست 
وكان الشيخ أجمد الزهاوي رابع رئيس هلا  .بغداد، وترأسها الشيخ إبراهيم الراوي
، وكالمها مون مؤسسوي حركوة    2747ة مث انضم إليها حماد أمحد الصواف سن

، 2747ولكنهاا خرجا منها الحقًا وأسسا معًا، سنة  ؛اإلخوان املسلاني يف العرا 
والى الرغم من أن اجلاعية مل تكن سولفية الطوابع يف    .2مجعية األخوة اإلسالمية

وقد  .3نشأهتا األوىل، إال أهنا انتهت إىل أن تكون كذلك مع هيانة السلفيني اليها
ومون أبورز ممثليهوا     .ستعادت اجلاعية املوافقات الرمسية ملاارسة االها مؤخرًاا

السلفيني الشيخ صبحي البدري السامرائي رئيس اجلاعية، والشيخ ابد احلايد نادر 
 إمام جامع اادلة خاتون يف بغداد نائبًا للرئيس.  

امي(، وُيطلق السلفية اجلامية )نسبة إىل الشيخ حماد بن أمان اجل االجتاه الثاين:
اليها أحيانًا املدخلية )نسبة إىل الشيخ ربيع املدخلي(، فياا يطلق اليها مناوئوهوا  

منار العلاي، نسوبة  بوي وزاياها هو الشيخ حماد خضري، وُيكّنى بأ ،اسم املرجئة
بووي  كوم مشوال غر   230إىل مدينة العلم شرقي تكريت )تكريت الى مسافة 

                                                 
مقابلة مع الشيخ أمحد الدباش. وقد ُقتل يف هذه العالية الشيخ ظافر الدباش، ومت إلقواء   1

القبض الى الثالثة اآلخرين، وهم: العقيد أسعد النهاوندي )كردي( والذي ُجورح يف  
 العالية نفسها، والشيخ إياد العيساوي، ورياض العاين. وقد ُحكم الى الثالثة باإلادام. 

دار املوأمون   :سرية وتكريات )ااوان  :سلاان الدلياي، آخر املطافد. ادنان حماد  2
 .17-17(، 1021للنشر والتوزيع، 

 لقاء مع الشيخ ابد احلايد نادر. 3



 

016 

االحتالل األمريكي للعرا ، من خالل مواقفهوا   بغداد(. وقد برز امسها يف أاقاب
"جهاد الكافر احملتل لوبالد   الرافضة ملواجهة االحتالل األمريكي والتأكيد الى أن

، وتشجيع املواطنني، حتديدًا يف حمافظة صالح الدين، الى االنتاواء  اإلسالم باطل"
  توىل منص  للجيش والشرطة واملشاركة يف العالية السياسية، بل إن زاياها نفس

كتابًا بعنووان   1004مدير الوقف السين يف احملافظة. وقد نشر أبو منار العلاي اام 
، قدم ل  الشيخ "دحر املثل  الى جواز تولية املسلم الى املسلم من كافر متغل "

ابد احملسن العبيكان. كانت الفكرة املركزية للكتاب هي حماولة إثبات شراية تويل 
 للاناص  يف الدولة احملتلة حىت إن جاء هذا التعيني الوى يود   املسلاني العراقيني

إمامة الكافر أو من يوّلي  الكفوار، الوى املسولاني    قوات "كافرة" حمتلة، وأن "
يتابع موقف السلفية التقليدية يف ادم جواز اخلروج الى يف تلك . وهو صحيحة"
هرات ضود رئويس   رمة املظاحب 1021كانون األول /وقد أفىت يف ديسارب .احلاكم

 .الوزراء نوري املالكي بوصف  وليًا لألمر يف العرا 

السلفية اجلهادية احمللية، وهي نتاج مباشر لظواهرة أنصوار    االجتاه الثالث:
اإلسالم يف كردستان العرا  من جهة، واالحتالل األمريكي للعرا  من جهة ثانية. 

للعوامل اليت حتكم الصوراع يف  وأكثر تقديرًا  ،وهي أقل تشددًا من نظريهتا الوافدة
وأهم وأشد ارتباطًا مبجتاعها احمللي.  ،العرا ، حتديدًا فياا يتعلق باملوقف من الشيعة

 التنظياات السلفية اجلهادية احمللية يف العرا  هي:
اجليش اإلسالمي: تأسس بعد االحتالل األمريكي للعورا  مباشورة، ويشوري     -

تأسيس اجليش بدأ قبل تلك حتسبًا لالحتالل  يفالبعض من قادت  إىل أن التفكري 
األمريكي للعرا . وهو التنظيم األكثر شهرة بني اجلاااات املسولحة، وأموري   

وكان إمساايل اجلبوري هو أول أمري للجيش،  بوي.اجليش حاليًا هو أمني اجلنا
. 1004االيات اجليش بامس  الصري  يف اوام  ان وُارف بتصرحيات  لإلاالم 

ابراهيم الشاري الناطق الرمسي باسوم   د. ،يات الرئيسة يف اجليشومن الشخص
، ود. أمحد الدباش اضو املكت  السياسوي يف اجلويش   1003اجليش منذ اام 

اإلسالمي ومسؤول العالقات اخلارجية في . والي اجلبوري املسؤول الشراي، 
والشيخ بشري مصل  اضو املكت  السياسي، والشيخ منقذ جرب اضو املكتو   

 لسياسي، ود. اااد الدين ابد اهلل اضو املكت  السياسي.ا
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، أي بعد االحتالل 1003أيلول /سبتارب 10جيش أنصار السنة الذي ُأالن ان  يف  -
األمريكي بستة أشهر. وقد جاء يف بيان التأسيس "أن اجلهاد يف العورا  أصوب    

وأن  فرض اني الى كل مسلم بعد أن صال العدو الكافر الى أرض اإلسوالم، 
أهل التوحيود وأتبواع    ،الذين رفعوا لواء اجلهاد املبارك هم أهل السنة واجلاااة

ن اجليش تشّكل من "ادٍد من الفصائل واجلاااوات  أالسلف". وأضاف البيان 
اجلهادية املتفرقة العاملة يف الساحة من الشاال إىل اجلنوب". وقد ُوّقوع البيوان   

 .1مري جيش أنصار السنة"باسم "أبو ابد اهلل احلسن بن حماود أ
وقع انشقا  داخل هذه احلركة، فتشكلت حركة "جويش   1007ويف العام 
اهليئة الشراية" اليت يرأسها سعدون القاضي. ومن أبرز قوادة   - أنصار السنة

 هذا التنظيم حماد حسني اجلبوري.
حماد حردان العيسواوي وكوان    1004جيش اجملاهدين: أسس  يف هناية اام  -

 ل ، ومن أبرز قادت : مهند خلف العليان، والشيخ أبو جندل.  أمريًا 
جبهوة اجلهواد    1007أيوار  /مايو 1وقد شكلت هذه احلركات الثالث يف 

واإلصالح يف مواجهة تنظيم القاادة يف العرا . وانضم إليها الحقًا جيش الفاحتني 
، 1007تشورين األول  /أكتووبر  22وقد شّكل هذا التجاع يف  مث انسح  منها.

العرا ( واجلبهة اإلسالمية للاقاوموة  -مبشاركة حركيت املقاومة اإلسالمية )محاس
العراقية )جامع(، ومها فصيالن قريبان من اإلخوان املسلاني يف العورا ، تنظياوًا   

 أوسع ُأطلق الي  اجمللس السياسي للاقاومة العراقية. 
طلوق اليهوا "السولفية    السلفية اجلهادية الوافدة، وغالبًا ما ُي االجتاه الرابع:

التكفريية"، وميثلها، بشكل رئيس، مجااة "التوحيد واجلهاد يف بالد الرافدين"، اليت 
إىل "تنظيم القاادة يف بالد الرافدين"  1004تشرين األول /أكتوبر 27حتول امسها يف 
مصوع   بووي  زايم التنظيم األردين أ ، ومبايعةتنظيم القاادةلوالئها بعد إاالن 
الى الساع والطااة يف املنشط واملكوره للجهواد يف   ألسامة بن الدن " الزرقاوي
وقد شّكل التنظيم األخري مع مجااات جهادية حملية صوغرية يف   .2إمامًا" سبيل اهلل

                                                 
1 http://www.jarchive.net/b/details.php?item_id=3376&sessionid=bbb5 

69bf82ad892319fafc3d4a1a2(33e) 
 .1004ن األول تشري/أكتوبر 25صحيفة الشر  األوسط،  2

http://www.jarchive.net/b/details.php?item_id=3376&sessionid=bbb5
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 .ما ُأطلق الي  "جملس شور  اجملاهدين يف العورا "  1003كانون الثاين /يناير 28
اجلاااات اجلهادية اآلتية: تنظيم  وجاء يف بيان إاالن تشكيل هذا اجمللس أن  يضم

القاادة يف بالد الرافدين، وجيش الطائفة املنصورة، وسرايا أنصار التوحيد، وسرايا 
 اجلهاد اإلسالمي، وسرايا الغرباء، وكتائ  األهوال.

وكان من أهم اخلطوات التنظياية اليت تبعت هذا اإلاالن، تشكيل ما ُأطلوق  
جملوس  ضم احِللف، فضاًل ان  .1003حزيران /ونيوي 21الي  "ِحلف املطيبني" يف 

شور  اجملاهدين يف العرا ، مجااات جهادية حملية صغرية أخر  هوي: جويش   
الفاحتني، وجند الصحابة، وكتائ  أنصار التوحيد والسنة. وكانت اخلطوة األخرية 
 يف هذا املسار إاالن جملس شور  اجملاهدين ان قيام "دولة العرا  اإلسوالمية" يف 

اليت ما زالت التشكيل اجلهادي األكثور حضوورًا    1003تشرين األول /أكتوبر 28
 وتأثريًا يف الساحة العراقية.

 مصادر التنظير السلفي:
ظلت الداوة السلفية يف العرا  حمدودة ليس يف مد  انتشارها وحس ، وإمنا 
دية يف طبيعة اخلطاب النظري الذي تعتاده أيضًا. فقد ظل توأثري الاواء السوعو   

حاضرًا بقوة، باجتاهات  املختلفة: اخلط الرمسي الذي ميثل  الشيخ ربيوع املودخلي   
)اجلامية(؛ اخلط احلركي الذي ميثل  الشيخ حماد سرور زين )السرورية(، فضاًل ان 
التيار اإلصالحي املتاثل بالشيخني سلاان العودة وسفر احلوايل. وكان هناك تأثري 

األلباين بسلفيت  احملافظة. كاا تابع البعض طروحات  كبري للشيخ حماد ناصر الدين
الشيخ ابد الرمحن ابد اخلالق، وبشكل خاص يف موقف  الودااي إىل املشواركة   

 السياسية.
يف املقابل كان تأثري التنظريات السلفية اجلهادية اليت أخذت بالتبلور بشوكل  

د الرافودين"،  ، ومثلتها بشكل رئيس "التوحيد واجلهاد يف بوال 1003واض  بعد 
وصواًل إىل "دولة العرا  اإلسالمية"، ومها الناوتج العراقوي للقااودة، وبعوض    
الفصائل السلفية احمللية الصغرية. وكانت مصادرها األساسية كتابوات اجلاااوة   

حماد املقدسوي والظوواهري،   بوي قتادة وأبوي اإلسالمية املصرية، وتنظريات أ
 ات  كريكار مث أبو مصع  الزرقاوي(.فضاًل ان متثالهتا احمللية )املال ف
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 محلية مستحدثة أخرفمواجرون وأنصار: سلفية وافدو و 
امللا  األبرز للسلفية اجلهادية الوافدة والسلفية احمللية املستحدثة يف العرا  إن 

رفضها القاطع لالحتالل األمريكي للعرا  وما تبع  من حتوالت جذرية يف بنية هو 
األساسي يف "مقاومة" احملتلني، و"معاقبة" العراقيني الذين  الدولة. وتركز مشرواها

اشتركوا يف العالية السياسية، أو الذين قبلوا بسلطة الدولة واالوا يف مؤسسواهتا  
 املختلفة، وخصوصًا القوات األمنية.

وقد استخدم بعضهم خطابًا إسالميًا متشددًا يوصف يف بعض دراسات الم 
وهو خطاب يعتاد العنوف منوهجًا للتغويري،     "خطاب السيف". االجتااع بو

األالى املودودي، وسيد قطو ، ومودونات   بوي ويستاد مقدمات  من كتابات أ
 اجلاااات اإلسالمية املصرية اليت ظهرت يف السوبعينيات، وكتابوات الودكتور    

 ابد اهلل ازام وما أنتجت  جتربة األفغان العرب مون خطواب سولفي جهوادي،     

جيعل "آية السيف" مقدمتو    هو خطاباديني األردنيني. ووكتابات السلفيني اجله
 النظرية األوىل يف صياغة فق  اجلهاد ومشرواية استعاال العنوف، وهوي قولو     

 فدِإتدا اْنَسلدَخ اأَلْشُهُر اْلُحُرُم فداْقُتُلوا اْلُاْشوِرِكنَي َحْيوُث َوَجوْدُتُاوُهْم...   تعاىل: 
 .[8التوبة: ]

األوىل والوحيدة هلذه اجلاااات يف تنفيذ ما تراه  لقد كان العنف هو الوسيلة
جهادًا وواجبًا شرايًا، وقد وجدت هذه اجلاااات يف بعض الفتاو  إباحة للقتول  
حىت لو كان السب  االختالفات الفقهية، والفتاو  اليت جتيز قتل "املتاترسني" من 

"الكفار" املرتدين،  الكفار األصليني، وهم يف حالة العرا  القوات األجنبية، أو الو
أي املتعاونني، وإن أد  تلك إىل قتل "الترس"، أي "معصومي الدم" من املسولاني  
األبرياء الذين ميكن أن يسقطوا اَرضًا، نتيجة للعنف املستخدم. ومن املعوروف أن  
"مسألة الترس" تعود يف جذورها إىل ابن تياية، واليت قال هبا أثناء مواجهة املغول. 

ياية: "فإن األئاة متفقون الى أن الكفار لو تترسوا مبسلاني وخيوف  يقول ابن ت
الى املسلاني إتا مل يقاتلوا، فإن  جيوز أن نرميهم ونقصد الكفار. ولو مل َنَخوف  
الى املسلاني جاز رمي أولئك املسلاني يف أحد قويل العلااء. ومن ُقتول ألجول   

كان شهيدًا، وُبعوث   - مظلوموهو يف الباطن  -اجلهاد الذي أمر ب  اهلل ورسول  
 الى نيت ".
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وقد اتفق العلااء الى أن جيش الكفار إتا تترسوا مبن اندهم مون أسور    
املسلاني، وخيف الى املسلاني الضرر إتا مل يقاتلوا، فإهنم يقاتلون، وإن أفضوى  

حداثتها أيضًا من هذه السلفية وتستاد  .1تلك إىل قتل املسلاني الذين تترسوا هبم"
لتنظويم "اجلاااوة   ويالت املفرطة اليت أدخلها أبو قتادة اليها، حني أفىت هبوا  التأ

ومما أجاز في  مجهور العلااء قتول  . يقول: "اإلسالمية املسلحة يف اجلزائر" )اجليا(
املسلم ألخي  املسلم وهو معصوم الدم جواز قتل  يف حالة الترس... قال مجهور أهل 

ملقصد الشراي واملصلحة املعتربة، وهي حتقق النكاية العلم جبواز قتل الُترس لوجود ا
بل إن أبا قتادة يؤصل  .2يف العدو، وادم تفويت الفرصة هبزميتهم، ونصر املسلاني"

"وأما ضرب مواقع املسألة ويرجعها إىل الرسول صلَّى اهلل الي  وسلَّم نفس ، يقول: 
هل العلم هذا النووع  معينة مع التخوف من وجود معصوم الدم؛ فال مينع أحد من أ

من االختالط القائم الى التجوز العقلي أو االحتاال اليسري، وبالتايل من منع فهو 
حمجوج بالكثري من كالم العلااء وبنص حديث رسول اهلل صلى اهلل الي  وسلم يف 

 .3خربه ان اجليش الذي يغزو الكعبة"
ار السولفي  أحد أبرز منظري التيو  ،حماد املقدسيبوي وأيضًا، من فتاو  أ

مصع  الزرقاوي، الذي حتدث اون  بوي اجلهادي يف األردن، وقد كان مرشد أ
أن يكوون  "جتويز أهل العلم قتل الترس للضرورة، وإن قيدوا تلك بشروط، وهي: 

يف ترك قتل الترس تعطيل للجهاد؛ أال ميكن التوصل إىل الكفار وقتلهم وقتواهلم إال  
استئصال شأفة املسلاني واستباحة حرماهتم بقتل الترس؛ أن يترت  الى ترك الترس 

واحتالل البلد ومن مث قتل الترس أيضًا". وإن كان قد حتدث ان ضرورة "التركيز 
الى األهداف العسكرية واألمنية وحنوها مما حيدث نكاية اظياة يف أاداء اهلل، وأن 

                                                 

 جماوع فتاو  شيخ اإلسالم أمحد بن تياية، مجع وترتي  ابد الرمحن بن حماد بن قاسم 1
. 843، 15، ج (1004جماع امللك فهد لطبااة املصوحف الشوريف،   )املدينة املنورة: 

، حيث يقول يف "مسألة التترس": "فإن اجلهاد هوو  83-81 ،10 وينظر أيضًا نفس  ج
يحصل فيها من املضرة ما هو دوهنا، وهلذا اتفق الفقهاء الى أن  مىت مل دفع فتنة الكفر، ف

 ميكن دفع الضرر ان املسلاني إال مبا يفضي إىل قتل أولئك املتترس هبم جاز تلك".
أبو قتادة، جواز العاليات االستشهادية وأهنا ليست بقتل للنفس، باب حقيقة األااوال   2

 .a?a=MenbarTJ/84.115.48.33)د واجلهاد: منرب التوحي)االستشهادية املعاصرة 
 (.www.tawhed.wsأبو قتادة، رسالة الرد الى اجملاهدين يف الثغور )منرب التوحيد واجلهاد:  3
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ى القتال بأي يتجنبوا تعاد قتل األطفال وحنوهم من غري املقاتلني أو غري املعينني ال
نوع من أنواع اإلاانة، إال أن يقتلوا ارضًا يف التبييت أو التفجري وحنوه من أنوواع  

 .1القتال املشاهبة اليت ال يتاكن اجملاهدون من جتنبهم فيها"
 ،املطلووق/املقوودس/إنوو  خطوواب يعاوود إىل املااهوواة بووني الشووراي

فكريًا خمتلفًا في  الى  فيصري املختلف في  سياسيًا أو بوي،النس/الدنيوي/والسياسي
 الدين./مستو  اخلطاب الشراي، ومن مث ينطبق الي  حد اخلارج ان الشريعة

طبعًا حنن هنا بإزاء خطاب خيتلف متامًا ان اخلطابوات التارخييوة املتعلقوة    
باملذاه  والفر  الدينية، والذي يقوم أيضًا، وبالضرورة، الى "التكفري"، تكفوري  

هنا إزاء خطابات تتعلق باملطلق، حيث ال إمكانية للحوديث  اآلخر املختلف. ألننا 
ان "آخر". والى الرغم من أن هذه الصفة ُألصقت باخلوارج حصرًا، إال أهنوا يف  
احلقيقة صفة تلحق باجلايع من دون استثناء الى مستو  اخلطاب. وميكن إرجاع 

"الوتكفري"،  سب  إلصاقها باخلوارج دون غريهم إىل أهنم مل يقفوا اند حد خطاب 
بل جتاوزوه إىل "خطاب السيف"، أي التنظري للعنف وممارسوت  ضود اآلخورين    
 املختلفني. ومراجعة سريعة ملدونات الفر  املختلفة تكشف ان هذه احلقيقة جبالء.

 البحث عن تمثيل
جياد بنية تنظياية للسلفيني يف العرا  يف بدايوة  فياا ادا حماولتني وحيدتني إل

ال ميكن احلديث ان تيار سلفي  - كاا تقدم -منتصف السبعينات الستينات مث يف 
. ولكنا شهدنا بعد االحوتالل  1003منظم وواع بذات  سياسيًا يف العرا  قبل العام 

بضع حماوالت لتشكيل بىن تنظياية سلفية خالصة أحيانًا، أو مبشواركة اجتاهوات   
مباشرة مت تشكيل ما مسي  إسالمية أخر ، مل ُيعّار أي منها طوياًل. فبعد االحتالل

"اهليئة العليا للداوة واإلرشاد والفتو "، اليت اّرفت نفسها بأهنوا "هيئوة الايوة    
اختوذت مون جوامع "أم     ،2إسالمية سلفية تسعى إىل مجع أهل السنة واجلاااة"

الطبول" يف بغداد مقرًا هلا، بعد أن غريت امس  إىل "ابن تياية" من دون احلصوول  
                                                 

أبو حماد املقدسي: حول فتو  مفيت السعودية بشأن العاليات االستشهادية، )موقع منرب  1
 (.www.tawhed.wsالتوحيد واجلهاد 

2 http://alfatwairaqi.jeeran.com 
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قف السين الى تغيري امس . لكن هذه اهليئة اختفت متامًا بعد ااتقال الى موافقة الو
 1004تشرين الثواين  /األمني العام للهيئة للارة الثانية يف نوفاربمهدي الصايداي 

 . كاا اادت بعض الشخصيات السلفية، باالشوتراك موع بعوض   ألربع سنوات
ألهول السونة   اإلخوان املسلاني والصوفية إىل تأسيس "جتاع الشوور    اناصر

وكانت الشخصيات الرئيسوة يف هوذا    .واجلاااة" لتكون مرجعية سنية مفترضة
التجاع: حماد أمحد الراشد ممثاًل لإلخوان املسلاني، وابد القوادر العواين مموثاًل    
 18للصوفية، وفخري القيسي ممثاًل للسلفية، واقدت اهليئة التأسيسية للاجلس يف 

جتااع هلا يف جامع أم القر  يف بغداد. ولكون  أول ا 1003كانون األول /ديسارب
هذا التجاع مل يستار طوياًل. والحقًا دخل ممثل السلفية يف التجاع وهو فخوري  
القيسي )أمني اام جملس شور  أهل السنة واجلاااة( إىل اجلهة األخر ؛ حيوث  

ضان قائاة "كتلوة برملوان القوو      1008ترش  النتخابات جملس النواب اام 
إياد االوي )الذي كوان   د. برئاسة حازم الشعالن وزير الدفاع يف وزارة الوطنية"

قائد اهلجوم الى الفلوجة يف احلرب الثانية!( لكن القيسي مل يفز فغادر العرا  إىل 
مل مينع بعض الشخصيات السلفية مون الودخول يف العاليوة     تلكسوريا. لكن 

املشوهداين موثاًل، شوغل     فالدكتور حماود .السياسية، كأاضاء يف جملس النواب
 .1008منص  رئيس جملس النواب بعد انتخابات 

وحياول بعض السلفيني، حاليًا، إاادة جتربة العال املنظم مرة أخر ، فقد ااد 
بعود   1005إىل بغداد بعد أن غادرها إىل سوريا اام  1021مهدي الصايداي اام 

أهل السنة" واّين نفسو    خروج  من املعتقل األمريكي وأسس ما أمساه "هيئة إفتاء
رئيسًا هلا، وهو اليوم جزء من مشروع رئيس جملس الوزراء العراقي نوري املالكي 

 لتصنيع وجوه سنية داااة ل .
كاا داا بعض السلفيني اجلهاديني والداويني إىل اجتاااات ملناقشة مسوألة  

ة التكفريية الويت  إجياد صيغة تنظياية للسلفية يف العرا ، مع استثناء السلفية اجلهادي
متثلها القاادة ودولة العرا  اإلسالمية، فضاًل ان السلفية اجلامية اليت ميثلها أبو منار 

سوطنبول هلوذا الغورض: األول يف شوهر     االعلاي. وقد ُاقود اجتاااوان يف   
. ومت يف االجتااع 1023كانون الثاين /، والثاين يف يناير1021تشرين األول /أكتوبر

شخصية سلفية اراقية متثول أطيافوًا خمتلفوة     70و 30ما بني  األول الذي حضره
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اهليئوة   - مثل اجليش اإلسالمي، وأنصوار السونة   قتال)السلفيني املنخرطني يف ال
الشراية، وجيش اجملاهدين، والسلفيني الرافضني للعنف، وآخورين رافضوني ملوا    

ة". وهنواك  يعدون  فتنة(، طرح فكرة تشكيل "جتاع سلفي" باسم "الرابطة السلفي
 50هذه االجتاااات الى شكل وجبات، ُتداى يف كل مورة  يف توج  لالستارار 

ويؤكد البعض أن هوذه   .1شخصية متهيدًا إلاالن "املؤمتر العام للسلفية يف العرا "
الفكرة مل تكن بتأثري من التنظياات السلفية اليت ظهرت بقوة يف مصر بعد الثورة، 

 .2للتنسيق بني السلفيني ااومًا 1007وأهنا قد تبلورت منذ اام 
ُأالن يف أربيل ان "تيوار أموة اخلوري واإلصوالح      ،1023أيار /مايو 7يف و

أمري  بوي،اختري الشيخ أمني اجلناو)تكامل(" الذي ضم بعض اجلاااات السلفية، 
اجليش اإلسالمي، رئيسًا ل ، والدكتور الشيخ أمحد الدباش نائبًا للرئيس والنواطق  

نشور الفكور   . وجاء يف البيان التأسيسي هلذا التيار أن  يسوعى إىل " الرمسي بامس 
اإلسالمي الوسطي املعتدل بني الغلو واجلفاء، والداوة إىل اهلل باحلكاة واملواظوة  

بلورة رؤيٍة سياسية منضبطٍة بالسياسة الشراية، تسهم بفااليوة يف  "احلسنة"، وإىل 
احلقوو  املشورواة، واحلفواظ الوى     التأثري الى احلياة السياسية، بغيةد حتصيل 

ويسعى إىل "التكامل مع مجيع مكونات ُسنة العرا ، إلنشواء إطوار    .املكتسبات"
جامع شامل هلم، الستحصال حقوِقهم وراايِة مصاحلهم، وتوحيوِد موواقفهم يف   

املبوارك، وجبايوع   بوي القضايا الكرب  واملصريية كافة". وإىل "دام احلراك الشع
 .، السترداد احلقو  املسلوبة، وإقامة احلكم الرشيد"الوسائل املشرواة

هذا البيان إتًا هو أول حماولة االية تقوم هبا بعض اجلاااات السلفية للدخول 
إىل العالية السياسية يف العرا ، وهو أيضًا حماولة أوىل لتشكيل هوية سياسية سنية 

كردية. ولكون طبيعوة   يف مواجهة اهلويات األخر  يف العرا ، حتديدًا الشيعية وال
التشكيل تكشف أيضًا ان فشل السلفيني يف وضع إطار موحد جياوع التيوارات   
والشخصيات السلفية؛ إت تظهر هيانة واضحة لفصيل واحد من السلفية اجلهادية، 
وهو "اجليش اإلسالمي" الى هذا التيار، يف ظل غياب التيوارات والشخصويات   

 نبول.سطإاألخر  اليت حضر بعضها اجتاااات 
                                                 

 لقاء مع الدكتور الشيخ أمحد الدباش. 1
 لقاء مع الشيخ إياد القيسي. 2
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ال ميكن فصل ما تعاني  التيارات السلفية يف العرا  ان األزمة الويت تعانيهوا   
فاا زالت هذه التيارات موزاة بني اهلوية الوطنية  .اجلاااات السياسية السنية كافة

العراقية اليت "ابتكرهتا" النخ  السنية احلاكاة يف العرا  بداية من تاريخ تأسويس  
، وهي اهلوية اليت شهدنا مجيعًا سقوطها املودوي يف  2712العرا  احلديث يف العام 

، مقابل صعود اهلويات األولية: الدينية واإلثنية واملذهبية. وبني 1003نيسان /إبريل
حماولة إنتاج "هوية سياسية سنية" يف مواجهة اهلوية السياسية للكرد تات التواريخ  

فاألحزاب يف اقد التسعينات.  الطويل نسبيًا، واهلوية السياسية للشيعة اليت تشكلت
 الكردية والشيعية قامت، ومنذ حلظة نشأهتا األوىل، الى مقوالت طائفيوة حبتوة  

، ومن مّث، فهي بطبيعتها أحزاب "طائفيوة"، أي إهنوا ال   بوصفها مقوالت سياسية
وقد زاد الصراع الى السولطة بعود    .1ميكن إال أن تكون أحزابًا كردية أو شيعية

                                                 
فقد ُأّسس احلزب الدميقراطي الكردستاين الى املقولة "القومية"، ومل يكون اخلوالف    1

الالحق بني املؤسسني، والذي أنتج حزب االحتاد الوطين الكردستاين، سوو  صوراٍع   
ثقافية املرتبطة باالنقسام السووراين البهوديناين )انقسوام     - حكات  العوامل السوسيو

هلجي نتج ان  اختالفات اجتاااية واقتصادية وثقافية واسعة بني مشال كردستان /لغوي
العرا  الناطق بالكرماجنية )هبدينان( ميثل  احلزب الدميقراطي الكردستاين، وجنوهبا الناطق 

ستاين(، أكثر من كون  صرااًا بشأن املقولة القومية بالسورانية وميثل  االحتاد الوطين الكرد
اليت متسك هبا املنشقون أيضًا. ومل تكن املقوالت األيديولوجية اليت سيقت لتسويغ هذا 
االنشقا  سو  متويٍ  الى هذه احلقيقة. وتأسس حزب الداوة اإلسالمية منذ االجتااع 

ن الرئيسان بني املؤسسني يف هوذا  التأسيسي األول الى مقولة "املذهبية"، وكان اخلالفا
االجتااع، مها: طبيعة احلزب وهويت ، هل هي وطنية اابرة للهوّية املذهبيوة، أم أهنوا   
مذهبية؟، وكان اخلالف الثاين بشأن العالقة مع إيران. وقد انتهى اجملتاعون إىل التأكيد 

، اندما تسولم  2733الى اهلوية املذهبية للحزب، وهو خالف تكّرر مّرًة ثانية يف اام 
حماد هادي السبييت )وهو لبناين وكان اضوًا يف حزب التحرير( املوقع األول للحزب، 
فقد كان السبييت يداو إىل الالمذهبية يف فكر الداوة بيناا كانت أطوراف أخور  يف   
احلزب تؤكد الى اهلوية العقيدية والفكرية الشيعية للحزب. أما اجمللس األالى الوذي  

"الشيعية" املعارضة، فقد ظول حمكوموًا بلحظوة     دايت  بوصف  جتاعًا للقو ُشكِّل يف ب
التأسيس هذه، وظلت اهلوية "الشيعية" تطغى الى كل ما اداها. ومثل  التيار الصدري، 

، وكانت املقولة "الشيعية" ااوده الرئيس، ليس فقط 1003الذي نشأ تنظيايًّا بعد اام 
التيار يف تسعينيات القرن املاضي، وإمنا أيضًا بسوب   بسب  طبيعة النشأة التارخيية هلذا 
. وقد اززت املسامهات التنظريية ملقولة "اهلوية 1003طبيعة الصراع الذي استحكم بعد 

السياسية الشيعية" من خالل املنفيني، سواء يف إيران، أو يف املنايف األخر ، هذا االجتاه، 
ركزي يف صوغ هذه اهلوية، والتنظري هلا يف ؛ إت كان هلؤالء دوٌر م2772خباّصة بعد اام 
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تسوتاد وجودهوا   ستعاال" هذه اجلاااات السياسية، الويت  من حدة "ا 1003
للطائفية السياسية لتكريس االنقسوام اجملتاعوي.   ودميومتها من الوالءات األولية، 
للناخ  السين يتحول ببساطة من جبهة التوافق بوي هكذا وجدنا السلوك االنتخا

لسونية يف  تات البنية الطائفية، واليت حظيت باألغلبية الساحقة مون األصووات ا  
، إىل القائاة العراقية، تات البنية الوطنية إىل حد ما، يف انتخابات 1004انتخابات 

. وال يبدو أن هذا التشتت بني التوجهني ينحصور يف النخو  السياسوية    1020
فحس ، لكن اجلاهور السين نفس  منقسم بني هذين التوجهني أيضًا، وهوو موا   

نيسوان  /ت األخرية اليت جورت يف إبريول  اكست  نتائج انتخابات جمالس احملافظا
حزيران املاضيني. ومن مث تبقى حماوالت بعض السلفيني إلجياد تشوكيالت  /ويونيو

سياسية تات طبيعة "سنية خالصة" حمكومة بطبيعة احلراك السياسي داخل اجملتاوع  
السين بوج  اام، خاصة مع جناح سياسة رئيس جملس الووزراء العراقوي نووري    

ستقطاب بعض السلفيني من أمثال مهودي الصوايداي، وحماوود    املالكي يف ا
املشهداين، ضان استراتيجيت  األوسع يف دام شخصيات سنية للحصوول الوى   

 أصواهتا يف الصراع اخلاص بالوالية الثالثة.

 

  

                                                                                                                   
الشيعة والدولة القومية" حلسن العلوي )البعثي السابق(، ومشكلة احلكم "كتابات مثل: 

يف العرا  لعبد الكرمي األزري )العضو السابق يف احلزب الوطين الدميقراطي الليوربايل(،  
ذا التوج . فاوع هوذه   ، تتوجيًا هل1001ورمبا كان صدور إاالن شيعة العرا  يف اام 

الكتابات ظهر خطاُب هوية تو رؤية سياسية تتعلق بالتاييز الذي مارست  الدولة العراقية 
ضد "الشيعة"، وبضرورة إاادة توزيع السلطة فياا يتعلوق   2712منذ تأسيسها يف اام 
 بنظام احلكم يف العرا .
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 الفصل السادس

 عبد الرحمن الحاج

  

                                                 
 م اإلسالمية مباليزياباحث متخصص يف احلركات اإلسالمية، وأستات يف جامعة العلو. 
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السورية ان التغيري والناو منذ بروزها يف هناية القرن التاسع  مل تتوقف السلفية
اشر يف أهم مركزين تارخييني: دمشق وحل . يف بداياهتا، كانت احلركة السلفية 
السورية شبيهة إىل حد كبري بالسلفية اإلصالحية اليت نشأت يف مصر الوى يود   

لشيخ ابد الرمحن الشيخ حماد ابده، وكان رموزها رجال فكر ودين أيضًا، مثل ا
(، والشيخ 2724-2733( والشيخ مجال الدين القامسي )2701-2547)بوي الكواك

. وال 1(، لكن السياسة هي يف صل  اهتااماهتوا 2738-2538حماد رشيد رضا )
خيتلف الفكر السلفي الشامي يف بنيت  ان الفكر السلفي للادرسوة اإلصوالحية   

بار رجال السياسة الووطنيني األوائول   السلفية يف مصر. وقد تأثر ادد كبري من ك
بأفكار روادها، وبشكل خاص بأفكار مجال الدين القامسي الذي كان يراى منتد  
حيضره أمثال لطفي احلفار وابد الرمحن الشهبندر وفارس اخلوري ورفيق العظوم  

 وحماد كرد الي وسليم اجلزائري وابد احلايد الزهراوي، وآخرون غريهم.
صالحية الشامية مجعيات ادة، سراان ما لعبت دورًا مهاًا برزت للسلفية اإل

( اليت أسسها الشيخ ابد الغوين  2714يف احلياة السياسية، أمهها "اجلاعية الغراء" )
الدقر وحاولت جماهبة التغيريات االجتاااية اليت أحدثها اقتحوام احليواة الغربيوة    

 أن تكون جعلها هودفًا  احلديثة، وأد  متكنها من إحداث تأثري اجتاااي واسع إىل
مغريًا للسياسيني ورجال احلكم االنتهازيني، طاعًا يف األصوات االنتخابيوة الويت   
تسيطر اليها، حبيث أن شكري القوتلي الذي متكن من احلصول الى تأييد اجلاعية 

، وأدرج أمني سّر اجلاعية، الشويخ ابود   2743ل  جن  يف االنتخابات الربملانية يف 
ع، الى قائاة مرشحي "الكتلوة" ففواز يف الوصوول إىل "الربملوان     احلايد الطبا

( اليت أسسها أمحود  2730. وأيضًا مجعية التادن اإلسالمي )2743السوري" سنة 
مظهر العظاة والذي أصب  وزيرًا وهبت البيطار )أحد التالمذة املباشرين للقامسي(، 

ها أهم سجل مرجعيوة  جملة باسم اجلاعية ميكن ااتبار 2743أصدرت اجلاعية اام 
                                                 

 صالح احلوديث يف الشوام  مجال الدين القامسي أحد الااء اإل ،ار أباظةنوزالدكتور  1
 .287 ص (،2777دار القلم )دمشق، 
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للسلفية اإلصالحية الشامية وتطوراهتا، أغلقت اجلاعية اق  أحداث الثاانينوات  
 .2751بعد جمزرة محاة الكرب  اام 

وبالرغم من حل األحزاب السياسية وإلغاء احلياة الدميقراطية يف سورية ألجل 
وفيواء  الوحدة الناصرية مع مصر إال أن اإلصالحيني السولفيني الشووام ظلووا أ   

وحل األحزاب والتعددية  2733ملعتقداهتم ومبادئهم، لكن بعد انقالب البعث اام 
السياسية بدأت السلفية اإلصالحية بالتفكك، وحتولت مجعياهتا إىل جمرد مجعيوات  
خريية وجمالهتا إىل جمالت ثقافية، وانصرف أتبااهوا إىل اجلودل العقودي موع     

عينيات، وحتوهلم إىل السولفية العلايوة.   خصومهم، الذي بلغ تروت  يف هناية السب
 األلباين مثاال منوتجيًا لذلك. - وميكن ااتبار مناظرة الشيخان البوطي

 بذور السلفية الجوادية
يف اهد األسد األب تفلتت البذور األوىل، فقد زامن حرب اخلليج الثانيوة،  

الميني يف واليت أاقبها حصار اقتصادي مروِّع الى العرا ، االنقالب الوى اإلسو  
اجلزائر بعد فوزهم يف االنتخابات، وأيضًا حدوث جماز يف البوسنة ضد املسولاني،  
باإلضافة إىل انتهاء حرب "حترير" أفغانستان من االحتالل السوفييت العديد منوهم،  
واودة العديد من األفغان العرب إىل بالدهم، فضاًل ان انكشاف حجم املأسواة  

يون يف سجوهنم بعد أن أفرج ان مئات منهم منوذ  اليت تعرض اإلسالميون السور
ألف سجني إلادامات مجااية منظاة، وقود   27، حيث تعرض ما يزيد ان 2771

واك  تلك كل  انفتاح حمدود الى العامل اخلارجي مس  باالطالع الوى معانواة   
والى نطا  ال بأس ب   -اجملتاعات املسلاة يف اخلارج، إت انتشرت يف تلك الوقت 

طة فيديو وكت  ومقاالت تتحدث ان جمازر البوسونة وجهواد األفغوان    أشر -
العرب. ويف منتصف التسعينيات ُأالن "اجلهاد" ضد الروس الستقالل الشيشوان؛  

 أسوة بالدول اليت كانت ملحقًة باالحتاد السوفييت. 
اليت مل تكن قد واوت بعود    -خلق تلك كل  مناخًا يغري األجيال الشابة 

، فتشكلت مجااات صغرية غري منظاوة  1بالتفكري اجلهادي -يات أحداث الثاانين
                                                 

فادي شامية، "اإلخوان املسلاون والطليعة املقاتلة والعالقة مع السولطة" يف )اإلخووان    1
 .233 ص (،1007بحوث املسلاون يف سوريا(، )مركز املسبار للدراسات وال
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مهتاة باجلهاد، جياعها جمرد اهتاام مشترك هبذا املوضوع، وأفكار غوري واضوحة   
املعامل ان ، ومبا أن الفكر اجلهادي الراهن مرتبط بشكل اضوي بالفكر السولفي  

ميكون القوول إن   متحرر من االجتهادات التقليدية الكاحبة فقد تأثر هؤالء حبيث 
بذورًا للجهادية السلفية بدأت تناو الى األرض السورية، وهي رغم تشاهبها فكريًا 
مع تفكري الطليعة املقاتلة يف نسختها األخرية )كاا ظهرت اند قائودها الشويخ   
ادنان اقلة( إال أهنا بالتأكيد ال متت  من الذاكرة اإلسالمية السياسية السوورية يف  

حىت من أدبيات الطليعة املقاتلة مباشرة، بقدر ما متت  معنويًا مون  الثاانينيات وال 
رموز اجلهاد األفغاين والقوقازي، وبشكل أكثر خصوصًا من كارزمية الشيخ ابود  

يف  2773بعدما قتول اوام   بوي اهلل ازام الذي حتول إىل رمز اجلهاد األفغاين العر
 بعوض رمووز الصوحوة    سيارت  مع اثنني من أبناءه يف باكستان، باإلضوافة إىل 

اإلسالمية السلفية اجلديدة الصاادة يف السعودية. لكن اجلدير تكره هنا أن الشيخ 
ازام يف احلقيقة كان ميثل مفصاًل يف تطور فكر الطليعة املقاتلة حنو قاادة اجلهواد  

 العاملي.
واستارت حوىت   2757كانت االنتفاضة الفلسطينية األوىل، اليت اشتعلت يف 

أهلبت املشاار لألجيال الفتية وأثارت محاسوهم، فعاليوات املقاوموة    ، قد 2773
اإلسالمية الفلسطينية )"محاس" و"اجلهاد اإلسالمي"( كانت تثري اإلاجاب الوى  
نطا  واسع، وتلك جبوار ما حيدث يف جنوب لبنان، حيث بدأت املقاومة الشيعية 

ة ثورية، ومل يكن حتقق انتصارات حتت شعارات إسالمي 2774)"حزب اهلل"( منذ 
تأثريها بالطبع أقل من جاراهتا يف فلسطني رغم "تنغيص" االختالف الطائفي الذي 
 مل حيل رغم تلك دون تقبلهم وانفعاهلم الشديد بإجنازاهتا البطولية يف تلك الوقت.  
من جهة أخر  كان االحتاد السوفييت الذي طاملا شكل سندًا لنظام األسد قد 

دة املاركسية هبزمية هنائية، وهو أمر زاد االهتاام باإلسالم الوى  اهنار، ومنيت العقي
مستو  حملي وااملي، وقد اال النظام الى دام بعض الرموز الدينية اليت حتالفت 
مع ، بشكل خاص تلك اليت ُارفت بعدائها لإلخوان املسلاني لتوجي  "الصوحوة  

( جتنبًا من أن متسَّ أسوس  اإلسالمية" اليت بدأت تشهدها سورية )مع املنطقة ااومًا
النظام، بل إن تصااد الصحوة اإلسالمية وبروز جنم احلركات اإلسالمية يف الدول 
اجملاورة دفعت بالشيخ حماد سعيد رمضان البوطي أبرز خصوم السولفية وأقورب   
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الرموز الدينية إىل نظام األسد يف تلك الوقت، واملعروف بعدائ  جلاااة اإلخووان  
هة الفكر اجلهادي الذي بدأ تناو بذوره للتو ولتربير القاع الودموي  املسلاني ملواج

الذي مورس ضد اإلسالميني فقهيًا يف كتاب  "اجلهاد يف سبيل اهلل: كيف نفهاو ؟  
 (.2773وكيف منارس ؟" )

أدت التطورات واألحداث املتساراة واالنفتاح احملدود يف وسوائل اإلاوالم   
تشار مزاج جديد معاد لألمريكويني واألنظاوة   والتقدم يف وسائل االتصال إىل ان

العربية الى وج  العاوم، وبني األجيال الشابة حديثة السن اليت مل تكن هلا خوربة  
"األحداث" يف الثاانينيات جيدًا، كان يؤدي يف الغال  إىل ااتنوا  أفكوار    بو

بتها سلفية جهادية بشكل فردي، اليت سهَّلت وسائل االتصال تداول أدبياهتا ومكت
 املرئية بشكل كبري.

كانت هذه املكتبة املتداولة ترجع بطبيعة احلال إىل جتربة جماهدي األفغوان  
العرب، ومل يكن مبقدور معتنقيها أن يتحولوا إىل اال تنظياي، فعاق املأسواة  
الدموية يف أحداث القاع يف الثاانينات خلفت أثرها الذي ال ميحى، فاخلوف ما 

ة أن  مل يكن باإلمكان جمرد قبول التفكري بأي تنظيم يتوبىن  زال اايقًا، إىل درج
العنف ضد النظام يف اجملتاع السوري، ونتيجة النسداد األفق أخوذت معظوم   
االحتقانات للواي السلفي اجلهادي اجلديد تتج  تلقائيًا إىل اخلوارج، مل يلبوث   

بودأ النظوام   النظام نفس  أن قام بتسهيلها، واتبع سياسة االستثاار فيها، فقود  
يتسام  بشكل غري معهود مع التنظياات اإلسالمية "األصولية" يف اخلارج )حزب 
اهلل، محاس، اجلهاد، األخوان األردنيون( فياا حافظ الى قاوع انيوف وغوري    
متسام  باملرة مع أي حالة تنظياية إسالمية سورية ميكن أن تبدأ جمرد بداية الى 

للاجتاع السوري بالذاكرة الدمويوة لقاوع    أراضي ، ملوحًا دومًا بطر  خمتلفة
الثاانينات، األمر الذي كان يعزز "اقم" التربة السورية يف تقبل البذرة السولفية  

 اجلهادية.

 السلفية الجوادية المستأنسة
أصدر أبو مصع  السوري )أحد قيادات الصف الثاين يف تنظويم "الطليعوة   

ة وفاة الرئيس حافظ األسد، يشكو في  من املقاتلة" وأحد رموز القاادة( بيانًا مبناسب
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، وأشار مبرارة إىل أن "كوثري منوهم   1خيبة أمل  يف إاراض السوريني ان "اجلهاد"
قد رضوا باحلياة الدنيا واطاأنوا هبا، وسريفضون هوذا الكوالم، بول     [السوريني]

سينتقاون ممن يداون إلي ، وأالم أن كثريًا من الااء السوء ومشوايخ الضوالل،   
إىل اوام   2753، وأن  من اام ايان البصرية، سيصرفون الناس ان هذا الكالم"وا

لد  أهل السنة" غري أن  ومع أن أحداث  [اجلهادية]"أمخدت بذور املقاومة  1000
أيلول حفزت اجلهادية السلفية يف كل مكان؛ فوجودت طريقهوا إىل   /سبتارب 22

حداث والظروف قد حفزهتا يف اجلاااات اجلهادية السلفية اليت كانت مجلة من األ
اقد التسعينيات، وسهل دخول اإلنترنت إىل سورية التواصل مع العامل اجلهوادي  
االفتراضي، يف وقت كانت السلطات السورية جتري ااتقاالت وحتقق يف الصالت 
احملتالة مع تنظيم القاادة بالتعاون مع املخابرات األمريكية، فااتقول العشورات،   

شتب  انتااؤه إىل التوج  السلفي )ليس بالضرورة جهوادي( ومت  واستداي كل من ي
بوأي تنظويم    التحقيق مع  للتأكد من خلوه من األفكار اجلهادية وادم ارتباطو  

)كان بني الذين ااتقلوا يف تلك الوقت "شاكر العبسي" الوذي أصوب    بوي إرها
ى صولة  الحقًا زايم تنظيم جهادي جديد يف لبنان امس  "فت  اإلسالم" كان الو 

 مباشرة باملخابرات السورية(.
يف الفترة اليت كانت جتري التحضريات الحتالل العرا  ومع اقتراب مواود  
اهلجوم األمريكي مع قوات التحالف الحتالل العرا  كانت األجواء تشحن الوى  
كافة الصعد؛ رمسيًا وإاالميًا وشعبيًا، باجتاه صنااة واستقبال موجة اجلهاديني اجلدد 

اس مواجهة استباحة الغرب "الكافر" لألراضي املسلاة. كان جزءًا رئيسوًا  الى أس
من هذا التجييش اجلهادي قد تبادل في  األدوار كل من الشيوخ الرمسيون والشيوخ 
 13املتحالفون مع النظام، باإلضافة إىل تصرحيات السياسويني الورمسيني. ففوي    

أمحد كفتارو املسلاني يف كل  داا الشيخ مفيت اجلاهورية الشيخ 1003 آتار/مارس
أحناء العامل إىل اجلهاد، و"استخدام كل الوسائل املاكنة يف هزمية العدوان، مبوا يف  

وهي داوة أاادها الشيخ البوطي  تلك العاليات االستشهادية ضد الغزاة احملاربني"!
يف خط  اجلاعة، اليت حث فيها املسلاني الشباب الى "التوج  إىل األجر العظيم 

                                                 
مراد بطل الشيشاين، "أبو مصع  السوري واجليل الثالث من اجلهاديني" يف )اإلخووان   1

 .202 ص املسلاون يف سوريا(،
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الذي ادخره اهلل از وجل للاقاتلني" يف "اجلهاد الفريضة" اليت مل "تتجل أسوباب  
فريضتها يف اصر من العصور كاا جتلت يف هذا العصر" يف أرض العرا  "األرض 

 اإلسالمية". ويف اخلط نفس  فعل شيوخ كثريون.
وبالتزامن مع هذا التجييش بدأ جنم الشيخ الشاب حماود قوول آغاسوي يف   

فقرية جدًا مدينة حل  الشاالية يصعد بشكل مري ، بتبين خطاب سولفي  منطقة 
جهادي الين يف منطقة فقرية جدًا، كان يدرب أتباا  الى العاليوات القتاليوة يف   
املسجد )مسجد االء بن احلضرمي( حتت مسع وبصر النظام! بل ونشرت أقوراص  

سكري املرقط، إضافة ليزرية مدجمة الى نطا  واسع ان هذه التدريبات باللباس الع
إىل اخلط  اجلهادية احلااسية. حبيث كان ل  دورًا مهاًا ومريبًا يف جتييش الشباب 
الناشئة وتعبئتهم باجتاه اجلهاد، الذي بدأ جيد منفذه يف العرا  توًا. الوى أنو  يف   

صدرت فتاو  من مجااات جهادية يف العرا  هبدر دم ، بااتبواره   1003خريف 
ة ملئات الشباب الذين صدقوا داواه" فاختفى الرجل ليعوود إىل  كان "مصيدة أمني

الظهور بعد سنتني مهذب اللحية إمامًا وخطيبًا سلفيًا إصالحيًا تائبًا مون اجلهواد   
جلامع اإلميان يف حي حل  اجلديدة الراقي )يف مدينة حل (، ويلقى حتف  يف االية 

قت الوى نفسوها "التوحيود    تبنتها مجااة أطل 1007 أيلول/سبتارب 15اغتيال يف 
 واجلهاد يف بالد الشام"! تبني الحقًا أهنا غري موجودة إال يف إاالم النظام.

مئات الشباب السوريني اندفعوا إىل العرا ، وتشكلت "جلان نصرة العورا "  
لتسهيل تطوع الشباب ونقلهم قوافلهم إىل أتون احلرب، الى أن معظم املتطواني 

  مل يلتحقوا بساحة القتال بناء الى فكر سلفي جهادي، للحرب واجلهاد يف العرا
بقدر ما كانت تقودهم مشاار خمتلطة من النخوة العربية واإلسالمية، ويف أتهاهنم 

. 1000استلهام جتربة حزب اهلل الناجحة يف جنوب لبنان ودحره لإلسرائيليني اام 
ن طريق العوودة  ومع هذا فقد جر  استدااء كثري من العائدين للتحقيق، فقد كا

، وفياا بدأت الضوغوط  1004 آتار/مارس 17ليست بسهولة طريق الذهاب. يف 
تتكثف الى سورية مبربرات اديدة من قبل األمريكيني وقوات التحالف، لوحوت  
احلكومة السورية بالفزااة اإلسالمية، فأالنت ارب وكالة سانا الرمسية لألنباء وقوع 

ة مسلحة وصفت باإلرهابية، واناصر األمن يف اشتباك يف مدينة دمشق بني جماوا
االية هي األوىل من نواها يف سورية، منذ أحداث الثاانينات، شكك الكوثريون  
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نفس  الى حمال اجلد، وساد ااتقواد  بوي يف مصداقيتها، ومل يأخذها اإلاالم الغر
 بأن "العالية صّنعت حمليًا". توقف اإلاالن ان االيات جهادية أخر .

صرح وزير الداخلية آنذاك )غوازي كنعوان(    1008 حزيران/ونيويف مطلع ي
خالل اجتااع للجنة األمم املتحدة املكلفة مبكافحة اإلرهاب أن  "ليس هناك الوى  
اإلطال  أي نشاط للقاادة أو حلركة طالبان يف األراضي السورية". إال أن  بعود  

ر اون ضوبط   ( أالن صدام مسل  أسف1008 متوز/يوليو 22شهر واحد فقط )يف 
جماواات تكفريية تطلق الى نفسها اسم "جند الشام للجهاد والتوحيد" املرتبطوة  

، ويرج  خرباء اديدون 1بتنظيم القاادة، تتاىل بعدها اإلاالن ان حوادث شبيهة
أن هذه العاليات متت بالفعل من جماواات حملية منعزلة وصغرية ليس هلا امتوداد  

ا من قبل احلكومة الى أهنا بدائيوة الوى كول    دويل، وتدل االياهتا املعلن انه
املستويات، وأن االياهتا متت ان طريق اخترا  أمين واستدراجها لتنفيذ االيوات  
فاشلة ألغراض إاالمية، خصوصًا وأن هذه العاليات مل يعلن انها إال يف ظوروف  
ية الضغط الشديد الى سورية. غري أن معطيات املنظاات احلقوقية )البيانات احلقوق

وحماضر االهتام واحملاكاات( يف تلك الوقت تشري إىل أن انتشار الفكور السولفي   
اجلهادي حمدود للغاية، واجلاااات اليت تتبناه هي مجااات صغرية متفاوتة احلجوم  
ومتأثرة بأفكار تنظياات دولية، إال أن  ال يوجد رابط تنظياي معها الى األغل ، 

م للداوة واجلهاد"، و"التكفري واهلجورة"، أو  وأن تنظياات مثل: "تنظيم جند الشا
حىت "القاادة"، اليت كان يداي اإلاالم احلكومي وجودهوا ال تتجواوز الئحوة    
اهتامات معدة سلفًا بناء الى أدلة ال ميكن االاتااد اليها الى حد تعبري الناشوطة  

 احلقوقية البارزة رزان زيتونة.
من املعتقلني، بتهاة السلفية أو السلفية الشيء امللفت لالنتباه أن النسبة األكرب 

اجلهادية أو االنتساب إىل تنظياات إرهابية دينية متشددة، كانت من ريف دمشق 
واملناطق الريفية األخر ، يف حني أبناء املدن السورية الكرب  هم نسبة ضئيلة مون  

ًا يف ادد املعتقلني، األمر الذي يعزز أن يكون اامال الفقر والتوهايش دورًا مهاو  
حتفيز الفكر اجلهادي بالتضافر مع السياسات احمللية والظروف اإلقليايوة. وهوذه   

 النسبة تشري إىل استارار املنحى الذي اختذت  السلفية خارج إطار املدن الكرب .
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وفقًا لذلك، مل يكن مثة تنظياات دينية سلفية جهادية باملعىن الرمسي، وتشوري  
وح نووز تشار هذا الفكر السلفي االاتراضي، والدراسات إىل تزايد مستار يف ان

العديد من الشباب السلفيني من الفكر الديين السلفي إىل السفلية اجلهاديوة حتوت   
ضغط جتربة السجن، خصوصًا وأن األكثرية العظاى من املعوتقلني السولفيني مل   
يكون ينتاون إىل مجااات جهادية، وهم يف حاالت قليلة فقط كوانوا حيالوون   

جهادية غري ناضجة، وأن  رغم تلك، مل تكن توجد يف تلك الوقت حىت يف  أفكارًا
السجن أية مجااات تؤمن بالعال اجلهادي داخل سورية! األمر الذي يعوين بوأن   
السياسة األمنية القاسية اليت استخدمت ضد املتشددين ومبحاكاات استثنائية جائرة 

 كر السلفي االاتراضي.ال تتاتع بأدىن شروط العدالة أفضت إىل توسيع الف

 استفزاز التبشير الشيعي
أصبحت هنالك سياسة جديدة لنظام األسود، فقود مت    1008بدءًا من اام 

السااح الى نطا  واسع وبتغطية أمنية وتسهيالت غري مسبوقة للشيعة لإليورانيني  
ها والعراقيني واللبنانيني بالتبشري الشيعي كانت بالنسبة للنظام أنصارًا جددًا ولكنو 

كانت إليران كاا تبني الحقًا إجياد لقاادة شعبية متثل قاادة متقدموة إليوران يف   
سورية إتا لزم األمر. جذور هذه القضية ترجع إىل حلظة تسلم بشار األسد السلطة 
وراثة ان أبي ، كجزء من متتني احللف اإليراين السوري ليكون أحد داائم النظام. 

 توثيق العالقة االستراتيجية بني سورية وحوزب  ويف الواقع لعبت اوامل اديدة يف
( واغتيوال احلريوري   1003اهلل وإيران، بعد حدثني فاصلني: احوتالل العورا  )  

(، حبيث أصب  واضحًا أن النظام ارض لضغوط بالغة قد تؤدي إىل اهنياره، 1008)
قة، وكان هلذه العالقة دورًا مهاًا يف احلفاظ الى النظام، كاا استثارت هذه العال

"احملور الشيعي"، كورقة تفاوض وضغط الى األنظاة العربية  اليت بات تعرف بو
واجملتاع الدويل. كان هذا هو أحد األسباب الرئيسة يف السياسة األمنيوة القاسوية   
وغري املنطقية جتاه معتنقي الفكر السلفي، والسلفي اجلهادي من  الى حنو خواص،  

 لتشيع.الذي يشكل خصاًا طبيعيًا لدودًا ل
تولد إحساس اايق بالتاييز والغنب يف السياسات احلكومية تشعر ب  األكثرية 
السنية املسلاة وحىت األقليات املسيحية كانت تشعر هبوذا االمتعواض، مقارنوة    
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باالمتيازات والدام احلكومي الذي أصبحت حتظى ب  األقلية الشويعة الصوغرية   
كومية تظهر كاا لوو موجهوة ضود    واملتشيعون وبدا كأمنا معظم اإلجراءات احل

مجااات دينية حمددة دون أخر . لقد لعبت السياسات احلكومية للنظام يف اهود  
األسد دورًا يف تنامي الظاهرة السلفية والسلفية اجلهادية، اليت كانت تستثري الغرائز 
الطائفية بشكل متصااد. وألول مرة تدخل التطلعات السياسية اجلهادية دخلوت  

دة تتلخص يف توج  ااتراضي الى السياسات احملليوة، وهوو توجو     مرحلة جدي
 سيشكل أرضية خصبة للجهادية السلفية فياا بعد.

 سلفيو الثورو الالعنفيون
يف الفرع السلفي العلاي يف األقلية القوقازية الشركسية برز حتوول جديود   

يف إطوار   للسلفية جديدة، مل يتبلور حىت مطلع الثاانينات، وبقي حمدود االنتشار
رمبا مل يشوهد  مجااة قد ال يزيد اددها ان أصابع اليدين، هو السلفية الالانيفة، و

الفكر اإلسالمي حىت هذا التاريخ حركة إسالمية فضاًل ان السلفية تعترب العنف أيًا 
كان، حىت لو دفااًا ان النفس، اااًل غري مشروع، يتزاا  الشيخ جودت سوعيد  

قلية الشركسية، والذي كان قد بدأ يعال منذ مطلوع  ( الذي ينتاي إىل األ2732)
الثاانينات الى نشر فلسفت  اإلسالمية ان الالانف، وسبق وخرب معىن االاتقوال  

 السياسي الذي تكرر مرات ادة.
تأثر جودت سعيد بفكر حماد إقبال" )مفكر إصالحي باكستاين( و"مالك بن 

د يبدو وكأن  قد أطلوق  ي" )مفكر إصالحي جزائري(، وإتا كان جودت سعيونب
نظريت  ان الالانف كرد فعل الى أحداث الثاانينات، فإن مرجعيتو  الفكريوة،   
ودروس  اليت كانت يلقيها قبل تلك لسنوات طويلة يف جامع املورابط يف دمشوق   

 2733كانت تعكس خطًا فكريًا خمتلفًا ان اإلسالميني آنذاك، وقد "نشر يف اوام  
، الذي جاء ردا 1: مشكلة العنف يف العامل اإلسالمي"كتاب  "مذه  ابن آدم األول

الى اجتاه اإلخوان املسلاني حنو ممارسة العنف السياسي. إن أمهية هوذا الكتواب   
تكان يف أن  أول حماولة لصياغة مفهوم الانفي إسالمي يف التاريخ املعاصر، ويف أن  

                                                 
  ،(2773دار الفكور املعاصور   ، )بوريوت:  جودت السعيد، مذه  ابون آدم األول  1
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ت األسواس  ( اليت شوكل 2733أول رد مباشر الى كتابات سيد قط  )تويف اام 
 الفكري حلركات العنف اإلسالمي.

مل يستطع جودت سعيد أن يشكل مجااوًة توؤمن بأفكواره إال يف مطلوع     
التسعينات، يف وقت كانت قد بدأت أحداث كرب  تعصف بالعامل )سقوط االحتاد 
السوفييت( وباملنطقة )حرب اخلليج الثانية(، كانت مثة حاجوة إىل فكور جديود،    

بعض الفراغ الرمزي الذي خلفت  حقبة الثاانينوات، إال أن   استطاع سعيد أن ميأل
اجلاااة ما لبث أن بدأت تتفكك وتنحسر يف هناية التسعينيات حتت تأثري تصوااد  
األحداث احمليطة بسورية واليت كانت تدفع حنو التطرف والتشودد. وموع تلوك    

 األوساط حافظت اجلاااة الى خنبة من التالمذة املعجبني ب رائ ، وبشكل خاص يف
النسائية ارب تلايذت  النشطة الدااية "حنان اللحام" )اليت تتزام مجااة نسائية خاصة 

أحد الكتاب واملفكرين اإلسوالميني املعوروفني،    بوي(هبا(، وصهره )خالص جل
وجماواة من الناشطني امللتفني حول الشيخ السلفي ابد األكرم السوقا يف مدينوة   

 داريا.
جمرد فكر تنويري ديين، ولكن  كان يف جوهره فكورة  مل يكن مبدأ الالانف 

سياسية إصالحية. وبالرغم من أن شيخ اجلاااة جودت سعيد مل يبد أي تطلعات 
سياسية شخصية، وال يف أي وقت من األوقات، إال أن  مل خيف رغبتو  بوالتغيري   

 .للنظام السياسي السلاي
سع تأثري فكر جودت الى تو 1003تؤشر حادثة ااتقال "جماواة داريا" اام 

سعيد ان الالانف، فقد خرج قرابة مائة شاب يف تظاهرة صوامتة صوباح يووم    
سقوط بغداد رفعوا خالهلا شعارات ملقاطعة البضائع األمريكية ومكافحة الفسواد  

 أيار/مايو 3متظاهرًا منهم يف  14وتنظيف شوارع املدينة، إال أن السلطات ااتقلت 
اسكرية ميدانية؛ كوهنم ينتاون إىل تيار ديين إسالمي ، وأحالتهم إىل حماكم 1003

 سلفي، وإن كان غري انفي.
سقوط بغداد كان االمة فارقة لزايم اجلاااة السلفية الالانفية، فقد بدأ الشيخ 
جودت سعيد منذ تلك التاريخ ويف كل املنتديات واللقاءات الفكرية العامة اليت كان 

ي"! ملخصًا وكت  اليها خبط يده "االحتاد األوربحيضرها يظهر مرتديًا سترة بيضاء 
هبذه العبارة فكرت  السياسية بأن االحتاد القائم الى املصاحل هو احلل بودل الصوراع   
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لة أول نشاط واض  لو  ملواقفو    نوزوالعنف، وقد كان هذا الظهور االحتجاجي مب
حوىت وإن  السياسية الى العاوم، انغاست اجلاااة أكثر بالفكر السياسي بالكامل، 

بقي تعبريه ان  مبفردات دينية قرآنية، كان من الطبيعي أن يقوده ليكون أحد أبورز  
املوقعني الى "إاالن دمشق للتغيري السلاي الدميقراطي" وهو إاالن مجع املعارضوة  
السياسية احلزبية واملستقلة، وأكال ادد من تالمذت  السري حنوو املعارضوة العلنيوة    

بدأ جنم الشيخ  1022آتار /مارسالثورة السلاية يف منتصف  للنظام. واندما انطلقت
جودت يربز بقوة، فقد وجدت قطااات ال بأس هبا من الشباب يف السلفية الالانفية 
فكرًا إسالميًا جاهزًا ميكنها أن تستند إلي ، وصار مألوفًا أن ظهوور رموز اجلاااوة    

كان هوذا تروة العهود   )الشيخ جودت( وكلاات  يف الفيتات املظاهرات السلاية، 
للسلفية الالانيقة اليت تراجعت بعد أشهر ومع اشتداد القاع حتولوت إىل  بوي الذه

ثورة مسلحة مل تعد أفكار السلفية الالانفية حتظى باالهتاام تات ، ومل يكون أحود   
 أساسًا ملتفت إىل اخللفية السلفية ألفكار الالانف هذه.

 السلفية الثورية المسلحة
والذاكرة السورية ألحداث الثاانينات اليت حرص النظام الى  اإلرث األسدي

ي" باإلضافة إىل السياسات احلكومية يف اهد وأن ال تندمل إلدامة مفعوهلا "التأديب
األسد االبن واليت أشرت األحداث إىل حدوث تغيريات جوهرية فيها، وانعطواف  

ينية من االاتاواد  مهم حصل يف بنيتها، يكان يف حتول التعامل مع اجلاااات الد
الى أسس سياسية تقوم الى مبدأ التفاوض والتوازنات االجتاااية الداخليوة إىل  
أسس أمنية حبتة تقوم الى ضبط صارم هلا، أساس  الترهيو  ومصواحل النظوام    
السياسية اخلارجية. وبدون شك فإن هذه السياسات سراان ما أثارت حنق هوذه  

تطلعاهتا السياسية. تشجع هوذه السياسوة   اجلاااات، وأحدثت تغيريات مهاة يف 
السلطات احلكومية الى اختات إجراءات تات أبعاد أمنية دون أن حتس  حسوابًا  
لالنعكاسات االجتاااية والسياسية الى اجملتاع السوري، خصوصًا وأهنا جتاوزت 
فيها التشدد اإلسالمي إىل التحكم بالفضاء الديين والتدخل يف مؤسسوات  )مثول   

غري املباشر حبل اجلاعيات األهلية اخلريية ارب فرض جمالس منتدبة من قبول  القرار 
احلكومة، وإبعاد فائزين يف انتخابات البلدية الى خلفية تدينهم، وإلغواء مائودة   
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اإلفطار اليت كان يداى إليها سنويًا الشيوخ والااء الدين، باإلضافة إىل قرار فصل 
ااال إدارية ليس هلا االقة بالتدريس(. كل املنقبات من التدريس، وإحالتهن إىل أ

تلك يف ظل أجواء ثورية انطلقت من تونس جعل سورية كربميل بارود حيتاج إىل 
 جمرد شرارة صغرية.

انفجرت الثورة وكانت التنظياات احلزبية مجيعها والى اختالف ألواهنا خوارج  
خر ، مل يكون ألي  دائرة صنعها، واخنرطت فيها كاا اخنرطت مجيع القو  املدنية األ

منها دور القيادة، ويف األشهر األوىل للثورة كانت السلفية التقليدية واجلهاديوة أيضوًا   
خارج إطار احلدث، ومل يكن مثة أي نوع من التنظياات احلزبية أو احلركية السولفية،  
وما اخنرط من السلفيني يف صفوف الثورة املدنية السلاية كانوا قلة والى حنو فوردي،  

 ريون منهم كانوا من ضحايا أحداث الثاانينات والى خلفياهتا شاركوا.كث
شكلت أحداث بابا اارو انقالبًا يف املزاج العام، فقد استارت الثورة سلاية 
لعشرة أشهر، كان فيها كل متظاهر هو مشروع شهيد، استطاات أن تنتشور يف  

سود، ولكون   مجيع أحناء البالد وحشدت تعاطف معظم السوريني ضد نظوام األ 
أحداث بابا اارو أقنعت السورين أيضًا بأن النظام ميكن أن يذه  إىل مد  أبعد 
من قتل املتظاهرين بالرصاص، ميكن أن يقصفهم بالدبابات والطائرات والصواريخ، 
األمر الذي فت  الباب لتشكيل تنظياات اسكرية هتودف إىل محايوة املودنيني    

إىل محاية األحياء واملدن، وسراان ما أصوب   واملتظاهرين السلايني من القتل، مث 
اهلدف هو إسقاط النظام بالقوة. وبالرغم من أن أوىل كتائ  اجليش احلر ظهورت  

إال أن التحول العام يف قنااة السوريني بالعال املسل  بدأ يف هوذا   1022يف صيف 
الوقت، حيث أخذت تظهر الكتائ  العسكرية اليت تشكلت أواًل مون منشوقني   

 م إليهم متطواون مدنيون بشكل متزايد. وانض
كان األسد قد اتبع استراتيجية إبقاء املراكز املدنية حتت السيطرة املكثفة أواًل، 
فبقاء النظام مرتبط ببقائ  فيها، يف حني بقيت األطراف الريفية يف وضع يسا  هلا 

دن اون  بالتحرك حبرية أكرب، األمر الذي جعل الثورة ثورة أطراف وأخر مجيع امل
االلتحا  هبا. واندما بدأت العسكرة تشكلت معظم الكتائ  يف الريف مث بودأت  
تزحف إىل امُلدن، وبطبيعة احلال فإن الفقر وغياب التناية والتهايش جيعل البيئوة  
الريفية أكثر استعداد لقبول الفكر السلفي املتشدد، كاا أن العنف الوحشي الوذي  
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طائفية املالم  وخيبة أمل من تدخل اجملتاع مورس ضد السكان الى شكل جمازر 
الدويل حلااية املدنيني فضاًل ان تدخل إيراين متزايد الى أساس ديين إىل انتشوار  
فكر سلفي املالم  بني معظم الكتائ  املسلحة ورسم خارطة جديدة للسولفية يف  
 سورية، يعزز من فرص انتشار فكر متشدد بسيط ميكن  مواجهة هذا العنف مبزيود 
من التضحية والصالبة، وهو ما من  السلفية بيئة مثالية بني املقاتلني، غري أن هوذه  
اخلارطة مل تكتال إال مع بروز "جبهة النصرة ألهل الشوام" إىل الوجوود وبودء    

1021االياهتا ضد القوات النظامية والشبيحة يف كانون الثاين من اام 
1. 

 الخارطة السلفية الجديدو
فيي الالانف بيناا بدأت السلفية اجلهادية بالصعود الى تراجعت جاتبية سل

نطا  واسع، ومع انتشار الكتائ  أصب  من الصعوبة مبكان وضع خارطة تفصيلة 
ميكن أن تلم مشل الكتائ ، فالكثري من هذه الكتائ  كان يتعرض للتحول والتطور 

ذه الكتائو   أو االضاحالل مع تدفق املتطواني وتزايد االنتصارات اليت حتققها ه
الى األرض، األمر الذي كان تدفق يف التاويل. الى أن  يف هذا السيا  ال ينبغوي  
أن تكون تعريف اخلارطة السلفية للكتائ  العسكرية نابعًا من أمسواء الكتائو    
 وحدها، فال تعكس هذه األمساء دائاًا ميواًل سلفية حقيقية، يف بعوض األحيوان  

إىل اجتذاب مموليني خليجيني، أو متليها مقوالت تكون التسايات براغااتية هتدف 
وسراان ما بدأ نووع مون    بوي.دينية اامة تشكل جزءًا من املخيال الديين الشع

الفرز والتاايز بني الكتائ  اإلسالمية اجلهادية وكتائ  اجليش احلر، ويف حني تبدو 
بدو رخوة الكتائ  اإلسالمية اجلهادية متااسكة ومنظاة فإن كتائ  اجليش احلر ت

 التنظيم وبالتايل أقل فاالية مقارنة هبا.

   النصرو: الجيل الثالث للسلفية الجوادية0
قورر مقواتلون    1022بيناا كانت املظاهرات يف أوجها يف أواخر صويف  

بووي  سوريون يف دولة العرا  اإلسالمية التوج  حنوو الريوف الشواايل واجلنو   
                                                 

 21، 232ألصولية يف سوريا، تقرير كرايزيس غروب رقوم  ارضة هل هو اجلهاد؟ املعا 1
 .1021تشرين األول /أكتوبر
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اسكرة الثورة، فشكلت جماواة مون   لالستطالع، وانتهى األمر بتقدير امل ل إىل
الكتائ  الصغرية أطلقت الى نفسها اسم "كتائ  النصرة ألهل الشام" كان بوني  
بعض اناصرها مقاتلني أجان ، وتلك بدام مايل واسكري من أمري دولة العرا  

 .1021يناير /أبو بكر البغدادي، وأالنت ان نفسها يف كانون الثاين
من التجربة الدموية للدولة اإلسالمية يف العورا ،  استفاد قادة جبهة النصرة 

والفشل الذي ُمنيت ب ، وحاولت استقطاب مجيع أصحاب التجربوة يف العورا    
وأفغانستان أو حىت يف لبنان والذين وثق معظاهم االقاهتم يف سوجن صويدنايا   
العسكري حيث كان يعتقل السلفيون اجلهاديون وغريهم، وقرروا العاول الوى   

القاادة االجتاااية أواًل، تلك القاادة اليت كوانوا قود خسوروها     أساس كس 
بالصحوات، بدأ خطاب جبهة النصرة تو معامل اسكرية حمدد األهداف يف إسقاط 
نظام األسد ومواجهة الشيعة )العلويون جزء منهم( وإيران، مل يكن لد  النصرة أية 

ارضوة السياسوية وال   إشارة واضحة إىل مرحلة بعد النظام، ومل يكن بوسوع املع 
العسكرية أن ترفض مساندة جبهة النصرة رغم شكوكها يف االقتوها بالقااودة   

 واجلهل بشخصية قائدها أبو حماد اجلوالين.
كانت أجهزة األمن السورية املعروفة باختراقها لصفوف القاادة يف العورا   
، والدول اجملاورة قد حصلت الى معلومات دقيقة حول تشكيل جبهوة النصورة  
وحاولت هذه األجهزة ارب االيات تفجري ادة استهدفت مدنيني ازل ومسواجد  
سنية يف دمشق تعترب منطلقًا ألهم التظاهرات يف مدينة دمشق اهتام جبهة النصورة  
هلدفني: األول استخراج العفريت، مبعىن حتريضها الى الظهور، وبالتايل تقدمي دليل 

قاادة وليس ثورة مدنية، والثاين هو اسوتبا   للعامل الى رواية النظام بأن  يواج  ال
النصرة بالوقيعة بينها وبني القاادة الشعبية اليت ميكن أن حتتضنها. لكن قادة النصرة 

 كانوا أكثر هدوءًا ومل يقدموا الدليل الالزم للنظام.
دخلت جبهة النصرة انعطافني مهاني: األول اند إاالن الواليات املتحدة يف 

وضع اجلبهة الى قائاة اإلرهاب، والثاين هو انود   1021األول  كانون/ديسارب 8
إاالن أبو بكر البغدادي تبعية جبهة النصرة ل ، وإاالن "الدولة اإلسالمية يف العرا  
والشام". فقد دفع الكشف األمريكي ان االقة جبهة النصرة بالعرا ، إىل إاوالن  

أشرطة فيوديو االيوة اجلوودة    اجلبهة ان مجيع االياهتا اليت كانت تصور بعناية ب



 

011 

ونشرها الى نطا  واسع. وأدت اخليبة املؤملة من الواليات املتحدة إىل ردة فعول  
وفرض هيبتها،  بوي،اكسية استثارهتا النصرة بذكاء يف تكثيف دام التأييد الشع

حبيث أن املعارضة السياسية وجدت نفسها مضطرة إىل الدفاع ان جبهة النصرة يف 
ورية الرابع يف املغرب! كاا دفعت حماولة أبوو بكور البغودادي    مؤمتر أصدقاء س

استتباع جبهة النصرة وإحلاقها هبا إىل مساراة قائود اجلبهوة إىل إاوالن البيعوة     
للظواهري هتربًا من هذا االستتباع؛ ولكن هذا القرار سب  شرخًا يف صفوفها وهز 

يعرفون هذه الصولة،  امللحوظ معها، فاعظم املقاتلني ال بوي بعنف التعاطف الشع
وبرز تيارين: تيار يريد تأييد العال املدين التدرجيي إلقامة دولة إسوالمية، وآخور   
يؤيد إقامة دولة إسالمية يف الشام متهيدًا للخالفة اإلسالمية العاملية. دفع بعض قادة 
اجلهاد السوريني القدماء من أاضاء تنظيم الطليعة املقاتلة الذين حلقووا باجلهواد   

فغاين )مثل أبو بصري الطرطوسي( لريوا إاالن البيعة للظواهري خطوأ وخطورًا   األ
جسياًا الى العال اجلهادي يف سورية، وخدمة للنظام وأي خدمة. واستطرادًا فإن 
املعلومات اليت كانت حبوزة النظام ان تشكيل جبهة النصرة وكذلك تلوك الويت   

 قًا أهنا كانت صحيحة.كانت حبوزة الواليات املتحدة أثبتت األحداث الح
جبهة النصرة متثل اجليل الثالث للقاادة )اجلهاد العاملي(، إتا موا ااتربنوا أن   
جماهدي أفغانستان ميثلون اجليل األول، ومقاتلو العرا  ميثلون اجليول الثواين، ويف   
اجليل الثالث هنا مثة ميل مدين واض ، وحتول يف القنااة بات منتشرًا بني قادة جبهة 

فيهم أبو حماد اجلوالين( إىل العال من  نة يف انقسام يف توج  قادة النصرة )مبالنصر
التدرجيي من القاادة إىل القاة، واالنتقال من العال املدين إىل العال العسوكري،  
قيادات النصرة من السوريني ويف الغال  من املراكز احلضرية )بعضوهم متعصو    

 الغال .هلذه املراكز(، ولكن قواادها ريفية يف 
تشورين الثواين   /نوفاربظهر تنظيم جديد يف مدينة حل  وشر  سورية يف 

باسم "جملس شور  اجملاهدين" حياكي تنظيم حيال فكر السلفية اجلهاديوة   1021
. 1020، وتنظيم مماثل يف غوزة ظهور يف   1003العاملية يف العرا  الذي ظهر اام 

تبط تنظويم جملوس شوور     والى اكس جبهة النصرة املرتبطة بالقاادة، ال ير
اجملاهدين بالقاادة، وهو ال يعكس أي تطورات فكرية كتلك اليت الحظناهوا يف  
اجلبهة، وهو واحد من التنظياات املتوسطة اليت ال تزال فاالة حوىت اآلن. كاوا   
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ظهرت بعض التنظياات حتاول تقليد جبهة النصرة، مثل "جيش الصحابة يف بوالد  
(، 1021 آب/( و"جند الشام" يف حلو  )أغسوطس  1021أيلول /الشام" )سبتارب

ولكن هذه التنظياات مل تلق أي حظ بالنجاح، فتفكك بعضها وبقي بعض اآلخر 
 هامشيًا.

ميثل املهاجرون املقاتلني األجان  الذين قدمت طالئعهم من دولوة العورا    
ة لنصرة زمالئهم يف جبهة النصرة، مث تواصل قدوم الباقني ارب شبكاهتم االجتااايو 
اخلاصة حتت دوافع سياسية ختص كل منهم، فالليبيون مثاًل لديهم رغبة يف االنتقام 
من النظام الذي ساند القذايف، والشيشانيون يقاتلون ضود الوروس يف سوورية،    
وهكذا، وهؤالء جرت مبالغة كبرية يف تعدادهم ألغوراض سياسوية يف سويا     

 احلاصل يف بلودان الربيوع   صرااات سياسية نتيجة االستقطاب اإلسالمي العلااين
ولكن واقع األمر أن تعدادهم مجيعًا اليوم ال يزيد ان ألفي مقاتل مون   بوي،العر

مجيع اجلنسيات يف مجيع أحناء سورية. ميثل املهاجرون منوتج الوتفكري القااودي   
الصل  يف شكل  الدموي يف دولة العرا ، وبالرغم من روح التضحية املايز الذي 

إلقدام والشجااة االستثنائية اليت ينتشر خربها يف أرجاء البالد، حبيث يتاتعون هبا وا
أن معظم "االستشهاديني" كانوا منهم، إال أن  مع تلك مل يتم تقبول توجهواهتم   
األيديولوجية من قبل السوريني، وال هم الئاهم تطورات فكر جبهة النصورة وال  

ووا الى نوزالقدر من التشدد فاامليول الشخصية الشامية اليت ال تستطيع تقبل هذا 
شكل كتائ  جهادية معروفة باسم كتائ  املهاجرين يف األرياف السورية الشاالية 

 الغربية، وهي تدرك اآلن أن وجودها مؤقت يف سورية.

   جواديو الخالفة العالمية المؤجلة3
بالرغم من أن مجيع احلركات اجلهادية السلفية تشترك فياا بينوها يف فكورة   

فة اإلسالمية العاملية، إال أن مالم  خمتلفة للجهادية السلفية برزت يف سوورة  اخلال
بني الكتائ  هي حصيلة خربات حملية يف الصراع مع النظام والصراع مع الكتائ  
والبيئة السورية، فقد ولدت سلفية جهادية تؤمن بضرورة قيام دولة سورية ولكون  

ها تعال الى تطبيوق احلودود بشوكل    إسالمية توقف العال باحلدود مؤقتًا ولكن
تدرجيي، مع إبقاء فكرة اخلالفة العاملية، ولكن الى أهنا خالفوة مؤجلوة. هوذه    
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اجلهادية احمللية اجلديدة أشب  ما تكون جبهادية سلفية وطنية، وهي ااومًا تشترك يف 
كثري من الصفات مع جبهة النصرة، بل إن لديها االقات متايزة مع اجلبهة الوى  

من اخلالف الفكري احملدود بينها. ومن بني هذه الكتائ  "كتائ  أحورار   الرغم
والويت   1021متوز /يوليو 18الشام" اليت تكونت أساسًا يف ريف إدل  الشاايل يف 

إىل "حركة أحرار الشوام اإلسوالمية"،    1023كانون الثاين /حتولت يف هناية فرباير
اليت أالن ان تشوكيلها يف  بوي و"كتائ  نور الدين الزنكي" يف ريف حل  الغر

، و"كتائ  الطليعة املقاتلة" اليت أالن ان تشوكيلها يف  1021تشرين األول /أكتوبر
، و"حركة فجر اإلسالمية" يف ريف إدلو  الشورقي الويت    1021آب /طسأغس

 .1021نوفارب /تشكلت يف تشرين الثاين
بوني   وباستثناء كتائ  الطليعة املقاتلة فإن معظم الكتائ  األخور  تضوم  

صفوفها بعض املقاتلني األجان  الذين يعرفون باسم "املهاجرين" الذين يقابلوهم  
"األنصار" من املقاتلني احملليني. لع  التاويل اخلليجي غري الرمسي دورًا مهاوًا يف  

 تقوية هذه الكتائ  يف وقت كان التاويل احلكومي اخلليجي مترددًا وحمدودًا.

   جواديو السلفية التقليدية:2
تشكل يف ريف دمشق الشرقي تنظيم سلفي بقيادة الشيخ "زهران الووش"  
خريج اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة باسم "لواء اإلسوالم" الوذي ظهور يف    

املستند إىل الفقو   بوي ، يعتاد أساسًا الى الفكر السلفي الوها1021آتار /مارس
صوراهتم السياسية ال تتجواوز  احلنبلي، وقادت  حيالون سلفية كالسيكية ااومًا، وت

الدولة اإلسالمية يف حدود الدولة الوطنية، مؤقتًا الى األقل، وإن كان اودد مون   
قادت  ممن ميتلكون خربة يف القتال يف العرا ، فان املعروف بأن دوما اليت متثل معقل 
م الثورة يف الريف الشرقي لدمشق معقل احلنبلية الوحيد يف سورية. ميثل هذا التنظي

أكرب التنظياات السورية املقاتلة يف حميط العاصاة دمشق، ويعتقد أن هذا التنظويم  
هو الذي قام بتفجري مقر األمن القومي يف حي الروضة بدمشق، الذي أود  حبياة 
صهر الرئيس آصف شوكت ووزير الدفاع داود احلجة وقائد اجلويش النظوامي   

ل قادت  السلفية، فإن هذه السلفية ونائب  وادد من كبار الضباط. وبالرغم من ميو
تتالقى مع ميول إسالمية تقليدية تصلبت بفعل احلرب، فاعظم الكتائ  احلليفة هلذا 
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اللواء واملنطوية حتت مظلة "جتاع أنصار اإلسالم يف بالد الشام" الذي تشوكل يف  
مثل "كتائ  الصحابة"، و"أحفاد الرسول" هوم مسولاون    1021آب /أغسطس

فظون يف معظاهم، مل يسبق هلم أن محلوا توجهات سياسية إسالمية أو تقليديون حما
 تنظياية.

كوانون الثواين   /متثل "كتائ  األنصار" يف ريف محص اليت ظهرت يف يناير
منوتجًا مثاليًا للفكر السلفي التقليدي، إت تتبىن خطابًا يركز الوى العقائود    1021

جبانو  مهاتوها اجلهاديوة،     والسلوك وفق منظور سلفي، وتظهر ميوهلا الداوية
وبشكل خاص يف العالقة بني الكتائ  وتوجي  سولوك املقواتلني يف الكتائو     

 األخر .
العديد من الكتائ  بدأت تظهر مياًل سلفيًا ألغراض التاويل، جتلى تلوك يف  
االسم أحيانًا، ويف اخلطاب أحيانا أخر ، لكن تلك ال يعين أن الكثري من الكتائ  

سلفية التقليدية وجدت فرصتها ساحنة للظهور والتاويل. مبا يف تلوك  اليت تعتنق ال
أهم ألوية اجليش احلر "لواء التوحيد" الذي تشكل يف الريف الشاايل ملدينة حلو   
ويتزاا  ابد القادر الصاحل، وابد العزيز سالمة، اللذان مييالن حنو الفكر السلفي. 

والذي يتزاا   1022تشرين الثاين /نوفارب 18و"لواء صقور الشام" الذي أالن يف 
أمحد الشيخ، وكان اللواء قد حرص يف بداية تشكيل  الى اإلشارة إىل أنو  مون   

 اجليش احلر، إال أن  الحقًا جتن  تلك وأظهر ميال متزايدًا حنو السلفية.

 "الديمقراطية"  السلفية الجوادية 4
ة واليت تنطوي معظم الكتائ  املشكلة من متطواني مدنيني تات ميول سلفي

ويف ظوروف   -الذي ميثل مظلة رمزية ال تنظيايوة   -حتت مظلة "اجليش احلر" 
احلرب واملعارك اليت جتري يف سورية يبدو األمر طبيعيًا، غري أن سولفية معظوم   
هؤالء سلفية رخوة، مبعىن أهنا ال تشكل منظومة فكرية متااسكة بقدر ما هوي  

ات الفعل أثناء القتال، تلك أن معظاهوا  أفكار متناثرة وقنااات تشكلت من ردَّ
دميقراطي حريص الى بناء دولة دميقراطية حديثة، ينطبق هذا الى العديد مون  
الكتائ  اليت تشكلت من أبناء متعلاي أبناء املدن تاهتا، مثل "كتائ  أبو ااارة" 

 يف حل .
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تأثري مثة سلفية طارئة أيضًا لد  بعض الكتائ  مرتبطة بردة فعل الى العنف و
جهات التاويل، هي سلفية براغااتية أكثر منها سلفية ااتقادية قارَّة، مثل "لوواء  

من كتائ  محص العاملوة يف   1021آب /احلق" الذي تشكل يف محص يف أغسطس
املدينة وريفها. األمر نفس  ينطبق الى "كتائو  الفوارو " الويت تشوكلت يف     

هرت بوضوح مويال متودرجًا يف   من منشقني، اليت أظ 1022تشرين الثاين /نوفارب
خطاهبا ومظاهر قادهتا حنو السلفية، لكنها سلفية تشب  السلفية الرمسية احلكوميوة،  
فالقادة املؤسسني للكتائ  هم منشقون من اجليش النظامي، وتلقوا تربية اسكرية 

 الاانية، وال ُيالئاهم التوج  السلفي املتشدد.
واء احلراك املدين حتوَّرت وأخذت طابعًا السلفية الالانفية اليت ازدهرت يف أج

خمتلفًا لكنها حافظت الى الطابع املدين، فقد ظلت العسكرة مفهوموًا اضوطراريًا   
واااًل مؤقتًا، وبقي األصل وهو العودة إىل حياة دميقراطية ودولة حديثة ماكثوًا يف  

واجمللوس  األتهان، حبيث أد  تأثري هذا التفكري السلفي اجلديد إىل جعل الكتائ  
احمللي املدين يف مدينة مثل داريا منوتجًا فريدًا وجذابًا للتنظيم املاتواز ولسويطرة   

 املدنيني الى قرار القادة العسكريني.

 المآال 
ومصر خصوصًا شاركت السولفية  بوي الى خالف بعض دول الربيع العر

نيوة مل تكون   التقليدية يف الثورة السورية املدنية منذ البداية، ولكن مشاركتها املد
لقنااات دينية بدولة إسالمية الى منوتج اخلالفة بقدر ما كان مرتبطوًا بإسوقاط   
النظام وانتقامًا من ، فقد ااىن السلفيون مبختلف صنوفهم من املالحقوة واملتابعوة   
واحملاكاات اجلائرة، يف حني كانت مثة اال ممنهج من قبل النظام السوري حلااية 

لطبيعي" للسلفية أاين التشيع بدام إيراين، الناوتج املثوايل  وزيادة انتشار "العدو ا
هلذه املشاركة يكان يف مدينيت دوما وحرستا )ريف دمشق( معقل السلفية التقليدية 
الشامية، واندما تعسكرت كانت جزءًا من العال العسكري وبدأت مفاهياها ان 

الفوة إسوالمية يف   الدولة تظهر، إهنا دولة إسالمية مدنية قد تكون جزءًا مون خ 
املستقبل، لكن العال يركز النظر الى الدولة وليس الى اخلالفة الى حنو ما أشرنا 

 إلي  آنفًا.
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لقد ظلت احلركة السلفية تراوح يف معقلوها التوارخيي يف أطوراف املودن     
وهوامش املراكز احلضرية، أي بقيت رغم كل شيء طرفيوة الطوابع، وحتركهوا    

طراف إىل املراكز، لكن قل  املراكز الذي تأثر هبا ظول  امليداين كان زحفًا من األ
تأثره حمدودًا وأحيانًا كثرية براغااتيًا حبيث ميكن القول إن التأثري الوى املراكوز   
احلضرية خلف سلفية رخوة قابلة للتفكك اند أول حلظة خالف حول بناء الدولة 

للفكر السلفي وشكل نظامها. وبالرغم من أن احلرب ساادت الى انتشار واسع 
إال أن انتشاره الطارئ أقرب ما يكون إىل أداة حرب؛ إت مل يأخذ من الوقت موا  
يكفي ليتحول ااتقادًا راسخًا، وهلذا فإن خارطة االنتشار اجلديدة للفكر السولفي  
معرضة للتغري بشكل كبري بعد أن تضع احلرب أوزارها. غري أنو  مون اجلودير    

اجلديد ااومًا كان بني مقاتلي الكتائ  الثورية وليس املالحظة بأن انتشار التسلُّف 
انتشارًا يف أوساط املدنيني، لكن بالتأكيد سيكون هلذا تأثريه فياا بعد الى حاضنت  

 االجتاااية، وخصوصًا يف املنابت اليت ينحدر منها هؤالء املقاتلني.
يف  من املالحظ أن معظم القادة الكبار للكتائ  كانت متلك خربات قتاليوة 

العرا  )مثل أبو حماد اجلوالين وقادة اجلبهات يف النصرة، وبعض قادة لواء اإلسالم 
وقادة أحرار الشام( أو أفغانستان )مثل بعض قادة الطليعة املقاتلة( أو لبنان )مثول  
قائد كتائ  الزنكي(، والعديد من قيادات الصف الثاين وبعض قيوادات الصوف   

لعسكري بتهم تتعلق بالسلفية والسلفية اجلهادية، األول ااتقلت يف سجن صيدنايا ا
حيث ااتادت الكتائ  السلفية الصاادة الى خرجيي سجن صيدنايا من خوالل  
شبكة العالقات اليت تكونت يف السجن وخارج ، من اجلدير هنا تكور أن نظوام   
األسد تقصد اإلفراج ان معتقلي صيدنايا ظنًا من  أهنا ستكون فاالوة يف تفجوري   

 السوري الى الناوتج العراقي، غري أن هذا مل حيدث حىت اآلن. الوضع
وحىت اآلن مل تنشأ حركات سياسية سلفية تات أمهية، وتلك بالرغم من أن 
حركة تنظيم سياسي غري ااتيادية بدأت يف صفوف الثورة منذ تعسكرت الثوورة،  

(، 1022تشورين الثواين   /وحىت قبل تلك مثل حركة املؤمنون يشاركون )نوفارب
(، مل ينج  أي منها وال أي تنظيم 1022حزيران /يونوحزب اإلصالح والعدالة )يو

سياسي حىت اآلن بالظهور كقوة سياسية واادة، يرجع أساسًا إىل أن الثورة مل تنت  
بعد، وينظر إىل العال السياسي جمردا ان العال العسكري بكثري من الريبة. بودل  
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عسكري تشكل أتراًا مدنية لتكووين قااودة   العال السياسي بدأت التنظياات ال
اجتاااية ملرحلة ما بعد النظام تساادها يف حتقيق قناااهتا األيديولوجية، الى سبيل 
املثال شكلت جبهة النصرة بالتحالف مع لواء التوحيد وادد آخر مون الكتائو    

ل ملء الساعة "اهليئة الشراية"، وهي حتاو ئالتحق هبا مؤخرًا لواء أحرار سورية سي
الفراغ التنظياي والقضائي واخلدمايت واألمين يف املناطق احملوررة، وفكورة اهليئوة    
الشراية منتشرة الى نطا  واسع، وهي فكرة شبيهة بتلك اليت كانت للفصوائل  
األفغانية أيام اجلهاد ضد الروس وحكومتهم املوالية، وتأثرًا رمبا بالناوتج السعودي 

واحدة من الكتائ  البارزة يف الريف الشاايل ملدينوة   أو الطالباين األفغاين شكلت
حل  هيئة لألمر باملعروف والنهي ان املنكر حظيت بنفور اجتاوااي ملحووظ.   
ومن املؤكد أن مجيع احلركات السلفية ستواج  سؤال صعبًا بعد سوقوط النظوام   
حول شكل النظام اجلديد الذي خيتلف في  السوريون اختالفًا شوديدًا، وطريوق   

لوصول إلي  دون إراقة الدماء، قد يكون وحدهم اإلسالميون أصوحاب فكورة   ا
الدولة الدميقراطية ميتلكون احلظ األوفر يف املرحلة االنتقالية بااتباره حواًل ملوأز    
 استقطاب أيديوجلي ارتسات مالحم  منذ اليوم يف املعارضة السياسية والعسكرية.
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وال  بوي،مل يكن السلفيون يف األردن الابًا سياسيا فاااًل قبل الربيع العر
خالل ؛ فإىل جان  اختالفاهتم األيديولوجية والسياسية حول املوقوف مون   
احلكومات العربية احلالية وحتديد منهج التغيري املّتبع، فهم ما يزالون خوارج  

ومل تكن هلم أحزاب سياسوية أو مشواركات يف    .سية"حدود "اللعبة السيا
النشاط السياسي العام، كاالنتخابات واملظاهرات العامة. وميكون توصويف   
احلالة السلفية ااوما بأهنا تفتقد إىل "تراتبية هرميوة"، أو أوايوة مؤسسوية    
حمكاة، تنظم اال اجلاااة، كاا هو احلال يف كل من اإلخووان املسولاني   

اإلسالمي، ما يصّع  االية التصنيف، والتقسويم، وتقيويم    وحزب التحرير
النفوت، والتأثري، إاّل أّن من املاكن التاييز ااوموًا يف األردن بوني ثوالث    

 جماواات رئيسة:
التقليدية، وتتشّكل من أتباع الشيخ  -اجملاواة األوىل، ويطلق اليها احملافظة 
حماود  بووي  مؤسساها كل مون أ ناصر الدين األلباين؛ والثانية هي اجلهادية، و

مصوع  الرزقواوي )الوى    بوي وأ ،1املقدسي )الى مستو  التنظري والفتو (
                                                 

من الكويت إىل األردن يف بداية حماد املقدسي، بوي املعروف بأااد اصام الربقاوي،  1
ن قد نشط قبل تلك يف العال اإلسالمي، وتنقل بوني السوعودية   التسعينيات، وكا

التقى أبا مصع  الزرقاوي واتفقا اند اودهتاا إىل ااان  حيثوالعرا  وباكستان، 
الى تأسيس مجااة تداو إىل التوحيد واحلاكاية وحتكيم الشريعة اإلسالمية، وتتخوذ  

إلخوان املسلاني، اليت ااتادت من اجلهاد مبراحل  املتعددة منهجًا هلا، خبالف مجااة ا
تعرض املقدسي الحقًا إىل االاتقال الى خلفية قضية  .املسار الربملاين واللعبة السياسية

ومل ، إت خرج مع أفراد التنظيم بعفو ملكي، 2777، وبقي يف السجن إىل "بيعة اإلمام"
دسي من أبرز الرقابة والرصد األمين. يعد املقوالسجن بني  يعيشمنذ تلك الفترة  يزل

منّظري السلفية اجلهادية يف العامل، ول  العديد من الكت  اليت متثل مرجعًا هلذا التيار، 
مثل "ملة إبراهيم وأسالي  الطغاة يف متييعها"، و"الكواشف اجللية يف كفور الدولوة   

 السعودية"، وغريها.
عد مقتل الزرقاوي: انظر: حماد أبو رمان وحسن أبو هنية، السلفية اجلهادية يف األردن ب 

(، 1007مؤسسة فريدريش أيوربت،  )ااان: مقاربة اهلوية، أزمة القيادة وضبابية الرؤية 
27-17. 
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وقد ُقتل األخري يف العرا  بغارة جوية أمريكية يف العام  ،1مستو  احلركة والعال(
اات وقيادات ا. واجملاواة الثالثة هي اجملاواة احلركية، وهي موزاة بني مج1003

 ة، لكن واجهتها املؤسسية هي مجعية الكتاب والسنة.وأفكار متشعبة ومتعدد
أثرًا كبريًا الى نشاط ومنهج وآليات ااول  بوي ثورات الربيع العرأحدثت 

ااومًا، ويف االردن الى وج  اخلصوص. يف بوي اجلاااات السلفية يف الوطن العر
ا الصفحات التالية، سنستعرض أواًل اخللفية التارخيية للسلفية بواألردن، وتطورهو  
الفكري واحلركي، تياراهتا املختلفة خالل العقود املاضوية، مث موقوف السولفيني    

وأخريًا، األثر الذي متارس  التجربوة   بوي؛بتياراهتم املختلفة من ثورات الربيع العر
املصرية الى السجاالت الداخلية للتيارات السلفية باألردن، وما ميكن أن ينتج انها 

أفعال ملا حيدث للسلفيني يف مصر ودول أخر ، بدأ  مستقباًل من حتوالت أو ردود
 سلفيوها نشاطًا حزبيًا وسياسيًا، كاا هو احلال يف اليان وتونس.

 أواًل: السلفية المحافظة:

وتشكل التيار السلفي التقليدي العام )أتباع الشيخ ناصر الودين األلبواين(:   
وحيافظ الى  بوي،سي واحلزحيافظ هذا التيار الى التزام  باالبتعاد ان العال السيا

االقة إجيابية وجّيدة مع املؤسسة األمنية، اليت متسك مبلف اإلسوالميني يف األردن.  
وبالرغم من أّن رموز هذا التيار يعلنون الى الدوام رفضهم الودخول يف اللعبوة   
السياسية، إاّل أّن فتاواهم وبياناهتم تصدر اادًة منحازة ملوقف الدولة واملؤسسوات  

 .2ختالف مع اإلسالميني اآلخرينية يف حلظات املواجهة أو األزمة واالالرمس
                                                 

أسس أبو مصع  الزرقاوي فرع القاادة يف العرا  بعد االحتالل، لكن  ُقتل يف غوارة   1
 مدينوة الزرقواء   وهو ابن ،أمحد اخلاليل  ؛ امس  احلقيقي هو1003أمريكية يف منتصف 

الى خلفية قضية بيعة اإلمام، وخرج من األردن إىل  2777-2774ااتقل بني  .األردنية
مجااة مسلحة لقتوال األمريكويني،    حيث أسس ،أفغانستان بعد تلك، مث إىل العرا 

 .انضات الحقا للقاادة
 .37-27انظر: أبو رمان وأبو هنية، السلفية اجلهادية يف األردن،  

خلطاب السياسي للسلفية األلبانية، يف: رمواح الصوحائف:   حماد زاهد كامل جول، ا 2
، (1022مركز املسبار للدراسوات والبحووث،    بوي:)دالسلفية األلبانية وخصومها 

228-244. 
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 ثانيًا: الجواديون:
لعدم إمياهنم جبدواه، وألّن  لن بوي يعلن هؤالء رفضهم العال السياسي واحلز

يؤدي إىل التغيري اجلذري الذي يريدون؛ لذلك فهم يصّرون الى مبدأ "املقاطعوة  
 .1لتزمون مبنهج التغيري السياسي من خارجهاالسياسية" للعالية السياسية، وي

 ثالثًا: التيار الحركي:
وهذا تيار غري موحد، مبعثر بني جماواات من الشيوخ والتالميذ والشوباب  
السلفي الناشط، ومجعية الكتاب والسنة، وجماواوة مون أسواتذة اجلامعوات     

ك توافوق  األكادمييني، من دون اتفا  الى خطاب واحد أو مشترك، بقدر ما هنال
بينهم مجيعًا الى منهج التغيري السلاي، أقرب إىل معارضة احلكومات، موع نبوذ   

 .2العنف وسيلًة للتغيري
من العال السياسي، ويتضو  هوذا   بوي مبوقفها السل ةتتايز التيارات الثالث

املوقف يف ادم مشاركة التيارات السلفية ااوما يف االحتجاجوات واملظواهرات   
يف األردن. وظلوت  بوي ّاى بتجليات الربيع الدميقراطي العرواملسريات، أو ما يس

هذه التيارات مستنكفة ان املشاركة الفاالة يف احليواة السياسوية واالنتخابوات    
النيابية، فضاًل ان تأسيس األحزاب واالخنراط يف اجملتاوع املودين، منوذ بدايوة     

لى الورغم مون   حضورها وانتشارها يف املشهد األردين منذ بداية الثاانينات. وا
ن الطرف الوحيد، رمبا، الذي حاول االستفادة مون حركوة   إتلك، ميكن القول، 

الثورة العربية، هو تيار "السلفية اجلهادية"، وتلك باستثاار مناخ حريوة التعوبري   
وتوجهات التغري يف املزاج العام من أجل التعبري ان مطالب  األيديولوجية، اليت تتاثل 

سالمية، واإلفراج ان معتقلي . وقد خورج التيوار السولفي    يف حتكيم الشريعة اإل
                                                 

أبو هنية، السلفية وأبو رمان  ، أنظر،حول أيديولوجيا التيار السلفي اجلهادي يف األردن 1
 .75-87اجلهادية يف األردن، 

بسام الناصور،   ، أنظر،حلركية أو اإلصالحية ودور مجعية الكتاب والسنةحول السلفية ا 2
أيار /مايو 5، ااان ،، صحيفة الغد اليومية"مجعية الكتاب والسنة والسلفية اإلصالحية"

هل متثل مجعية الكتاب والسنة التيار السلفي اإلصوالحي يف  "حماود صواحل ، ؛ 1007
 .1007حزيران /يونيو 2 ، ااان،، صحيفة الغد اليومية"األردن؟
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اجلهادي إىل الشارع بتظاهرات سلاية، قبل أن حيدث صدام بني أنصاره وقوو   
، وهو ما ُوظِّف الحقا من اجلهات الرمسيوة حملاولوة   1022نيسان /األمن يف أبريل

انوهم الحقوا   "شيطنة التيار"، والزج مبائتني من أتباا  يف السجون، قبل اإلفراج 
 .1بكفالة

رفض السلفيون خالل العقود املاضية تأسيس األحزاب السياسية، باسوتثناء  
جتربتهم يف املشاركة يف االنتخابات النيابية يف كل مون البحورين، والكويوت،    
والسودان، وهي جتارب مل ُتحِدث تأثريًا جوهريًا الى باقي السولفيني يف العوامل   

ة يف تلك الدول. إال أن جناح الثوورة املصورية   وظلت أصداؤها حمصور بوي،العر
انعكس الى السلفيني، سياا بعد التحوالت اجلوهرية اليت شهدهتا توجهات التيوار  
السلفي العام يف مصر ودخول  إىل ساحة النشاط السياسي وإاالن  تأسيس أحزاب 

ىل سجاالت فقهية وسياسوية واسوعة   إسلفية للارة األوىل. أدت هذه التحوالت 
وبرز لد  ادد من التيارات داخل  بوي،اخل التيارات السلفية يف أحناء العامل العرد

حزاب السياسوية واملشواركة   هذه اجلاااات السلفية الرغبة يف النظر يف مسألة األ
ات الويت  اااضات واسعة من قبل اجلاالسياسية. إال أن هذه التيارات واجهت ااتر
ألردن، مل يزل التيار السلفي احملوافظ  تعارض تأسيس أحزاب سياسية سلفية. يف ا

العريض الى مواقف  الرافضة للعال السياسي؛ بل ويتوّلى شيوخ التيوار السولفي   
الرد الى التحوالت يف السلفية املصرية، مؤّكدين الى منهجهم املعوروف   احملافظ

 باالبتعاد ان العال السياسي وااللتزام بالنشاط العلاي والداوي واالجتاااي.

 العربي: ربيعفيون األردنيون ربل ثورا  اللالس
برز النشاط السلفي يف األردن بصورة فاالة، بالتزامن مع احلالة اليانيوة، يف  
بداية اقد الثاانينات من القرن املاضي، اندما استقر الشيخ األلباين، أحود أبورز   

  يف األردن، الى إثر مشكالت وأزمات واجهت بوي،شيوخ السلفية يف العامل العر
مع احلكومة السورية. املفارقة، أّن الشيخ األلباين ُمِنع بعد وصول  إىل األردن بفترة 

ل . نووز قصرية من إلقاء احملاضرات واخلط  يف املساجد، واكتفى بالتدريس يف م
                                                 

حماد أبو رمان، السلفيون اجلهاديون، يف األردن، ومقاربة الثورات الدميقراطية العربية،  1
 .28-8، 1022 ااان، ستراتيجية، اجلامعة األردنية،أورا  مركز الدراسات اال
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ُسا  لتالميذه، الذين بدأ اددهم يف التزايد وجناهم يف الصعود، بالعاول يف   وقد
ودخلوا يف صدامات من البداية مع  .لديين والداوياملساجد، ويف ممارسة النشاط ا

كل من الصوفيني ومجااة اإلخوان املسلاني حول اخلطاب الوديين والسياسوي،   
 ودوائر النشاط واحلركة يف املساجد املختلفة.

 السلفية التقليدية ضد السياسة والحزبية:
رفض تلتزم السلفية التقليدية منهج ادم الدخول يف النشاط السياسوي، وتو  

حزاب السياسية، بااتبارها أداة من أدوات الدميقراطية، الويت تعتربهوا   تكوين األ
سالمي. وتتبىن السلفية التقليدية منهجًا يقوم الى السلفية خمالفة لفلسفة التشريع اإل

صالح للفرد واجملتاع. وتتوافق رؤية الشيخ األلباين للعال السياسي موع  التربية واإل
مقبل الواداي وربيع املدخلي، وغريهم ممن رفضووا العاول   السلفيني الشهريين، 

اإلسالمي، واقتصروا الى التعليم والتربية. وقد أطلق األلبواين شوعاره   بوي احلز
املعروف "التصفية والتربية"، الذي تبنت  الحقًا احلركوات واجملاواوات السولفية    

ربية الناس اليها، األخر ، ومقتضاه التركيز الى تصحي  العقائد والعلوم الدينية وت
 .1وادم الدخول يف املعترك السياسي

توسع التيار السلفي التقليدي من أتباع الشويخ ناصور األلبواين، يف فتورة     
التسعينيات، يف حتقيق الكت  التراثية وإلقاء الدروس العلاية واكتساب مزيد مون  

ت الرئيسة يف األنصار واملؤيدين لداوهتم، ومتكنوا من االنتشار يف ادد من احملافظا
 بوي،البالد، واشتهر منهم جماواة من الشيوخ مثل: حماد إبراهيم شقره، الي احلل

سليم اهلاليل، مشهور حسن، موسى نصر، زياد العبادي، مراد شكري وغريهوم.  
(، حدث أول خالف كبري بني أتبااو ،  1000اام بعد وفاة األلباين بفترة حمدودة )

يذه، حماد إبراهيم شقره، مث أسوس اآلخورون   وخرج من اجملاواة أحد أبرز تالم
مركز األلباين للدراسات واألحباث، وأصبحت مؤسسوتهم معروفوة يف األردن،   
وكانت تصدر انها جملة األصالة. مث حدث اخلالف الثاين، الذي خرج الى أثوره  
مراد شكري؛ وتبع  خالف ثالث ُأد  إىل خروج سليم اهلواليل. وسوراان موا    

                                                 
وسؤال ستراتيجية أسلاة اجملتاع احماد أبو رمان وحسن أبو هنية، السلفية احملافظة:  ،انظر 1

 .37-17 (،1020فريدريش أيربت، )ااان: العالقة "امللتبسة" مع الدولة 
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من املركز، الذي حتول مؤخرًا إىل مجعية مركوز اإلموام   انسح  مشهور حسن 
فياا أسس األخري موقع "منتديات كل السلفيني"،  بوي،األلباين، برئاسة الى احلل

الذي يعكس النقاشات واحلوارات اليت حتدث بني السلفيني يف الساحة األردنيوة،  
 .1ومواقفهم الفكرية والسياسية

اقف  الواضحة من رفض العال السياسي، حافظ أتباع الشيخ األلباين الى مو
وأكثروا من التأليف والتعريف برؤيتهم حول العال السياسي ومسألة الدميقراطيوة  
وتشكيل األحزاب اإلسالمية واملشاركة الربملانية. لكن ما يالحظ أّن األلباين بقوي  
ظ خالل حيات  حريصًا الى أال يكون ل  االقة مباشرة مع األجهزة الرمسية، وحواف 

"املدرسوة   الى مسافة فاصلة ان الدولة، فياا يقترب أتباا  أكثر مما يساى بوو 
اجلامية" يف التيار السلفي؛ إت يرّجحون، فقهيًا وااليًا، فتاو  طااة ويل األمر الى 

يف نظر اإلسالميني  -ويتخذون مواقف  .األمر باملعروف والنهي ان املنكر ئمباد
ارضة، سواء يف رفض االحتجاجات واملظاهرات لصاحل الدولة ضد املع -اآلخرين 

السلاية، اليت تقوم هبا مجااة اإلخوان املسلاني، أو حىت يف وضوع اللووم الوى    
. ومل 1022نيسان /اجلهاديني بعد املواجهات اليت حدثت بينهم وبني الدولة يف أبريل

قود  يعرف ان التيار التقليدي أية مواقف تطال  باحترام حقو  اإلنسوان، أو تنت 
 .2السياسات احلكومية

 جمعية الكتاب والسنة: مقاربة السلفية الحركية
بالرغم من أن انشقاقات مل تقع داخل تيار األلباين يف حياتو ، إاّل أّن فتورة   
التسعينيات شهدت والدة تيارات سلفية أخر  خمتلفة فياا تطرح  مون خطواب   

                                                 
أبو رمان وأبو هنية، السلفية احملافظة،  ، أنظر،حول اخلالفات اليت دبت بني أتباع األلباين 1

80-88. 
أبو رمان وأبو هنية، حول مواقف أتباع الشيخ األلباين السياسية، املرجع السابق،  ،انظر 2

 ،انظر ،. وحول السلفية اجلامية وأفكارها السياسية والدينية227-222ة احملافظة، السلفي
مركز املسبار  بوي:)دجماواة باحثني، اقيدة الطااة وتبديع املختلف: السلفية اجلامية 

ويذكر أّن اجلامية هي نسبة إىل الشيخ حماد بن آموان   (.1021للدراسات والبحوث، 
املنوورة،  ال مدرسا يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة اجلامي، من أصل حبشي، كان يع

 واشتهر أتباا  مبواقفهم العدائية ضد اإلسالميني اآلخرين، وحتديدًا داخل التيار السلفي.
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لسولفية مجعيوة الكتواب    سياسي ان األلباين وتالميذه. ومن أبرز هذه التيارات ا
، وحاولت نقل العال السولفي إىل "الصويغة   2773والسنة، اليت تأسست يف العام 

املنّظاة"، كاا هو احلال يف الكويت، متأثرة مبا كان يطرح  ابود الورمحن ابود    
اخلالق، السلفي املصري املقيم بالكويت، وقيادات الصحوة يف السوعودية، مثول   

. كانت مجعية الكتاب والسنة مقّدمة لتأسيس التيوار  سلاان العودة وسفر احلوايل
واالت الى تشكيل حركة سلفية توؤمن بالعاول السياسوي     .السلفي احلركي

املعارض وهلا تصور خمتلف ان تيار األلباين، الذي متّسك برفض العال السياسوي  
إاّل أّن مشروع اجلاعية بقي متأرجحًا ومتذبذبًا يف خطابو  الفكوري    بوي؛واحلز
ضعيفًا وحمدودًا حىت داخول الودوائر    . كاا ظلسياسي خالل السنوات التاليةوال

السلفية، ومنقساًا بني تعاطف مع التيار اجلهادي وحماولة االلتزام مبسوار سولاي   
وقانوين واض ، وهو ما مل ُيْحَسم إاّل يف السنوات األخرية، اندما ختّلصت اجلاعية 

 .1واها ومراكزهامن العناصر تات امليول اجلهادية يف فر
ولكون   بوي،برز النشاط النواي للجاعية وأنصارها مع بدايات الربيع العر

ليس يف سيا  حملي إصالحي، إّناا يف اجملال اإلغاثي لالجئني السوريني؛ إت بودأت  
اجلاعية تتفاال مع خمرجات الثورات وملفات مرتبطة هبا، وتنشط يف دام الالجئني 

إىل نشاط فرواهوا   تلك ضافي .نسانية املناسبة هلمالسوريني وتأمني الظروف اإل
املتعددة يف أحناء املالكة، اليت تشال تدريس القرآن واألندية الصيفية والنشواطات  

 .2املختلفة

 السلفية الجوادية: الوجه الراديكالي
برزت يف فترة التسعينيات أيضًا، الى السط  السياسي جماواات من السلفية 

املسؤول األكورب   -يف مرحلة الحقة  -حىت أصب  هذا التيار  اجلهادية يف األردن،
من  توخرج .ان العاليات املسّلحة واألمنية ضد مصاحل اقتصادية وسياسية أردنية

رحم هذا التيار قيادات ااملية يف القاادة والفكر اجلهادي، مثول أبوو مصوع     
                                                 

 .1021متوز /يوليو 28، ااان ،مقابلة مع زايد محاد، رئيس مجعية الكتاب والسنة 1
 ،، صحيفة الغد اليومية"ن االاتدال؟هل تدفع مجعية الكتاب والسنة مث"حماد أبو رمان،  2

 .1003آب /أغسطس 24 ااان،
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راساين، وأبوو  الزرقاوي، وأبو حماد املقدسي، وأبو أنس الشامي، وأبو دجان  اخل
قتادة الفلسطيين، ومجيعها أمساء "جهادية" المعة يتجاوز حضورها األردن وساحت  

 .1السياسية
بدأ اجلهاديون يف توسيع دائرة التجنيد والتعبئة، منذ التسعينيات، واستطااوا 

كتساب مئات األنصار، وشّكلوا صدااًا أمنيًا للنظام األردين، ارب اجملاواوات  ا
اخلاليا السرية الناشطة، اليت تقوم بنشر الفكر، واسوتهداف مصواحل   املتعددة، و

، أي بعود  2777أجنبية وأمنية. وقد شهدت السلفية اجلهادية نقلة نواية منوذ  
خروج أحد قادهتا، أبو مصع  الزرقاوي، من األردن، متنقاًل من أفغانستان إىل 

ئيسًا مون نشواط  إىل   إيران، ومستقرًا يف بغداد بعد االحتالل؛ إت وّج  جزءًا ر
وجنم ان تلوك موا    .إرسال جماواات مسلحة للقيام بعاليات نواية يف األردن

، اليت استهدفت ثالثة فناد  رئيسة، ومّثلت أكورب  1008مسي بتفجريات ااان 
، بورزت  1003بعد مقتل الزرقاوي يف  .2وأخطر االية إرهابية يف تاريخ املالكة
 .أتباع الشيخ املقدسي وجماواوة الزرقواوي  خالفات داخل التيار اجلهادي بني 

واملعروف أن املقدسي مييل إىل العال السلاي يف األردن، وقد أخوذ بالتوايل يف   
توجي  انتقادات لبعض أفكار وممارسات الزرقاوي اليت تتاّسك بالعال املسوّل ،  
ومنهج اهلجرة، واملشاركة يف ساحات القتال مع القاادة يف مناطق أخر  مون  

 .العامل
وير  املقدسي، بصورة أوض ، ضرورة احلفاظ الى مسوافة كافيوة اون    
القاادة، اامليًا وإقليايًا، بيناا ير  أتباع الزرقاوي التناغم واالندماج بوني التيوار   

وهو اخلالف الذي سيتض  الحقًا ارب إاوالن   .والقاادة داخل األردن وخارج 
اإلبقاء الوى موقفهوا مون     جماواة املقدسي ان "سلاية الداوة" يف األردن، مع

احلكام واحلكومات بوصفهم كفارًا وخارجني من املّلة. ويف املقابل، ترفض جماواة 
 .3الزرقاوي هذا املوقف وتصر الى مبدأ العال املسّل 
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 في ظل حركة الثورو العربية:
مل يشارك السولفيون التقليوديون يف األردن يف املظواهرات واملسوريات     

ة باإلصالح السياسي، باستثناء نشاط السولفيني اجلهواديني.   اتصامات املطالبواال
لكنهم، يف املقابل، مل يدخلوا يف صدام مباشر مع القو  اإلصوالحية، واكتفووا   

رفوض اإلضورابات    بشوأن بإصدار كتيبات وبيانات يؤكدون فيهوا مووقفهم   
تاو " واالاتصامات واملظاهرات، وهو ما ُقدر بالضرورة من ِقبل املعارضة بأّنها "ف

يف خدمة السلطة. النشاط األكرب يف املوقف من الثورات العربية، برز لد  أحود  
الوى موقعو  املعوروف     بوي،أهم قادهتم وأهم خلفاء الشيخ األلباين، الي احلل

"منتديات كل السلفيني"؛ إت أصدر اددًا من الكت  واملقاالت والفتاو  يف حتورمي  
رد الى الفتاو  املؤيودة هلوا. يؤكود    املظاهرات واالاتصامات واملسريات، وال

يف الكتاب الذي أشرف الي  وأصودره موقعو  بعنووان "الورباهني      بوي،احلل
املشرواة لإلصالح تتاثل وأّن الطريقة الصحيحة  "الواضحات يف حكم املظاهرات

يف تغيري ما يف األنفس بالطر  املقّرة يف الشرع، أّما السنة يف "تغويري أخطواء والة   
 بووي: ا تكون مبناصحتهم، والدااء هلم، والتكامل معهم.." ويضيف احللاألمر: إمن

إىل ما  -يف تغيري ما يف اجملتاعات واحلكام  -"وال يعدل ان هذه الطريقة الشراية 
خيالفها، ويناقضها: من املسريات واملظاهرات، وإاالن النكري الى والة األمور يف  

ويتاثل اخلوط السياسوي    .1والرااع"احملافل واجملتاعات والتجاعات، إال الدمهاء 
يف "طااة ويل األمر"، ورفض املعارضة واالحتجاجوات  بوي الذي يعلن ان  احلل

بصورة مطلقة، كاا هو حال املدخلي يف السعودية والواداي يف اليان؛ إت خيصص 
الى مبودأ   -يف املقابل  -أغل  الكتاب لسرد أسباب حترمي املظاهرات، والتأكيد 

 .2"ويل األمر" ة لوالطااة الكامل
إىل الثورات العربية من زاوية "الفتنة" واملخططات اخلارجيوة  بوي وينظر احلل

لتقسيم بالد العرب واملسلاني ".. فضاًل ان كون املتظاهرين أنفسهم ال يعرف هلم 
إال األصابع اخلفية اليت توّج  وحترك )!( من خالل )الفيس بوك(  -غالبًا  -موّج  

                                                 
اآلثري، الرباهني الواضحات يف حكم ي بوالي بن حسن بن الي بن ابد احلايد احلل 1

 .3-8، (1022ات منتديات كل السلفيني، منشور )ااان: املظاهرات
 .21-5 نفس ،املرجع  2
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رسم صوورة   -اليوم  -!! هذه األصابع اليت تعيد  - فيس بوك!(وما أدرك ما )ال
 .1)الشر  األوسط اجلديد!!(.."

كتابا آخر ليؤكد الى ابتعاد السلفية اون  بوي الى الصعيد احمللي، ألف احلل
وقد قّدم للكتاب مبا تكوره   .حتجاجاتالعال السياسي ورفضها املظاهرات واال

حول التكفرييني، وهو الكتاب الذي دافوع فيو    امللك ابد اهلل الثاين "ويل أمرنا" 
خنراط يف العال السياسي، ورفوض  ان مبدأ التصفية والتربية، ورفض االبوي احلل

اتصامات واملسريات، ليس فقط ملا وقع مون أحوداث يف مدينوة    املظاهرات واال
، بول  1022نيسان /إبريل 28الزرقاء من صدام بني السلفيني اجلهاديني واألمن يف 

الوذي قاموت    -دوار الداخلية يف ااان  - اتصام ميدان مجال ابد الناصرحىت ا
الى املنووال   .2قوات األمن العام بتفريق  بالقوة، وإصابة العشرات من املعتصاني

مقالة خاصة بعنوان "السلفية بوراء مون أحوداث مدينوة     بوي نفس ، نشر احلل
األلبواين، يف كتواب    ووافق  يف تلك متامًا مشهور حسن، أحد تالميذ ،3الزرقاء"

كامل ألف  لتوضي  موقف السلفيني من أحداث الزرقاء، بعنوان"السولفية النقيوة   
وبراءهتا من األااال الردية"، وصل في  إىل القول بأن "السلفية داوة منهجية اقدية 
تربوية، تؤمن بطااة أولياء األمور، وحترم اخلروج اليهم، تؤمن باإلسالم الصوايف،  

 .4فهي ليست حزبًا، فال أمري، وال شارة، وال تنظيم هلا" . مما ألصق ب وتربأ إىل اهلل
يف املقابل، كان الطرف السلفي الوحيد الذي شارك يف املسريات واملظاهرات 
هو السلفية اجلهادية، وتلك ارب تنظيم ادد مون االاتصوامات واالحتجاجوات    

اة من املناوئني هلم يف السلاية الناجحة، إىل أن وقعت مواجهات بينهم وبني جماو
مدينة الزرقاء، مث تطورت إىل صدام مع رجال األمن، وإصابة اشرات منهم )وفق 

                                                 
 .24-23نفس ، املرجع  1
اآلثري، هذه هي السلفية داوة اإلميان بوي الي بن حسن بن الي ين ابد احلايد احلل 2

واألمن واآلمان املنهجية العلاية التربوية وكشف اآلثار التدمريية لألفكوار التكفرييوة،   
 .30-8 ص ، مواضع متفرقة:1022، 2السلفيني، ااان، ط منشورات منتديات كل

 :1022نيسان /إبريل 28، "السلفية براء من أحداث مدينة الزرقاء" بوي،الي احلل 3
http://www.alhalaby.com/play.php?catsmktba=2629 

انظر: مشهور بن حسن آل سلاان )أبو ابيده(، الداوة النقية وبراءهتا مون األااوال    4
)ااوان: الودار    : كلاة شراية حول أحداث العنف والشغ  يف ديارنا األردنيةالردية

 .34-33،(، 1022األثرية، 



 

051 

اتقاالت الواسعة يف صفوف اجلهواديني،  الرواية الرمسية(، ما أد  إىل محلة من اال
وصلت إىل قرابة مائتني، قبل أن يتم اإلفراج انهم بعد اودة شوهور، وبعود أن    

لتعذي  واإلهانات، وفقا لشهاداهتم، الى يود األمون. إن   تعّرضوا لصنوف من ا
خروج اجلهاديني يف مسريات سلاية، وتنظيم ااتصامات، مل يكن حبد تات  حتوواًل  
أيديولوجيا يف صل  اقيدهتم السياسية، بقدر موا مّثول تغويريًا يف األسوالي      

 املنواخ  واالستثاار يف الوضع اجلديد والتكتيكات، ومقاربة جديدة لالستفادة من
لكسر احلصار اإلاالمي والسياسي الذي فرض الى  بوي،الذي أتى ب  الربيع العر

هذا التيار. جاءت هذه احملاوالت اجلهادية من خالل تأصيل فكري وشراي قّدمو   
 .املقدسي ورموز أخر  من التيار، أكد الى ضرورة املشاركة يف الثورات العربيوة 

تتوافق مع هدف إقامة الدولوة   ال دميقراطيةأتت بأنظاة  وإنحىت فهذه الثورات، 
اإلسالمية، إاّل أّنها تبقى أفضل مبا تتيح  من حرية للداوة واحلركة مون األنظاوة   

ويتوافق مع املقدسي يف وجهة النظر هذه ابد اهلل الطحاوي، أحود   .1الدكتاتورية
س منهجية أبرز رموز التيار، الذي ير  أّن املشاركة يف املسريات واملظاهرات ال مت

 .2التغيري لد  التيار، وإمنا أدوات 

يف املقابل، فإّن السلفيني احلركيني، وحتديدًا مجعيوة الكتواب والسونة، مل    
يشاركوا بصورة النية وواضحة يف املسريات واملظواهرات املطالبوة باإلصوالح    
السياسي، بقدر ما تركز اهتاامهم الى الدام اإلغواثي لالجوئني السووريني يف    

 ن، ارب املساادة يف تقدمي املسكن واملأو  واملساادات هلم.األرد

 اإلصرار على رفض الحزبية واعتبارها شرًا:
اق  التحوالت اليت شهدها التيار السلفي املصري، واليت متثلت يف تأسويس  
أحزاب النور، واألصالة، والبناء والتناية، ودخول  إىل سواحة العاول السياسوي    

ت الربملانية ودام مرشحني رئاسيني، طورح يف األوسواط   نتخاباواملشاركة يف اال
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كان لد  التيار السولفي األردين   تاالسياسية واإلاالمية األردنية السؤال حول ما إ
نتقال بالداوة السولفية مون النشواط    ميل شبي  لالخنراط يف العال السياسي واال

اإلخووان   احلال اند مجااوة  كاا هو بوي،جتاااي والداوي إىل املسار احلزاال
املسلاني. انعكس التطور املصري الى بعض الشباب السلفيني يف األردن، الوذي  

وبدأت جماواات من الشوبان األقورب إىل السولفية     ؛1أظهر محاسا لتوج  مماثل
احلركية يف مناقشة فكرة إنشاء حزب سياسي شبي  باألحزاب املصرية. إاّل أّن هذه 

التيار احلركي نفس  وادم وجود قيوادة   الفكرة ليست ناضجة بعد، نظرًا لتشتت
رمزية ل ، ولقوة التيار السلفي األلباين املعارض هلذا التوجو ، وملعارضوة الدولوة    

؛ إت مل تزل األجهزة األمنية األردنية قويوة وفاالوة، ومل   ه اخلطوةالشديدة ملثل هذ
ي يشهد األردن ثورة مثل ثورات مصر وتونس واليان، تفت  جمال العال السياسو 

احلر. وقد استدات األجهزة األمنية بالفعل بعض الشخصيات السولفية احلركيوة   
 وحّذرهتم من التفكري مبثل هذه اخلطوة يف الوقت الراهن.

من الواض  أن الثورات العربية أثرت أيضا يف أفكار السولفيني اجلهواديني،   
"املفاصلة" مع  الذين أخذوا يعيدون النظر يف مواقفهم احلادة من العال العام، ومبدأ

النظم القائاة، ويبلورون توّجهًا حنو "العال السلاي"، والعودة ان بعض أفكارهم 
الراديكالية السابقة؛ ولكن من دون وجود مراجعوات اايقوة صولبة جلووهر     
األيديولوجيا اجلهادية، كاا كان الي  احلال لد  اجلاااة اإلسالمية وتنظيم اجلهاد 

من قادة التيار ما صدر ان بعض أفراده من تفكري  يف مصر. وسراان ما نفى ادد
يف إنشاء حزب سياسي واجتاه حنو العال العلين والقانوين؛ إت أكد الطحاوي متّسك 
اجلهاديني برفض االخنراط يف اللعبة السياسية، ورفض تقدمي تنازالت ختالف اإلميان 

اموًا للحكوم،   بتحكيم الشريعة، ورفض القبول بالعالية الدميقراطية بوصوفها نظ 
ومع تلوك اإلصورار    .2ورفض ما أمساه "العال الترقيعي" يف ظل األنظاة اجلاهلية

الى نفي التحول، إاّل أّن من الواض  أّن التيار يقوم بعالية "تكيف أيديولوجي" مع 
                                                 

، صوحيفة الدسوتور   "ومل ال؟ ،بانتظار حزب للسلفيني يف بالدنوا "حسني الرواشدة،  1
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ارب اإلاالن ان مبادرة سلاية الداوة، وحماولة تنظيم نفس  بوي ثورات الربيع العر
بيناا مل يزل االنقسام سيد املوقف بني من حيواولون قطوع   يف إطار حركي معني، 

خنراط بأي صيغة مون  مسافات جديدة لألمام بالعال ارب مجعية أو مؤسسة، أو اال
صيغ اجملتاع املدين، وبني أتباع الزرقاوي، الذين يرفضون تلك كل  بوصف  ختليوًا  

 .1ان املنهج السلفي
السلفي التقليدي(، فتاّثل يف رفض هذه أّما موقف أتباع الشيخ األلباين )التيار 

اخلطوة بوصفها احنرافًا ان املنهج السلفي املعروف باالبتعاد ان السياسة، والتوزام  
 بووي، العال التربوي والداوي والعلاي فقط. تأكد هذا املوقف يف كتابات احلل

الذي ير  أّن السلفيني يف مصر مل يندمج أغلبهم يف األحوزاب السياسوية، وأن   
يوخ السلفيني املصريني املعروفني ظلوا خارج حزب النور )وكذلك هو حوال  الش

مجعية أنصار السنة املصرية(؛ حيث أالن الشيوخ دام األحزاب السلفية، لكنهم مل 
هذا التوج ، وخيشى أّن بوي احلل ئخيطِِّ .2يشاركوا بصورة مباشرة يف العال احلزيب

تر  يف األحزاب السلفية نسخة قريبة اندما  -يف هناية األمر  -اجملتاعات ستصدم 
يف كتابات ، مثول مقالو  املعنوون    بوي وينتقد احلل .3مما الي  اإلخوان املسلاون

ولتأكيد هذا املوقوف الورافض    .4"الداوة السلفية أجّل من أن تؤول حزبا" بو
كتابًا خمصصا ملواجهة بوي لتحول السلفية حنو احلزبية والعال السياسي، وضع احلل

اوات اجلديدة بعنوان "اهلد  والنور يف هتك ستور احلزبية تات الشرور، هذه الد
كّرس بأكال  للرد الى السلفيني  ،5وبيان أهنا من ضالالت البدع وحمدثات األمور"

والي  فإن املوقف من العالية الدميقراطية،  بوي.الذين يتبنون التوج  حنو العال احلز
يفّر  بني القضايا اإلداريوة  بوي الي احللمل يتغري لد  ااوم السلفيني؛ وإن كان 
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والسياسية، اليت ال يوجد فيها نص من الشريعة اإلسوالمية، وميكون أن تكوون    
الدميقراطية جائزة فيها، وبني ما في  أحكام شراية واضحة، ال جيووز أن ختضوع   

يؤكد الى أن  ال يكفر احلاكم الوذي يسون   بوي للعالية الدميقراطية. ولكن احلل
وخبصوص حقو  األقليات، يفوّر    .1قوانني خمالفة للشريعة اإلسالميةتشريعات و

بني املوقف الشراي واملوقف احلكاي؛ إت يشري إىل أّن السلفيني ال يقبلون بوي احلل
أن يتوىل "غري املسلم" موقع الوالية العامة يف الدولة اإلسالمية، ولكن  يقور بوأن   

 .2يا، هو استثناءالواقع احلايل، حيث يتوىل مسيحيون مواقع ال

 خاتمة:
مثة ادد من املواقف املختلفة واملتباينة يف األوساط السولفية األردنيوة مون    

 من جهة أخور .  بوي،الثورات واالحتجاجات من جهة، والعال السياسي واحلز
مل يزل االجتاه السلفي احملافظ والتقليدي يصّر الى موقف  املعارض للعال السياسي و

ة احلزبية، بل وخيوض حربًا فكرية شعواء  ضد أي توج  سلفي ندماج يف التجربواال
 يف صف احلكومات وسياساهتا. -فعليًا  -سياسي، ويقف 

أّما التيار اجلهادي، فتتنازا  جماواتان، األوىل أقرب إىل خط الشيخ أبو حماد 
املقدسي، وهي اليت بدأت اإلاالن ان "سلاية الداوة" وتدفع حنوو مراجعوات   

جزئية، أي التاّسك باملوقف من احلكومات، و"مفاصلة" الدولة واللعبة أيديولوجية 
السياسية؛ بيناا مل تزل اجملاواة الثانية أقرب إىل خط زايم القااودة السوابق يف   
العرا ، أبو مصع  الزرقاوي، واإلصرار الى العال املسّل ، بوصوف  الوسويلة   

ار تشّكل اائقًا رئيسًا يف وجو   الوحيدة للتغيري. ومع تلك فإّن اخلالفات داخل التي
 أي تطور فكري واالي ملاوس.

ويبدو أن التيار احلركي هو األقرب إىل التأثر بالتجربة املصرية، لكن  مل يوزل  
لسااح باملرور إىل ساحة العال السياسي؛ كاوا أن  ارفض تيواج  مواقف رمسية 

ياسوية أخور ،   انقسام التيار واختالف  حول األولويات، وحول قضايا فكرية وس
 جيعل التوج  حنو االخنراط يف احلياة السياسية بطيئًا.
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إىل اآلن، ال تتوفر استطالاات دقيقة تكشف حجوم كول جماواوة مون     
اجملاواات السلفية يف الشارع، إاّل أّن املؤشرات األولية تفيد بتقارهبا مون حيوث   

ة خمتلفة مون  فاجلهاديون والتقليديون منتشرون يف أوساط شعبي .احلجم واحلضور
املالكة األردنية، بيناا حيضر احلركيون يف أوساط النخبوة السولفية األكادمييوة    
واملثقفني املتدينني. وبالرغم أّن حضور السلفيني األردنويني يف املسواجد واجملوال    
اإلاالمي يوازي حضور مجااة اإلخوان، إاّل أّن تأثري السلفيني يف الساحة السياسية 

حسم السلفيون قرارهم يف هذا االجتواه، ال يتوقوع أن يكوون    واحلزبية، يف حال 
مبستو  تأثري السلفيني املصريني السياسي، وتلك ألسباب ادة: أمهها، االنقسامات 

وآليات اال جتاوع  بوي الكبرية داخل السلفيني األردنيني؛ ادم وجود تنظيم ترات
واضو  ألتبواع   نشاطهم كاا هو احلال اند اإلخوان املسلاني؛ الوزن النواي ال

الشيخ األلباين املعارضني للعال السياسي؛ افتقاد السولفيني احلوركيني يف األردن   
لرموز هلا حضورها االجتاااي والثقايف؛ ومتتع اإلخوان املسلاني، سياا يف املودن  

واحلشود  بووي  الكرب ، خبربات سياسية ملاوسة يف جماالت العال السياسي احلز
 بوي.الشع

 

 

  



 



 

059 

 الفصل الثامن

 

 

 ماجد عزام

  

                                                 
 باحث متخصص يف الشأن الفلسطيين. 



 



 

060 

 

 

 

حنصور  ابدأت احلركة السلفية يف فلسطني نشاطها يف بداية الثاانينات، وقد 
دورها يف العال الداوي واخلريي، نائية بنفسها ان املعترك السياسوي. ولكون   

عتودل  احلركة السلفية يف فلسطني تطورت بعد تلك لتضم تيارات خمتلفة، بينها امل
ىل اجلهواد  إالوسطي، الذي يلتزم بالداوة والعال اخلريي؛ واجلهادي الذي يداو 

توأثرت   بووي، واملقاومة املسلحة. وكغريها من التيارات املختلفة يف الوطن العر
سياا مصر. تقودم   بوي،السلفية يف فلسطني برياح التغيري اليت اجتاحت اجملال العر

حتلل أسوباب  وهم التيارات السلفية يف فلسطني، الصفحات التالية تعريفًا خمتصرًا أل
هذه التيارات، كاا حتاول قراءة انعكاسات حركة الثورة العربية الى التيوار   ةنشأ

 السلفي الفلسطيين.

 السلفية الدعوية:
طبقًا للشيخ نبيل نعياوي نائو     ،1يعرف أصحاب السلفية الداوية أنفسهم
س مجعية بيت املقدس، اضو مجعيوة  رئيس مجعية القرآن والسنة يف فلسطني، رئي

البحوث العلاية، "بأهنم أصحاب هنج معتدل ووسطي وليسو اناصر متطرفوة أو  
أصحاب تهنية تداو إىل العنف، ويعتربون من ميارس العنف "تكفرييني"، وليسوو  

الداوة السلفية، وبعيدين كل البعد ان التعاليم واألخال  اإلسالمية الويت   أبناءمن 
أحد أبرز  ،2تسام  ونبذ العنف وإراقة الدماء". أما الشيخ جهاد العايشتداو إىل ال

رموز السلفية يف فلسطني ورئيس مركز بيت املقدس للدراسات التوثيقية، فيؤكود  
"أفكارنا قائاة الى حتقيق مزيد من احلريات، وتطبيق شرع اهلل، أن من جهت  الى 

ألمتني العربيوة واإلسوالمية،   جتاااي، وتناية ااالووالنهوض بالوضع االقتصادي 
ف الشيخ العايش: إن هدفنا يضيوحتسني الوضع املعيشي، وحتقيق رفاهية العيش. و
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األساس اآلن هو العال الى نشر الدين اإلسالمي، وحتذير املسلاني مون الفسواد   
الذي حياول الغرب توجيه  هلم من خالل القنوات الفضائية الفاسدة واملخودرات،  

الي  اليت تغي  اقول الناس". وكاا نبيل نعياي، ينتقد العوايش  وغريها من األس
أصحاب الفكر اجلهادي، كوهنم خمَترقني من أجهزة خمابرات وجهات مشوبوهة،  
تدفعهم حنو تنفيذ أجندة مظلاة. ويصل العايش إىل حد القول بوأن موا ُيسواى    

حلقيقي هو بالسلفية اجلهادية لبست سو  تساية مستحدثة، ال أصل هلا، والسلفي ا
من يتبع منهاج أهل السّنة واجلاااة؛ وأن هذه التسايات املستحدثة هدفها اإلساءة 

 إىل اإلسالم واملسلاني.
 إىل تلك تبدو السلفية الداوية حذرة جدُا فياا يتعلق مبقاربة العال السياسي

، حيث يقول الشيخ نعياي: إن اجلاااة ال تدخل املعترك السياسي،  االخنراط فيأو 
وتدع تلك إىل أولياء األمر من األمة، ومن هنا "فإننا ننظر إىل الرئيس حماود اباس 
الى أن  ويل األمر وحنن نطيع  حبس  ما أمرنا الشرع"؛ وهذه هي وجهة النظر اليت 

تبناها الشيخ العايش، مع بعض االختالف يف التفاصيل. ورغوم إشوارت  إىل أن   ي
ن  جزء من الدين اإلسالمي ومنهج الرسوول  السلفيني مؤمنون بالعال السياسي أل

صلَّى اهلل الي  وسلَّم، إال أن  استبعد تشكيل أي حوزب سياسوي للسولفيني يف    
فلسطني خالل الفترة القادمة، وتلك للحاجة إىل مزيد من الوقت للنضوج يف اجملال 

 السياسي، حس  قول .
األمور الواجو    نظرة السلفية الداوية إىل الرئيس حماود اباس، بصفت  ويل 

الطااة، تتبّنى يف ُبعدها اآلخر جفاء وانتقادًا حلركة محاس، اليت انقلبت الوى ويل  
صف الشويخ نبيول   ياألمر، مبا خيالف الشرع اإلسالمي حس  رأيهم. ومن هنا، 

نعياي العالقة مع محاس بغري اإلجيابية، بفعل اخلالف الفكري يف فهم شؤون الدين؛ 
حس  رأي  ترفض أسلوب "العاليوات االستشوهادية"،   حيث إن الداوة السلفية 

كاا ترفض أسلوب االقتتال واحلسم العسكري يف الشؤون الداخلية. صورة أوض  
قّدمها أحد أبرز رموزها يف غزة وفلسطني، يان املقاربة السياسية للسلفية الداوية 

لوذي  رئيس اجمللس العلاي للداوة السلفية يف فلسطني، الشيخ ياسني األسوطل، ا 
وسيطرة محاس الى السلطة يف  1007اقد مؤمترًا صحفيًا بعد االقتتال الداخلي يف 

قطاع غزة، ارض من خالل  مبادرة لتقري  وجهات النظر بني فت  ومحاس، ااترب 
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فيها أن الرئيس حماود اباس هو ويل األمر يف البالد، مطالبًا محاس بضرورة التراجع 
ىل حضن الرئيس الداىفء، بصوفت   إاية والعودة ان االنقالب الذي نفذت  ضد الشر

ويل األمر يف البالد، وكي ُتوِفي بالعهد الذي قطع  قادهتا أمام اهلل مث أمام شوعبها.  
وختم الشيخ األسطل مؤمتره قائاًل: لنكن معًا يدًا واحدة، برأس ال برأسني، الوى  

هذه الوبالد املباركوة    الصراط املستقيم جنودًا أوفياء هلل، مث ملا يقتضي  الواج  يف
 فلسطني.

 مؤسسا  وأطر السلفية الدعوية في فلسطين:
 ميكن حتديد أربعة أطر أساسية للسلفية الداوية:

 األول: المجلس العلمي للدعوو السلفية
جتاااية، مثل كفالوة األيتوام   ايقدم اجمللس العلاي للداوة السلفية خدمات 

إىل مشاريع أخر . ويتركز ااول   واأُلسر، إىل جان  اخلدمات الصحية، إضافة
اجمللس يف غزة، لكن  يقدم أيضًا بعض اخلدمات يف الضفة الغربية، خاصة فياا يتعلق 
ببناء وااارة املساجد. ويرأس اجمللس الشيخ ياسني األسطل، وهو أحود رمووز   
السلفية يف فلسطني؛ تلقى تعليا  الى يد الااء كبار، مثل الشيخ ناصور الودين   

لشيخ ابد العزيز بن باز، إضافة إىل معلاو  األساسوي الشويخ محواد     األلباين وا
 األنصاري، حمدث املدينة املنورة.

 الثاني: جمعية القرآن والسّنة في فلسطين
للجاعية يف الضفة الغربية، وُيعَترب الشيخ نبيل نعياي أبورز   رئيسيقع املقر ال

، خلدموة األيتوام   رموزها، ويتركز االها يف اجلان  الداوي واجلان  اخلوريي 
والفقراء، وهلا ادد من املؤسسات يف الضفة وغزة، من بينها ثالث مدارس نظامية 
يف قلقيلية ورابعة يف ايناتا، إضافة إىل مدرسة ايناتا السلفية، اليت ُأسست منذ سبع 
سنوات تقريبًا، وتضم املئات من الرجال والنساء يف صفوف منفصلة، حيث تقدم 

لوم الدينية، إىل جان  مراكز طبية يف ادد مون مودن الضوفة    هلم دروسًا يف الع
وبالرغم من إغوال    .الغربية. وتراى اجلاعية األيتام يف خمتلف املناطق الفلسطينية

االحتالل لعدد من تلك املؤسسات، مع مؤسسات أخر  مت إغالقها يف احلالة ضد 
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تحهوا مورة   ، إال أن الرئيس اباس أمر بف1007مؤسسات محاس يف صيف العام 
 أخر .

 الثالث: دار الكتاب والسّنة
نشأت يف بداية اقد الثاانينيات، أسوة بباقي اجلاعيات واجلاااات، اليت 
تؤمن باملنهج السلفي، وكانت بداية انطالقها حتويل ما كان ُيعرف يف غوزة  

"سيناا احلرية" يف مدينة خان يونس إىل مكتبة الاية؛ حيث حصلت الى  بو
طة الفلسطينية إلقامة اجلاعية. ومتارس اجلاعيوة نشواطات   ترخيص من السل

إغاثية متنواة، إىل جان  النشاطات العلاية والداوية، اليت أبرزها االهتاوام  
مبدارس تعليم احلديث، ورياض األطفال. ومتتلك اجلاعية مشاريع اسوتثاارية  
حل ناجحة، كاملطابع واملخابز ومساكن اإلجيار، اليت تص  اائوداهتا يف صوا  

"الداوة" السلفية، وخدمة لعدد كبري من األيتام الذين يتقاضون روات  شهرية 
 منها.

 الرابع: جمعية ابن باز الخيرية
ُأسست منذ مخس سنوات تقريبًا، ويرأسها الشيخ اار اهلاص، الذي بوات  

وتقوم كباقي اجلاعيات األخور  بتقودمي    .أحد أبرز رموز السلفية يف قطاع غزة
ية للاحتاجني، إال أهنا تتعهد كذلك تنظيم معسكرات صيفية لألطفال خدماهتا اخلري

السلفي. وبالرغم من أهنوا تعتورب   الى املنهج والطالب، لتعلياهم العلوم الشراية 
نظريًا من مؤسسات السلفية الداوية، إال أن جهات فلسطينية اديدة، ومن بينوها  

إىل السلفية اجلهادية منوها  بعض األجهزة األمنية يف حكومة محاس، تعتربها أقرب 
 إىل السلفية الداوية.

 ما بعد الثورا  العربية:
تأثرت السلفية الداوية هببوب رياح الثورة يف املنطقة العربية، وأالنت جماواة 

ويقول حماود أبوو جوامع،    منها بقيادة حماد أبو جامع نيتها إاالن حزب سلفي. 
سياسية للسلفيني يف فلسطني، اهنم مؤسس ورئيس حزب النور، الذي ميثل أول جتربة 

تشرين أول /تقدموا بطل  لترخيص احلزب الذي كان مقررا إاالن  رمسيا يف أكتوبر



 

065 

1021
ويعرف القائاون الى حزب النور حزهبم بأن  "سلاي يداو إىل التقوارب   .1

مع مجيع األطراف الفلسطينية ويتبىن الفكر املعتدل ويقوم الوى فكورة تأسيسو     
جوامع، أن   ومن الواض ، وحس  تصرحيات أبو .2الشبان السلفيني"جماواات من 

السلفيني يف فلسطني قد تأثروا بتجربة السلفيني املصريني يف تأسيس حوزب هلوم.   
إن "احلالة الفلسطينية هلا خصوصيتها لكن املصريني ويقول أبو جامع يف املقابلة تاهتا 

ل  مكانت ، مع تلوك فإننوا ال    إخواننا وهلم جتربة مجيلة يف إطال  أول حزب سلفي
نرتبط معهم بأي نوع من التواصل التنظياي واإلداري". وحيال احلوزب السولفي   

 الفلسطيين اسم أول حزب سياسي للجاااات السلفية يف مصر، اجملاورة لغزة.  
ن هذه التصرحيات تناقض منهج هذه اجلاااة، اليت تتبين اودم  أواملفارقة هنا 

اسي. هذا ال يعين أن كل األطراف السلفية توافق الى موا  الدخول يف الشأن السي
بادرت ب  هذه اجملاواة، مثل مجعية ابن باز، وهي أحد أاادة الداوة السولفية يف  
غزة، اليت نفت مسألة تشكيل حزب سياسي للداوة السلفية، وأصدرت اجلاعيوة  

في الفلسوطيين  بيانًا الى موقعها االلكتروين، جاء في  "املؤسسون حلزب النور السل
ال ميثلون إال أنفسهم، وال ميثلون الداوة السلفية يف فلسطني، وإن خروج حوزب  
 االنور السلفي الفلسطيين الى الّناس باسم الداوة السلفية يف فلسطني، يعترب نواو 

الى أن هذا اجلدل ال جي  أن خيفي حقيقة أن  .3من التدليس والتلبيس الى الناس"
 ملنهج والفكر واملاارسة هلذه التيارات.هناك مؤشرات حتول يف ا

 السلفية الجوادية في فلسطين:
هو مصطل  ُأطلق منذ هنايوة الثاانينوات الوى بعوض      ،4السلفية اجلهادية

مجااات اإلسالم السياسي، اليت تتبىن العال املسل  منهجًا للتغيري، وبرزت كتيوار  
                                                 

-http://arabic.news.cn/arabic/2013وا: أنظور:  يف مقابلة لوكالة أنبواء سوينخ   1

01/27/c_132130301.htm 
 http://www.alnoursalfi.net/news.php?action=view&id=29وكذلك:  

 املصدر السابق. 2
، أنظور الورابط:   1021تشورين أول  /إسالم أبو العز، جريدة البديل اجلديد، أكتوبر 3

http://elbadil.com/palestine/2012/10/11/65699 
 .1021حزيران /يونيو 21معًا برس،  4
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بع منهج سلف املسلاني، وأن فكري مميز يف مصر السادات. ُيْعِلن هذا التيار أن  يت
اجلهاد أحد أركان ، وأن اجلهاد الذي جي  وجوبًا اينيًا الى املسلاني هو اجلهواد  
ضد العدو احملتل، وضد النظام احلاكم "املبوّدل للشوريعة اإلسوالمية"، وحيكوم     

يوة  بالقوانني الوضعية، أو النظام املبالغ يف الظلم والقهر. وُيْعَتِبر تيار السلفية اجلهاد
نفس  تيارًا مطبقًا للانهج اإلسالمي الصحي ، املسوتقى مون القورآن والسونة     
واإلمجاع، متاثاًل يف العقيدة وفق  اجلهاد وفق  السياسوة الشوراية يف احلكوم،    
والتعامل مع احملتل، أو احلكم املبدِّل للشريعة؛ وير  أن التغيري بالقوة هو أنسو   

، وتصحي  البنيوة األساسوية، الدينيوة    وأص  الوسائل للتحرر، وحتكيم الشريعة
واالجتاااية والسياسية. السلفية اجلهادية اليت تؤمن بالقوااد الفكريوة السوابقة،   
متلك أيضًا نظرهتا اخلاصة إىل الصراع يف فلسطني؛ معتربة أن القضوية الفلسوطينية   
تستوج  شّد الرحال لفلسطني، واجلهاد باملال والنفس واللسوان، ألن اليهوود   

ًا إقبال الشباب الى السولفية  رجعتلون بيت املقدس، اليت ستعود منها اخلالفة، محي
 إىل كوهنا متثل برأي  الشريعة والسلف الصاحل.

قودمها  يصورة أوض  ان الرؤية السلفية اجلهادية يف السيا  الفلسوطيين،  
، 1022نيسوان /إبريول  27يف  ،1الناشط والقيادي السلفي الفلسطيين حماود طال 

  "حنن نؤمن بأن اجلاااات اإلسالمية اليت تودخل االنتخابوات واجملوالس    بقول
التشريعية، هي مجااات بداية، نربأ إىل اهلل من أفعاهلا، كاا نؤمن أن العلاانية الى 
اختالف راياهتا ومساياهتا وأحزاهبا هي كفر بواح خمرج مون امللوة، ونوؤمن أن    

 للشريعة هم كفار مرتدون، واخلوروج  ل اهلل، وطائفت  املبدلنينوزاحلاكم بغري ما أ
اليهم بالسالح والقوة فرض اني الى كل مسلم، ونؤمن أن الدميقراطيوة فتنوة   
العصر، تكرس ألوهية املخلو  وحاكايت ، وترد ل  خاصية احلكم والتشريع مون  
دون اهلل، فهي كفر أكرب، ُمْخِرج من امللة، فان ااتقدها مبفهومها هوذا، أو داوا   

ناصرها، أو حكم هبا فهو مرتد مهاا انتس  إىل اإلسالم وزام أن  مون  إليها، أو 
املسلاني. وبالتايل فإن إقامة اإلمارة اإلسالمية واد سيتحقق". أما القيادي السلفي 
أبو ابد اهلل املهاجر، فيؤكد من جهت  الى اهلدف األساس للسولفية اجلهاديوة يف   

ية، قائاًل "حنن دومًا خنطط إلقامة شورع  فلسطني، واملتاثل يف إقامة اإلمارة اإلسالم
                                                 

 .1022نيسان /إبريل 27صحيفة الشر  األوسط،  1
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اهلل يف األرض، وهذا فرض وواج  الى كل مسلم، ومشروانا قائم بوإتن اهلل،  
 وسيأيت اليوم الذي حيقق في  اجملاهدون مشرواهم".

حديثة العهد، ومل تظهر إال يف العقود  يف فلسطني تعد مجااة السلفية اجلهادية 
وتتركز بالكامل يف قطاع غزة، وال يكاد يكون  األول من القرن احلادي والعشرين؛

هلا وجود يف الضفة الغربية، نتيجة القبضة األمنية القويوة للسولطة الفلسوطينية    
ولالحتالل اإلسرائيلي. ومن أبرز تنظياات السلفية اجلهادية، جويش اإلسوالم،   

منذ الاًا بأن هذه اجلاااات توحدت  ؛وجيش األمة، ومجااة التوحيد، وأنصار اهلل
 اام تقريبًا يف إطار فضفاض ُسِاي جملس شور  اجملاهدين يف بيت املقدس.

 األسباب التي ساعد  على ظوور السلفية الجوادية في غزو:
ميكن اإلشارة إىل مخسة أسباب رئيسة ساادت الى ظهور السلفية اجلهادية 

 يف غزة:
ط يف املنظومة : مشاركة محاس يف االنتخابات التشريعية، وسعيها لالخنراأوهلا

السياسية الفلسطينية، مبا يف تلك منظاة التحرير، ما ااُترب برأي السلفيني اتبااًا من 
محاس لوسائل الاانية، وتبنيًا لألسلوب الدميوقراطي يف الوصول للسلطة، وهو ما 

 يتعارض مع األسس الشراية والفكرية اليت تستند إليها السلفية اجلهادية.
موع فتورات    -يت سادت قطاع غزة بشكل شب  متواصل : التهدئة الالثاين

، وهو 1003كانون الثاين /منذ وصول محاس إىل السلطة يف يناير -تصعيد متقطعة 
ما وضع  السلفيون اجلهاديون يف سيا  ختلي محاس ان خيار املقاومة، وتكرارهوا  
لتجربة حركة فت ، وتقااسها ان واجو  اجلهواد يف مواجهوة املاارسوات     

يلية، وحتديدًا االستيطانية والتهويدية يف القدس بشكل خاص والضفة الغربية اإلسرائ
 بشكل اام.
: احلصار الذي فرضت  إسرائيل ضد غزة، حىت احلورب األخورية يف   الثالث

، واادت من خالل  تل أبي  إىل التحكم يف كل موا  1021تشرين الثاين /نوفارب
األدىن مون املوواد الغذائيوة،    يدخل غزة أو خيرج منها، وسعت إىل إدخال احلد 

والوقود؛ مبا حيول دون انفجار الوضع أمنيًا واقتصاديًا واجتااايًا، ومينع يف الوقوت  
نفس  غزة من ممارسة حياهتا بشكل طبيعي يف األبعاد واملناحي املختلفة؛ ما خلوق  
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ة حالة من الفقر والبطالة والعوز بدت مثالية متامًا لناو وانتشار األفكوار السولفي  
 اجلهادية.

: االنقسام الفلسطيين، بااتباره أحد أسباب منو احلركوات السولفية   الرابع
اجلهادية، خاصة أن البعض وضع  يف سيا  الصراع الى السلطة؛ والذي أد  إىل 
تفشي التطرف يف صفوف فئة من الشباب شعرت بالغنب والظلم، وهو ما يفسور  

جلاااات السولفية اجلهاديوة   وجود أاضاء سابقني من محاس، وفت  يف صفوف ا
 املختلفة.

: صعود تنظيم القاادة يف السنوات العشر املاضية وانتشار أفكواره،  اخلامس
من الشباب  -ولو حمدودة  -وميل شرحية  بوي،ولو بشكل متفاوت يف العامل العر

ألسلوب القاادة، بوصف  الناوتج املناس  ملواجهة اهليانة األمريكيوة والغربيوة،   
 اإلسرائيلية، الى املنطقة. واستطرادًا

األساس الشراي الفكري الذي استندت إلي  السلفية اجلهاديوة، إضوافة إىل   
العوامل اخلاس اليت ساادت الى ظهورها وانتشارها، أد  بالضرورة إىل االقوة  
مضطربة مع حركة محاس، وسلطتها يف غزة. وااومًا، فقد مرت العالقوة بوني   

 حل:الطرفني بثالث حمطات أو مرا
يف البداية، مل تأخذ محاس حركات السلفية اجلهادية الى حمال اجلد، ورغوم  

( إىل حر  وتدمري بعوض  1007-1005مبادرة هذه األخرية طوال اامني تقريبًا )
حمالت الكابيوتر واحلالقة النسائية، وحىت بعض املرافق األجنبية، مثول املدرسوة   

ة غوث وتشغيل الالجئني األونوروا،  األمريكية، أو حىت املعسكرات الصيفية لوكال
إال أن محاس، أصرت دائاًا الى أن هذا من اال أفراد ومجااات هامشية وضعيفة 
تفتقد إىل الترابط التنظياي واملؤسسايت، ومل تتعامل معهم مون الزاويوة األمنيوة،    

 مفضلة األسالي  الفكرية والداوية.
، "النور املقدسي وأب" وغري أن إاالن الشيخ ابد اللطيف موسى، املعروف ب

أمري مجااة التوحيد واجلهاد، ان إقامة إمارة إسالمية يف مدينة رف ، يف منتصوف  
، استجل  رد فعل قاس من محاس، وصل إىل حود حماصورة   1007آب /أغسطس

موسى ومرافقي  يف أحد مساجد املدينة، مث تدمريه إثر اشتباكات واسعة اسوتارت  
عة واشرين شخصًا، بينهم موسى نفس ، إضوافة  سااات ادة، أدت إىل مقتل أرب
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إىل إصابة اشرات آخرين. دفع هذا احلادث محاس للقيام حبالة ااتقاالت واسوعة  
يف صفوف السلفيني، حىت الداويني منهم، والتضييق الى حركتهم ومسواجدهم  
وأماكن جتاعاهتم، بالتوازي مع محالت داوية مكثفة، إلقنااهم بالتخلي ان الفكر 

 ريي الضار واملدمر.التكف
اختطواف مث  يف احملطة الثانية يف العالقة بني محاس والسلفية اجلهادية، متثلت 

فيتوريوو أريغووين يف   ، إادام الناشط اإليطايل املتعاطف مع القضية الفلسوطينية 
كوان منتايوًا حلاواس يف     ا، بعضهةسلفي اناصر، الى أيدي 1020نيسان/إبريل

لفية اجلهادية بنفسها ان اجلرمية، إال أن البيان الوذي  السابق. وبالرغم من نأي الس
أصدرت  آنذاك محل يف طيات  هتديدًا واضحًا حلااس، وحتذيرًا من املضي قودمًا يف  

 .1مالحقة السلفيني والتضييق اليهم
بعد حادثة أريغوين، شهدت العالقة بني محاس والسلفية اجلهادية شدًا وجذبًا، 

الاتقاالت حبقهم، بني صعود وهبوط، ما دفوع هوذه   مع استارار املالحقات، وا
األخرية إىل تغيري تكتيكاهتا، واالخنراط يف املقاومة ضود إسورائيل اورب إطوال      
الصواريخ ضد املستوطنات احمليطة بغزة، لتحسوني شوعبيتها وسوط اجلاهوور     
الفلسطيين. واألهم من تلك كان إحراج محاس، وإظهارها مبظهر املهادن، وحوىت  

لالحتالل اإلسرائيلي ارب احلفاظ الى التهدئة، ومنع املقاومة مون تنفيوذ    احلامي
العاليات ضده. ورغم قلة اددهم واستخفاف محاس هبم، لدرجة أن نائ  رئيس 
املكت  السياسي حلااس وصفهم يف حديث لصحيفة الوطن املصرية بأهنم محولوة  

التغريات يف مصر بعد ثورة باص ورمبا أقل، إال أن السلفيني اجلهاديني استفادوا من 
، ونسجوا االقات جيدة مع نظرائهم، أنصار بيت املقدس 1022كانون الثاين /يناير

يف سيناء، وشراوا يف تنفيذ االيات بشكل مشترك، إن كان تلك اورب إطوال    
الصواريخ، أو من خالل تنفيذ االيات الى احلدود املصرية الفلسطينية؛ كاا جر  

، ارب االية استهدفت وحدة جليش االحتالل كانوت  1021حزيران /يونيو 25يف 
حترس جماواة من العاملني الى بناء جدار أمين الى احلدود املصرية الفلسوطينية،  
أدت إىل مقتل أحد العاال اإلسرائيليني وإصابة آخرين. وقد تبىن جملس شوور   

يوتيووب  اجملاهدين يف بيت املقدس العالية من خالل نشر شريط فيديو الى موقع 
                                                 

 .1021أيلول /سبتارب 25صحيفة السفري اللبنانية،  1
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ُيْظِهر املراحل املختلفة هلا، من التدري  واملراقبة، إىل التنفيذ، مع إهداء الفت لزايم 
 .1تنظيم القاادة، أمين الظواهري

أدت هذه العالية إىل قيام اإلسرائيليني باستهداف مكثف، وطوال شوهرين  
اليوات  تقريبًا، جملاواات السلفية اجلهادية، حبجة ختطيطهم واستعدادهم لتنفيذ ا

ضد أهداف إسرائيلية ارب شب  جزيرة سيناء، للتالص من قبضة محاس األمنيوة يف  
، الويت  1021آب /أغسطس 8سامل يف بوي غزة، إىل أن وقعت االية معرب كرم أ

استهدفت موقعًا للجيش املصري الى احلدود املشتركة مع غزة وإسورائيل، نوتج   
يًا. قام اجليش املصري اق  العالية جند 23 -انها مقتل مجيع اناصر املوقع تقريبًا 

جلاااات السلفية يف سيناء، بيناا قامت محاس يف قطاع غزة بعاليات اباستهداف 
متشيط وااتقال مكثفة للسلفيني الفلسطينيني، من بيت إىل بيت، حس  تصوري   

 ،2ابد اهلل املهاجر لصحيفة الشر  األوسط. يف الوقت نفس بوي القيادي السلفي أ
سرائيل مراكز للاجاواات السلفية، وقامت بعاليات اغتيال حبق قادهتا استهدفت إ

يف منتصف  - أبو الوليد املقدسي -واناصرها، كتلك اليت طالت هشام السعيدين 
الاًا أن  خلف الشيخ ابد اللطيف موسى يف إموارة   ؛1021 تشرين األول/أكتوبر

ملؤِسِسني جمللس شور  اجملاهدين وُيعَتَبر أيضًا أحد القادة ا .مجااة التوحيد واجلهاد
ما دفع اجملاواات السلفية للرد ارب إطوال  الصوواريخ ضود     ،يف بيِت املقدس

 املستوطنات، والتجاعات السكنية اإلسرائيلية احمليطة بالقطاع.

 آفاق السلفية في فلسطين:
من املستبعد أن تقوم السلفية الداوية بتغيري هنجها، وهي اليت متسكت دوموًا  

ااتربت  طريقها الصحي  واملناس . وبالرغم من حدوث موتغريات ااصوفة يف    مبا
فلسطني منذ االنتفاضة األوىل اليت شهدت انطالقوة حوركيت محواس واجلهواد     

غزة، مرورًا باتفا  أوسلو وتأسيس السلطة الفلسوطينية،  بوي اإلسالمي، إىل حر
من قطواع   اجلان  ديواالنتفاضة الثانية اليت أدت إىل االنسحاب اإلسرائيلي أحا

غزة، ظلت السلفية الداوية متاسكة بنهجها الداوي السلاي وادم التودخل يف  
                                                 

 .1021حزيران /يونيو 27نشر يف  1
 .1021أيلول /سبتارب 5صحيفة الشر  األوسط،  2
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العال السياسي، مع طااة أويل األمر دائاًا. إال أن خروج بعض الشباب من هوذا  
، تأثرًا 1021تشرين أول /التيار مبحاوالت لتأسيس حزب سياسي سلفي يف أكتوبر

لقى الضوء الى مؤشر رمبا ملراجعات الوى مسوتو    بالتجربة السلفية املصرية، ي
 الفكر واملاارسة، سيكون هلا ما بعدها يف اخلارطة السياسية الفلسطينية.

مة للسولفية  اأحد األسس الفكرية اهلبوي من جهة أخر ، دحض الربيع العر
اجلهادية، وأثبت إمكانية التغيري والوصول للسلطة ارب الوسائل السلاية وصوناديق  

اع؛ كاا أن اخنراط اجلاااات السلفية يف احلياة السياسوية يف دول الربيوع   االقتر
سينال حتاًا من مجاهريية القاادة والتنظياات املتااثلة فكريًا معها. أموا  بوي العر

، فخرجت محاس منها منتصورة، أقّلو  يف   1021احلرب اإلسرائيلية الى غزة يف 
جر  التوصل إليو  براايوة    اجلان  السياسي؛ حيث تضان اتفا  التهدئة الذي

مصرية سياسية وأمنية، بنودًا نّصت صراحة الى ختفيف احلصوار وفوت  املعوابر    
وتسهيل حرية احلركة للاواطنني والبضائع. ولذا، فإن تزايد قوة محاس وتأثريهوا  
السياسي فلسطينيًا وحىت إقليايًا، ورفع احلصار اون غوزة، أو ختفيفو  بدرجوة     

إاادة اإلااار، سوتؤدي حتاوًا إىل حتسوني الوضوع      ملاوسة، وانطال  االية
االجتاااي، وتراجع معدالت الفقر والبطالة، ما يعىن جتفيف ينوابيع  واالقتصادي 

 أساسية، غالبًا ما ااتادت اليها احلركات السلفية لزيادة قوهتا ونفوتها.
ا لن ، قد تستطيع السلفية اجلهادية القيام بعالية هنا أو هناك ولكنهويف األخري

تستطيع حتدي محاس أو تشكيل بديل مقنع وتي مصداقية هلا، وهي بالتأكيد لون  
تتحول إىل رقم صع ، أو حىت جدي، يف املعادلة الفلسطينية اليت ما زال العامول  

 واملسيطر اليها. فيها الوطين هو الغال 

  



 



 

071 

 الفصل التاسع

 

 

 سعود المولى

  

                                                 
  يف احلركات اإلسالمية اللبنانيةمتخصص باحث. 



 



 

075 

 

    
وهو ما انعكس بالضورورة   ،للبنان موقع  اجلغرايف وتكوين  االجتاااي املتايزان

الى مرجعيات التيارات السلفية املختلفة والى أدوارها. تتوزع اجتاهات التيار السلفي 
كاا كان للظروف السياسية خوالل   ،بني الداوي اخلريي السلاي واجلهادي احملارب

ريها الواض  الى خيارات التيارات السلفية. ويدخل ضان احلق  التارخيية املختلفة تأث
الوضع الدويل واإلقلياي، الذي ساهم مسامهة كبرية يف تشكيل هوذه   تلك الظروف

اخليارات. واملالحظ أن التيارات السلفية اللبنانية، كغريها من التيارات السلفية يف البالد 
 كرها من مرجعية واحدة.ياي واحد، وال تستقي فظجياعها إطار تن األخر ، ال

ترجع نشأة "التيار السلفي" يف لبنان، الى األرج ، إىل داووة الشويخ سوامل    
2734الشهال يف طرابلس اام 

واحلقيقة أن هذا التاريخ يشوّكل بدايوة االنتظوام     .1
                                                 

الدراسة األساسية اليت ينقل انها مجيع من كت  ويكت  ان سلفية لبنان، هي دراسة السيد  1
. ولألسف فوإن  1020شباط /فرباير 23الي ابد العال، اليت نشرها الى مدونت  اخلاصة يوم 

كل الذين نقلوا انها )وأحياناً حرفيًا( مل يشريوا وال مرة واحدة اىل مصدرهم. ورمبا وقع خطأ 
وليس  2734 نص الي ابد العال، نقل  ان  كثريون، بأن تاريخ السلفية يبدأ اام طبااي يف

يف طرابلس مجااة شباب حماد،  2743؛ فبحس  شهادات أمكن مجعها قامت يف سنة 2743
اليت غدا امسها فياا بعد "مسلاون"، بقيادة الشيخ سامل الشهال، وكانوا يؤثرون اتباع السنة 

ياًل؛ فأطلقوا حلاهم، حبيث ال تقل اون قبضوة اليود، وكوانوا     ما استطااوا إىل تلك سب
يستحسنون ختضيبها باحلناء احلاراء، ووضعوا العاامة )الطاقية البيضاء ملفوف اليها مشلوة  
بيضاء مع ارختاء تيل هلا الى الظهر(، مع بيعة لألمري الى أن  أمري املؤمنني، لوجوب البيعة يف 

حبق أول حركة إسالمية شعبية يف طورابلس، التزموت    اإلسالم. فكانت مجااة "مسلاون"
الداوة إىل اهلل، واألمر باملعروف والنهي ان املنكر، إال أهنم مل يكتفوا باألمر والنهي القوليني، 
بل حاولوا تغيري املنكر، وفق رأيهم، باليد. ومل يتردد بعضهم يف استخدام ماء الفضة امُلحِر ، 

ان غطاء الرأس، وبودأن يكشوفن اون    نوزنسوة، اللوايت فرشوا بقليل من  ثياب بعض ال
سواادهن وسيقاهنن بقصد إرهاهبن ولكن دون إيذائهن. وقد أثار تلك ضجة كبرية يف البلد. 
كاا قاموا حبالة ضد السيناا وإاالناهتا، حيث كانت تلك اللوحات اإلاالنية تنتشر أموام  

ك يف احلالة الشيخ سامل الشهال نفس ، سرايا طرابلس العثاانية، فقاموا بتكسريها؛ وقد شار
والشيخ اثاان صايف، وهو أحد خرجيي األزهر الشريف. لكن هذه احلركة موا لبثوت أن   

الناصري يف طرابلس، الباحثة بوي انطفأت وماتت خصوصًا بسب  انتشار املد القومي العر
ابود العوال،    ي. الان هويتها العربية اإلسالمية يف وج  أيديولوجية الكيان اللبناين اجلديد

 . أنظر، الرابط:1020شباط /فرباير 23"سلفية لبنان: النشأة والتطور."، 
 /http://ali-abdelal.maktoobblog.com/1234710 :والتطور النشأة: لبنان سلفية 
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اإلسالمي السين يف لبنان يف حركات داوية سلفية أو سياسية إسالمية، ولكن  ال خيتزل 
الفعلي يف لبنان؛ فقد حظيت الفكرة السلفية بانتشار كبري يف بالد الشام تاريخ السلفية 

مطلع القرن العشرين، من خالل جمليت املنار )حماد رشيد رضا(، والفت  )حم  الودين  
اخلطي (، ومن خالل مشايخ سوريني كبار، مثل العالموة مجوال الودين القوامسي     

(، 2715 )تد القادر بودران  (، واب2710 )ت(، والشيخ طاهر اجلزائري 2724 )ت
(، وتالمذهتم، ومنهم الشيخ حم  الدين اخلطي  2733 )توالشيخ حماد سعيد الباين 

البيطار، الذين كان آخرهم الشيخ حماود هبجوة البيطوار     آل (، والااء2770 )ت
(، مؤسوس املطبعوة   2755 )ت(؛ ومن بعدهم الشيخ حماد أمحد دمهوان  2773 )ت

(، والشويخ زهوري الشواويش    2770 )تلي الطنطاوي السلفية بدمشق، والشيخ ا
 .1(، والشيخ مصطفى السبااي، مؤسس مجااة اإلخوان املسلاني يف سورية1023 )ت

تسعى الصفحات التالية إىل تقدمي نبذه تارخيية حول نشأة التيارات السلفية يف 
ك انقساماهتا ومواقعها وأدوارها. وتودرس كوذل   وحوللبنان وجتلياهتا املختلفة، 

مرجعياهتا الفكرية وتأثري هذه املرجعيات الى أدائها االجتاااي والثقايف واجلهادي؛ 
كاا تدرس ارتباطاهتا اخلارجية وتأثري هذه االرتباطات الى فكرهوا وسولوكها   

 وممارستها.

 النشأو المتأخرو والملتبسة:
كانت مدينة طرابلس يف الشاال أول من استحضر الفكر السلفي إىل لبنوان،  

نها انطلق إىل باقي مناطق هذا الُقطر؛ فهي حبق معقل السلفية األول يف الوبالد،  وم
فلااتا كانت طرابلس بالذات مهود   .2ويوجد هبا ما يقارب اشرين مجعية سلفية

نشوء احلركة السلفية ومعقلها، كاا كانت أيضًا مهد نشوء اجلاااوة اإلسوالمية   
 كات اإلسالمية السياسية؟ وحزب التحرير وحركة التوحيد وغريها من احلر

تعود خصوصية طرابلس إىل أسباب تارخيية واجتاااية؛ فبورجوازية طرابلس 
 .املرتبطة اقتصاديًا وجتاريًا بالداخل السوري، مل تقبل أبدًا بفصل لبنان ان سووريا 

                                                 
القادر بن بدران: حيات  وآثاره )بريوت: دار  مة الشام ابدحماد بن ناصر العجاي، ااّل 1

 .11 ص هو(،2427ة، البشائر اإلسالمي
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وبقي تلك املوقف ظاهرًا وخفيًا يف أساس الكثري من األمور، مثل وجود نقابوات  
بلس، مستقلة، ومنفصلة ان بقية نقابات لبنان املوحدة يف نقابوة  مهن حرة يف طرا

واحدة مركزها بريوت. وكانت طرابلس مركزًا للحركات املطالبة بالوحدة موع  
سوريا يف العشرينات والثالثينات، واستارت الى هذا املوقف حىت بعود أن رأت  

. ومل تقبل طرابلس 2733البورجوازية البريوتية ضرورة االستقالل اللبناين بعد اام 
فعليًا باالستقالل اللبناين، بل احتضنت كل احلركات القومية العربية، وخصوصوًا  

 الناصرية.

حافظوت   بووي، موقف االرتباط بالداخل السوري وباحمليط العرجان  وإىل 
طرابلس الى وضعها كادينة إسالمية تقليدية، قاادهتا االجتاااية األساسية تتشوّكل  

، وتلك بفعل التهايش االقتصادي واالجتاااي الذي تعرضت لو .  من صغار احلرفيني
كاا حافظت لنفس السب  الى الوجود القوي واملتايز للصوفية الويت تنتشور بوني    

 اائالهتا الرئيسة، األمر الذي يفسر أيضًا سب  تأخر تشكل التيار السلفي فيها.  
يف كوثري مون    تر  التيارات السلفية التقليدية يف لبنان، كاا هي السولفية 
االجتاوااي   الالبلدان، أن تتجن  ممارسة العال السياسي، وحتصر نشاطها يف اجمل

والداوي واخلريي. يقول الي ابد العال يف دراست  للتيارات السولفية يف لبنوان:   
"ونظرًا لعلاانية الدولة، أحجم السلفيون ان الدخول يف مؤسساهتا الرمسية، إال أن 

يني ال يعتقد بالدخول يف أي مواجهة مسلحة مع الدولوة  الطيف األكرب من السلف
املركزية، ألن تلك يؤدي إىل اإلضرار باجملتاع من غري فائدة، لكنهم ال يرون الوالء 

عية مجحترام الدولة القائاة إت يقول رئيس اويدرك السلفيون أمهية  .1هلذه األنظاة"
دوااي استقرار األمون يف   "إن  من بوي،سالمي، يف مقابلة لصفوان الزاالتراث اإل

إىل بووي  الزا شريويلبنان احترام رئيس اجلاهورية املاروين ومجيع أركان الدولة. 
أهنم يسعون إىل درء املفاسد وتقليلها، وجل  املصاحل وتكثريها ارب املشواركة يف  
هذه اجلاهورية اليت يترأسها ماروين، كاا أهنم يتعايشون مع هذا الواقع بناء  الوى  

م الشراية اليت تنظم العالقة بني املسلم واملخالف ل  ضان الدائرة اإلسالمية األحكا
وبالرغم من أهنم ينأون بأنفسهم ان السياسة، إال أهنم قد شاركوا يف  .2وخارجها"
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، تصويتًا وترشيحًا، ولكنهم مل حيرزوا جناحًا كبريًا؛ واليو  فقود   1007انتخابات 
عيوة  مجالداوية وبفتو  من كبار املشوايخ يف  أكدوا أهنم شاركوا حلااية املصاحل 

 بوي.وقف التراث اإلسالمي، اليت يرأسها الزا

 الحركة السلفية في طرابلس: البدايا 
الى يد الشويخ سوامل    2743تأسست احلركة السلفية املنظاة يف لبنان اام 

(، الذي "بدأ سلفيت  الى حنو اصامي وليس من خالل جامعوة  1000 )تالشهال 
"، وإمنا تعّرف الى الداوة السلفية "من خالل جملة املنار، الويت كوان   أو مؤسسة

يصدرها حماد رشيد رضا، مث من خالل كت  قرأها للشيخ ناصر الدين األلبواين،  
وابن اثياني، وابن باز"، "إىل جان  رحالتو  املتعوددة إىل املالكوة العربيوة     

الد العربية معنية فقط السعودية". كانت هذه احلركة ككل حركات السلفية يف الب
باجلوان  الداوية والتعلياية، وبعيدة تقريبًا ان أي شكل من أشوكال الصوراع   

ويقول الشيخ سامل الشهال إن  أرسل أبنواءه   .1الداخلي أو العال السياسي املباشر
الثالثة: دااي اإلسالم، وراضي، وأبا بكر، لوتعلم العلوم الشوراي يف اجلامعوة     

ها متأثرين بقوة باملنهج السلفي. ومع تقودم  مناملنورة، فتخرجوا اإلسالمية باملدينة 
الشهال األب يف السن، آلت زاامة احلركة السلفية إىل جنل  دااي اإلسالم، الوذي  
مّثل املرحلة الثانية من العال السلفي، فجاع بني العال الداوي والسياسي، وأسس 

ولعل تأسيس اجليش يعود إىل  .2يف سبعينات القرن املاضي "نواة اجليش اإلسالمي"
، وانتشار السالح، ودام املنظاوات الفلسوطينية   2778اندالع احلرب األهلية يف 

للعديد من التشكيالت العسكرية يف طرابلس، مث احلرب اخلفية تارة، واملعلنة مرارًا، 
 بني ُسّنة طرابلس ونصرييي جبل حمسن املداومني من اجليش السوري.

ي العال العسكري يف طرابلس خالل احلرب األهليوة،  مارس اجليش اإلسالم
. 2758و 2751 بنيوخصوصًا بعد سيطرة حركة التوحيد اإلسالمي الى طرابلس 

وقد كان الشيخ سعيد شعبان، مؤسس حركة التوحيد، واحدًا من اجملاواة الويت  
، كاا سواهم يف تأسويس   2743 اام أسست التيار السلفي مع الشيخ الشهال يف
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، وأصب  بعد تلك اضوًا يف اجلاااوة  2782و 2780اد الرمحن بني اامي مجااة اب
اإلسالمية اليت كانت تشكِّل فرع اإلخوان املسلاني يف لبنان. تدَّرج الشيخ سوعيد  

، 2773يف مواقع العال يف اجلاااة، وتوىل فيها مسؤولية طورابلس والشواال يف   
بسب   2750 تركها يف وأصب  بعد تلك اضوًا يف جملس الشور  يف اجلاااة حىت

إثر هزمية حركة التوحيد أمام اجلويش  . و1اخلالف حول منهجية العال اإلسالمي
الفلسطينية املتحالفة مع ، ُحلَّ اجليش اإلسوالمي يف   -السوري واألحزاب اللبنانية 

 من قبل املسؤولني ان . 2758
م كان الشيخ سعيد شعبان حياي السلفيني ويرااهم، "خاصة دااي اإلسوال 

وقد هرب الحقًا العديد من  .2الشهال، فقد كانت بينهاا االقات شخصية جيدة"
قادة تلك التجربة الطرابلسية إىل مناطق أخر  داخل وخارج لبنان. وهكذا انتقل 
دااي اإلسالم إىل العاصاة بريوت أواًل؛ ولكن اندالع حرب املخياات، وسويطرة  

لى بريوت جعل  ينتقل إىل إقلويم  حركة أمل وحزب اهلل، مداومني من سوريا، ا
اخلروب يف الشوف، مث إىل صيدا، اليت مل يكن بإمكان اجليش السووري دخوهلوا   
بفعل اتفا  ضاين مع اإلسرائيليني الى تقاسم النفوت يف لبنان يومذاك. يف صويدا،  
ُارف الشيخ دااي اإلسالم الشهال من خالل حركة أطلق اليها اسوم "مجااوة   

ولعل حركت  هذه كانت بداية الدخول السلفي إىل مدينة صويدا   الداوة السلفية".
، أنشأ الشهال "مجعية اهلداية واإلحسان"، اليت شكلت 2755وخميم اني احللوة. يف 

اإلطار الرمسي للحركة السلفية، وكان االها يشال اجلوان  الداوية والتربوية من 
أهول السونة يف   جهة، والعال االجتاااي، من جهة أخر ، هبدف سد حاجات 

 هذين اجملالني.
، وبدام سعودي واض  وكبري، إىل تأسيس العال الوداوي  الشهال انصرف

السلفي ارب املدارس الدينية، والتسجيالت اإلسالمية، وكفالوة األيتوام، وبنواء    
انتشرت خدمات واملساجد، وتأسيس إتااة القرآن الكرمي، وغريها من النشاطات. 

ان إىل أقصى جنوب ، إىل أن أصدرت السلطات اللبنانية اجلاعية من أقصى مشال لبن
                                                 

املعلومات حول حركة التوحيد والشيخ سعيد شعبان مستقاة من لقاءات خاصة أجراها  1
 كات  مع قادة احلركة يف طرابلس الى فترات متقطعة.ال
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؛ بسب  ما اّدات  من "إثارة النعرات الطائفية يف بعض الكتو   2773قرار حلها يف 
وكانت حجتها يف تلوك، أن أحود    .اليت تعتادها اجلاعية يف معاهدها الشراية"

ضالة  ةبارها فرقالكت  املقررة للتدريس يف املعهد ضم فقرة ان فرقة النُّصريية باات
خارجة ان الدين، بسب  معتقداهتا املسيئة لإلسالم. ويعترب تاريخ حل مجعية اهلداية 

لبناين، حمطة فاصلة يف تشظي العال السلفي املونظم   -حسان، بقرار سوري واإل
وانشطاره؛ فقد أاق  حّل اجلاعية ظهور مجعيات ووقفيوات اديودة، أسسوها    

كل ينافس الكل الى كس  الشارع اإلسوالمي.  تالمذة الشيخ الشهال، وراح ال
اّزز هذا التحّول كثرة اجلاعيات واهليئات والشخصيات اخلليجيوة الداااوة    وقد

 ماليًا واقائديًا هلذه الوقفيات واجلاعيات السلفية.

 فروع المدرسة السلفية:
الوذي   بوي،ظهر يف طرابلس جيل سلفي جديد تزاا  الشاب صفوان الزا

يف ظل اخلالف الشخصي بني الشيخ دااي اإلسالم الشوهال وزوج  برز دوره قويًا 
شقيقت  وابن اا ، حسن الشهال، وباألخص اندما وّقع األخري منفردًا الى اتفاقية 
حوار مع حزب اهلل، استثارت ردود فعل سلفية وإسالمية سنية غاضبة ومنوددة.  

ربط  االقات والدكتور حسن الشهال هو رئيس مجعية داوة العدل واإلحسان، وت
جباعيات وهيئات كويتية يتردد أهنا تداا  ماليًا. داا هذا التبواين العديود مون    
الباحثني إىل تقسيم السلفية الطرابلسية إىل مدرستني: املدرسة السعودية، اليت استقى 

بقيادة الشيخ  بوي،الزا آل الشهال داوهتم؛ واملدرسة الكويتية اليت ميثلها آل منها
أحد أبرز شخصيات جتاع املعاهد واملؤسسات السلفية، ورئيس  بوي،صفوان الزا

جملس أمناء مجعية وقف التراث اإلسالمي، اليت ُتعد امتدادًا جلاعية إحياء التوراث  
 السلفية الكويتية اليت متوّل  وترااه.

 البقاع الغربي: بروز السلفية الجوادية
السلفية يف منطقة البقاع، تعترب بلدة جمدل انجر، املركز الرئيسي واألول للحركة 

والثانية الى مستو  لبنان، بعد مدينة طرابلس يف الشاال. ويشوري السولفيون إىل أن   
الشيخ زهري الشاويش لع  دورًا بارزًا وكبريًا يف نشر الفكر السولفي مون خوالل    
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املطبواات اليت نشرها املكت  اإلسالمي الذي ميلك . أما ظهور احلركوة السولفية يف   
بدأ مع اودة ادد من اخلرجيني البقاايني مون اجلامعوة   قد ف بوي،لبقاع الغرمنطقة ا

، وأبرزهم الشيخ الدكتور ادنان حماود أماموة   2753اإلسالمية يف املدينة املنورة يف 
يف احليواة السياسوية   بووي  والشيخ حسن ابد الرمحن. مل يشارك سلفيو البقاع الغر

ة والتعليم؛ فأنشأوا املدارس وبنوا املسواجد  اللبنانية، وكان اهتاامهم منصبًا الى الداو
واالوا الى إلقاء احملاضرات والدروس وتوزيع الكتيبات واألشرطة اليت تبّصر النواس  
بأمور دينهم، ومنها مدرسة خاصة جتاع بني العلوم احلديثة والعلوم الشراية، إضافة إىل 

اطات ابد الرمحن بن اوف، الذي تنطلوق منو  دورات ونشو   بوي مسجد الصحا
واألوسوط، وخصوصوًا   بوي إسالمية. امتد تأثري احلركة اجلديدة إىل قر  البقاع الغر

تعلبايا وسعدنايل وغزة وكامد اللوز وج  جنني واملرج والقراون واملنارة، وصوواًل  
 إىل مدينة بعلبك وجوارها يف البقاع الشاايل )خصوصًا بلدة ارسال(.

ك الفتورة إىل إنكوار بعوض    كان نشر الفكر السلفي الداوي يهدف يف تل
اليت كان يقوم  بوي،العادات الدينية يف جمدل انجر وقر  البقااني األوسط والغر

هبا أتباع ابد اهلل احلبشي، مؤسس مجعية املشاريع اخلريية اإلسوالمية )املعروفوون   
الوى   1003باسم "األحباش"(. وقد حصل انشقا  كبري يف احلركة البقاايوة يف  

أفراد املؤسسة العسكرية والقو  األمنية؛ فواحتفظ الشويخان    خلفية جواز تكفري
أمامة وابد الرمحن بالفكر السلفي الداوي، فياا برز الفكر السولفي اجلهوادي،   

حذيفة، وارتبط بالقتال داخل العرا ، مع بوي الذي تزاا  حماد ياسني امللق  بأ
اد إىل إاداد الُعودة  تنظيم القاادة. بعد االنشقا ، انطلق سلفيو اجلهباالقة وثيقة 

للقتال يف العرا  يف ظل تسهيالت واضحة من النظام السوري آنذاك؛ وهنا بورز  
اسم إمساايل اخلطي ، الذي توىل تدري  وتأمني بعض الشبان وإادادهم خلووض  

مصع  الزرقواوي.  بوي معارك ضد االحتالل األمريكي يف العرا ، بالتنسيق مع أ
يف العرا ، حىت أن أحود أبنوائهم )مصوطفى    كان لشبان جمدل انجر دور كبري 

حماد اللبناين( توىل مهام مسااد أمري تنظيم القاادة بوي رمضان، املعروف باسم أ
يف حني  ،1يف العرا  )وُقِتل حبس  بعض املصادر يف الغارة اليت ُقتل فيها الزرقاوي

                                                 
شبكة أنا املسلم للحوار اإلسالمي، القسم العام، املنتد  العام، "أمساء اجملاهدين الوذين   1

 اسُتشهدوا من املهاجرين واألنصار يف بالد الرافدين".
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. وقد ظهر سلفيو جمودل  1(غري "بوي تذكر مصادر أخر  أن  قتل يف "غزوة أ
، حني مّت توقيف جماواة إمساايل اخلطيو ، الويت   1004عنجر بشكل واض  يف ال

اُتهات بالتخطيط لتفجريات كبرية يف بريوت، ومل تثبت التهاة خصوصًا بعد وفاة 
إمساايل اخلطي  حتت التعذي . وحبس  ادد من املراقبني، فإن هذا الشق اجلهادي 

لسورية من خالل شخص قدم مون  املقاتل يف العرا  كان أداة حترك  املخابرات ا
 سوريا امس  أبو معات، لع  دور وسيط االيات نقل املقاتلني إىل العرا .

 صيدا: السلفية الدعوية
ظهرت السلفية يف صيدا يف أواخر الثاانينات من خالل ادد قليل من األفراد؛ 
ولكن ما لبثت أن انتشرت مع بداية التسعينات ارب أااال خريية وداوية، كوان  

قوم هبا بعض من ينتاون إىل السلفية، ممن أتوا من بريوت والشاال، كعبد اهلادي ي
وهبوي ودااي اإلسالم الشهال. ومن مظاهر انتشار هذا الفكر يف صيدا، وجوود  

 بعض اجلاعيات تات التوج  السلفي منها:
مجعية االستجابة، وهي مجعية مرخصة، ويشرف اليهوا الشويخ نودمي     -

في الاي، هتتم بنشر الفكر السلفي اجملرد من دون حجازي، ومنهجها سل
محل السالح. ويتبع اجلاعية مسجد يف حي الزهور، ومصولى يف طلعوة   
اإلسكندراين، إضافة إىل القيام بأااال الدفاع املدين ارب سيارات إسعاف 

 تابعة للجاعية.
ابد اهلل بن مسعود يف حي الصباغ، وهي مؤسسة بوي مدرسة ُكّتاب الصحا -

ية سلفية مستقلة، وتقوم بدور معهد شراي خاص، يدرس الفكر السلفي الا
والعلوم الدينية بشكل مستقل، ويديره الشيخ أبو زكريا هدوي، وهو مقرب 

 من مدرسة ندمي حجازي.
التيار اجلديد الذي ميثل  الشيخ أمحد األسري، إمام مسجد بالل بون ربواح،    -

جت أنباء ان حصول هذا التيار وصديق  الفنان املشهور فضل شاكر؛ وقد را
 الى مساادات مالية من شخصيات قطرية غري رمسية.

                                                 
حماد اللبناين بوي منتديات إسالمية، "صورة الشهيد البطل أ شبكة املنتد ، فئة اجملتاع، 1

 غري ".بوي الذي استشهد يف غزوة أ
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 العرروب: سلفية إعادو البناء
 وصلت أوىل ظواهر السلفية إىل بلدة شبعا ارب أحد أبنائها وهو الشيخ قاسم ابد
اهلل، الذي كان مهاجرًا يف املالكة العربية السعودية، وتوردد الوى بلدتو  لتقودمي     

ات للاحتاجني، داايًا إىل التاسك بأسس اإلسالم، لتتشكل مع  نواة احلركوة  املسااد
، أي بعد حترير اجلنوب اللبناين، دخلت أطر واناصر من 1000السلفية يف املنطقة. ويف 

السلفيني إىل ادد من القر  يف العرقوب لتتواصل مع الناس ارب نشاطات منواة ومون  
افية، وصحية، وتربوية. وقد اسوتفاد التيوار   خالل مؤسسات اجتاااية، ودينية، وثق
لانطقة، ومن الفقر، إضافة إىل الشباب العاطل لالسلفي يف العرقوب من اإلمهال املزمن 

 ان العال والِبىن التحتية املعدومة والطرقات الوارة.
أهنا نشوأت يف حضون    ،1ومن املفارقات اخلاصة باجلهادية السلفية اللبنانية

ني: الثورة الفلسطينية، من جهة، والثورة اإليرانية، من جهة ثانية. جتربتني غري سلفيت
وال ميكن فهم تطور احلركة اجلهادية السلفية من دون العودة إىل قراءة جتربة حركة 
التوحيد اإلسالمي يف طرابلس، وجتربة احلركة اإلسالمية اجملاهدة يف اوني احللووة   

. 2772ركة فت  يف لبنان حىت العوام  وهنر البارد، ومها تنظياان كانت تراامها ح
والنواة املؤسسة ملا صار الحقًا تنظياات "السلفية اجلهادية" يف لبنان، هوي أقليوة   

احت من اجلهادية الوطنية صوب اجلهادية السلفية أواًل، بودءًا  نوزحركية نشطة ا
من ارتباطها التأسيسي حبركة فت  وبالصراع مع سووريا، إىل ارتباطهوا بوالثورة    

وحزب اهلل من خالل املقاومة ضد االحتالل، وصواًل إىل التأسيس املستقل  يرانيةاإل
حلركتها كسلفية جهادية مرتبطة بالقاادة، وتلك الى قاادة حودثني توارخييني:   

 وقود ؛ 1003، مث اجلهاد يف العرا  بدءًا مون  2772اودة األفغان العرب بدءًا من 
افد خارجي مؤثر قّدم  املغتربوون يف  انتعشت وتطورت بني هذين التارخيني بفعل ر

 البلدان األوروبية واألمريكية.
                                                 

وأنا أمسيها اجلهادية السلفية )وليس السلفية اجلهادية(، لسب  واض ، وهو أهنا نشوأت   1
احت، رويدًا رويدًا، حنو الفهم السلفي نوزكحركات إسالمية جهادية وطنية اامة مث ا

دم من أفغانستان والعرا  واملغتربات؛ أي أهنا كانت أواًل جهادية مث صارت العقائدي القا
سلفية، وتلك بعكس بعض التيارات السلفية اليت تبّنت الفكر اجلهادي فياا بعد، كاا يف 

 احلالة السعودية.
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 بدايا  القاعدو:
، جرت أحداث الضنية، اليت 1000مطلع  - 2777منتصف ليل آخر يوم من 

مسرا يف طرابلس، بوي متثلت يف اشتباك بني جماواة من الشباب من مناطق القبة وأ
يقودها بسام كنج امللق  بوأبو   تدربت الى محل السالح يف جرود الضنية، وكان

اائشة، وهو من اللبنانيني الذين شاركوا يف اجلهاد األفغاين، إىل جان  زميل ل  هو 
بسام إمساايل محود )أبو بكر(، واجليش اللبناين، أدت إىل مقتل كونج وااتقوال   
محود. ويذكر أن االثنني كانا قد التحقا باجلهاد األفغاين، األول مون الواليوات   

وقود اوادا إىل    .حدة حيث كان ُيقيم، والثاين من السعودية حيث كان يعالاملت
لبنان ليؤسسا اجلاااة اليت هاجرت إىل الضنية وباشرت منها نشواطها املسول .   
وتؤكد مصادر إسالمية أن هذه اجملاواة كانت أول إطار منظم لتنظيم القاادة يف 

اائشة هربوا آنوذاك  بوي وا أللبنان، مع أن العديد من الشباب املسلم الذين انضا
من املضايقات اليت تعرضوا هلا يف طرابلس والشاال، بعد سلسلة تفجريات طالوت  

أن بعض األجهزة األمنية كان يقف وراءهوا. بعود معركوة     الحقا كنائس، تبني
وااتقلوت  بوي الضنية، دامهت قوات اجليش اللبناين بلدة القراون يف البقاع الغر

جرت ااتقاالت اشوائية يف طرابلس واكوار. وال يوزال   اددًا من شباهبا كاا 
العديد من معتقلي تلك املرحلة يف السجون دون حماكاة ما أد  إىل نشوء قضوية  
خاصة هبم كانت بال شك أحد أهم أسباب التوتر وتصااد الغضو  الطرابلسوي   

 وانتشار التيار السلفي اجلديد يف لبنان.

 عصبة األنصار: السالح والمخيما 
ق الشيخ هشام شريدة ان احلركة اإلسالمية اجملاهدة يف خميم اني احللووة  انش

)مؤسسها هو الشيخ إبراهيم غنيم، وأبرز قادهتا الشيخ مجال خطاب والشيخ ابود  
، مع أحد املطرودين من حركة فت  )مجال سولياان  2754اهلل حال (، وأسس يف 

ذي ارتبط حبزب اهلل الشويعي  قائد كتيبة شهداء اني احللوة(، تنظيم أنصار اهلل، ال
اللبناين وحارب إىل جانب  يف معارك  ضد حركة أمل مث ضد حركة فت . بعد مقتل 

، واستئثار 2772هشام شريدة يف قتال بني تنظيا  وتنظيم فت  داخل املخيم أواخر 
مجال سلياان بقيادة تنظيم أنصار اهلل وحتويل  إىل تراع حلزب اهلل، أسس تلايوذ  
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ق درب  يف املعتقل وبدايات املقاومة يف اوني احللووة وابون قريتو      شريدة ورفي
الكرمي السعدي، اصبة األنصار، اليت خرج اليها ابون   الصفصاف، أبو حمجن ابد

اهلل، وشقيق هشام، حي ، ليعلنا تشكيل اصبة النوور. ويور     هشام شريدة، ابد
ملقتل شريدة وحماربوة  كثريون أن اصبة النور كانت جتاعًا اائليًا تشّكل لالنتقام 

حركة فت  يف املخيم والسيطرة الي  من خالل السويطرة الوى جتاوع أهوايل     
الصفصاف وهم األكثرية في . وبالفعل، دخلت اصبة النور يف صدامات مسولحة  
مع حركة فت  وقامت بعدة اغتياالت لكوادرها، أمهها قتل مسؤول فت  العايود  

، 1003جتاع الصفصواف. ويف خريوف    أمني الكايد، الذي ينتاي هو اآلخر إىل
ومبوهتاا  .قامت جماواة مسلحة من حركة فت  بتصفية ابد اهلل شريدة واا  حي 

انتهى االيًا تنظيم اصبة النور، فانضم أكثر اناصر هوذه العصوبة إىل اصوبة    
 األنصار.

حمجن بشكل كبري بعد ااتقال اجملاواة الويت  بوي برز اسم اصبة األنصار وأ
اغتيال رئيس مجعية املشاريع اخلريية اإلسالمية )األحبواش(، الشويخ   نفذت االية 

؛ حيث ااترف أاضاء اجملاواة بأهنم 2778آب /أغسطس 32يف  بوي،ار احللنوز
حمجن. ومتيزت اصوبة  بوي تلقوا التدري  يف املخيم وبأهنم تسلاوا السالح من أ

سيس، كاا متيوزت  ان هويتها "السلفية اجلهادية" منذ حلظة التأ اهناالإاألنصار ب
بإرسال املقاتلني إىل العرا  حملاربة األمريكيني، حيث خاضت اددًا مون املعوارك   

انصرا. وُتعترب اصبة األنصار اليوم مون أهوم القوو      10سقط هلا أكثر من و
اإلسالمية يف خميم اني احللوة وأكثرها تنظياًا وانتشارًا لناحية العدد واملناصورين،  

تتشكل للقو  اإلسالمية السلفية وصاحبة أول مدرسة  وهي أول ظاهرة اسكرية
سلفية يف اني احللوة حتديدًا ويف املخياات الفلسطينية ااومًا. ويتوىل قيادة اصوبة  
األنصار حاليًا ثالثة أشخاص هم: وفيق اقل )أبو شريف(، وأبو ابيودة، وأبوو   

ُيوذكر  حمجن اخلاسة. وبوي طار ، واألخري أبرزهم من حيث كون  أحد أشقاء أ
حمجن، إبراهيم السعدي، أمضى مخس سنوات يف السجون السورية، بوي أن ابن أ

ىل العرا  وأفرجت ان  أوائل إوقد ااتقلت  السلطات األمنية السورية خالل توجه  
، أي يف تروة اجلدل حول تهاب سلفيني جهاديني للقتوال  1021آتار /شهر مارس
 يف سوريا.
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 جند الشام: ذراع القاعدو
ظيم جند الشام يف تصدر املشهد السياسي اللبناين بعد سلسولة مون   أخذ تن

سياا االشتباكات اليت وقعت بني التنظيم واجليش اللبنواين يف   احلوادث األمنية، ال
. وكان للتنظويم نشواطات   1008تشرين األول /أكتوبر 14خميم اني احللوة يوم 

ة. ويعلن جند الشام أن  احلدود اللبنانية السوري ىاسكرية يف الداخل السوري وال
يستاد أفكاره من زايم تنظيم القاادة أسامة بن الدن. وتعود تسايت  إىل اجملاواة 

، حيوث أطلوق   2777األوىل اليت تزااها أبو مصع  الزرقاوي يف أفغانستان يف 
االسم الى خميم التدري  الذي ضّم متطواني من بالد الشام، أي لبنان وسوورية  

تعود املسؤولية العسكرية هلذا التنظيم يف لبنوان إىل غانودي   واألردن وفلسطني. و
السحاراين )لبناين اجلنسية(، وهو ممن شاركوا يف أحداث الضنية يف مشال لبنوان  

يف سو  اخلضار داخل  1020كانون الثاين /، وُاثر الي  مقتواًل يف يناير1000مطلع 
 املخيم.

لوة الى يد الفلسطينيني: أبو يف خميم اني احل 1004ويبدو أن التنظيم نشأ يف 
واااد ياسني، وغاندي السوحاراين. اخوتري    بوي،يوسف شرقية، وأسامة الشها

األول أمريًا، لكن  واج  صعوبات يف ضبط التنظيم، ما دفع  إلاالن ختليو  اون   
. 1004تشرين األول /أكتوبر 3اإلمارة ببيان مقتض  ُوزِّع يف خميم اني احللوة يف 

ميكن القول إن هذا التنظيم، الذي ضم بضوع اشورات مون    ومنذ تلك احلني 
املسلحني، قد اهنار، وتفّرقت اناصره إىل ادة جماواات صغرية، ااد أكثورهم إىل  

 اصبة األنصار.

 فتح اإلسالم: الصدام الداخلي
إثر اشوتباك   1003تشرين األول /أكتوبر 14ظهر تنظيم فت  اإلسالم للعلن يف 

لس مع اناصر من اللجنة األمنية يف املخيم املذكور. وقد يف خميم البداوي قرب طراب
انتقل اناصر التنظيم بعد هذا االشتباك إىل خميم هنر البارد، وهناك منا التنظيم بشوكل  
غري طبيعي، وتوّرط يف مشروع خطري، أد  إىل اصطدام  مع األجهزة األمنية للدولة 

حصيلة املواجهة تصوفية التنظويم   . كانت 1007أيار /مايو 10اللبنانية، ااتبارًا من 
وتدمري خميم هنر البارد. وقد شهدت هناية هذه املواجهة االية فرار لعدد من اناصور  
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، متّكن بعضهم من الوصول إىل خميم اني احللوة. 1007أيلول /سبتارب 1التنظيم فجر 
، ويقال اليوم إن هذه اجملاواة تأمتر بأوامر ابد الرمحن اوض، خليفة شاكر العبسوي 
مؤسس التنظيم. وال يزال ابد الرمحن اوض متواريًا ان األنظار، فياا ال ُيعرف الى 
وج  اليقني إن كان يوجد راهنًا جماواة ترتبط هبذا الرجل يف املخويم أم ال؟ وقود   
أفرجت السلطات السورية ان زايم احلركة شاكر العبسوي، املولوود يف أرحيوا    

 .1001بعدما كانت ااتقلت  يف  واألردين اجلنسية واإلقامة والدراسة،

 االنتشار السلفي التقليدي:
تنتشر اجلاعيات واملعاهد السلفية يف لبنان من الشاال إىل أقصى اجلنووب،  

مجعية، تقوم بأنشطة خرييوة يف جموال    18مرورًا ببريوت، ويبلغ اددها أكثر من 
لداوة الدينيوة،  االج املرضى، ومساادة الفقراء، ودام الطلبة املتفوقني الايًا، وا

ومساادة األيتام واألرامل، والكثري منها ال يتوقف نشاط  الى العال اخلوريي أو  
 الداوة، بل راكات نفوتًا سياسيًا، وهي:

 مجعية داوة اإلميان، ومعهد كلية الداوة واإلرشاد )طورابلس(، ويرأسوها   -
 حسن الشهال. د.

الشيخ دااي اإلسالم الشهال، مجعية اهلداية واإلحسان اإلسالمية، اليت أسسها  -
 قرأ اإلسالمي.اواليت تعال حاليًا حتت اسم وقف 

وقف ومعهد اإلمام البخاري يف اكار، ويديره الشيخ سعد الودين كبووي    -
 والشيخ ابد اهلادي وهبوي.

وقف األبرار ومعهد طرابلس للعلوم الشراية يف طرابلس، بإشراف الشويخ   -
 فؤاد أزمريل.

 ني للعلوم الشراية يف طرابلس، ويديره الشيخ بالل حدارة.وقف ومعهد األم -

مجعية االستجابة اخلريية، وتنشط يف صيدا واجلنوب، ويرأسها الشيخ نودمي   -
 حجازي.

 الشيخ اار بكري فستق. د. مكتبة اقرأ اإلسالمية، ويشرف اليها -

 وقف إحياء التراث اإلسالمي، ويشرف الي  الشيخ صفوان الزابوي، ولدي  -
 نشاطات ادة يف املناطق اللبنانية.
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مجعية النور اخلريية، وتنشط يف شبعا والعرقوب ويف بلودة الكفوور قورب     -
 النبطية، ويشرف اليها الشيخ أبو جهاد الزغبوي.

 مسجد محزة يف طرابلس، ويتوىل إمامت  الشيخ زكريا املصري. -

 رة.الوقف اخلريي اإلسالمي يف صيدا، ويرأس  الشيخ أمحد ااو -

 مجعية ومركز السراج املنري )بريوت(. -

 وقف الرب اخلريي )الضنية(. -

 املركز اإلسالمي ومسجد ابود الورمحن بون اووف )البقواع وجمودل        -

 انجر(.

 مجعية اإلرشاد ومدرسة اإلبداع )اكار(. -

 وقف إحياء السنة النبوية )الضنية(. -

 دار احلديث للعلوم الشراية )طرابلس(. -

 الفقري )طرابلس(. وقف إاانة -

 جتاع سنابل اخلري )اكار(. -

 وقف اخلري اإلسالمي، ومسجد ومركز األقصى )الضنية(. -

 الوقف اإلسالمي السين اخلريي )زغرتا(. -

 وقف إغاثة املرضى )طرابلس(. -

 مجعية التقو  اإلسالمية يف بريوت، ويرأسها الشيخ مجيل محود. -

 لس(.وقف الفرقان للبحث العلاي )طراب -

 وقف البالغ اإلسالمي )طرابلس(. -

 مسجد بالل بن رباح يف )صيدا( وإمام  الشيخ حسن األسري. -

إتااة صوت اإلسالم يف بريوت، ويشرف اليها وقف القدوة للعلم والداوة،  -
وهو ابارة ان احتاد مجعيتني، مها "مجعية التقو " و"مجعية العلم واإلميوان"  

ي الذي تأثر مبدرسة الشيخ سفر احلوايل، والشيخ بإشراف الشيخ أمحد امليكاو
سلاان العودة، والشيخ سعد احلصني. حصل بعدها خالف داخول إتااوة   

قري  مون أفكوار الاواء الصوحوة يف     بوي صوت اإلسالم بني تيار قط
السعودية، وتيار آخر حمسوب الى الشيخ ابد اهلادي وهبة، املتوأثر بفكور   

 الشيخ املدخلي.  
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يف طرابلس، وإمام  الشيخ سوامل الرافعوي الوذي يتنوامى     مسجد التقو   -
حضوره، نظرًا للحالة السلفية التنظياية اليت جنو  يف تأسيسوها يف منواطق    

 الزاهرية والقبة وامليناء واألسوا .

 الموازنة: الدعوو والسالح
انطلقت الداوة السلفية يف لبنان الى قااودة العاول الوداوي واخلوريي     

ط مبدارس الداوة السلفية يف السعودية، مث أدت احلرب األهلية االجتاااي واالرتبا
اللبنانية إىل تطعياها مبدارس جهادية ومسلحة، حاولت الدفاع ان اهلوية السونية  
ملدينيت طرابلس وصيدا يف وج  النظام السوري. ومع تصااد االاتداءات والغزوات 

ية. غري أن العامل احلاسم يف اإلسرائيلية، نشأت سلفية مقاتلة يف املخياات الفلسطين
تطور السلفية اللبنانية متثل باجلهاد األفغاين؛ ففي أفغانستان انتظم اجلاع اجملاهد يف 
كيانات واجتهادات، انضات إليها الحقًا اناصر جهادية من جنسويات خمتلفوة،   

تطورت هذه اجلهادية السلفية اجلديودة يف   .1محلت فياا بعد اسم األفغان العرب
اات الحقًا من خالل اجلهاد يف العرا ؛ ومنت بالتوايل منظاوات جديودة    املخي

رفضتها تيارات السلفية التقليدية. فالسلفيون التقليديون هم األغلبية الساحقة مون  
التيار السلفي يف لبنان، ويرفضون أفكار وهنج ومبادئ القاادة، الويت، وحبسو    

قتل والتدمري إال إتا كان جهادًا ال يرضون بال»رأيهم، تشوه صورة السلفيني الذين 
كاا يؤكد هؤالء الى وجود جماواات سولفية   .2«دفااًا ان األرض أو العرض

تكفريية يف لبنان، تلتقي مع القاادة يف الفكر واملنهج، لكنها ليست قادرة الى أن 
تتصل هبا ومعها تنظيايًا ألسباب ادة، أبرزها التعقيدات األمنية لود  القااودة   

األمنية املفروضة الى هذه اجملاواات؛ والدليل الى تلك هو أن اددًا من  والرقابة
األشخاص حمتجزون لد  القضاء اللبناين بتهاة الفكر اجلهوادي الوذي حتالو     

 .3القاادة، ال بل حياكم بعضهم بتهاة االنتااء إىل القاادة نفسها
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لفراغ الناتج أن السلفية تنتشر اليوم يف لبنان لتعبئة ا»بوي وير  صفوان الزا
ان جنوح كثري من احلركات اإلسالمية من احلالة الداويوة إىل التلوّهي بوأمور    

ويقول ادنان إمامة إن السلفيني املتشددين ليس هلم فعاليوة   .1«السياسة واملناص 
 .2سلفيًا متشوددًا"  30إىل  80ُتذكر يف لبنان، و"هم يف األساس ال يتجاوز اددهم 

رابلس بالل بارودي "أن الصحوة اإلسالمية اليت حصلت يف اء يف طويعترب شيخ القّر
الثاانينات من القرن املاضي بلغت اليوم سن الرشود، وهوي تعاول السوتعادة     

حيوث رأينوا    بوي،وقد بدأ تلك من خالل ثورات الربيع العر .حضورها وقوهتا
اختار اإلسالميني لتاثيل  سواء يف تونس أو مصر، وهذا بوي كيف أن الشارع العر

 .3أمر يبشر باخلري"
ن التيارات السلفية يف لبنان تأثرت كوثريًا بواملوقع   إويف اخلتام، ميكن القول 
سرائيل، العرا  وفلسطني، املنطقة إوار كل من سوريا، جباجلغرايف للبنان؛ فوجودها 

ثر البالغ يف تكوين ونشاط التيوارات  احلية واملليئة بالصرااات املتجددة، كان ل  األ
كاا أن وجود املخياات الفلسطينية داخل لبنان لعو  أدوارًا خمتلفوة يف    السلفية.

جتااايوة،  ىل تلك، التركيبة االإمنعطفات خمتلفة من تطور التيار السلفي. أضف 
الثقافية، والسياسية للاجتاع اللبناين، اليت انعكست بوضوح يف سولوك وأفعوال   

أشاات جوًا من التفواؤل  بوي رالقو  السلفية املختلفة. كاا أن ثورات الربيع الع
 سالمية املختلفة يف لبنان، مبا يف تلك التيار السلفي.داخل القو  اإل

                                                 
 املصدر نفس . 1
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إت تعوّرف   ىل السولفية؛ إىل التصوف من  إيعترب التدين يف السودان أقرب 
السين مبسحة صوفية منذ وقت مبكر. وُيقدر بأن أكرب من  السودان الى اإلسالم

مليون شوخص، مرتبطوون جباااوات     23من أهل السودان، أي حوايل  30%
مون اخلريطوة الدينيوة     %20صوفية، بيناا ال تشكِّل اجلاااات السلفية سو  

للسودان، اليت ميثلها إىل جان  املتصوفة والسلفيني كل من غري املنوتاني إىل أي  
يف بداية املود السولفي، كانوت     .1الطوائف، إضافة إىل اإلخوان املسلانيمن 

التيارات السلفية يف السودان معتدلة، متأثرة بطبيعة الشخصية السودانية. وقود  
، ولكنها مل تعلن ان وجودهوا إال  2738بدأت السلفية يف السودان رحلتها منذ 

احلركوات السولفية يف    . وتعترب السلفية يف السودان واحدة من أقودم 2733يف 
داوة إصالحية، تستهدف إصوالح  ة املنطقة؛ وهي كغريها من التيارات السلفي

اجملتاع، ابتداء  من نشر اقيدة التوحيد؛ وهي يف نسختها التقليدية امتداد للداوة 
يف العقدين األخريين، تنامى املد السلفي يف السودان؛ السلفية يف اجلزيرة العربية. 

قلياية والدولية، ظهر أخر ، وبفعل بعض التحوالت الداخلية واإل وكاا يف بلدان
ىل التغيري باجلهاد، وتروج خلطاب يقول إما يساى بالسلفية اجلهادية، اليت تداو 

بتكفري النظم احلاكاة واستخدام العنف. وبالرغم من قلة ادد أاضائها وضعف 
لفت أنظار اإلاوالم  نفوتهم داخل السودان، إال أن السلفية اجلديدة استطاات 

 وتنفيذ بعض اهلجاات املسلحة.

تتناول هذه الورقة بالدراسة التيارات املختلفة للسلفية يف السودان، تطورهوا  
لثورة العربية الوى هوذه   التارخيي، انقساماهتا ومدارسها املختلفة، وتأثري حركة ا

 التيارات.

    
                                                 

ورقة مقدموة   "،اخلارطة الداوية يف السودان وآفا  التعايش" ،حسن مكي حماد أمحد 1
 .1007ن، ألااال الفكرية بالسوداهليئة ا
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 السلفية التقليدية: جماعة أنصار السنة المحمدية

اة داوية إصالحية، هتتم بأمر إصالح اجملتاع، بودءًا مون إصوالح    هي مجا
أول مجااة ، وهي املعتقد. وتعترب اجلاااة امتدادًا للداوة السلفية يف اجلزيرة العربية

وكانت األفكار السلفية بدأت تأخذ طريقها إىل البالد  .1سلفية تنشط يف السودان
إفريقيا، الوذي وفود منو      من احلجاز ان طريق احلج، وليس من مصر أو غرب

اإلسالم السين والصويف. وطبقًا لدراسة حول مجااة أنصار السنة احملادية، يبدو أن 
السودان تعّرف الى التيار السلفي من خالل كوكبة من العلااء، أبورزهم ابود   

 .2(، الذي أقام بالسودان لفترة من الزمن2737 -2570الرمحن بن حجر اجلزائري )
، 2733شاطًا سلفيًا يف السودان منذ هناية القرن التاسع اشور، ويف  بدأ اجلزائري ن

أالن الشيخ يوسف أبو ان قيام مجااة أنصار السنة من أجل الوداوة للتوحيود   
، مت التصديق للجاااة بإنشواء مركوز اوام. ويف    2747والعقيدة الصحيحة. يف 

عزيوز بون   مسجدهم األول، الذي افتتح  امللك فيصل بن ابود ال  أقاموا، 2737
 .3سعود
شال نشاط اجلاااة الدروس واحللقات يف املساجد والبيوت ودور العلوم  ي

املختلفة، ولكنها مل حتصر نفسها يف احلقل الداوي وحس ، بل كان هلا وجود 
، 2783فاال يف احلقل السياسي أيضًا. خالل السنوات األوىل بعد االستقالل يف 

ة بتطبيق الدستور اإلسوالمي وحتكويم   نشطت اجلاااة ملطالبة األحزاب السياسي
الشريعة اإلسالمية؛ كاا شاركت يف جبهة امليثا  اإلسالمي، اليت تشكلت مون  

خوان املسلاني وحزب األمة واالحتادي الدميقراطي، بغرض الضغط من أجول  اإل
. يف السنوات 2734سالمي، وخاضت االنتخابات العامة يف السودان اام إدستور 

صار السنة موقفًا واضحًا من حركة التارد يف جنوب السودان، الالحقة، اختذ أن
فقاموا بتنظيم محالت لدام القوات املسلحة، مث أنشأوا أمانة خاصة يف هيكلوهم  

                                                 
 تاريخ مجااة أنصار السنة احملادية، 1
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السياسي باسم أمانة السياسة الشراية والبحوث. ويف الوقت نفس ، بدأوا إصدار 
وإىل جانو    .1ةجملتهم "االستجابة"، اليت ناقشت الكثري من القضايا السياسوي 

تلك، أدركت اجلاااة أمهية املراكز واملعاهد الداوية، فأنشوأت اوددًا منوها    
ملختلف املراحل الدراسية للطالب السودانيني والوافدين. وكانت مناهج هوذه  
املراكز الى غرار مناهج جامعة املدينة املنورة وجامعة اإلمام حماد بون سوعود.   

صوعيد االجتاوااي وحركوة التحوول     وألنصار السنة جهود مقدرة الوى ال 
االجتاااي، فقد أولوا اهتاامًا خاصًّا باملرأة وإقامة اجملاعات النسووية ومراكوز   

يل؛ كاا اهتاوا بالعال اخلريي التطواي من خوالل  نوزحتفيظ القرآن والتدبري امل
استقطاب الدام من الترباات اخلريية السودانية والعربية جملاالت اإلغاثوة وبنواء   

رس. وكأية مجااة طائفية أو سياسية، مل تنُج اجلاااة من ظاهرة الصورااات  املدا
الداخلية واالنشقاقات، اليت انتهت هبا إىل تيارات وأجنحة اّدة، أبرزها التيارات 

 :2الثالثة التالية
أموري أو  حتوت   ، وترفض هذه اجملاواة العال املنظممجاعة الالمجاعة :األول

اء للجاااات اإلسالمية، وتسوعى إلقنواع الشوباب    قائد، وتقول ببداية االنتا
باخلروج الى مجاااهتم، وال تؤمن بالعال السياسي، وتر  أن من السياسة تورك  
السياسة، وتداو إىل وجوب طااة احلاكم وحتّرم املعارضة السياسوية، وال توؤمن   
بشراية قيام األحزاب السياسية، أو أي شكل من أشكال التعدديوة الداويوة، أو   

سياسية يف اجملتاع والدولة. وُتعَترب هذه اجلاااة امتدادًا ملدرسة حماد أمان اجلامي ال
كاا  .3وربيع اهلادي املدخلي يف املالكة العربية السعودية، اليت تقول ببداة االنتااء

تتبىن هذه اجلاااة املنهج الداوي للشيخ ناصر الدين األلباين، الذي يقوم الى موا  
زكية، ويعين هبا تصفية كت  التراث من احلوديث الضوعيف   يساي  التصفية والت

ارتبطت هذه اجملاواة حبادثة قد واملرجوح، وتربية األتباع الى ما ص  من تلك. و
ين نوزمشهورة، وقعت مبنطقة اخلرطوم، حيناا أقدم شباب من اجلاااة بسك  الب
نساء يف الى جهاز التلفزيون وحرق  الى مشهد من األهايل بداو  دخول  الى ال
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ومن أبرز قيادات هذه اجلاااة الشويخ حسوني خالود     .1خماداهن دون استئذان
 .2773اشيش، وهو دااية سوري استقر يف السودان منذ 

أت إثر اخلالف مع قيادة مجااوة  ونش ،مجعية الكتاب والسنة اخلريية :الثاين
، لتختار لنفسها أهدافًا حمددة متثلوت يف حماربوة الشورك    2771أنصار السنة اام 

واخلرافة ومظاهر الشعوتة والدجل، ونشر العقيدة الصحيحة؛ ومن أبرز رموزهوا  
 إبراهيم احلبوب وصالح األمني.

متوز /يف يوليووقد ظهرت إىل العلن  ،مجاعة أنصار السنة )اإلصالح( :الثالث
1007

وتعترب أحدث اجلاااات السلفية انشقاقًا ان اجلاااة األم، بعد اخلوالف   ؛2
زيد حماد محزة، بوي الذي نش  بني رئيس اجلاااة، شيخ اهلدية، ونائب  الشيخ أ

زيد حماود  بوي بسب  املشاركة يف احلكومة السودانية؛ إت كانت جماواة الشيخ أ
والدخول يف السياسة. وملا زادت ُشّقة اخلوالف،  محزة ترفض املشاركة يف احلكم 

أصدر الشيخ اهلدية بيانًا فصل مبوجب  الشيخ أبا زيد حماد محزة من منصب  كنائ  
وفصلت اجلاااة أيضًا اددًا من القيادات الطالبيوة الويت    .للرئيس ومن اجلاااة

د كانت طرفًا يف األزمة. كاا فصل بعض قيادات اجلاااة، ومنهم الشويخ حماو  
األمني إمساايل، الدااية املعروف يف السودان، وشيخ الدين التومي احملامي. ونشطت 
وساطات املهتاني بالعال الداوي يف السودان، وخارج ، لتقري  وجهات النظور  

اخلالف، أصودر   لكنتيجة لذ .3بني الطرفني، ولكنها مل تنج  يف احتواء اخلالف
ااة التارخيي من املشاركة يف السلطة، حيث الشيخ اهلدية بيانًا أكد في  موقف اجلا

إهنا تسا  باملشاركة الشخصية ألفراد اجلاااة وقياداهتا يف احلكومة. ويف املقابول،  
ااترب الشيخ أبو زيد حماد محزة ومؤيدوه مشاركة هؤالء األفراد خروجًا الى منهج 

وُتعتورب   .4"اجلاااة، الذي ارفت ب ، كوهنا "مجااة داوية ال االقة هلا بالسياسة
هذه اجلاااة معارضة للحكومة السودانية، وهلا مواقف نقديوة مون اجلاااوات    
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اإلسالمية األخر ، وخاصة مجااة اإلخوان املسلاني؛ كاا ال تتاتع بأية االقوات  
داوة النواس إىل   حتالفية أو تشاركية مع أي من األحزاب السودانية. ومن أهدافها

عة اهلل يف األرض، وتربية املسلاني الى دينوهم  ل اهلل وتطبيق شرينوزاحلكم مبا أ
احلق والعال بأحكام ، والتحلي بفضائل  وآداب ، والسعي لتحقيق حياة إسوالمية  

وتتوفر مؤشرات الى أن اجلاااوة   1راشدة، وإنشاء جمتاع رباين الى منهج النبوة.
 اة تكفريية ظاهرة.نوزتتج  حنو االنغال  والتشدد، مع 

 حزب الوسط اإلسالميالسلفية الوسطية: 
، بعد استقالة مؤسس  1003تشرين األول /أسس هذا احلزب رمسيًا يف أكتوبر

الدكتور يوسف الكودة من األمانة العامة واملركز العام جلاااوة أنصوار السونة    
احملادية. ويعترب احلزب أن رسالت  األساسية هي العال الوى معاجلوة األخطواء    

لى اإلسالم، ومراجعة وتصحي  ما ُيساى باإلسالم املتكررة، والتجارب احملسوبة ا
ويورفض   .2السياسي، وتقدمي منوتج إسالمي مشر  فكرًا وتطبيقًا، قواًل وااوالً 

  طاقاهتا، كاا يرفض أن ُتحصر احلزب الغلو والتشدد يف الدين وحتايل النفوس فو
اورا   حقو  املواطنة يف فئة قليلة يف بالد السوودان، متعوددة الثقافوات واأل   

االنقالبات العسكرية واستخدام القوة كوسويلة  أيضًا ويرفض احلزب  .واملعتقدات
لسلطة ارب صناديق االقتراع؛ الى اويؤمن بالتداول السلاي  .للوصول إىل السلطة

ير الدميقراطية بالبالد، حىت تصب  أكثر توافقًا وقبواًل وواقعية. يعترب ويداو إىل تطو
بد من إاطائها حقوقهوا   احلزب أن دور املرأة يف احلياة العامة ما زال ضعيفًا، وال

السياسية كاملة لتقوم بواجبها يف تصحي  مسرية األمة، ولتتبوأ املقااد األماميوة يف  
حتفظ الى أن تتوىل    حزب الوسط اإلسالميوليس لد .3مسرية التغيري واملراجعة

املرأة أغل  املناص  أو كلها فياا ادا اإلمامة العامة. وُيالَحظ أن هذه األفكوار  
السب  هو ما حوال دون اخنوراط    فيها جرأة غري معتادة اند السلفيني، ولعل هذا

أاداد كبرية منهم يف احلزب أسوة باالنقسامات السابقة يف مجااة أنصار السونة.  
                                                 

 مجااة أنصار السنة احملادية، أهدافنا. 1
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كاا مل يقدم احلزب رؤ  تأصيلية اايقة ألفكاره الرئيسة، وهي أفكار غري شوائع  
التسليم هبا يف الوسط اإلسالمي السلفي. وُينظدر إىل حزب الوسط اإلسالمي الوى  

خمففة؛ فرئيس احلزب ير  أن الغلو يف تكفري اآلخورين مون األموور    أن  سلفية 
اخلطرية، وأن تكفري املسلم كقتل ، وأن من يكفِّر طائفة من الناس ال يدري كم من 

الكودة "إننا مأمورون حبااية األنفس فلااتا نقتلها  ويقول .1األنفس ستاوت بسبب 
 .2بتكفريها؟"

 السلفية الجوادية:

 الرافد األفغاني:
رب قد كاا يف بلدان اربية وإسالمية أخر ، فإن اودة ما ُارف باألفغان الع

التأثري الى بعض التيارات السلفية، وظهرت فئة من الشباب اليت تداو يف سامهت 
للجهاد ضد االستكبار العاملي؛ ولكن ظلت هذه الفئة حمدودة العدد وال جياعهوا  

ىل أن  إىل اهد قري ، كان مصوطل   إتنظيم واحد. وختلص دراسة غري منشورة 
ادية، اليت كانت تقووم بالوداوة مبنوهج    السلفية مرتبطًا جباااة أنصار السنة احمل

سلاي، إىل أن تدفقت إىل السودان جماواات سلفية أخر  من أفغانستان ُارفووا  
باألفغان العرب؛ وتلك بعد هناية اجلهاد ضد االحتاد السووفيايت. توافودت هوذه    

السودان يف أاقاب ما ُيعورف  باجملاواات، ومن بينهم أسامة بن الدن، لالستقرار 
 .3ية اقد التسعينات بسياسة الباب املفتوح اليت انتهجتها احلكومة السودانيةيف بدا

والى الرغم من ادم ممارسة هذه اجملاواات أية نشاطات تات ارتبواط مباشور   
ااملية رأت أن وجود هذه اجملاواات، ومنهم الشيخ أسوامة  باجلهاد، إال أن دوائر 

بن الدن، يف السودان، يشكل خطورة اليها. يف النهاية، غادر أسوامة بون الدن   
 .  2773السودان إىل أفغانستان يف 
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ومن املفارقات، أن التطرف الديين يف السودان، الذي يقوم الى أساس تكفري 
ورًا يف مناطق معينة، مثل منطقة أبوو قوتوة يف   احلكام واجملتاع، كان حمدودًا وحمص

كيلومترًا من اخلرطوم؛ ومنطقة الفاو شر  السودان،  400والية اجلزيرة، الى بعد 
كيلومترًا من العاصاة؛ وجيوب صغرية يف كل من الدمازين، الواقعة  800الى بعد 
 400كيلومتر جنوب شر  اخلرطوم، ومنطقة كوسيت، الويت تبعود    300الى بعد 

كيلومتر غربًا، باإلضافة إىل أاداد قليلة يف اخلرطووم نفسوها. وكوان هوؤالء     
اإلسالميني ُيساَّون بالعزلة، نسبة الاتزاهلم اجملتاع وهجره دون خمالطت ، بااتبواره  
جمتاعًا كافرًا ومشركًا، يتحاكم إىل الطاغوت والقوانني الوضعية. ومل يكون هلوم   

 نابرهم املعروفة.نشاط يذكر خارج دوائرهم اخلاصة وم
تزامن مع دخول األفغان العرب إىل السودان اودة الشيخ السوداين حماد ابد 

، حيث كان يعال إمامًا وخطيبوًا ملسوجد   2773الكرمي، مرحَّاًل من السعودية يف 
الكوثر جبدة. وما إن استقر حماد ابد الكرمي بالسودان، حىت أحاط ب  جتاع كوبري  

اهنم اسم اجلبهة اإلسالمية املسلحة، اليت حاولت تنفيذ من الشباب، أطلقوا الى كي
20العديد من العاليات العسكرية، من بينها مذحبة كابو 

أيضًا، ااد  2773ويف  .1
إىل السودان مرحَّاًل من دولة اإلمارات العربية الشيخ ابد احلي يوسف، الذي كان 

بعد تلوك الشويخ    ااوحلق هب بوي.ظ وأبيف إمامًا وخطيبًا ملسجد حماد بن زايد 
ها منو لسعودية وخترجوا مدثر أمحد إمساايل. كان هؤالء قد درسوا يف اجلامعات ا

واالوا هبا قبل ترحيلهم إىل السودان؛ وقد اختذوا من املنابر العاموة، كاملسواجد   
واجلامعات، ساحات للداوة والعال اخلريي. وبازدياد وترية وحدة اخلطاب الذي 
تبناه هؤالء الشيوخ العائدون من دول اخللويج، وبتووفر املهوارات والقودرات     

ألفغان العرب الذين وفدوا إىل السودان، تصااد نشاط التيار العسكرية اليت وفرها ا
السلفي الراديكايل. وبذلك، ظهر تيار من السلفية ُسواي اصوطالحًا بالسولفية    
اجلهادية، ألهنا زاوجت بني االجتاه السلفي يف املعتقد والتوج  وبني املنهج احلركي 

شعارهم "سلفية املنهج التنظياي املستاد من تنظياات اإلخوان املسلاني؛ وأصب  
واصرية املواجهة". ونتيجة لذلك، ظهرت الى الساحة السودانية حاالت متفرقوة  

 من العنف الدموي بني السلفيني أنفسهم، امتد الحقًا إىل اجتاهات أخر .
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 وفتاوف التكفير: السلفية الجوادية
  منابر إىل جان  اخلط  امللتهبة اليت بدأ السلفيون اجلهاديون إلقاءها من فو

املساجد ويف امليادين العامة؛ ظهرت أيضًا فتاو  تكفريية، طالت أشخاصًا ورموزًا 
، صدر شريط كاسيت بعنوان "إادام زنديق"، 2778وكيانات سياسية. ففي العام 

واملطالبوة  بوي محل فتو  من الشيخ حماد ابد الكرمي بتكفري الدكتور حسن الترا
مث وبعد تلك بقليل، صدرت فتاو  أخر  تكّفر من ينضم إىل احلركوة   .1بإادام 

الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق؛ وبعلاانية حكوموة املوؤمتر الووطين،    
خابيوة كلوها كفور. ويف    وحرمة املشاركة يف االنتخابات، حبجة أن العالية االنت

، صدرت فتاو  بإهدار دم الصحفي حماد ط  حماد أمحد، بتهاوة الوردة   1003
 غوري ويف العام نفس ، صدرت فتاو  بكفر الشيعة وااتبارهم  .2والكفر والزندقة

وإمنا مل يدخلوه أصاًل، ودات إىل وضوعهم يف   وحس   ان ملة اإلسالمخارجني
حفرة وادم ملسهم باليد لنجاستهم، كاا طالبت بإغال  السوفارة اإليرانيوة يف   

حرقت كت  شيعية كانت معروضة يف أحد أجنحة معرض الكتاب ُأاخلرطوم. كاا 
1003يف اخلرطوم يف 

تاتة الربيطانيوة  ، أهدرت فتاو  دم األس1007ويف أوائل  .3
جوليان جييوتر، اليت كانت تعال يف إحد  املدارس السودانية، الهتامها باإلسواءة  
إىل الرسول صلَّى اهلل الي  وسلَّم، كاا جددت يف العام نفسو  فتواو  تكفوري    

الى خلفية إفتائ  جبواز إمامة املرأة للرجال يف الصالة، وجواز ااتالئهوا   بوي،الترا
وحلق التكفري أيضا السيد الصاد  املهدي، رئيس حزب األموة   منرب صالة اجلاعة.

  ألن  أجاز مساواة املورأة  يتسُتواالسوداين املعارض وإمام طائفة األنصار الدينية، 
، خالل افتتواح دار احلوزب الشويواي    1007ان ويف رمض .4بالرجل يف املرياث

بإحد  مدن اخلرطوم، حدثت اشتباكات بني الشيوايني وبعض التكفرييني، األمر 
 الذي قاد إىل تكفري الشيوايني واملطالبة حبظر نشاطهم.
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 السلفية الجوادية، فقه الصدام:
اي برزت بدايات الصراع التكفريي يف السودان يف والية اجلزيرة مبنطقة تسو 

، وتلك اندما قامت جماواة من الشباب التابعني للشيخ 2773، يف هناية 20كابو 
حماد ابد الكرمي، الذين يعتقدون بتكفري احلكام، وحرمة استخراج األورا  الثبوتية 
كاجلواز واجلنسية والبطاقة الشخصية واستخدام العالة الورقية، بالسري الى األقدام 

واند وصوهلم  .1، وتلك من أجل هجر الكفر والشركبوالية اجلزيرة 20إىل كابو 
كابو، قام أحد األهايل بالتبليغ انهم؛ فجاءت قوة من الشرطة وطلبت منوهم  إىل 

، األمر الذي أد  اشتبكوا معها، الشرطة يف كفر االستسالم غري أهنم، وبااتقادهم
إىل مقتل أمري اجلاااة وادد من أتباا ، إىل جان  أفراد من الشرطة السوودانية.  

، قصدت خلية من السلفيني اجلهاديني، حتت قيوادة ابود   2774ويف صيف اام 
أفغانستان، املسجد الوذي   يفاجلنسية قدم من اجلهاد بوي الرمحن اخلليفي، وهو لي

املسوجد  يف خ اسامة بن الدن، هبدف مهامجت ؛ واندما مل جيودوه  يصلي في  الشي
ل ، حيث اشتبكوا مع حرس  اخلاص. وكان يف خمططهم كوذلك،  نوزىل مإاجتهوا 

بووي  ل الدكتور حسن الترانوزمإىل حس  ما جاء يف أورا  القضية، الذهاب 
ينة أم أيضًا. وقد قامت هذه اجملاواات بتنفيذ مذحبة ضد مجااة أنصار السنة يف مد

درمان؛ إت أقدمت الى إطال  النار الى مجوع املصلني باملسجد الرئيس جلاااوة  
 .2مصليًا وُجرح أكثر من ثالثني 17أنصار السنة، فقتل يف احلادث 

، وبعد مشادات كالمية، وقع اشتباك بني مجااة من التكفرييني 2777يف العام 
سنة بواد مودين، ااصواة   ومجااة من أنصار السنة بأحد مساجد مجااة أنصار ال

والية اجلزيرة، حيث ُقتل يف االشتباك ثالثة من مجااة أنصار السنة وُجرح آخرون. 
، وقعت جمزرة أخر  ضد مجااة أنصار السنة، وتلك اندما قوام  1000ويف اام 
شباب التكفرييني، وُيداى اباس الباقر، ومع  ثالثة آخرون، بإطال  وابول  الأحد 

 80شخصًا وُجورح   10ني يف صالة التراوي ، حيث ُقِتل من الرصاص الى املصل
آخرون. وكان اباس الباقر، السوداين اجلنسية، من اجملاهودين يف أفغانسوتان، مث   

                                                 

 .مصدر سابق ،ة يف السودانتنظيم القااد 1
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1004 ،)12. 



 

111 

، 1005ستقر بالسودان. وأثناء احتفاالت رأس سونة  قبل أن يعود وي هاجر إىل ليبيا
يل وسائق . ومن اغتالت جماواة من الشباب التكفرييني الدبلوماسي األمريكي قرانف

أحدث هجاات السلفيني، املواجهات الدامية اليت وقعت بينهم وبوني الصووفية   
كوانون الثواين   /ينواير  32خالل احتفاالت املولد النبوي الشريف يف السودان يف 

؛ حيث أصي  وجرح العشرات، وتلك قبل أن تتاكن الشرطة السودانية من 1021
د وقعت، فضاًل ان اخلالفات املعهوودة  فض االشتباك. كانت الصدامات بينهاا ق

حول شراية وال شراية االحتفال، نتيجة للتوتر الذي نشأ الى خلفية قيام جمهولني 
، وهو 1022كانون األول /ديسارب 1بنبش وحر  ضري  أحد مشايخ الصوفية يف 

الشيخ إدريس ود األرباب، بضاحية العيلفون. اهتات الطر  الصوفية اجلاااوات  
ت مجااة أنصار السنة فر  الضري ، غري أن األخرية أنكرت تلك. وقد نالسلفية حب

صلتها هبذه االحداث، مؤكدة أهنا ما زالت تداو باليت هي أحسن، وهوو املنوهج   
الذي تتاسك ب  اجلاااة. ويف تصري  الحق، قال نائ  رئيس اجلاااة، "هذا جمرد 

 .1اهتام ال يسنده دليل وال يقوم الى واقع"
حداث املتفرقوة،  األ تلكأن اجلاااات السلفية، اليت قامت مبثل  من الواض 

هلا قيادة موحدة، وإمنا هي جمرد جماواات صوغرية،   تليست مجااة منظاة وليس
تباع مجااة أنصار السنة احملادية. والى أية حال، ميكن القول أهنا ليست من أكاا 

ورط بعض أفرادها يف إن ادم وجود قيادة وتنظيم هرمي مترابط هلذه اجلاااات، 
بعض العاليات اليت استنكرهتا كافة القو  السياسية يف السودان بااتبارها أحداثًا ال 

 تشب  اجملتاع السوداين املسامل وال طبيعة التدين يف البالد.

 خاتمة:
إتا كانت السلفية التقليدية قد انشقت حول املوقف من احلكومة؛ فقد افتر  

مواقف من املشاركة يف احلكم. ففي املرحلة األوىل املاتدة السلفيون اجلهاديون إىل 
، كانت السلفية اجلهادية ُتعترب يف خند  املعارضة. وما إن 1000وحىت  2770من 

                                                 
نائ  رئيس أنصار السنة ينتقد تصرحيات اضو اجمللس التشوريعي بوجوود مندسوني     1

 .ومتشوتين يف صفوف اجلاااة
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من مواقوع  بوي وقعت املفاصلة بني أجنحة احلركة اإلسالمية احلاكاة وخرج الترا
شهدت الفتورة بعود   التأثري حىت اقتربت اجلاااة السلفية اجلهادية من احلكومة. و

أيلول نواًا من الكاون يف نشواط  /ووقوع أحداث احلادي اشر من سبتارب 1002
السلفية اجلهادية؛ وتلك ملا متخضت ان  من إجراءات خاصة مبكافحة "اإلرهاب" 
ومالحقة تنظيم القاادة، وتزايد الضغط الى السودان للتعاون مع الواليات املتحدة 

اإلجراءات باجلاااات السولفية إىل نووع مون     ضد "اإلرهاب". وقد أدت هذه
 املهادنة مع النظام.  

من جهة أخر ، تعترب السلفية التقليدية )املاثلة جباااة أنصار السنة احملادية( 
تات االقات جيدة باملالكة العربية السعودية، اليت حتتضن هذه اجلاااة ومتوهلوا.  

م من السلفيني يف كافة الوبالد  كاا أن أنصار السنة الى اتصال وتنسيق مع نظرائه
اإلسالمية. أما السلفية اجلهادية، فإهنا جتاع بني تيار شارك يف القتال بأفغانسوتان  

 وتيار أخذ أصاًل من مدارس سلفية متشددة يف اخلارج.  
أالن خطي  مسجد اجلريف، السلفي التوج ، رغبة ، 1023شباط /يف فرباير

ياسي، الى غرار حزب النوور السولفي   السلفيني السودانيني يف تأسيس حزب س
املصري. وبالرغم من أن خطوة مثل هذه لن تشال كول اجلاااوات السولفية    

. وألن اخلارطة تهاالسودانية، فإهنا ستترك أثرًا الى خطاب التيارات السلفية وممارس
السلفية السودانية ال ختتلف كثريًا ان نظرياهتا العربية، ميكن القوول إن التيوارات   

فية يف السودان تعيش أجواء حتوالت يف الفق  واملاارسة، بفعل حركة الثوورة  السل
 .وما ستؤول إليها يف املستقبل غري واضحةآفا  هذه التحوالت  ال تزالالعربية، و
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 الفصل احلادي عشر

 

 محمد بدري عيد

  

                                                 
 .باحث متخصص يف الشؤون اخلليجية 
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كويت إىل اشرينات القورن املاضوي؛   ترجع بداية نشاط التيار السلفي يف ال
حيث ظدَهر ادد من دااة السلف وشيوخها، ونشأ تيار يعرب ان النسوق السولفي   
التقليدي الذي ميارس نشاط  الداوي واخلريي. مل تكن نشأة السلفية يف الكويوت  
يف بداياهتا منظاة، بل كان العال واملاارسة أقورب إىل الطوابع العفووي غوري     

ل كل جماواة من الدااة يف منطقوة أو مسوجد، وكانوت    املؤسسي، حيث تعا
أهدافها داوية حبتة تركز الى مسائل التوحيد وحماربة البدع، دون اهتاام خواص  

 بالعال أو النشاط السياسي.
الساحة السياسية الكويتية جداًل سياسيًا  تمنذ اندالع الثورات العربية، شهد
سالمي السياسي. وُيَعد التيار السولفي،  وإاالميًا وجمتاعيًا حول مستقبل التيار اإل

جبايع مدارس ، من أبرز القو  اإلسالمية اليت ُوِضعت حتوت اجملهور يف اآلونوة    
األخرية، سياا بعد أن دشن حضورًا فاااًل يف املشهد اإلسالمي يف ادد من الدول 
العربية، حىت تلك اليت مل تشهد ثورات، لكنها شهدت حراكًا جمتاعيوًا وزمخوًا   

يف احلالة الكويتية. فقد حقق التيار السلفي الكووييت جناحوًا   كاا خليجيًا  اسيًاسي
، حيوث  1021شباط /كبريًا يف انتخابات جملس األمة اليت ُأجريت مطلع شهر فرباير

ليصب  الفصيل اإلسالمي األكثر متثياًل وحضورًا يف الربملوان  بوي ازز تواجده النيا
مستفيدًا من هامش احلرية الواسوع نسوبيًا يف   واملشهد السياسي الكوييت ااومًا؛ 

الكويت، وتغاضي احلكومة ان تشكيل التيارات السياسية ونشاطاهتا اليت ال يقّرها 
 دستور البالد.

تستهدف الصفحات التالية تسليط الضوء الى التيار السلفي يف الكويوت،  
الد؛ إضوافة إىل  واستجالء أبعاد ومعطيات موقع هذا التيار يف اخلارطة السياسية للب

حماولة رصد منطلقات التيار السلفي الفكرية، ومرتكزات  األيديولوجيوة، وأسوس   
وآليات حركت  السياسية. وتنتهي إىل استشراف مستقبل  يف املرحلة املقبلة، يف ظل 

 التحوالت اليت أحدثتها حركة الثورة العربية.
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 ويتي:التيارا  والتكتال  واألحزاب السياسية في الدستور الك
الى الرغم من أن دستور دولة الكويت ال يسا  بإنشاء األحزاب السياسية، 
إال أنَّ قادة العديد من القو  السياسية احمللية املعبِّورة اون خمتلوف التوجهوات     

أن الدستور وإن كان مل ينص صوراحة الوى تشوكيل      رتوالتيارات الفكرية، 
ول بأن املذكرة التفسريية للدستور األحزاب فإن  مل حيرمها. ويذه  البعض إىل الق

أشارت ضانًا ملثل هذه التكتالت السياسية. وبالرغم من الشكوك حول شوراية  
حوىت   -األحزاب السياسية؛ فإن  مل يسجل يف تاريخ النظام السياسي يف الكويت 

حياهلا؛ فلم يتم استدااء مؤسسيها أو بوي أن اتُِّخذ أي إجراء حكومي سل -اآلن 
م، كاا مل ُتاس اجتااااهتم من قري  أو بعيد. وقد شهدت السواحة  التحقيق معه

السياسية الكويتية ظهور تكتالت اديدة تعرب ان خمتلف ألوان الطيف السياسوي،  
بدأت تتعاطى مع األحداث احمللية واإلقلياية والدولية، وتعرب ان مواقفها إزاء هذه 

تيار اإلسالم السياسي السّني التطورات واألحداث. وُتعد القو  السلفية جزءًا من 
يف الكويت، وهو تيار يتسم باالتساع، ليضم العديد من القو  املتباينة يف الفكور  

 والطرح والرؤ .

 إرهاصا  النشأو: السلفية األم أو التراثية
بعكس احلال بالنسبة  -مل تكن نشأة السلفية يف بداياهتا منظاة يف الكويت 

بل كان العال واملاارسة أقورب إىل الطوابع    -مجااة اإلخوان املسلاني إىل 
العفوي غري املؤسسي، حيث تعال كل جماواة من الدااة يف منطقة أو مسجد. 
وكانت أهدافها داوية حبتة تركز الى التوحيد وحماربوة البودع، ومل يكون    

 رجوع وُت بوي.السلفيون، آنذاك، يهتاون بالعال السياسي وال بالنشاط الطال
ْعَتَبرة بدايات التيار السلفي يف الكويت إىل اشرينات القورن  غالبية املصادر امُل

املاضي؛ حيث ظهر ادد من دااة السلف وشيوخها، من أمثال الشيخ ابد اهلل 
(، 2717-2552(، والشيخ ابد العزيز الرشويد ) 2717-2571خلف الدحيان )

(، والشيخ يوسوف العيسوى   2757-2701والشيخ حماد بن سلياان اجلراح )
اي وغريهم. هنضت بدايات التيار السلفي يف الكويت الى أكتاف هؤالء القنا

املشايخ، ونشأ تيار يعرب ان النسق السلفي التقليدي الوذي ميوارس نشواط     
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وقد أسهم ادد من العوامل واملعطيات احمللية واإلقلياية يف  .1الداوي واخلريي
الصعيد اجملتاعوي  تزايد تواجد التيار السلفي واتساع نفوته يف الكويت، الى 

أواًل، مث الى الصعيد السياسي منذ منتصف الستينيات وأوائل السبعينيات مون  
 القرن املاضي. وتتاثل أبرز هذه العوامل يف اآليت:

قدوم بعض العلااء من توي االجتاهات السلفية إىل الكويت خالل هذه الفترة  -
 خلالق.الزمنية، من أمثال الشيخ مصري األصل ابد الرمحن ابد ا

اودة الطلبة الكويتيني الذين درسوا الفكور السولفي إىل بلودهم يف أواخور      -
السبعينات؛ إت مع رجواهم ترارع التوج  السلفي فياا ُيعَرف باملناطق اخلارجية 
يف الكويت؛ حيث كان للخصائص البيئية املشتركة والثقافات املتقاربوة هلوذه   

ة الى إشااة هذا الفكر ونشور أدبياتو ،   املناطق احملافظة اامل إضايف يف املسااد
 بيناا بقيت املناطق الداخلية "احلضر" إىل يومنا هذا ال تشكِّل ثقاًل للتيار السلفي.

تركيز السلفيني يف بداية النشأة الى الداوة للعقيدة اخلالصة وحماربة "البودع   -
فوون  واخلرافات" بعيدًا ان السياسة ودهاليزها، يف وقت كان الكويتيون يعز

ان املشاركة يف التيارات والتجاعات السياسية أو االنتااء إليهوا؛ ومون مث   
سياا بعد تراجوع   أصب  للتيار السلفي وجود قوي داخل اجملتاع الكوييت، ال

2737حزيران /التجاعات واحلركات غري اإلسالمية إثر هزمية يونيو
2. 

 مرحلة التأسيس:
التراث اإلسالمي" لتكون واجهوة   مجعية "إحياء أتيف أوائل الثاانينات، نش

رمسية لعال اجلاااة السلفية، الى غرار مجعية "اإلصوالح االجتاوااي" املاثلوة    
لإلخوان املسلاني. وقد رفعت مجعية إحياء التراث خالل الفتورة الويت سوبقت    

لواء رفض دخول جملس األمة، من منطلق كونو    2752االنتخابات الربملانية اام 
 ع الوضعي املخالف للقاادة اليت يقوم اليها احلكم اإلسالمي.ميثل سلطة التشري

                                                 

رج  الدمنهوري، "احلالة السلفية يف الكويت: البدايات وامل الت، مركز جسر التواصل  1
 http://josortwasul.com/display/5للبحوث: 

)الكويت: فالح ابد اهلل املديرس، اجلاااة السلفية يف الكويت: النشأة والفكر والتطور  2
 (.2777، 2دار قرطاس للنشر، ط
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متحورت أهداف وأنشطة "إحياء التراث اإلسالمي" كجاعية نفع يف "الداوة 
إىل كتاب اهلل تعاىل وُسّنة رسول  صّلى اهلل الي  وسّلم ومنهج السلف، والداوة إىل 

لتقو ، ونشور اخلوري   ابادة اهلل وحده، والعال الى تعاون املسلاني الى الرب وا
والفضيلة، وإحياء التراث من خالل نشر كت  السلف، وحتذير املسلاني من البدع 
واحملَدثات اليت شوهت مجال اإلسالم وحالت دون تقدم املسلاني، وإنشاء املساجد 
واملؤسسات الصحية والتعلياية واملشاريع اخلريية واإلنسانية يف مجيع أحناء العامل ارب 

اللجان املتخصصة". خالل تسعينات القرن املاضي، يف مرحلة ما بعود  جماواة من 
التحرير من الغزو العراقي، شهدت مجعية إحياء التراث حالة انقسام فكري كوبرية  
يف صفوفها، حيث خرج من رمحها "احلركة السلفية العلاية" بقيادة الشيخ حامود  

ار. كاا انفصل انها ادد من العلي، وتبعتها مجااة املدينة بقيادة الشيخ فالح مندك
الشخصيات اإلسالمية السلفية األخر . وقد جاء هذا االنقسام متزامنًا مع منواخ  
االنقسام الذي شهده البيت السلفي اخلليجي ااومًا، والذي متحور حول ادد من 

 القضايا الشراية.

 العالرة بين التيار السلفي في الكوي  ونظيره في السعودية:
فقًا لألسس التارخيية للحركة السلفية يف الكويت، إهنوا جواءت   ميكن القول، و

كدولوة جووار    -امتدادًا للفكر والنهج الذي محل رايت  يف املالكة العربية السعودية 
(؛ حيث ترتبط مجعيوة  2771-2703الشيخ حماد بن ابد الوهاب ) -مباشر للكويت 

يف الكويت، بعلااء املالكة العربيوة  إحياء التراث، اليت تعبِّر ان التيار السلفي التقليدي 
السعودية ارتباطًا وثيقًا يف جمال الفتو  وتنايوة الوواي السولفي لود  األنصوار.      

 وتستضيف اجلاعية يف منتدياهتا وأنشطتها وحمافلها العاالء السلفيني السعوديني.
وبالرغم من بعض النداءات داخل التيار السلفي نفس ، والتيوار اإلسوالمي   

، اليت تداو إىل ضرورة أن تكون الفتو  يف القضايا الشائكة واحملوريوة  بشكل اام
صادرة ان الااء الكويت، الى أساس درايتهم بالشأن احمللي وتفاصويل ؛ فوإن   
السلفية التراثية ما زالت ترجع إىل كت  الااء سعوديني بارزين، مثل ابن باز وابن 

ا، وإىل هيئة كبار العلااء يف املالكوة  اثياني، يف بناء الثقافة الشراية للانتاني إليه
 السعودية الستفتائها يف اظائم األمور.
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 الرؤية العامة والمنطلقا  الفكرية:
ترتكز رؤية التيار السلفي يف الكويت، مثل غريه من التيارات السلفية، الوى  
ا منهج "االتباع املستبصر لفهم القرآن والسنة، واحترام العلااء الذين قاموا بفهم هذ
الدين وتبليغ  واقتفاء آثارهم يف تلك". وتقوم األصول العلاية للداوة السولفية يف  
الكويت، كاا كت  الشيخ ابد الرمحن ابد اخلالق، الذي يعود األب الروحوي   

 سالمي، الى ثالث ركائز هي:جلاعية إحياء التراث اإل
يف أو تأويل ويعين اإلميان بصفات اهلل تعاىل وأمسائ  دون حتر التوحيد: ،أواًل
 بالعبادة، وحق اهلل تعاىل دون سواه بالتشريع للبشر يف شؤون دنياهم. هوإفراد

رسول مبلغ  -صّلى اهلل الي  وسّلم  -حمادًا بوي مبعىن أن الن االتباع: ،ثانيًا
ان رب  جلَّ واال، وأن  جاء بوحيني: القرآن والسنة، وأن الودين هوو املنوهج    

لكرمي اظياة أوجبت الينا الطااة املطلقة واحلو   لة الرسول انوزوالطريق، وأن م
 ل .

 .1أي تزكية النفوس وتطهريها من الرتائل والشرك التزكية: ،ثالثًا
سعت مجعية إحياء التراث اإلسالمي إىل إاادة ترتي  أوراقهوا بعود اهلوزة    
الكبرية اليت تعرضت هلا صفوفها اق  حترير الكويت من الغزو العراقي، فقاموت  

راع سياسي باسم "التجاع السلفي" خاضت ب  غاار العاول الربملواين   بإنشاء ت
وهي خطوة اختلف اليها  .وأقحات ب  نفسها يف التوازنات والصفقات السياسية

السلفيون كثريًا وكانت حمل جدل وانقسام بينهم، خاصة يف ظل ما تبع  االخنوراط  
السلفيون الى تناقضوها   يف العال السياسي من قبول لآللية الدميقراطية، طاملا أكد

 مع مبدأ الشور  اإلسالمي.
وهكذا حدث تطور يف فكر ورؤية التيار السلفي، استجابة ملتطلبات الواقوع  
السياسي، يف ظل مساراة كل القو  اإلسالمية والليربالية والوطنية لتشكيل تيارات 
وحركات سياسية بعد حترير الكويت. ويؤكد رموز اجلاااة السولفية الوى أن   

 برناجمهم "أقرب إىل االستراتيجية الداوية من  إىل الربنامج العلاي السياسي".
                                                 

الي حسني: "إمام الداوة السلفية يف الكويت"، جملة الكويت، وزارة اإلاالم الكويتية،  1
 .1021آتار /مارس 15، 342العدد 
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 المرتكزا  األيديولوجية:
تتاحور أيديولوجية التيار السلفي الكوييت حول الداوة إىل إقاموة الدولوة   
اإلسالمية وفقًا للسياسة الشراية، باستخدام القنوات الدستورية ونبوذ أسولوب   

امة اجملتاع اإلسالمي، ومن خالل إصالح الفرد مث اجملتاوع.  العنف والتدرج يف إق
ولكن السلفيني ال يقدمون برناجمًا مرحليًا حمددًا لتحقيق هذا اهلدف؛ وميكن القول 
إن برنامج التيار السلفي أقرب إىل اإلطار االستراتيجي من  إىل الربنامج العالوي.  

اال التيار السولفي يف  وقد شهدت السنوات األخرية ادة مؤشرات الى طريقة 
الكويت وتعبريه ان أهداف ، مثل التصدي لبعض املؤلَّفات األدبية والسياسية لبعض 
الُكتَّاب والروائيني الذين ينتاون للنخ  الليربالية تات التوج  العلااين؛ وقيام رموز 
السلفية بقيادة مظاهرات وااتصامات تندد بتعدي مواطن ينتاي للاذه  الشيعي 

ول الى أم املؤمنني السيدة اائشة رضي اهلل انها، وتلبية لتلوك املطالو    بالتطا
 .1أصدرت احلكومة الكويتية مرسومًا يقضي بسح  اجلنسية ان هذا املواطن

وتعكس مثل هذه املؤشرات جتاوز التيار السولفي التعواطي موع القضوايا     
ديولوجية اليت اإلسالمية باخلطابات واالستنكارات والشج ، وحتول  ان رؤيت  األي

ظلت حتكا  منذ اقود وهي التركيز الى التربية بأشكاهلا املختلفة واملتنواة، الويت  
ال خترج ان أبواب الفق  والتراث، األمر الذي يعطي انطبااًا بتطور حركية سلفية 

 نشطة يف اجملال العام.

 التوجوا  والخطاب العام:
جتريد التوحيد من درن الشرك  ، مبا أمساه2770ااتىن التيار السلفي، قبل اام 

والعال اخلريي، ومل يكن ل  اهتاام كبري بالعال السياسي، خاصة وأن  ُيعود مون   
التيارات الدينية املتحفظة جتاه املفاهيم السياسية احلديثة. كاا ُيسّلم أصحاب هوذا  
الفكر للسلطة بأن تقوم باختات كل القرارات نيابة ان األمة، ما دامت تقيم الصالة 

هذا الفكر قرروا مع اشوتداد   الذين يتبنونوترفع اآلتان يف ااوم الوطن. بيد أنَّ 
ااات الفقهية والفكرية، الدخول يف احللبة السياسوية، وقبوول   نوزاخلالفات وال

                                                 
 بوي.صطفى زهران: "سلفيو الكويت: حالة خاصة"، صحيفة القدس العر 1
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ويركز السلفيون يف طروحاهتم السياسية الى منطلقات  .1التعاطي مع الواقع القائم
ن الصاحل، وتشكيل احلكوموة وفوق إفورازات    اامة تتاثل يف املطالبة ببناء املواط

انتخابات جملس األمة. وبيناا ير  هؤالء ضرورة معاجلة العديد من القضايا احمللية 
من وجهة نظر شراية، فإهنم مل يقدموا منهجًا واضحًا وبرناجمًا تفصيليًا لقضايا مثل 

تنايوة املشواريع   التعليم املايز، واخلدمات الصحية، والبيئة االستثاارية العادلة، و
الصغرية واملتوسطة، وخلق فرص اال جديدة، ومواجهة غالء األسوعار، وإجيواد   
حلول ألزمة اإلسكان، وتعزيز األمن الوطين ارب حتكيم الشريعة، وتوبين برنوامج   

 واض  إلاداد أمن وطين متكامل.
ومع اتساع مساحة الدميقراطية اليت تشهدها الكويت، يصور السولفيون الوى    

هتم القائلة بوجوب طااة احلاكم ومبدأ املناصحة غري املعلنة لويل األمر، كاوا  اجتهادا
يتاسكون برؤاهم الرافضة ملظاهر االحتجاج والتظاهر السلاي للتعبري اون احلقوو ،   

الوى  خشية إثارة االضطرابات والفوضى. وما يزال املوقف السلفي من قضية املورأة  
، 1008الكويتية الى حقوقها السياسية منوذ   ففي الوقت الذي حصلت في  املرأة حال .

مل يتعاط السلفيون مع هذا التطور إال من زاوية االستفادة من  اورب حشود النسواء    
للتصويت ملرشحيهم بااتبار تلك أمرًا واقعًا، ويكتفون فقط بوالقول إهنوم يؤيودون    

سحة حقو  املرأة وفق الشريعة. ولكي يضفي السلفيون الى طرحهم خبصوص املرأة م
من الواقعية راحوا يطالبون برااية أوالد الكويتية املتزوجة من غري كوييت، وإااال مبدأ 
تكافؤ الفرص يف العال واألجر للرجل واملرأة الى السواء، وتوفري العالوة االجتااايوة  
والسكنية للكويتية اليت تتوىل أمر أوالدها يف حالة وفاة الزوج، أو إتا كانت متزوجوة  

 ييت، واإلسراع يف إجراءات التقاضي يف قضايا األحوال الشخصية.من غري كو

 األهداف العامة:
 يسعى التيار السلفي إىل حتقيق األهداف التالية:

 ممارسة العال الداوي، ممثاًل يف نشر اإلسالم يف كافة أرجاء العامل. -
 العال الى العودة بالعقيدة اإلسالمية إىل أصوهلا الصافية. -

                                                 
د التحرير"، شبكة النبوأ املعلوماتيوة   أمحد شهاب: "خريطة الكتل السياسية الكويتية بع 1

 http://www.annabaa.org/nbanews/71/810.htmاإللكترونية، 
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 ائل التراث اإلسالمي ودوره يف تطوير احلضارة اإلنسانية.إبراز فض -
 تنقية التراث اإلسالمي من البدع واخلرافات. -
 تقدمي العون واملساادة ارب آليات العال اخلريي. -

 ما يلي:يف السلفي  التيار اال وميكن إجياز أدوات
 املسجد كوسيلة لنشر أهداف التيار. -
 كوسيلة للتاويل.اللجان اخلريية واستخدامها  -
 االهتاام بشرحية الشباب. -
االهتاام حبل املشاكل االجتاااية واألسرية، والتأكيد الى احملافظوة الوى    -

 األخال  والفضائل اإلسالمية.

 الويكل التنظيمي:

ليس لد  التيار السلفي، يف جمال ، بناء تنظياي واض  ومتااسك، بعكوس  
إلسالمية "حدس" )املعبِّرة ان فكر وهنج مجااة حلركة الدستورية اإل ااحلال بالنسبة 

لتيار السولفي  إىل ااإلخوان املسلاني يف الكويت(. ويتركز العال التنظياي بالنسبة 
 الى مجعيات النفع العام واللجان اخلريية.

ومع تلك، فقد استغل التيار السلفي اإلمكانات والتسهيالت الويت وفرهتوا   
مراكز الشباب املنتشرة يف مناطق الكويت. فياا يشري اجلهات الرمسية ملد نفوته إىل 

البعض إىل وجود هيكل تنظياي للتيار السلفي يتسم بالسرية التامة حيث ال ُيعَرف 
 .1 للجاااةنيأاضاء هيئت  التأسيسية وال هوية القادة الرئيسي

 التكتال  والتجمعا  السلفية: 
بع مجعية إحياء التوراث اإلسوالمي،   كان التيار السلفي يف البداية تيارًا واحدًا يت

وهي إحد  مجعيات النفع العام اإلسالمية، لكن خالفات فكرية وسياسية قسوات  إىل  
ادة تكتالت وجتاعات فراية، وإن ظلت تشترك مع بعضها البعض يف العديود مون   

 القواسم األيديولوجية والتوجهات واخلطاب العام. وأهم هذه التفراات السلفية:
                                                 

)الكويت:  2777-2738فالح املديرس، اجلاااة السلفية يف الكويت: النشأة والتطور:  1
 .7-3(، 2777دار قرطاس للنشر، 
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 تجمع السلفي:ال ،أوالً 
، وسع انتشوارا األو التقليدي التجاع اإلسالمي السلفي، وهو التيار السلفي

وميثل توج  مجعية إحياء التراث، غري أن اجلاعية اادة ما ترفض ربط نفسوها بو    
إاالميًا، حيث مينع القانون الكوييت مجعيات النفع العام من التدخل يف السياسة أو 

 2772قد أسس السلفيون التجاع بعد حترير الكويت يف املشاركة يف االنتخابات. و
حبسو  أورا    -ويسعى التجاع  ليكون الواجهة السياسية جلاعية إحياء التراث.

إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية يف حياة األمة من خالل النظام السياسوي   -تأسيس  
تور الكوييت الذي ارتضاه مؤسسوه الى قاادة أن "الشريعة منهاج ربواين ودسو  

حياة، وأهنا سبيل العز والتاكني واستتباب األمن واالستقرار للفرد واجملتاوع، وال  
 سبيل لتطبيقها إال باحلكاة واملواظة احلسنة".

وكبديل لألحزاب، ينادي التجاع السلفي بإطال  "نظام سياسوي معتودل   
راء ومتكامل يكون جمللس األمة الرأي في  ملن  الثقة املسبقة لتكليف رئويس الووز  

واختيار أاضاء احلكومة"، غري أن  مل حيدد ماهية هذا النظام وحماوره وآليات تنفيذه 
 واختصاصات .

 الحركة السلفية: ،ثانياً 

الى خلفية اختالف العلااء السلفيني الى  2773تأسست احلركة السلفية يف 
حتول  االستعانة بالقوات األجنبية يف حترير الكويت، وقد مّثل تلك االختالف نقطة

كبرية الى صعيد جتديد الفكر السلفي واخترا  احملرمات السولفية التارخييوة يف   
مراجعة العلااء وانتقاد تصوراهتم ومناقشة اإلشكاالت العلاية الشراية يف الوداوة  

الذين خرجوا مون معطوف    -السلفية. وقد جنحت خنبة من األكادمييني واملثقفني 
يف قيادة هذا املسعى حنو  -يف املنطقة بوي األجنالسلفية التراثية واارضوا التدخل 

 توجي  املزاج السلفي جلهة االهتاام بالقضايا الكرب .
حامد العلي، أمينها العام السابق، ود. ابود   د. ومن أبرز مؤسسي احلركة،

حواكم املطوريي،    د. الرزا  الشاجيي، املتحدث السابق بامسها، وأمينها احلايل
بي  ود. ساجد العبديل. غري أن احلركة ما لبثوت أن  وتركي الظفريي وبدر الش

شهدت استقالة العديد من كوادرهوا بسوب  اخلالفوات الداخليوة وتبواين      
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وقد ظهرت احلركة السلفية بداية باسم "السلفية العلاية"، مث غريت  .1التوجهات
وليود   د. إىل "احلركة السلفية". وُيَعد اضو جملس األمة النائ  1003امسها يف 

 .2طبطبائي قريبًا منهاال

 حزب األمة: ،ثالثاً 
كذراع سياسية للحركة السولفية، وهوو أول    1008تأسس حزب األمة يف 

حزب سياسي يف الكويت ومنطقة اخلليج. وقد جاء إشهاره باملخالفة مع القوانون  
الكوييت؛ ولذلك تصدت ل  احلكومة وأحالت مؤسسي  إىل املداي العوام بتهاوة   

 م احلكم.السعي لتغيري نظا
إىل تشوجيع التعدديوة    -حس  وثائق تأسيس  املعلنوة   -ويهدف احلزب 
لسلطة، والسعي إىل تعديل الدستور، حبيث يسا  صراحة الى اوالتداول السلاي 

بتشكيل األحزاب. ويقدم احلزب طرحًا جديدًا ومتقدمًا لقضايا احلريوات العاموة   
تأييده حلقو  املرأة السياسية، الى وجمال القضايا السياسية والتناوية، مبا يف تلك 

حنو مغاير جذريًا للاوقف التقليدي للسلفيني يف الكويت. وقد تناول أموني اوام   
احلزب السابق حاكم املطريي العديد من هذه القضايا بالتفصيل يف كتاب  "احلرية أو 

 الطوفان".

 تجمع ثواب  األمة: ،رابعاً 
، ويسعى، حسو   1003اخر اام ظهر هذا التجاع تو التوج  السلفي يف أو

وثائق ، إىل "الدفاع ان ثوابت األمة ومصاحلها، والداوة إىل التاسك بالكتواب  
، وبيوان  هاوتطبيق والسنة وهدي سلف األمة، واملطالبة بتحكيم الشريعة اإلسالمية

احلق لألمة والداوة إلي ، والتحذير من الباطل واملنكر والنهي ان ، وتعظيم شوعائر  
ىل يف نفوس األمة واحلض الى التاسك هبا، وحماربوة التغريو  والغوزو    اهلل تعا

الفكري، وفض  األفكار اهلدامة والدخيلة الى األمة والتحوذير منوها، وإنكوار    
                                                 

 3 -، اجلزيرة نوت  ابد احلايد بدر الدين: "خريطة التجاعات السياسية يف الكويت" 1
 .1004تشرين أول، /أكتوبر

تشورين  /أكتوبر 28وكالة األنباء الكويتية "كونا": "التجاعات السياسية يف الكويت"،  2
 .1007أول 
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الظواهر السلبية وبيان خطرها الى األمة، والداوة إىل الوسطية احلقيقية لإلسوالم  
اليت ختدم القضوايا اإلسوالمية   وحماربة التطرف والغلو، وتفعيل القوانني املوجودة 

وتوافق الشريعة". وال ميتلك هذا التجاع قوااد مجاهريية مؤدجلة هلا رؤية واضحة، 
غري أن توجهات  حتظى بالقبول لد  قطااات مجاهريية اريضة، نظرًا لغلبة القضايا 
 تات البعد األخالقي الى خطاب ؛ كالداوة إىل تنقية الربامج اإلتااية والتلفزيونيوة 
من املواد اليت يراها فاسدة وحمرمة، وتشدده يف منع ارض األفالم األجنبيوة الويت   
تروج للفاحشة واالحنالل، وتصدي  للحفالت الفنية واستضافة املطربات واملغنيات، 

 .1فضاًل ان تبني  مواقف متشددة من حق املرأة يف املشاركة السياسية
األمة أشب  بالثورة التصحيحية وميكن القول إن أفكار احلركة السلفية وحزب 

الى املدرسة السلفية التقليدية. ويف هذا السيا ، ميكن مالحظة تنووع مواقوف   
السلفيني التقليديني "التراثيني" إزاء نظرائهم اجلدد؛ فهناك فريق خيفف مون حودة   
االنقسام ويعتربه جمرد اجتهادات ضان اإلطار العام للفكور السولفي. ويوذه     

لفيي احلركة واحلزب خرجوا ان منهج السلف وانضووا حتوت  آخرون إىل أن س
اباءة اإلخوان املسلاني، فكرًا ومنهجًا. وير  تيار ثالث أن احلركة السلفية تتشاب  
يف منطلقاهتا مع منهج السروريني )نسبة إىل حماد بن سرور، السوري األصل الذي 

ركوي اإلخوواين   اال يف السعودية لسنوات، وأسس منهجًا جياع بني الفكر احل
واألفكار السلفية(. حقيقة األمر، أن السلفيني العلايني ما زالوا يكنُّوون االحتورام   

نقد آرائهم، خاصة يف و لكبار الااء السلفية، غري أهنم ال جيدون حرجًا يف خمالفتهم
 توداول الاملسائل السياسية املتعلقة بإشهار األحزاب واحلريات ومعارضة احلاكم و

 السلطة. الى

 مكانة التيار السلفي في الخريطة السياسية الكويتية:
تشرين األول /بدأ التيار السلفي دخول الساحة السياسية يف الكويت يف أكتوبر

من خالل املقاالت اليت ُنشرت يف جريدة "الوطن"، اليت خصصت صفحتني  2773
كل يوم مجعة حتت مساى الشؤون الدينية، وتوىل حتريرها اودد مون قيوادات    

، أصدر التيار السولفي جملوة   2757كانون الثاين /. ويف ينايرهموكوادر لسلفينيا
                                                 

 أمحد شهاب، مرجع سبق تكره. 1
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"الفرقان"، اليت تعترب لسان حال اجلاااة السلفية يف الكويت. وقد تبنت اجمللة كل 
 ما يصدر من آراء وفتاو  من قبل التيار السلفي.

أجريت يف  شارك التيار السلفي ألول مرة يف انتخابات جملس األمة اخلامس، اليت
، باثنني من قياديي اجلاااة، مها جاسم العون، وخالود السولطان.   2752شباط /فرباير

وبّرر خالد السلطان مشاركة اجلاااة السلفية يف االنتخابات بوالقول: "إن االوهم   
السياسي يف الربملان كان يهدف إىل تغيري املادة الثانية من الدستور، والداوة إىل إقاموة  

استطاع ممثلو اجلاااوة يف   .1ري نظام احلكم يف البالد إىل حكم الشرع"حكم اهلل وتغي
تلك االنتخابات الفوز مبقعدين يف جملس األمة؛ كاا سيطر التيار السلفي يف الكويوت  
الى قدر ملاوس من الساحة السياسية يف الفترة اليت أاقبت حترير البالد مون الغوزو   

رك التيار السلفي موع القوو  السياسوية    العراقي. ومنذ تسعينات القرن املاضي، شا
ا تلك املطالبوة  ااألخر  يف التحركات اليت شهدهتا الساحة السياسية يف الكويت، سي

. وشوارك  2753، وإجراء انتخابات جملس األمة الذي ُحّل اام 2731بالعال بدستور 
ويت اجلديدة"، ممثلون ان اجلاااة السلفية بالتوقيع الى بيان "الرؤية املستقبلية لبناء الك

 لة األرضية املشتركة اليت مجعت القو  السياسية.نوزالذي ُيعترب مب

 التيار السلفي والعمل السياسي والبرلماني:
ميثل التيار السلفي قوة انتخابية كبرية، خاصة يف الدائرة االنتخابيوة الثالثوة.   

  يف وتعترب منطقة كيفان مركز الثقل األساسي للتيار السولفي مبختلوف أجنحتو   
الكويت؛ وهي القاادة األكرب اليت أوصلت اددًا من النواب السلفيني إىل جملوس  

 24مقااد، مون أصول    20مة الكوييت. وقد حصد السلفيون يف منطقة كيفان األ
 .2يةدورات انتخاب 7مقعدًا هي جماوع مقااد الدائرة، يف 

 الكووييت حضور التيارات اإلسالمية يف اجملتاوع   تسع، ا2771منذ انتخابات 
، تعّرض التيار السلفي يف الكويوت إىل هوزة   2773. يف انتخابات هتاقو وازدادت

                                                 
فالح املديرس، التجاعات السياسية الكويتية: مرحلة ما بعد التحرير )الكويت: مطابع  1

 .7-7(، 2773املنار، 
"، 3 -صاحل السعيدي: "الدوائر اخلاس: إاادة تشكيل أم استارار للخريطة االنتخابية؟  2

 .1007شباط /فرباير 10صحيفة القبس، 
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، تراجعوت  2777اجلراة السياسية يف نشاطات . ويف انتخابات  كبرية جّراء زيادة
حدة اخلالفات السلفية قلياًل ومتكن السلفيون من العودة جمددًا إىل الربملان. وتكرر 

بالنسوبة إىل  ، فكانوت األفضول   1003ما انتخابات . أ1003األمر يف انتخابات 
لسلفيني، حيث حصدوا ثالثة مقااد دفعة واحدة يف مناطق الودائرة االنتخابيوة   ا

 .1الثالثة
، حوافظ  1021و 1007و 1005خالل االنتخابات التشريعية التالية، يف أاوام 

النوواب   التيار السلفي الى ثقل  السياسي داخل جملس األمة؛ وقد زاد ادد مقااد
 21إىل  1021من املنتاني للجاااات السلفية أو السلفيني املسوتقلني يف جملوس   

 .2مقعدًا

 مستقبل التيار السلفي في الكوي :
تتاثل أبرز نقاط قوة التيار السلفي يف الشعبية الكبرية اليت يتاتع هبا، خاصة يف 

تيار السلفي مون  املناطق اخلارجية، حيث تتواجد القبائل. من جهة أخر ، يعاين ال
االفتقار إىل اخلربة السياسية، مقارنة باحلركة الدستورية اإلسالمية، إخوانية التوج . 
ويتسم التيار السلفي يف الكويت خبصائص متيزه ااا سواه من تيوارات إسوالمية   
سلفية مماثلة، سواء أكان تلك داخل املنطقة العربية أو خارجها؛ مبا يف تلك توجه  

ًا، للاشاركة يف االنتخابات الربملانية واحلياة السياسية، واحلضور القوي املبكر، نسبي
الى املستويات الفكرية والثقافية ارب املشاركة يف مواقع خدمية ونشاطات، تتعدد 
أشكاهلا وأمناطها، يف ظل انسجام مع التيارات الفكرية األخر ، والوجود اإلاالمي 

 البارز.
لى الرغم من مشاركة السلفيني يف احليواة  لكن، من جهة أخر ، جند أن  ا

، وجناحهم يف إحراز مواقع متقدمة 2752السياسية وانتخابات جملس األمة منذ اام 
الى مستو  السلطتني التشريعية والتنفيذية، مبا ُيعترب تطوورًا مبكورًا يف موقوف    

ها التيار السلفيني، مل يزل هناك كثري من اإلشكاليات والقضايا العالقة اليت مل حيسا
                                                 

 املرجع السابق. 1
ومستقبل الدميقراطية الكويتية"، سلسولة   1021حماد بدري ايد: "انتخابات جملس أمة  2

 .1021ط شبا/فرباير 21تقارير مركز اجلزيرة للدراسات، 
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 السلفي، ويف مقدمتها موقف  من احلقو  السياسية للارأة، وأسولاة القووانني، ال  
 سياا الداوات لتعديل املادة الثانية من الدستور.

يف ضوء املؤشرات السياسية الراهنة ومعطيات الواقع الثقوايف واالجتاوااي   
و  التيار اإلسوالمي  الكوييت، فضاًل ان البيئة اإلقلياية اجلديدة اليت تشهد صعود ق

السياسي يف ما بات ُيعرف بدول الثورات العربية؛ ُيَتوقع أن يزداد حضور التيوار  
 بااتباره أبرز روافد تيار اإلسالم السياسي السين يف الكويت.  السلفي وثقل
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 الفصل الثاني عشر

 

 رياض الشعيبي

  

                                                 
 باحث يف احلركات اإلسالمية بتونس. 
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ية يف تونس نشاطها يف الثاانينات مون  بدأت اجلاااات السلفية اإلسالم
القرن املاضي؛ وهي مجااات متعددة، فانها املعتدل، الذي ينتهج العال السلاي 
لتغيري اجملتاع، ومنها املسل  الذي يداو إىل القتال ضد احلكوموات القائاوة.   
ويعود صعود التيارات السلفية إىل القاع الذي مارست  احلكومة السابقة الوى  

هضة تات التوج  اإلسالمي الدميقراطي، املعتدل. وبالرغم من التضييق حركة الن
الشديد الى التيار السلفي يف تونس خالل قترة الرئيس املخلوع بن الى، إال أن 
هذا التيار ظل يف صعوٍد دائم. تركز هذه الورقة الى كيفية نشأة التيار السلفي 

كاا تسوتهدف تقيويم    بوي؛قبل وبعد ثورات الربيع العر هيف تونس وتطور
التحوالت الفكرية والتنظياية اليت أحدثتها حركة الثورة العربية الوى التيوار   

 السلفي بتونس.

 النشأو:
تعود االنطالقة احلقيقية للتيار اإلسالمي بشكل اام إىل السبعينات من القورن  
املاضي؛ بيناا يرتبط ظهور التيار السلفي بصورة خاصة بعدد من العوامل، بعضوها  
داخلي، واآلخر خارجي. وميكن تلخيص العوامل الداخلية يف االية االستئصوال  
املتعاد وجتفيف منابع التدين يف احلياة العامة يف اجملتاع التونسي من قبل األنظاوة  

خل، ومالحقة التنظياات . إ..لباسالسابقة، واستهداف مظاهر التدين، من شعائر و
اجملتاع، مثل مالحقوة وتشوريد أاضواء     اليت جتسد مظاهر اإلحياء اإلسالمي يف

احلركات اإلسالمية. هذا، إضافة اىل ضعف منظومة التدين التقليدي داخل اجملتاع 
التونسي، وغياب التيار الديين املعتدل ان الساحة، وسياسات الدولة التعلياية، اليت 

ريًا يف أمهلت متاما محاية الشباب من التطرف. تركت هذه األسباب جمتاعة فراغًا كب
جمال تلبية حاجات الناس للاواظة الدينية والتوجي  األخالقي، ما مهود الطريوق   
لقبول أية تيارات فكرية تسد هذا الفراغ؛ وقد استغلت التيارات السولفية هوذا   

 الفراغ بكفاءة ملاوسة.
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األول: االنتشار الواسع  ،أما املؤثرات اخلارجية فتتلخص يف ااملني رئيسني
خالل العقود األخرية من القرن املاضي، واكتساب  ُبعدًا دوليًّا من  للفكر اجلهادي

خالل تأسيس تنظيم القاادة وأحداث مثل احتالل أفغانستان والعرا . الثواين:  
الثورة اإلاالمية اهلائلة اليت مّكنت الفكر السلفي من االنتشار اورب اإلنترنوت   

واض ، ومواقوف ُمِدينوة   والفضائيات، مصحوبًا غالبًا خبطاب مباشر، بسيط، و
ن اجملتاعوات العربيوة   للظلم واالضطهاد الديين الذي تعاين من  فئات واسعة مو 

 واإلسالمية.

بيد أن الظهور امللاوس للجاااات السلفية يف اجملتاع التونسي مل يبودأ إال يف  
فيني لهناية التسعينات؛ وقد صاح  تلك محلة ااتقاالت واسعة يف صوفوف السو  

نهم وبني حركة النهضة يف البداية، بل حامت الشكوك األمنية حول أن دون متييز بي
يكون التيار السلفي جمرد امتداد حلركة النهضة. لكن سراان ما تبني أن هذا التيار 
نشأ مستقاًل ان احلركة اإلسالمية التقليدية، بل وكان يف العديود مون مقوالتو     

صورة  نوجود نشاط سلفي، مل تكوبالرغم من تزايد األدلة الى  .1متناقضًا معها
التيار السلفي واضحة املعامل قبل الثورة، ومل تظهر مجااات سلفية متاايزة، بسب  
القاع املتواصل من قبل النظام السابق والعقوبات اجلاااية القاسية، وضعف النضج 
السياسي والفكري ألبناء هذا التيار. وميكن تلخيص أبرز مسات التيار السولفي يف  

س يف غياب القيادة املوحدة، املعلنة، امللٍزمة لكل اجلاااات؛ غيواب املرجعيوة   تون
الدينية املوحدة؛ وقلة اإلنتاج الفكري واألدبيات اليت ختاط  الواقع احمللوي. إال أن  
حتوالت ما بعد الثورة أتاحت الفرصة لرسم خارطة للسلفية أكثر وضوحًا، سوياا  

قامتها ملؤمترات إحزابًا سياسية، وأية، وتشكيلها بعد الظهور العلين للجاااات السلف
 وندوات اامة، ُتْبدي فيها رأيها يف القضايا املختلفة ِبُحرية.

السلفية  :2وميكن تقسيم اجلاااات السلفية يف تونس إىل ثالثة اجتاهات رئيسة
العلاية، السلفية احلركية والسلفية اجلهادية؛ تفتقد مجيعها إىل تنظياات مركزيوة  

                                                 
مركز )بوي التطور الفكري والسياسي للتيار السلفي يف دول املغرب العر ،مؤلف مجااي 1

 (.1022 ،املسبار للدراسات والبحوث
 فكوار اجلهواد موروراً   أىل إخواهتا من تراث احلنابلة أتونس: السلفية و" ،أمحد نظيف 2

 www.assaa.tnبالوهابية": 
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تشكل بعضها تاتيًّوا،   ،1راجع فكرية مشتركة، وتضم يف داخلها تيارات اديدةوم
 وبعضها اآلخر حتت الضغط األمين ألجهزة السلطة:

وهو ابارة ان جماواات متفرقة ال جياعهوا   االجتاه السلفي العلمي، :أواًل
تنظيم هرمي واحد، كاا هو احلال يف تنظياات اإلخوان املسلاني وحركة النهضة. 

عترب هذه اجملاواات أن مهاتها تنحصر يف التثقيف الديين والوواظ والتوجيو ؛   وت
بووي  وهي مهاة داوية حمضة. وأهم املرتكزات الفكرية هلا هو رفض العال احلز

واجلاااي بااتباره بداة؛ وقد أفىت بعض الاائها حبرمة العال اجلاااي بااتبواره  
لتايل اهتام اإلسالميني الذين يؤسسوون  ىل احلزبية، اليت هي حمرمة؛ وباإتنظياًا يداو 

سالمية بأهنم من أصحاب البدع. كاا أهنم حيرمون اخلروج الى احلواكم،  إأحزابًا 
ومن أهم رموز السلفية  .2وُتتََّهُم بعض جماواات هذا االجتاه أحيانًا بأهنا "مدخلية"

عوَرف  ومل ُي .4والشيخ بشري بن حسن ،3العلاية كاال بن حماد بن الي املرزوقي
 احلاكمللسلفية العلاية أي موقف خمالف للنظام السابق، بل كانت تداو إىل طااة 

ومن املأثور انها القول بأن العاليات االستشهادية اليت تقووم   وادم اخلروج الي .
 نتحار.  من قبيل االهبا املقاومة ضد إسرائيل حمرمة، وهي 

                                                 

حبس  تعدد شيوخ السلفية تتعدد مرجعياهتم ومجاااهتم، وقد ورد يف دراسة: مهدي بن  1
، حصر لبعض 47 ،فا  التطور"آ"السلفية يف تونس: الواقع و، يوسف وسفيان بن صغري

 شيوخهم وانتااءاهتم اجلهوية وتكوينهم.
في يعترب أنو  ال  مان اهلل اجلامي"، وهي تيار سلأىل "ربيع بن هادي املدخلي" و"إنسبة  2

جيوز معارضة احلاكم مطلقا، وال حىت إبداء النصيحة ل  يف العلن، ويعتربون تلك أصال 
من أصول اقيدة أهل السنة واجلاااة. كاا أن اجلاااة املسلاة يف نظرهم هي نفسوها  

الى اجلاااات اإلسالمية وتصفها باحلزبية.  حادًا املدخلية هجومًاتشن  ،الدولة، ومن مث
من أصوول العقيودة،    ل اهلل أمر فراي، وليس أصاًلنوزرب املداخلة أن احلكم مبا أويعت

ل اهلل ويشرع القوانني الوضعية ال يكون قد ارتك  نوزوبذلك فإن من حيكم بغري ما أ
 من نواقض اإلسالم بأي حال من األحوال. ناقضًا

اودم املسواس    الوداوة إىل  هاأهداف، كان أطلق محلة الدفاع ان هوية تونس املسلاة 3
اليت تنص الى أن "تونس دولة حورة مسوتقلة    ،مبقتضيات الفصل األول من الدستور

املطالبة بتفعيل مقتضيات الفصل األول مون الدسوتور   و ؛اإلسالم دينها والعربية لغتها"
ة بويو والعال باستحقاقات  الى الدولة، وخاصة منها مراجعة املنظومة التشوريعية والتر 

 من كل ما خيالف الدين اإلسالمي بااتباره دين دولة. انقيتهوت ،القائاة
 لرموز السلفية العلاية يف السعودية ومصر. تقليديااد من فرنسا بعد الثورة، ومنهج   4
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إىل االندماج يف احلياة احلزبية  وميثلها االجتاه السااي السلفية احلركية، :ثانيًا
والعال التنظياي اجلاااي، وقبول االنتخاب ك لية للتداول الى السلطة. ويشوب   

سوالمية  ىل حد كبري، منهج جبهوة اإلنقوات اإل  إاملنهج الفكري واحلركي هلؤالء، 
حتت اسم اجلبهة اإلسالمية التونسية،  2755اجلزائرية. تأسست السلفية احلركية يف 

وابد اهلل احلاجي، وحماد خوجة، رئيس جملس قيوادة   ،1ة حماد الى احلراثيبقياد
اجلبهة آنذاك؛ وتعترب أول حركة سلفية يف تونس. برزت مؤشرات مبكورة الوى   
وجود هذا االجتاه هناية الثاانينات، من خالل الرحالت اجلهاديوة الويت سواقت    

ور اجلبهوة اإلسوالمية   العشرات من الشباب التونسي إىل أفغانستان. وقد مّثل ظه
التونسية البداية األوىل لتشكل التيار اجلهادي يف تونس، الذي انفصل ان  فياا بعد 
تيار السلفية احلركية. ويف كل األحوال، فإن هذا التشكُّل املبكر للتيار السولفي مل  
يصاحب  اختالف فكري واض  ان التيار اإلخواين سو  التوكيد الى أمهية التغيري 

والتشكيك يف إمكانية التغيري املدين السلاي؛ إاّل أن أهم اناصوره تعرضووا    بالقوة
لالاتقال أو ُهجِِّروا، يف إطار احلالة اليت شّنها النظام التونسي الى جمال مكّونات 

 احلركة اإلسالمية.
 وميكن تلخيص أهم مقوالت احلركية السلفية يف التايل:

رض مع القوااد الشوراية؛ وهوذا   أن العال التنظياي مساوح ب ، وال يتعا -
 خالفًا للتيار السلفي العلاي.

 أن املذه  املالكي هو القاادة الشراية للتيار السلفي يف تونس. -
 نشر االاتقاد الصحي  من منهاج الكتاب والسنة احملادية. -
 الداوة للاشاركة السياسية العامة لتقليل الشر وتكريس اخلري يف البالد.  -
م منهاج حلل مشكالت الشع ، وتبين اإلسالم املتسام ، الوسطى، أن اإلسال -

 البعيد ان هنج العنف والتطرف.
                                                 

يف تعليق ل  الى اخلطوة اليت اختذهتا السعودية يف استقباهلا للرئيس املخلوع زين العابدين  1
أن الوى " وأكود  "، إسالمي أصيلبوي ف ارإهنا تنبع من ار"قال احلراثي  ،بن الي

بالشوع    وال أاتقد أن في  مساسًا ،نهجها الذي تبنت  منذ زمن بعيدتلتزم بالسعودية 
إىل  مشريًا "،وليس في  أي تدخل يف الشؤون الداخلية ،التونسي وإرادة الشع  التونسي

ونسي محام دم جنَّ  الشارع الت ،أن استضافة السعودية للرئيس املخلوع هو أمر سيادي
 لو متسك بالسلطة ورفض مغادرة البالد.
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وقد تأسست، بعد الثورة، ادة أحزاب سلفية يف تونس، الى غرار حوزب  
وحزب الرمحة السلفي؛ وهي  ،2وحزب األصالة السلفي ،1جبهة اإلصالح السلفي

سها، وتبدو أقرب لتبين مقوالت احلركة تنطلق كلها تقريبًا من األرضية احلركية نف
السلفية املصرية والكويتية تات التوج  نفس . وال يقتصر العال التنظياي اجلاااي 

لد  أصحاب هذا التوج ، بل تعداه إىل منظاات اجملتاوع  بوي الى اجلان  احلز
واجلاعيات اخلريية، حيث تنشط اشرات اجلاعيات السلفية يف جمال العال الداوي 

ريي خاصة، وتنتظم حتت اجلبهة التونسية للجاعيات اإلسالمية، اليت يوديرها  واخل
أحد أكثر شيوخ السلفية احترامًا وتقديرًا من أتباا  وخصوم  يف نفوس الوقوت،   

 وهو الشيخ خمتار اجلبايل.
ويعود يف جذوره إىل بداية الثاانينات، وإىل  االجتاه السلفي اجلهادي، :ثالثا

والية صفاقس، الذين قاموا بعدد من العاليات البدائية، الويت  جماواة من الشباب ب
انتهت إىل إيقافهم وقتل وإادام بعضهم وااتقال اآلخرين، وفرار البعض اآلخر إىل 
خارج تونس. وكان الشيخ حماد األزر  قد أفوىت هوؤالء الشوباب باجلهواد     

الشويخ   ومشرواية استهداف الدولة وهياكلها، إال أن فشلهم وحماكاتهم دفعت
السعودية، حيث كان يقيم مون قبول.   العربية حماد األزر  إىل الفرار إىل املالكة 

ولكن النظام السعودي سّلا  إىل األمن التونسي أواسط الثاانينات حيث ُحِكوم  
 الي  باإلادام وقد جاوز السبعني من ااره.

لفية ويؤمن أصحاب هذا االجتاه بأفكار القاادة ويتبنون ُأطروحاهتا؛ وهي سو 
جهادية تات ُبعد دويل، حس  رأيهم، تستهدف مقاومة "احلالة الصليبية" الوى  
األراضي اإلسالمية واألنظاة املوالية هلا. وتستاد السلفية اجلهادية راديكاليتها مون  

سياسية تقوم الى احلالة الصرااية القائاة يف مناطق خمتلفوة مون    -مقاربة اقدية 
والعرا ، وأفغانستان وما ارتبط هبا مون اودوان،   العامل اإلسالمي، يف فلسطني، 

                                                 
مع جماواوة   ،حد مؤسسي اجلبهة السالمية التونسية يف الثاانيناتأ ،يقوده حماد خوجة 1

نهم نوفل ساسي ورفيق العوين وكاال بن رج  بي ،من املؤسسني األوائل للجبهة القدمية
 احلراثي. ياد الوفؤاد بن صاحل وابد اللطيف املغين وخالد بن خالد وحم

 ،اصل ال دكتوراه يف القانون الدويلاحلو ،والية مدنني املنحدر من ،املولديالي  يترأس  2
وحكم قبل  ،فغانية يف الثاانيناتشارك يف املقاومة الفلسطينية يف السبعينات واأل الذيو

 لتهم تتعلق باإلرهاب. سنة سجنًا 44 وبالثورة 
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واحتالل، واصطفاف لبعض األنظاة العربية "مع قو  دوليوة غازيوة." وبعود    
االلتحا  بصفوف اجملاهدين يف أفغانستان ضد الغزو السوفيايت؛ انضم العديد مون  
التيار اجلهادي التونسي إىل تنظيم طالبان خالل التسوعينات واختوذوا ألنفسوهم    

كرًا خاصًّا هبم وقاموا بعاليات نواية، لعل أمهها اغتياهلم أمحد شاه مسوعود،  معس
ومشاركتهم يف معركة تورا بورا ضد األمريكيني، مث االية املعبد اليهودي جبربة يف 

وموع اوودة    .. داخل تونس، يف منتصف التسعينات1001نيسان سنة /إبريل 22
وانصوراف  إىل   ،1لعربية السوعودية الشيخ الضرير اخلطي  اإلدريسي من املالكة ا

ة سيدي بوزيد، حيث كان يقيم، بدأ فكر جديد يف الظهور، واليالتدريس الديين ب
يتناقض بصورة حادة مع املشروع اجملتاعي للدولة التونسية احلديثة. لكن هذا الفكر 
يت بقي حمتشاًا بفعل التضييق األمين واخلوف من إاادة جتربة حركة النهضوة الو  

السجون واملنايف حينها. ولكن، وبوالتوازي موع حضووره يف     مشتتة بنيكانت 
ساحات احلرب يف مناطق متعددة من العامل، ازداد نشاط التيار اجلهادي التونسوي  
داخل البالد منذ بداية األلفية الثانية لاللتحا  بالعرا  وأفغانستان؛ حيث وقع جتنيد 

تضانتها أشرطة مصورة ان بن الدن العشرات من الشباب املبهور بالبطوالت اليت 
 .2وخّطاب وأمثاهلم

بيد أن السلطات التونسية تعاملت بقدر كبري من العنف مع أصحاب هوذه  
ما سعى إلي  النظوام التونسوي مون     ول،التوجهات، وتلك لسببني رئيسني: األ

االحتااء باالستراتيجية األمريكية ملقاومة اإلرهاب، وتربير سياسات  القاعية ضود  
النظام مما قد ميثل  هذا التيار مون خطور الوى     وفوالثاين، خ .افة اإلسالمينيك

مستقبل . لذلك، تعددت احملاكاات لشباب التيار السلفي اجلهادي بناء الى قانون 
ملقاومة اإلرهاب، الذي يتجاوز كل املعايري املتعلقة  1003كانون األول /ديسارب 20

قيق، ووصل أحيانًا إىل إجازة اإلدانة بناء الى حبقو  اإلنسان أثناء االاتقال والتح
أدلة سرية، أو االكتفاء حبديث اابر ان الذهاب للعرا ، أو التعبري ان نوايا جمردة 

                                                 
من ااره، يلاع امس  يف أوساط الشباب التونسوي،   شيخ ضرير يف السادسة واخلاسني 1

صفة الصالة، وكتاب األتكار، وترتيول   :هي ،ويفيت يف األمور الدينية، ل  ثالث كت 
 .القرآن، وخمطوط يف تفسري القرآن الكرمي

 www.alawan.org ":السلفية يف مناخ تونسي" ،سامي براهم 2
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تتعلق هبذا املوضوع. هذا التضييق الى التيار السلفي اجلهادي دفع  إلاادة ترتيو   
نظاة العايلة"؛ لذلك، أولويات ، من "اجلهاد العاملي ضد االستكبار" إىل مقاومة "األ

أسس السلفيون يف تونس تنظيم جند أسد بن الفرات، الذي قام بعالية سولياان  
. فقد شهدت هذه املنطقة مواجهات انيفة بني اجلاااة السلفية املسلحة 1003هناية 

انصرًا من اجملاواة وانصور أموين    21وقوات األمن واجليش، أسفرت ان مقتل 
ااتقال العشرات وحماكاتهم، مبا يف تلك إصدار أحكام وأاقبها ، ااسكري اوانصر

 باإلادام مل ُتنفَّذ.
وكانت اجلاعية الدولية ملساندة املساجني السياسيني قد أصدرت، قبل الثورة 

سجينًا من التيار السلفي، وقدمت بيانوات   2105مبدة قصرية، تقريرًا أحصت في  
هم بااتبار انتفواء أركوان   ان سنهم وانتاائهم اجلهوي، وطالبت بإطال  سراح

 اجلرمية يف أغل  قضاياهم، وأن حماكااهتم متت بسب  معتقداهتم وآرائهم.

 ما بعد الثورو العربية: التيارا  السلفية التونسية في طور جديد
مثلت الثورة التونسية مكسبًا كبريًا للتيارات السلفية، اليت اجت سجون نظام 

ل املسريات اليت أججت الثوورة التونسوية،   بن الي بأاضائها. وكان الفتًا، خال
وجود بعض الصور واملعلقات اليت يرفعها شباب ملتحون يرتدون جالبيبًا وقاصانًا 

لخاار، تطال  باحلرية لبعض األشخاص من مرتديات ل وأطويلة، ونساء منتقبات 
وىل قرار العفو العام الذي اختذت  حكومة ما بعد الثورة األ وجاءتويهم املسجونني. 

فرصوة   لياون  شال كل املساجني السلفيني، مبن يف تلك احملكومني باإلادام، ولي
 جديدة هلذا التيار ليعيد بناء دوره وفااليت  يف الواقع التونسي.

وقد وجد التيار السلفي نفس  بعد الثورة يف حميط سياسي واجتاااي جديد، 
 من أهم خصائص :

سلَّاات اليت انطلق منها يف التأكيد حصول تغيري سلاي للسلطة الى اكس امل -
 الى أمهية القتال ومتلك وسائل .

حرية التنظم والتحرك والتعبري، ما مّكن هذا التيار من اكتشاف أطراف  ألول  -
مرة منذ تأسيس ، ويسَّر ل  الّتواصل املباشر بني قادت  وقاادت ، وبني الوداخل  

 واخلارج.
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يناقش كل مسلَّاات ، مبوا يف تلوك    بروز مناخ سياسي واجتاااي متحّرك، -
 الثقافية والدينية، وكأن  يكتشف تات  من جديد.

وقد كان الواي هبذه املتغريات واضحًا جدًّا يف فكر قياديي هذا التيوار ويف  
سلوكهم السياسي؛ وأد  يف حاالت اديدة إىل تغيري يف استراتيجيات االهم، مبا 

وة وليس أرض جهاد، وهو األمور الوذي   يف تلك ااتبار البالد التونسية أرض دا
ُيعَترب تراجعًا واضحًا ان منهج التغيري القسري واستعدادًا لالنودماج يف النسويج   

املدين ومنظاات اجملتاع؛ املبادرة إىل املسامهة يف العال اخلريي والداوي بوي احلز
رحلوة  واخلدمايت؛ ااتبار معركة الشريعة العنوان األبرز الذي يرفعون  يف هوذه امل 

بالنظر إىل التجاتبات اليت أثارها هذا املوضوع يف االقتو  بالدسوتور التونسوي    
 اجلديد.

 مّثل االجتااع الضخم الذي نّظا  التيار السلفي بعد الثورة يف ضاحية سكرة
كوان   ر االجتااعأول ظهور الين قوي ل ؛ لكن الالفت أن شعا بالعاصاة تونس

إشارة واضحة إىل واي  بأمهية الصورة اليت حيالها  "امسعوا مّنا وال تساعوا اّنا"، يف
الناس انهم وإىل خطورة احلاالت اإلاالمية املضادة هلم. ويعرب هذا الشعار اون  
بداية التحول يف واي التيار السلفي السياسي؛ إت أصب  معنيًّوا بفكورة القبوول    

ملنحوى  االجتاااي ألفكاره ورؤاه. وقد تدّام هذا احلرص فياا بعد من خوالل ا 
، ويف أثنواء الثوورة   ليبيا الذين قدموا مناخلدمايت واإلغاثي يف خمياات الالجئني 

لتونس، الذين اصفت هبم موجوة بورد غوري    بوي املناطق النائية يف الشاال الغر
، الذي ضوّم طيفوًا   1022أيار /مايو 22مسبوقة. وُيعَترب مؤمتر مدينة القريوان، يوم 

موة يف  األف شخص، حمطة ه 28نسي، يقدَّر حبوايل واسعًا من التيار اجلهادي التو
ظهور هذا التيار السياسي، الذي اختار لنفس  اسم مجااة أنصار الشريعة. تال تلك 

، مجاهريية هوذا التيوار   اكستندوة صحفية جبهة شعبية يف منطقة وادي الليل، 
 ،1(قيادات  اجلهادية الرئيسة، مثل سيف اهلل بن حسني )أبو ايواض  شاركت فيهاو

                                                 
 ،فغاينمث التحق باجلهاد األ ،لدراسة احلقو انتقل للاغرب  سنة؛ وكان 47يبلغ من العار  1

ىل باكستان بعود الغوزو   إمث انتقل  ،املقاتلة التونسية حيث كان املسؤول ان اجلاااة
ىل تونس سنة إحيث قبض الي  وسلم  ،تركياو ةىل سوريإ وته مريكي ألفغانستان، األ

ة يف العفوو  ال بعد الثورإومل خيرج من السجن  ،بعشرات السنوات كم الي ح .1003
 .1022 كانون ثاين/يناير 10العام يف 
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أحد القيادات الشابة، إىل جان  القيوادة   ،1وسليم القنطري )أبو أيوب التونسي(
الشراية، ممثلة بالشيخ اخلطي  اإلدريسي. لكن رغم هذا التحورك فقود رفوض    

لعال القانوين، وكأن التيوار مل يسوتطع   لأصحاب هذه الندوة التقدم بطل  إتن 
 يزال يتلاس طريق  بني أمس  وغده.استيعاب التحوالت املتساراة بعد الثورة، وما 

توض  هذه التطورات جبالء أن هناك نقلة ملاوسة الى املسوتو  الفكوري   
والتنظياي للجاااات السلفية؛ إت ختلت هذه اجلاااات ان أهم أطروحاهتا اخلاصة 
مبقاتلة احلكام احملليني، ومن مث ااتبار أن تونس أرض داوة وليست أرض جهواد.  

كرة التنظيم، وتكوين أحزاب سياسية ومنظاات داوية وخدمية، كاا أن قبوهلم بف
يشكل نقلة أخر  يف استيعاب الواقع والتعامل مع . ولكن تظل التجربة العاليوة  
هلذه التيارات هي حمك خياراهتا السياسية، واختات قرارات ختتلف اون توجهوات   

ليت ال تترت  اليها املراحل السابقة، اليت كانت تستند إىل الفتاو  وآراء الشيوخ ا
التزامات، كاا هو احلال اآلن بعد تكوين األحزاب السياسية والتعامل مع الشوأن  

 اليومي للسياسة العالية املرتبطة باملصاحل العامة للشع .

 التيار السلفي في تونس: مساحا  رمادية
زالت هناك بعض  الى الرغم من التحّوالت يف مواقف السلفيني يف تونس، ما

يا اليت حتتاج إما لوضوح يف الرؤية، أو إشااًة وانتشارًا داخل هذا التيار حىت القضا
تصب  ثقافة مشتركة بني كل أنصاره، وال يتأتى مثل هذا الطور إال مبنهج تعلياوي  
تربوي ألاضاء اجلاااة، حىت يتوحد فهاها وخطاهبا، وتنتقل من حركوة منوابر   

الواقع التونسي الذي تعقيدات ، تقدر ىل حركة شاملة للبناءإاظ وهتديد ووايد وو
تتعامل مع . ومن أهم هذه القضايا ما يتعلق باخلطاب العام، واملاارسة السياسوية،  
والقبول بالتعدد، وقضية التكفري، ونفي احلق يف االخوتالف، وتصورفات غوري    
منسجاة مع اإلشارات اإلجيابية الكثيفة اليت يرسلها هذا التيار باسوتارار. ورمبوا   

عز  هذا لطبيعة التيار قبل الثورة، وأن  مل يكن تنظياًا واحدًا باملعىن املعروف، بل ُي
ابارة ان جماواة تيارات معزولة ان بعضها، ال جتاعها مرجعية فكرية واحدة وال 

                                                 
لكن  سراان ما انسح  من هذا التنظيم  ،نصار الشريعةأبرز يف البداية كقيادي ثاين يف  1

 خالفات. داخل  منبسب  ما برز 
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قيادة واحدة؛ كاا ميكن أن ُيفسَّر تلك باخلاصية االنتقالية اليت تطبع كل القو  يف 
من املهم التعامل مع هذا االنتقال داخل التيار السولفي   تونس ما بعد الثورة. لكن

اجلهادي حىت ال يهدد اوامل جناح التجربة السياسية احلديثة، جبر البالد إىل حالوة  
من العنف السياسي )كاا حدث يف بئر الي بن خليفة، وقرب الروحية، والسفارة 

السلفي مطالو    لذلك، فإن التيار .1بوي(، وجبل الشعاناألمريكية، ودوار هيشر
بتجذير منهج العال السلاي الذي بات يتوخاه منذ مودة، ويتجنو  اخلطواب    

ال  إىل منواتج  نووز املتوتر، الذي يستحث خماوف التونسيني من اال التحريضي
لتيوار السولفي اجلهوادي أن    إىل اجمتاعية فوضوية وفاشلة. واألمر البيِّن بالنسبة 

بالواقع، واحتورام  بوي سية، واالحتكاك اإلجيااالندماج يف املنظومة اجملتاعية التون
القوانني املنظاة للحياة العامة، سيفت  أمام  فرصًا كبرية ملضاافة فااليت  وتوأثريه  

 وتطوير أفكاره.

                                                 
من واجليش وأسفرت ان ضحايا من قوات األ ،كلها حمطات شهدت مواجهات انيفة 1

ية جهة سولفية صوراحة هوذه    أمل تتنب  .ى السواء، الومن اجلان  السلفي اجلهادي
واهتوام   ،وحىت ااتبوارهم شوهداء   ،ال من تعاطف مع ضحاياها السلفينيإ ،العاليات

وهو ما يعكس حالة املخاض اليت يعيشوها التيوار    ؛حلكومة باملبالغة يف استعاال القوةا
 .يعد يستطيع جتاهلها ومتغريات الواقع اليت مل ،بني ثقافت  التقليدية التحريضيةالسلفي 
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 الفصل الثالث عشر

 

 حسن األشرف

  

                                                 
 باحث متخصص يف احلركات اإلسالمية. 
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موع  وظفت ادد من الدول اليت حكات املغرب السلفية يف سيا  تعاطيهوا  
األوضاع االجتاااية والسياسية والدينية السائدة، حيث جعل ادد مون األموراء   

مقاوموة  مواجهوة اخلصووم أو   حيث مهم املغاربة الوى   قويًا حمركًامنها والقادة 
وُيعز  التشابك اللصيق احلاصل بني الفكر السلفي وتاريخ املغرب إىل . االستعاار

يف قل  موجوات   مقوالت وأشخاصًا هاحضورو، ومكانًا ارتباط السلفية، زمانًا
التحرر واالنعتا  من ربقة االحتالل الذي جثم الى صدور املغاربة فترة من الدهر، 

تتقو  مبا لعبت  من أدوار تارخيية، دون أن حتظى رغم تلك  املغربيةما جعل السلفية 
 .حبااية الدولة يف مناسبات ظهر فيها سلفيون يف مواجهة اخلط الرمسي للسلطة

انطلقت السلفية يف املغرب، دون أية تصنيفات أو تقسياات، خالل حكوم  
دولة املرابطني، غري أهنا برزت أكثر يف اصر الدولة العلوية اليت حتكم البالد منوذ  

. مث إن اوامل التاريخ وسياقات اجلهاد ضد احملتل للحصول وال تزال مئات السنني
فكر ديين واقدي استاد أصول  الرئيسة وحَّدت السلفية املغربية ك ،الى االستقالل

بْيوَد أن   يف القرن الثامن اشر وما بعوده.  من داوة الشيخ حماد بن ابد الوهاب
إىل  ،بعد معركة نيل االسوتقالل  ،اوامل السياسة والتحوالت االجتاااية أفضت

وتشرتمها إىل حركات ورموز أكثر منها إىل تيارات باملعىن  ،متز  الوحدة السلفية
 للكلاة. وتجيالنا

 :النشأو والتاريخ
 ،1تعود النشأة األوىل حلركة السلفية باملغرب، حبس  ادد من املوؤرخني 

إىل اصر الدولة املرابطية خالل الفترة الزمنية املاتدة بني هناية القرن احلوادي  
                                                 

 تواريخ  يف الناصري، االستقصا خالد بن أمحد كتاب إىل السيا  هذا يف الرجوع ميكن 1
 ابد بن حماد وإىل ؛1 ج (،2777 )دار الكتاب: الدار البيضاء، 3 ط األقصى، املغرب
 للنشور،  توبقوال  الدار البيضاء: داراملوحدين ) اهد يف والفنون العلوم املنوين، اهلادي
2780،) 100-114. 
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املرابطون بأهنم كوانوا الوى    وقد ارفاشر إىل منتصف القرن الثاين اشر. 
ذه  املالكي يف حماربتهم للتصوف والبودع الويت كوانوا    عقيدة السلفية واملال

حامد بوي ومن تلك إادامهم لكتاب "إحياء الوم الدين" أل ؛1يعتربوهنا منكرة
ااتبوار أن الكتواب يوروج    الى  ،2القائد يوسف بن تاشفني بأمر منالغزايل 

ا  ، فياا تقول روايات تارخيية أخر  بأن إحروالصوفية معتقدًا للشافعية مذهبًا
احلركوة  تكون  مل . وفاة ابن تاشفني منثالث سنوات بعد هذا الكتاب وقع 

السلفية يف دولة املرابطني سلفية باملعىن املتداول حاليا، بول اقيودة راسوخة    
بضرورة اتباع السلف الصاحل واالقتداء بالقرون الثالثة املفضلة الويت يسوايها   

اد السلفي أمريهوم ابون   العلااء "قرون السلف"، وكان رأسهم يف هذا االاتق
أنو   بالذي وصف  لسان الدين بن اخلطي  يف كتاب "احللل املوشية"  ،تاشفني

"رجل فاضل، حات ، زاهد، ازيز النفس، يني  إىل اخلري والصوالح، كوثري   
اخلوف من اهلل از وجل، وكان يفضل الفقهاء، ويعظم العلاواء، ويصورف   

 ".األمور إليهم، ويأخذ فيها برأيهم
الويت شوهد    ،3دائرة احلكم بعد سقوط املرابطني إىل الدولة املوحديةانتقلت 

املغرب إبان حكاها تقهقر املاارسات السلفية، وقيام أفكار واقائد مناقضة هلوا،  
 تلف ااا كان سوائداً خت ،ذه الدولة يف أتهان الناسجديدة هلخ مذهبية يترس هبدف

السابقة من خوالل تورويج    سح  املشرواية الدنية من الدولةولزمن املرابطني، 
ااد التوج  السلفي إىل "ألق " املاضي يف  ،ومبجيء الدولة العلوية. العقيدة األشعرية

بن تاشفني، حيث اال السلطان حماد بن ابد اهلل وابن  السولطان املووىل   ااهد 
كان حماد بون ابود اهلل، الوذي     .4سلياان الى نصرة املذه  السلفي يف البالد

                                                 
 الفنك، الوسيط )الدار البيضاء: منشورات العصر يفبوي املغر اجملتاع تاريخ حماد قبلي، 1

2775،) 83. 
 .2 ج اللبناين(، الكتاب دار )بريوت:بوي املغر كنون، النبوغ اهلل ابد 2

 ،"املسولاني  أموري " بلق  واشتهر املرابطية، الدولة ملوك ثاين هو تاشفني، بن يوسف 
 .اإلسالمي الغرب يف إمرباطورية أول وأسس

 حكاوت  إسالمية دولة وهي املرابطية؛ الدولة انتهاء أاقاب يف املوحدية برزت الدولة 3
 .تومرت بن حماد يد م الى2137 إىل 2212 سنوات واألندلس املغرب بالد

 السياسي، االجتااع لعلم املغربية اجمللة غرب:باملغرب )امل الوهابية خملص السبيت، السلفية 4
2773،) 7. 
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، حيض الناس الى موذه  السولف   هو2104إىل  2272  من امتدت فترة حكا
الذي كان حيرص  ،هج  ابن  املوىل سلياانتناواالبتعاد ان البدع املنتشرة، وهو ما 

الى تدبيج اخلط  خلطباء املساجد، حيذر فيها من اتباع أهل البدع واالجتااع يف 
 صاحل.مواسم الغناء والرقص، ويوصي فيها باقتفاء أثر اقيدة السلف ال

 :وطنية تكافح االستعمار - سلفية
خالل النصف األول من القرن العشورين خاصوة،    بوي،كان اجملتاع املغر

يعاين من األمية واجلهل، بسب  قلة املدارس واملعاهد التعلياية وضوعف البنيوة   
 سواهم فيو    واخلرافوة،  البدع سيطرة مناخ منان  التحتية االقتصادية، فضاًل

الى البالد  ظهرت باملغرب، خالل فترة إاالن فرنسا احلااية .االستعاار الفرنسي
2721يف 

سلفية ميكن نعتها بالوطنية، كوهنا ترارات يف بيئة وظروف سياسية  ،1
مطلع القرن  سلفية اليها تبين القضية الوطنية. ومبكن القول إنواجتاااية أملت 

اجلهول واخلرافوات   األول يف حماربة  ىجتل العشرين اشتغلت يف اجتاهني رئيسني:
أما الثاين فتاثل يف مقاومة االسوتعاارين الفرنسوي    ؛2املرتبطة بالطر  الصوفية

 الوذي كرسو   واإلسباين بالداوة إىل مكافحة االستالب الثقايف واحلضواري  
 .االحتالل

انشغلت السلفية الوطنية، أو اإلصالحية كاا يسايها البعض، بقضايا هتوم  
وية الثقافية من خماطر التغري  النواجم اون هيانوة    التعليم والتربية وصيانة اهل

احلضارة الغالبة، أي االستعاار الفرنسي وسط وشر  وغرب البالد واإلسباين يف 
الشاال واجلنوب، والدفاع ان اقيدة اإلسالم وتنقيتها من الشوائ  اليت حلقت 

وبرزت رموز وشخصيات كانت  .من يوصفون باملبتداة والصوفيني قبلهبا من 
رائدة يف الداوة السلفية الوطنية واإلصالحية، ارتبطت فكريا باحلركة الوطنية اليت 

وحماود املختوار    ،3قاومت االستعاار الفرنسي، منهم الزايم اوالل الفاسوي  
                                                 

 حصول إىل واستار ،2721 آتار/مارس 30 يف املغرب الى احلااية نظام فرنسا فرضت 1
 .2783 اام استقالل  الى املغرب

 .كثري وغريمها والقادرية، التيجانية الطريقة أشهرها 2
 الفكور  رواد أحد وهو هو،2347 سنة وتويف هو،2313 اام ولد الفاسي االل حماد 3

 .الفرنسي االحتالل ومقاومة التحرر حركة وقاد اإلسالمي،
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 .3العلويبوي وحماد بلعر ،2وأبو شعي  الدكايل ،1السوسي
ل أن تنوال  مبوازاة القادة العسكريني يف امليدان، الذين كانوا يناضلون من أج

البالد استقالهلا، مل يكن ُبدُّ أمام القادة الفكريني واملصلحني السلفيني سو  بوث  
 ااتبارهاحلااسة بالكلاة واخلطابة يف صفوف املغاربة، من خالل تصوير االستعاار ب

اخلطر الداهم الذي ميس كرامتهم وينال من مسعتهم، ويهودد هويتوهم وميوز     
يف  ،جتاع أكثر مما تفور   ،ىل السلفية وحدة مرجعيةالداوة إ مثلتوحدهتم. هلذا 

يفتقد املقودرات  الى مفاصل احلياة يف بلد  يةسيا  تارخيي اتسم بسيطرة استعاار
 التعلياية والصنااية.

 :سلفية علمية تحارب القبور
بعد جناح السلفية "الوطنية" يف إتكاء احلااسة وسط املغاربة من أجول صوون   

 السويطرة مُلستعِار الفرنسي، وبعد نيل البالد استقالهلا مون  "األرض والعرض" إزاء ا
ظهر ما اصُطل  الي  "السلفية العلاية" الى يد مون يعتوربه   ي، بدأ 2783األجنبية اام 

كاا أن هناك  .4الكثريون رائد أو أب السلفية باملغرب، الشيخ حماد تقي الدين اهلاليل
رائد السولفية   تلاذت .عية املشرقية إىل البالدمن ينس  إلي  إدخال السلفية املتأثرة باملرج

 ؛الى يد مشايخ يف مصر واجلزائر والعرا  واملالكة العربية السوعودية  بالعلاية باملغر
 امللوك ابود العزيوز    ، الذي كت  يوصييف السعودية حماد رشيد رضاحيث لقي 

محول   .فا ""إن تقي الدين اهلاليل أفضل من جاءكم من الااء اآل قائاًل ب ، سعود آل
ليعوود   ،دخره من مشايخ والااء املدرسة السلفية "الوهابية"ازاده السلفي الذي  اليلاهل

 .هبا وحياول استنباهتا يف التربة املغربية بداية من أواخر ستينات القرن املاضي
                                                 

 ديون،  ورجل مؤرخ وهو ،2353 يف وتويف هو،2325 يف ولد السوسي، املختار حماد 1
 .لألوقاف وزيرا ملغرب استقالل بعد واني

 فقيو   هوو و ،2737 سنة وتويف ،2575 اام ولد الدكايل، الرمحان ابد بن شعي  أبو 2
 .بارزة دينية وظائف توىل وحمدث،

 بعلا  ارف املغرب، تاريخ يف البارزة العلاية الوجوه أحد هو العلوي،بوي بلعر حماد 3
 .2734 سنة وتويف 2550 يف ولد .الغزير

 توويف يف  املعاصر، وقود  املغرب إىل السلفية أدخل من أول اهلاليل الدين تقي يعترب من هناك 4
 .اإلجنليزية اللغة إىل البخاري صحي  ترمجة أااال  أبرز من بارع، ولغوي وهو حمدث م،2757
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مسيت السلفية يف وقت اهلاليل "الاية" لكوهنا انضبطت بواملراجع السولفية   
ن سلفيي هذا التيار ركزوا الى النهل من العلوم الفقهيوة  مبصر والسعودية، كاا أ

نأوا بأنفسهم ان اخلوض يف املعارك السياسية أو االخنراط يف و، والعقدية خصوصًا
من البدع اليت ال جيووز للاسولم أن    معتربين تلكخمتلف اجلاعيات واألحزاب، 

من كول   فيًاينشغل هبا ان الكد يف طل  العلوم الشراية خاصة الم التوحيد صا
وارتكزت الداوة السلفية "العلاية"، اليت أسسها الشيخ اهلاليل، الوى   .الشوائ 
شويوع اخلرافوات واملاارسوات    وحماربة شرك القبور يف اثل تت أساسيةمبادئ 

مظاهر العبودية لغري اهلل، والتاسك حبرفية النصوص الدينية ما ااتربوه "اجلاهلية"، و
سنن السلف الصاحل يف أقواهلم وأفعاهلم واالبتعاد ااوا  من قرآن وُسنة، واالقتداء ب

 .ابتعدوا ان 

 :سلفية جوادية
الذي شهد  ،بعد سنوات من استقالل املغرب، وحتديدا خالل اقد الثاانينات

اجلهاد األفغاين ضد االحتاد السوفييت، دخلت السلفية املغربية منعطفوات جديودة   
اد يف األراضي األفغانية، حتت لواء موا  الباب لعدد من السلفيني حينها للجه وفت 

 مدفواني بأفكار واقائد سلفية باتت تتشوكل شويئاً   ،1"األفغان العرب" مسي بو
، وتداو أساسا إىل طرد األجان  املعتدين من أراضي اإلسالم، والذود اون  فشيئًا

الويت ُنِعتوت    ،هوذه السولفية  . راية اإلميان باجلهاد بالنفس والسوالح واملوال  
تقوَّت  يف بالد املسلاني،هادية"، كانت رأسها ترنو دوما إىل بؤر الصراع "اجل بو

أكثر وتزايد أتبااها املتحاسون للدفاع ان بالد املسلاني بعد حرب اخلليج األوىل 
إىل متايز واضو  يف   توجهات السلفيني اجلهادينيأفضت . 2772الى العرا  سنة 

املسولاني  ألة استعانة احُلكوام  الصف السلفي باملغرب، خاصة يف املوقف من مس
 ينيكري، االستعانة باألم، خصوصًاويف هذه احلالة ؛بالقوات األجنبية لقتال املسلاني

برز تيار ير  حرمة هذا الفعل، جتسد يف السلفية اليت وقد لشن حرب الى العرا . 
                                                 

 ضد األفغان جان  إىل" اجلهاد" باب الثاانينات يف السلطات هلم فتحت املغاربة، األفغان 1
 األفغوان  بشويخ  يلق  والذي حفص، أبو الشيخ والد بينهم ومن السوفيايت، االحتالل
 .أفغانستان إىل املغاربة هتجري بتهاة واتسن مخس ااتقل أن وسبق املغاربة،
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م ملبدأ ادم اخلروج ان احلواك  ُوصفت إاالميا باجلهادية، بيناا ظل تيار آخر وفيًا
ووجوب طاات  يف أوامره وقرارات ، وهو التيار الذي بوات ُيوصوف بالسولفية    

 .التقليدية
مغربية أالن سلفيو التيار "اجلهادي" رفضهم الواض  إلرسال قوات اسكرية 

، ووقع بعضهم الى بيان يتضوان  حرب اخلليج األوىلكية يف ريلدام القوات األم
فياا  ؛للقوات الغازية للعرا  ،  كان"فتو " تنص الى حترمي مد يد العون بأي وج

التزم سلفيون آخرون من املنتسبني للتيار التقليدي موقف نظرائهم يف السعودية ممن 
كرست تداايات هذه  .يف احلرب ضد املسلم "الظامل"بوي أجازوا االستعانة باألجن

احلرب بشكل جلي الفروقات األيديولوجية بني تيار ُساي باجلهادي وآخر ُسواي  
 22أحوداث   ، كوان لتقليدي، لكن ما زاد من حدة االختالف بني االجتواهني با

 موؤزراً  نصرًا آنذاكاليت ااتربها فريق من السلفيني اجلهاديني  1002 أيلول/سبتارب
ووصف بعضهم أسامة بن الدن بأنو    ".الصليبية"للاسلاني واقوبة إهلية ألمريكا 

الثاين )السلفية التقليديوة( إىل  بيناا ته  الفريق  ؛من القرن العشرين"بوي "صحا
 .أن ما حدث يف اقر دار أمريكا ااتداء شنيع الى األنفس ال مسوغات شراية ل 

 :أحداث مفصلية
يف  بأقل من سنتني، وحتديوداً  1002 أيلول/سبتارببعد أحداث شهد املغرب، 

كانت ل  تداايات هائلة الى اجلسم السلفي  ،1مفصليا ، حدثًا1003 أيار/وماي 23
بالسلفية اجلهاديوة،  مبا يساى بالبالد، خاصة الى من ارتبطت أمساؤهم ومواقفهم 

رغم أن  لق  يرفض  هؤالء، ويعتربون  مصطلحا "ابن سفاح" ال غوري اختراتو    
التفجريات اليت ارفتها ف .وسائل اإلاالم وأجهزة األمن لإلمعان يف "اإلساءة" إليهم

لكن إلقاء السولطات   ؛لسلفيني باملغرباستنكرها معظم ا 1003الدار البيضاء يف 
الويت   ،األمنية القبض الى ادد من الشباب املتهم بارتكواب هوذه الوتفجريات   

                                                 
 شباب بضعة قام حيث ،1003 أيار/مايو 23 اجلاعة يوم البيضاء الدار وقعت تفجريات 1

 اليهوديوة،  املقربة قرب وأيضا اإلسباين، املطعم مثل األماكن بعض يف أنفسهم بتفجري
 الشوباب  مون  تاملئوا  ااتقال تبعها املفجرون، فيهم مبن قتيال، 48 حصيلتها وكانت
 .السلفي
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، جعلت أصابع االهتام ُتوج  إىل التيار السلفي "اجلهادي"، وفندقًا استهدفت مطعاًا
حسن الكتاين وأبو حفص واار احلدوشوي   ، مثلوخاصة بعض رموزه ومشاخي 

بتهاة التأطري املعنوي ألااال "اإلرهاب" من خوالل   ،1والشاتيل وحماد الفزازي
كاا ااتقل مئات الشباب السلفيني لكووهنم   .الدروس واملوااظ اليت كانوا يلقوهنا

 .من أتباع رموز هذا التيار
الوذين  شرسة الى سلفيي التيوار اجلهوادي،    شنت السلطات األمنية حربًا

ت ضدهم أحكام ااتربها الكثريون قاسية، واملعتقالت، وصدر سجونامتألت هبم ال
ونال مشايخ السلفية اجلهادية  .وأكثرها املؤبد أو اإلادام ،كان أقلها اشر سنوات

ويف خضوم   .تراوحت بني العشرين والثالثني ااما ،حصتهم من مدد سجن طويلة
إدخال املئات من سلفيي هذا التيار إىل غياه  السجون شهدت املنطقوة العربيوة   

ا سياسية هائلة غريت مالم  ادد من البلدان، متثلت فياا اصوطل  اليو    أحداث
الذي أطاح بأنظاة تونس ومصر وليبيا واليان، كاا اضطر  بوي،"الربيع" العر بو

 10املغرب إىل إجراء إصالحات سياسية استجابة لضغط الشارع ومطال  حركوة  
ستبداد، وطالبت بنظوام  اليت دات إىل حماربة الفساد والقطع مع اال ،2شباط/فرباير

وكان لعاملْي العيش يف السجون وريواح   .ملكي برملاين يسود في  امللك وال حيكم
                                                 

 ااموًا،  30بالسجن  وحكم الي  البيضاء، تفجريات بعد ااتقل سلفي، دااية الفزازي، 1
 .1022 نيسان/أبريل يف ملكيا افوا ونال

 لكن  البيضاء، تفجريات قبل وااتقل والسعودية، أمريكا يف درس سلفي دااية الكتاين، 
 حيظوى  أن قبل ،10 إىل ختفيضها مت ااام 30بالسجن  اإلرهاب قانون خبلفية حكم الي 

 .ملكي بعفو أيضا هو
 الشراية، العلوم يف إجازة 45 ول  الفق ، درس احلدوشي، اار الفضل أبو هو احلدوشي، 

 .ملكي بعفو ان  وأفرج ااما، 30بالسجن  الي  حكم
 جموالس  م، وحضر2774 يف ولد حفص، أبو الوهاب ابد حماد رفيقي هو حفص، أبو 

 .الحقًا وااتقل مبكرا اخلطابة منرب ااتلى. اهلاليل الدين تقي
 التساية، هذه من يتربأون أهنم غري اجلهادية، السلفية مبشايخ يلقبون وغريهم هؤالء مجيع 

 .اإلاالم ووسائل األمنية األجهزة ان صادرة تساية أهنا بداو 
 بوي،العر يعالرب مع بدايات انطلقت شباط، حركة شبابية احتجاجية/فرباير 10 حركة 2

 وأحوزاب  هيئوات  إىل ينتسوبون  السياسية، التيارات خمتلف من شباب طال  حيث
 ومن البالد، يف اايقة بإصالحات بالقيام السلطات متحزبني، غري وآخرون ومجااات،

 .برملاين ملكي نظام وإقامة الفساد، حماربة تلك
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سوواء   ،الثورات العربية أكرب األثر يف حدوث حتوالت حمورية طالت البنية السلفية
فكل منهاا غري من مواقف   ؛تلك اليت تنعت باجلهادية أو تلك اليت توصم بالتقليدية

يت حكات توجهاهتاا األيديولوجية والعقائدية، وهو ما أحودث رجوة   السابقة ال
 .خلخلت األحكام اجلاهزة السابقة بوي،كرب  يف العقل السلفي املغر

 :البنية االجتماعية والجغرافية للسلفيين
ظلت السلطات املغربية، خالل الثاانينات والتسعينات من القورن املاضوي،   

الراحل إدريس البصري، تستخدم الورقة السلفية  وبالتحديد يف فترة وزير الداخلية
خصوصا يف حماصرة إشعاع مجااوة  و ؛يف مواجهة تيارات سياسية ومذهبية أخر 

اليت كانت تستاد توهجها من زاياها الروحي الراحول ابود    ،العدل واإلحسان
الى امللك الراحل احلسن الثاين اندما بعث  األخري ال سياا بعد مترد ،السالم ياسني

  برسالة شهرية بعنوان "اإلسالم أو الطوفان"، يوصي  فيها بالعاول بالشوريعة   يلإ
امتود مسواح السولطات     .اهلالكسيكون مصريه ومصري البالد  أناإلسالمية أو 

للسلفيني هبوامش من احلرية سنوات كثرية خالل اقدي الثاانينات والتسوعينات،  
ن السلفيني مباشورة بعود   غري أن تلك السياسة بدأت تنقل  ضد قطاع اريض م

، لتتجنود  1002إاالن الواليات املتحدة األمريكية احلرب الى "اإلرهاب" سونة  
الى السولم   تعتربهم إرهابيني يشكلون خطرًاباتت السلطات املغربية للتربص مبن 

 .وخارجها واألمن داخل البالد
 أظهرت ااتقاالت السلفيني بعيد تفجريات الدار البيضواء نوايوة الطبقوة   
االجتاااية اليت ينتس  إليها الشباب السولفي املوؤمن بفكورة اجلهواد ضود      

فأغل  السلفيني داخل السجون وخارجها، رغم  ؛"الطاغوت"، واحلكم بشريعة اهلل
ادم وجود إحصائيات رمسية تثبت تلك، ينتاون إىل أسر فقرية ومن توي الدخل 

ة العلم الشراي الصوغار،  ويعال معظم السلفيني، خاصة من األتباع وطلب .احملدود
ااتقادهم بأن االشوتغال يف   منها أواًل ،ة غري نظامية، ألسباب كثريةبسيطيف مهن 

ألن هوذه   ،وثانيواً  .قد يصل إىل "احلرام" اند بعضهمو ،القطاع الرمسي "مشبوه"
حورة ال   امهن بااتبارهامن احلركة واالجتااع فياا بينهم،  املهن تتي  هلم هامشًا

بالتايل الى توفري أوقات كافية لاللتقاء تساادهم ، ومفروضًا يوميًا مًاتستوج  نظا
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يف جماواوات   ينعزلوون من السلفيني  وممارسة أنشطتهم العقدية، خاصة أن اددًا
تكاد تكون أشب  بالطوائف اليت يصع  الى من ال ينتاوي إلويهم أن يقتحاهوا    

م وتياراهتم، يف األحياء واسع من السلفيني، مبختلف حركاهت قطاعوينتشر  .بسهولة
الفقرية واهلامشية للادن، حيث جيد االجتاه السلفي ضالت  أكثر من أيوة أرضوية   
اجتاااية أخر ، دون أن مينع هذا وجود سلفيني من أصحاب األموال والثروات، 

 .بيد أهنم يعدون يف حكم األقلية
زيوع  التو ، تودرس وبالرغم من غياب كامل إلحصائيات أو معطيات ميدانية

ُتعَرف بكوهنا "معاقل" للسولفية  باتت بعينها  اجلغرايف للسلفيني باملغرب، فإن مدنًا
 ،مثال، اشتهرت بكوهنا معقل رئيسي للسلفية التقليديوة  ،. فادينة مراكشاملغربية

بااتبار أن هذه املدينة هي مقر إقامة املغراوي وأنشطت  يف ُدور القرآن، بيناا ُتعرف 
تكثر فيها السلفية تات التوج   بكوهنا مدنًا ،أو تطوان أو سال ،مثاًل ،مدينة طنجة
 اجلهادي.

  :تأثير السجون والثورا  على السلفيا  المغربية
 ،التيار السلفي "اجلهوادي"  بدأت، يف أوساط مع مرور أوىل سنوات السجن

. وقدم بعضهم همورموز همبعض "املراجعات" الفكرية اليت باشرها ادد من مشاخي
رباءهتم من هتاة العنف اليت تدفع بحسن نيتهم و عرب انات للسلطات املعنية تمبادر

وقود   .ألصقت هبم، حىت قبل أن تندلع الثورات العربية يف تونس ومصر وغريمهوا 
ممثلني اون  ، جلسات وحوارات بني 1003توالت طيلة تلك السنوات، ابتداء من 

لف الشائك، خاصة بعود أن  الدولة وسلفيي السجون من أجل إجياد حلول هلذا امل
قوع  قد واقتنعت الدولة بأن هناك أخطاء كثرية ارتكبت يف مقاربة هذه القضية. و

تقسيم السلفيني اجلهاديني املعتقلني إىل ثالثة أصناف: األول بريء من هتاة العنف 
هنل بالفعل من األفكار  ،واإلرهاب، والى رأسهم مشايخ السلفية اجلهادية. والثاين

، فوجبت مقارات  مبقاربة فكرية وإيديولوجية؛ فياا تورط أاضاء القسوم  املتشددة
 .الثالث يف الدماء، فلزمت حماكاتهم

فرصوة دااوت    ،، واتت التيار السلفي الذي ختلى ان العنوف 1022ويف 
دفوع السولطات   مركزه، حيث أد  احلراك السياسي واالجتاااي يف املغرب إىل 
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رار دستور جديد مين  صوالحيات واسوعة   بدأت بإق ،جراء إصالحات سياسيةإل
لرئيس احلكومة الى حساب صالحيات امللك. مث جاءت انتخابات برملانيوة أدت  
إىل فوز حزب العدالة والتناية تي املرجعية اإلسوالمية باألغلبيوة وقيادتو  ألول    

فووز اإلسوالميني   سوااد   .حكومة مشلت ائتالفا مع أحزاب يسوارية وميينيوة  
ان مطالبة الشارع ارب  ، فضاًلمن تونس ومصر واملغرب أيضًايف كل بوي االنتخا
حجة الى تقوية فرباير بإطال  سراح املعتقلني اإلسالميني والسياسيني،  10حركة 

 همفوافقت السلطات املختصة الى إطال  سراح ادد من ؛السلفيني داخل السجون
ان مشايخ السلفية:  افوًابوي ، بيناا من  العاهل املغرالعقوبة رغم ادم إمتام مدد

 وآخرين. ،حسن الكتاين وأبو حفص رفيقي وحماد الفزازي واار احلدوشي
رمزه األول الشيخ ممثال يف التيار السلفي "التقليدي"،  ، نأ يف الصف املقابل

بنفس  ان اخلوض يف معارك السياسة قدر اإلمكان،  ،1حماد ابد الرمحان املغراوي
متثلت يف مشاركة هوذا   ،املراقبني بأهنا "تارخيية"باستثناء خطوة ااُتربت من طرف 

 التيار ألول مرة يف االية التصويت الى الدستور باإلجياب، حيث مل يكن منتظوراً 
 ."نعم" من طرف هذا التيار الذي ير  وجوب طااة ويل األمر غري التصويت بو

 :السلفيون والربيع العربي
نها احلراك االجتاااي باملغرب، أثىن سلفيو السجون الى الثورات العربية، وم

ألهنوا  ويف إطال  سراحهم من السجون واملعوتقالت،   حامسًا كوهنا كانت سببًا
ثورات رفعت اإلسالميني إىل قاة السلطة بعد أن كانوا مضوطهدين يف بلوداهنم،   

، خاصة رموزهم ومشاخيهم ومل يترك سلفيو التيار اجلهادي .كاا يف تونس ومصر
 ،أزاحت اليتن، هذه الفرصة متر دون اإلشادة بالثورات العربية الذين جربوا السجو

"ظلاا وجورا كبريين كانا جامثني الى صدر الشعوب اإلسوالمية   ،حس  رأيهم
 تلكمبحاولة حضور الندوات واملؤمترات اليت تقام يف  الثورات مجيل ردوالعربية"، و

والفزازي والكتاين  البلدان من طرف جهات إسالمية، سلفية أو غريها. فأبو حفص
                                                 

 يكاول  أن قبل ملغربا يف ودرس م،2745 املغراوي اام الرمحان ابد حماد ولد الشيخ 1
 بسوب   حول  ضجة ثارت .اهلاليل الدين تقي الشيخ من بدام املنورة املدينة يف تعليا 
 .التاسعة سن يف القاصر الفتاة تزويج خبصوص ل  نسبت فتو 
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زاروا تونس ومصر من أجل تبادل اآلراء ووجهات النظر مع النشطاء اإلسوالميني  
 .هناك

الشيخ حماد الفزازي، الى سبيل املثال، وهو أحد أبورز الوجووه   وال خيفي 
السلفية باملغرب، تأييده للثورات العربية، ومباركت  لألنظاة اليت جاءت هبا ريواح  

 أن  شارك يف مؤمتر بتونس بعيد الثوورة التونسوية حوول    حىت بوي،الربيع العر
كاا أشاد بالتصويت الوى   .موضوع "دور العلااء والقيادة الشراية يف الثورات"

 ملصر بااتباره "أول رئيس أنتجت  الثورات العربية بإرادة شعبية". حماد مرسي رئيسًا
من الثورات العربية، الوى  املقابل، مل ُيبد التيار السلفي التقليدي مواقف النية يف 

موع   أكثر متاسواً بوي األقل الى املستو  اإلاالمي، لكن  أصب  بعد الربيع العر
فشوارك يف   تقاليوده؛ القضايا السياسية احمللية والدولية الكرب ، وتلك الى غري 

  أمام أتبااو  باإلجياب، كاا ترك اهلامش واسعًا 1022التصويت الى الدستور سنة 
تخابات التشريعية يف السنة تاهتا لفائدة مرشحي حوزب العدالوة   للتصويت يف االن

 .والتناية. ومن جهة أخر ، ابَّر ان رفض  اجلازم للحرب الفرنسية الى مايل

 :تقارب أم هدنة
خاصة، تغريت مواقف التيار بوي بعد مرحلة السجون، ومع بداية الربيع العر

ت اإلسالمية األخر  باملغرب، السلفي اجلهادي بشكل كبري إزاء التيارات واملكونا
مثل مجااة العدل واإلحسان وحركوة التوحيود    ،من مجااات وحركات إسالمية

حنو التوافق من امليول إىل   واًانوزأكثر فصار  ؛واإلصالح، وحزب العدالة والتناية
  مون بودالً مع التيارات اإلسالمية األخور   احلوار  ت لدي  فكرةالصراع، وبرز

الى تيوار   مسلطًا لفزازي، الذي كان قبل سنوات قليلة سوطًاا السجال واملناكفة.
حىت  ،بالسعودية وتلقي األموال من هناكبوي املغراوي، واهتا  باملواالة للتيار الوها

يلاز في  من مسعة املغراوي، غيِّور مواقفو     ،مساه "ااالء ال الااء" ًاأن  ألف كتاب
كاا أن  حث حزب العدالة  .هبشكل كبري ليتحدث باحترام ان هذا التيار ورموز

والتناية الى املضي يف طريق اإلصالح، وطل  من مجااوة العودل واإلحسوان    
سولفيي   عم املغراوي، من جهت ، صار أكثر تقاربًا .اجللوس للحوار ملصلحة البالد

بااتبوارهم   ،التيارات األخر ، وطال  بإطال  سراح اناصر السلفية اجلهاديوة 
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مع مجااوة العودل    والظلم انهم"، كاا أبد  تقاربًا "مظلومني جي  رفع احليف
 ها يف السابق بالضاللة والبداة.رمياليت كان ي ،واإلحسان

هذه املتغريات يف مواقف هذين التيارين السلفيني باملغرب العديد مون  جعلت 
 احملللني يرون أن سلفيات املغرب باتت تتج  إىل التخلي ان التكفري والنظر إجيابيواً 

ال السياسي ورفض العنف. فكل من التيار اجلهادي والتقليودي مل يعود   إىل الع
يرفض باملطلق العال السياسي، وإن كان األول يسعى حنو املشواركة السياسوية   

كالشيخني  ،ة، حيث انتظم بعض رموزه يف مجعية مسيت جباعية "البصرية"اايواجلا
زب سياسوي  أبو حفص وحسن الكتاين. من جهة أخر ، انضم أبو حفص إىل ح

يداى "النهضة والفضيلة"، فياا ظل الفزازي يتحدث منذ أشهر ان نيت  يف تأسيس 
مجعية داوية بَنفدس سياسي لتتحول بعد تلك إىل مجعية سياسية بَنفدس داوي. أما 
احلدوشي فاا يزال الى موقف  الذي ال ير  جدو  من االخنوراط يف اجلاعيوات   

اين من التيار التقليودي يف تركيوزه الوى    واألحزاب. من جهت ، يستار الشق الث
 .حتصيل العلم الشراي وخدمة القرآن الكرمي

يلتقي هذا التحول مع تقليد طبع تعامل السلطة املغربية مع التيار اإلسوالمي  
والسلفي الى وج  اخلصوص، يتاثل يف تغلي  سياسية االحتواء واإلدماج  ااومًا

هنوج  بوي االجتاه مع اختيار العرش املغر الى سياسة املواجهة والصدام. وتعزز هذا
اليت طالبت يف سيا  الثوورات العربيوة    ،فرباير 10اإلصالح يف التعامل مع حركة 

بالدميقراطية والقضاء الى الفساد. ولذلك فإن االجتاه الغال  الذي سيطبع مستقبل 
السلفيني يف املغرب هو االندماج بكل ما يعني  تلك من تأثريات الوى خطواهبم   

هم، حيث سيايلون إىل تغلي  الطابع الوطين الى حساب البعد األمموي،  هياكلو
 .والعال السلاي الى العنف والقبول باالختالفات الفكرية
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سولفي"، الوذي   تعيش دول الساحل أزمات متعددة، أبرزها أزمة "الزمن ال
وضع بصاات  الدامية الى حياة هذه الدول بشكل خميف منذ ادة سنوات، موثريًا  
أسئلة متعددة يف جماالت السياسة اليت أااد تشكيلها، واألمن الذي استنفر حملاربوة  
تنظياات متاوجة كسالسل رمال الصحراء، والدين الذي جيعل من  مقاتلو السلفية 

ًا للتنازع. إن دراسة املشهد السولفي يف منطقوة   وخصومهم الى حد سواء ميدان
الصحراء تستداي بالضرورة احلفر حول اجلذور التارخيية والفكرية ملا بات يعرف 
بظاهرة التطرف الديين وروافدها الثقافية وم الهتا املتوقعة. وليس من اإلجحواف  

فية يف منطقوة  القول إن احلركة السلفية اجلزائرية متثل الرافد األبرز للحركات السل
الساحل اإلفريقي؛ فقد خرج من معطف السلفية اجلزائرية أغل ، إن مل نقل، كل 
التنظياات السلفية النشطة يف منطقة الساحل. وليس مثة شك أن قوادة السولفية   
 املقاتلة )اجلزائرية(، مثلوا األساتذة األول لتنظياات السلفية اجلهادية يف الساحل.  

سة احلركات السلفية يف منطقة الساحل، واجتاهاهتا تستهدف هذه الورقة درا
وتياراهتا املختلفة يف كل من موريتانيا، ونيجرييا، والنيجور، وتوأثريات السولفية    
اجلزائرية الى هذه التيارات من الناحية الفكرية والعالية؛ كاا تعال الورقة الوى  

حماربوة الصووفية    دراسة اجتاهات احلركة السلفية يف إفريقيا الغربية، ودورهوا يف 
 مستقبل السلفية يف الساحل اإلفريقي يف ظل املراجعات الفكرية.ووالتشيع، 

 السلفية في موريتانيا: أجنحة متعددو ومرجعية واحدو
شهد منتصف الثاانينات من القرن املنصرم انطالقة لألفكوار واجلاااوات   

ات الطالب، وبدأت السلفية؛ حيث بدأ املعهد السعودي يف موريتانيا يف استقبال مئ
الكتابات تات "الرؤية الوهابية" تدخل الفضاء املعريف يف موريتانيا بشكل متزايود.  

يف نواكشوط كواحد مون   2777كان املعهد السعودي يف موريتانيا قد افتت  سنة 
مخسة معاهد تابعة جلامعة اإلمام حماد بن سعود خارج املالكة العربية السوعودية.  

لطالب من موريتانيا ودول مشال وغرب إفريقيا، قبل أن يتهاو   وظل املعهد قبلة ل
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وثقافوة  بوي نظام الرئيس املوريتاين األسبق معاوية ولد الطائع بنشر املذه  الوها
يف أوج صراا  مع احلركة اإلسالمية.  ،1003م من مث بغلق  يف اوق .الغلو والتشدد

ت يف احلركة السولفية، أبرزهوا   احلالة املوريتانية بني ادة اجتاها التاييز يفوميكن 
 ثالثة:

هتتم بشكل خاص مبناكفة احلركات الصووفية والفقهواء    السلفية العلمية:
الفروايني، دااية إىل االستاداد املباشر من الكتاب والسنة مصودرين وحيودين   
للتشريع. ومن أبرز ممثلي هذا االجتاه القاضي التقي ولود حماود ابود اهلل )ت.    

ولد اجدود، املعروف بوالنووي.   ا(، والشيخ حماد سيدي1022 تشرين أول/أكتوبر
وقد تعرض النووي لالاتقال مرارًا يف اهد الرئيس املوريتاين السابق ولد الطوايع،  

ليطلق سراح  هناية تلك السنة، وليعتقل مرة أخر  سونة   2774حيث ااتقل سنة 
ًا. ويعترب النووي ضان ااتقاالت اامة مشلت اإلخوان املسلاني والسلفيني مع 1008

أحد أهم الشخصيات السلفية العلاية يف العامل؛ حيث مت اختياره نائ  رئيس رابطة 
، 1020كانون الثواين  /الااء املسلاني خالل اجتاااها التأسيسي بالكويت يف يناير

ورابطة الااء املسلاني هي أبرز واجهات السلفية يف العوامل. هوذا، إضوافة إىل    
الشاار، الذي ااتقل مرارًا، كاا ااتقول معو    بمحد، امللق  الدكتور حماد ولد أ

األستات أمحد مزيد ولد ابد احلق، وهو من أبرز وجوه السلفية العلاية يف موريتانيا. 
وتعترب مجعية الرب للداوة واإلصالح واجهة هلذا التيار حاليًا يف موريتانيا؛ وقد شغل 

اية يف موريتانيا بعالقاهتا الوطيدة موع  وتتايز السلفية العل حماد ولد أمحد إدارهتا.
هيئات وشخصيات سلفية يف دول اخلليج، وخصوصًا الكويت والسعودية. كاوا  
تتايز بانتقادها املتواصل للنهج القتايل الذي ميارس  تنظويم القااودة يف املغورب    
اإلسالمي. وكثريًا ما دخلت يف مناكفات ونقاشوات موع بعوض اجلهواديني     

 املوريتانيني.
وهي األضعف حلد اآلن يف الساحة املوريتانية، وينشوط   سلفية املتسيسة:ال

أغل  رواد هذا التيار يف دام األنظاة السياسية املتعاقبة، ويتقاطع خطاب  يف كوثري  
ما يتعلق بواملواالة املطلقوة    من مفردات  مع ما بات ُيعرف باملدخلية خصوصًا يف

فية العلاية يف الرافد الفكري والعلاوي  للسلطة. وجتتاع السلفية املتسيسة مع السل
التياي( وإن متيزت باخنراطها يف العالية السياسية. ومن أبرز منظوري  بوي )الوها
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هذا الفصيل الشيخ أمحدو ولد ملرابط، إمام اجلامع السعودي الكبري يف موريتانيوا،  
د أطلق الذي يثري بني احلني واآلخر جداًل واسعًا بسب  مواقف  الداااة للسلطة. وق

قبل أشهر اسم "رئيس العال اإلسالمي" الى الرئيس املوريتاين احلايل حماد ولود  
 ابد العزيز.

: استهو  اجلهاد األفغاين يف وقت مبكر اددًا من معتنقوي  السلفية اجلهادية
الفكر السلفي يف موريتانيا، واخنرط بعض هؤالء يف أااال قتالية ضود االحوتالل   

م حتف  يف تلك املعارك؛ مثل املهنودس حيو  ولود    السوفيايت، حيث لقي بعضه
يف املواجهات املسلحة موع القووات    1001محدات، الذي قتل يف أفغانستان سنة 

األمريكية، وكان قد انضم حلركة طالبان قادمًا إىل أفغانستان من ليبيوا. وتسونم   
بوي أىل إبعض املوريتانيني مناص  االية يف تنظيم القاادة، كاا هو احلال بالنسبة 

حفص حمفوظ ولد الوالد، الذي يوصف بالرجل الثالث سابقًا يف تنظيم القااودة؛  
إضافة إىل املهندس املعتقل يف غوانتانامو حمادو ولد صالحي. وهناك اآلن أكثر من 

معتقاًل يف سجون موريتانيا، وج  إليهم األمون املوريتواين هتاوًا متعوددة،      40
 طف وغري تلك.كاإلرهاب والقتل ومحل السالح واخل

حركة التوحيد واجلهواد بغورب   يف ويعترب محاَده ولد حماد خريو، القيادي 
إفريقيا، وهي حركة حديثة النشأة، أحَد أبرز قيادات هذا التنظيم، إضافًة إىل ادٍد 
كبري من املوقوفني حاليًا يف سجون نواكشوط. أما الشاب حماد سوامل اجمللسوي،   

ر املدافعني ان النهج اجلهادي بأسلوب  احلواد يف  وهو مؤلف وشاار، فهو أحد أكث
الكتابة. وتعكس بعض كتابات ، املنشورة يف أكثر من موقع سلفي، رفضًا للحيواة  

قيم الدميقراطية إت طاملا أالن: "أن حماولة إدمواج السولفيني يف   لاملدنية املعاصرة، و
وأن السلفيني ما  سلك احلياة الدميقراطية، داوة للباطل، يرفضوهنا ويقفون ضدها،

كانت لتؤثر فيهم الداوات الرباقة اليت يطلقها الااء الدميقراطية، بعيدا ان فضواء  
الشريعة الساحة، والرمحة املهداة، فكان الواج  نصر الشريعة، ال جمورد رفوع   

غري أن الظاهرة اجلهادية استقطبت اددًا كبريًا من املوريتانيني، منوذ   .1الشعارات"
خول نظام الرئيس معاوية ولد الطايع يف مواجهة مفتوحة مع كول  ، ود1003بداية 

                                                 
حماد سامل بن حماد األمني اجمللسي، "السلفية والعلااء واحلقيقة املرة"، نص منشوور يف   1
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أطياف احلركات اإلسالمية. ويزداد خطر استقطاب القاادة للشباب السولفي يف  
، يف إقليم أزواد بشاايل مايل، وظهوور  1023موريتانيا مع األزمة اليت تفاقات، يف 

ىل أن أكثر من ثالثني قيادات موريتانية يف ساحة القتال. وتذه  مصادر إاالمية إ
سلفيًا موريتانيًا لقوا حتفهم خالل السنوات اخلاس املاضية يف معاقل تنظيم القاادة 

 أو خالل معارك مع جيوش دول الساحل.

 السلفية في إفريقيا الغربية: محاربة الصوفية والتشيع
 يتايز اإلسالم اإلفريقي بشكل اام بأن  إسالم صويف، مالكي، احتفايل، سلطوي،
مسامل، ويأخذ يف أحيان اديدة صبغة اهلوية القومية، وهو ما أخور ظهوور السولفية    
بأجنحتها املختلفة يف منطقة الساحل اإلفريقي وأسهم يف توتر العالقات بينوها وبوني   
رموز اإلسالم التقليدي ومؤسسات  يف اجملتاع اإلفريقي. يف النيجر، كاا يف نيجرييوا،  

"إزالة البودع وإقاموة السونة" املعروفوة اختصوارا       الى سبيل املثال، برزت حركة
وهي حركوة   .2775"إزالة"، اليت أسسها الشيخ إمساايل إدريس يف نيجرييا سنة  بو

سلفية تعال الى تطهري العقيدة مما تعتربه شبهات شرك، كالتربك باألضرحة واألولياء، 
ريوة والتيجانيوة يف   وغري تلك من املسلكيات الشائعة بني أتباع الطر  الصوفية القاد

الساحل اإلفريقي. وقد امتدت نشاطات هذه احلركة الحقا إىل النيجر، مثرية جوداًل  
متواصاًل مع احلركات الصوفية فيها. ويتاتع أتباع حركة "إزالة" مبستو  من التنظويم؛  
حيث يرتدي بعض اناصرها زيًا شب  اسكري حيناا يشرفون الى تنظيم األنشوطة  

اانت هذه احلركة، مثول نظريهتوا األم يف   وقد ات صلوات األاياد. اجلااهريية وإقام
 نيجرييا، من انقسامات كثرية، حيث متايزت يف بادئ األمر إىل فصيلني مها:

 حركة إحياء السنة برئاسة الشيخ أبو بكر إبراهيم.
 حركة الكتاب والسنة بزاامة ساين دان تودو.
ملراسيم اليت يقياها املتصوفة لد  وتتفق احلركتان الى نبذ التصوف، وحماربة ا

األضرحة أو يف االحتفاليات واملواليد يف تكر  مولد الرسوول صولى اهلل اليو     
 وسلم، إضافة إىل مقاومتها املتزايدة ملا تعتربه املد الشيعي يف إفريقيا.

يف نيجرييا ال ميكن إغفال الظاهرة السلفية، خصوصا بعد ظهور تنظيم "بوكو 
تهان السؤال ان اجلذور اإلسالمية لظاهرة العنف الذي أااد إىل األحرام" املتشدد 
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يف إفريقيا. ويعترب الشيخ أمني الدين أبو بكر، رئيس مجااة الداوة اإلسالمية، أبرز 
الوجوه السلفية يف نيجرييا. وبالرغم من أن أغل  قادة حركة بوكو حرام السلفية 

ر  يف االهم اجلهادي "فتنة" ال يدري درسوا الى الشيخ أمني الدين هذا، إال أن  ي
 فيها القاتل مل ُقتل، وال املقتول فياا ُأريق دم .

ويف مجهورية مايل وخصوصا منطقة أزواد، فإن فضواء الصوحراء املاتود    
هنالك اتسع أكثر للسلفية املقاتلة، أكثر من اتساا  للسلفية العلايوة. وحتتضون   

لسلفية للداوة والقتال اجلزائريوة، الويت   مجهورية مايل اليوم خليطًا من اجلاااة ا
ظلت أبرز العناوين السلفية املقاتلة يف اجلزائر منذ سنوات، وخليطًا من اجملاواات 
املقاتلة الصغرية القادمة من دول الساحل وخاصة موريتانيا. وقد بسطت اجلاااة 

غ اليت سيطرهتا الى مناطق واسعة يف مشال مايل منذ سنوات، مفيدة من حالة الفرا
تعرفها املنطقة الصحراوية الساحلية الشاسعة، الواقعة الى احلودود بوني موايل    

قاادة يف بالد املغورب اإلسوالمي بعود    الوموريتانيا واجلزائر. ويتكون تنظيم 
استقراره يف منطقة الساحل، وخصوصًا يف إقليم أزواد من كتائ  وسرايا قتاليوة  

 من أبرزها:
خمتار بلاختار الشهري بلقب  بلعور؛ وهوي الكتيبوة    : ويقودهاكتيبة امللثمني -

األقدم يف املنطقة واألارف بدروب الصحراء، حيث يوجد يف صفوفها ادد 
كاا تضم أمراء حورب خمضورمني    .كبري من األزواديني بطوارقهم وارهبم

ارفتهم املنطقة، وارفوها يف جتارة السالح واملخدرات والوقود، حىت قبول  
 دة واجلاااة اإلسالمية من قبل .ظهور تنظيم القاا

وقائدها حيي أبو اهلاام، وهي الكتيبة األكثر شراسة خوالل   سرية الفرقان: -
السنوات األخرية، ويوجد يف اضويتها العشرات من املوريتانيني، وهوو موا   
يفسر تكرار اشتباكها مع اجليش املوريتاين يف معارك حاسي سيدي واودل  

 بكرو وغابة واغادو.
 سولفية الويقودها ابد احلايد أبو زيد، وهي الكتيبة  ة طارق بن زياد:كتيب -

األكثر راديكالية، كاا أهنا األكثر استفادة من اائدات خطف الرهائن؛ وهي 
كتيبة منواة، تضم مقاتلني من أغل  دول السواحل اإلفريقوي واملغورب    

 بوي.العر
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يوات تنظويم   والى هامش هذه الكتائ  والسرايا الثالث، املعروفوة يف أدب 
القاادة بإمارة الصحراء، واخلاضعة إلمرة اجلزائري نبيل املخلويف امللق  نبيل أبوو  
القاة، والذي مت تعيين  خلفا ليح  اجلوادي الى رأس إمارة الصوحراء، هنواك   

 مجااتان تنشطان يف الشاال املايل وتتبنيان فكرًا قااديًا قتاليًا، ومها:
فريقيا بقيوادة سولطان األزوادي   إطقة غرب يف من حركة التوحيد واجلهاد -

ومحادة ولد حماد خريو، وهي حركة حديثة النشوأة تضوم يف اضوويتها    
جماواات من املنشقني ان كتائ  القاادة الثالث آنفة الذكر، ويغل  الوى  

 بوي.اضويتها العنصر العر
ااة بقيادة إياد غايل، القيادي الطوارقي املخضرم، وهي مج مجاعة أنصار الدين -

حتاول أن تأخذ لنفسها مسافة من القاادة، لكن العارفني خبفايوا األموور يف   
منطقة الساحل يرجحون أن اجلاااة اليت يقودها قنصول موايل السوابق يف    

 السعودية، ليست سو  انوان من اناوين القاادة يف الشاال املايل.

فعليًا "دولة"  ن السلفية اجلهادية يف منطقة الساحل باتتإ ميكن القولااومًا، 
من أقو  دول املنطقة، وهي يف طريقها الى الراج  لتزيد من قوهتوا وهيانتوها   

 وتوسعها.

 سلفية اليوم وسلفية األمس: االتصال واالنفصال
بالرغم من أن منطقة الساحل شهدت جتارب اديودة يف جموال التجديود    

الصع  القول إن  اإلسالمي، وخصوصا يف موريتانيا واجلزائر ونيجرييا، إال أن  من
السلفية اجلديدة استفادت بشكل كبري من التجارب السابقة. ومن املفارقوات، أن  

املوريتاين، اليت أجنبت بابا ولد الشويخ  بوي مدينة بوتلايت الواقعة يف اجلنوب الغر
(، وهو صاح  رؤية سلفية؛ قد أجنبت كذلك اوددًا مون   2714-2530سيديا )

بوني جتربوة السولفية يف    بوي بعض التقاطع النسرموز السلفية املعاصرة. ورغم 
موريتانيا، والتجربة السلفية للعالمة بابا ولد الشيخ سيديا، إال أن أوج  االختالف 
كثرية بني التجربتني، خصوصًا الى مستو  الرافد والتنظري السلفي، حيث خيتلف 

اية املالكية السلفيون املعاصرون مع بابا ولد الشيخ سيديا وأضراب  يف رفضهم الفرو
بشكل كامل، فياا حاول ولد الشيخ سيديا التجديد من داخل الفقو  املوالكي،   
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وجتديد التصوف من داخل الطريقة القادرية اليت انتاى إليها. وإتا كان السولفيون  
بووي  املعاصرون مبختلف مدراسهم وقفوا بقوة يف وج  االنفتاح الى املنوتج الغر 

التقارب السياسي، فإن بابا ولد الشويخ سويديا    الى صعيد األفكار واملفاهيم، أو
تعامل بعقل منفت  للغاية مع االستعاار الفرنسي، الذي رأ  فيو  حواًل نسوبيًا    
"لالضطراب والسيبة" اليت ميزت اجملال املوريتاين لعدة قرون. بل أكثر من تلوك،  

وكوهنا  ،1"نظر ولد الشيخ سيديا "للدولة املدنية"، مستثارًا يف تلك "الاانية فرنسا
ال تتعرض للناس يف دينهم، وهو ما ال يتفق دائاًا مع الطرح السلفي املعاصر، الذي 

كثرية  ينادي باملزايلة التامة بني اإلسالم والكفر. وقد تضيق حلقة اإلسالم يف أحياٍن
حىت ال تتسع لغري السلفيني، وتتسع حلقة الكفر لتشال األنظاة احلاكاة، واجملتاع، 

 منتجة بذلك "فكر وممارسة" السلفية القتالية املعاصرة.
وما قيل ان الفقي  السلفي املوريتاين بابا ولد الشيخ سيديا ينطبق أيضا الوى  

(، رائود  2527-2784فوديو ) التجربة السلفية لإلمام النيجريي الشيخ اثاان دان
الصوفية اجملاهدة يف نيجرييا وجوارها. ولعل ازدواجية املشارب الصوفية والفقهيوة  
للرجل، الذي تصدر يف الطريقة الصوفية القادرية الى شيخ  الشيخ سيدي حماود  

املشر   منبن الشيخ سيدي املختار الكنيت، وتأثر حبركات اإلصالح الديين القادمة 
جعل سلفية الرجل ختتلف بشكل كبري ان السلفية املعاصرة. فقد كان  اإلسالمي،

املريودين الوى منوهج    بوي دان فوديو بالفعل شيخًا صوفيًا، يعطي األوراد وير
الصوفية، ارب الطريقة القادرية الكنتية؛ لكن  يف املقابل كان رئيس حركة جهادية، 

افية وهوية أتباا  يف إفريقيوا  أبلت بالء حسنًا يف الدفاع ان اإلسالم وحوزت  اجلغر
املسلاة. ولعل أبرز ما مييز اثاان دان فوديو، شأن  يف تلك شأن قادة اإلصوالح  
السلفي األوائل، هو قدرت  الى اجلاع بني التصوف القائم الى تزكية النفس، وبني 
األداء اجلهادي الوااي، معتادًا يف جهاده مبدأ التدرج، ومنتقاًل ب  بني الوداوة أو  
"اجلهاد القويل" الذي أخذ أكثر من ثالثني سنة من اار احلركة اجلهادية، منتوهيًا  
إىل اجلهاد بالسيف، وإقامة إمارة إسالمية، هتتم، اكس السلفية املعاصرة، بواملرأة  

 معركة التغيري. يفاضوًا نشطا يف احلياة، وانصرًا أساسيا 
                                                 

حماد احلسن ولد اابيدي، "بني السياسي والديين يف املوروث الفقهوي يف موريتانيوا"،    1
 www.rayah.info: 1004نيسان /أبريل 7موقع الراية املوريتاين، 

http://studies.aljazeera.net/reports/2012/06/2012627103748571933.htm#anc2
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القادر بوي اقل  التركيومن أبرز ما مييز هذا الفقي  السلفي النيجريي، هو 
الى إنتاج قراءة وااية للواقع، حيناا ااترب بالد نيجرييا "أرض ختليط، الهوي  

وهو موقف سلفي يقف يف تبواين   ،1أرض إسالم حمض، وال أرض كفر حمض"
واض  مع مسلداة "أرض اإلسالم وأرض الكفر" األثورية يف الفكور السولفي    

نفي صلة االستاداد بأغل  املودراس  املعاصر. لكن شيئًا من تلك ال ميكن أن ي
اإلسالمية املعاصرة، يف منطقة النيجر ونيجرييا، دون أن يعين تلك التطابق بني 
سلفية قدمية ولدت من رحم التصوف، وأخر  وجدت يف التصوف اودوًا ال  

 يقبل املهادنة.

 مستقبل السلفية في الساحل اإلفريقي في ظل المراجعا  الفكرية:
لفية اجلزائرية منجاًا ضخاا ألغل  أفكار السلفية املعاصرة مثلت جتربة الس

وخصوصا السلفية مبنطقة الساحل اإلفريقي، ومنها بدأت فكرة املراجعات، حيث 
أسهات سياسة احلوار والعفو، اليت انتهجها الرئيس اجلزائوري ابود العزيوز    

اي. وغويٌن  بوتفليقة، يف "اودة آالف املقاتلني" من اجلبال إىل حضن العال السل
ان الذكر، أن الااء سلفيني وسجناء ومقواتلني سوابقني اخنرطووا يف تلوك     
املراجعات، وأسهاوا يف حتقيق أهدافها. ويف موريتانيا بشكل خاص، مل تصودر  
حىت اآلن مراجعات فكرية معلنة باسم التيار السلفي، بالرغم من أن أغل  قادت  

فياا  ،2التنظياات املقاتلة يف املنطقةيصدرون بني احلني واآلخر مواقف حادة جتاه 
ااترب القيادي السلفي أمحد مزيد ولد ابد احلق يف تصرحيات إاالمية أن تراجوع  
وترية القاع ضد التيار اإلسوالمي يف موريتانيوا، ومبوادرة بعوض العلاواء      
والشخصيات السلفية إىل احلوار مع الشباب املتشدد، كفيلة بإهناء أزمة العنوف.  

تلك، يذه  ولد ابد احلق إىل القول إن الثورات العربية ستدفع كل وأكثر من 
                                                 

سالمي حماد ولود املختوار   حماد ولد املختار الشنقيطي، "مقابلة شاملة مع املفكر اإل 1
. موقوع:  1020تشرين الثواين  /نوفارب 21، 3ناء املوريتانية، العدد الشنقيطي"، جملة الب
ww.chebiba.org 

 :حماد ولد امحد الشاار، "مناصحة ان اجلهاد يف بالد املسلاني" 2

http://www.alwatanrim.net/vb/showthread.php?t=9384 
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 .1التيارات اإلسالمية مبا فيها السلفيون إىل مراجعة مواقفهم جتاه السلطة واجملتاع
وقد أسهم حوار العلااء املوريتانيني مع ادد من السجناء السلفيني يف إاالن ادد 

 38هو ما قابلت  السلطة بعفو ان من هؤالء تراجعهم ان خط التكفري والتشدد، و
انصرًا منهم، ومنحهم إكراميات مالية سعيًا إىل احتوائهم يف اجملتاوع. ويعتورب   
السلفي ابد اهلل ولد سيديا أكثر العناصر اليت سامهت يف دفع هوذا احلووار إىل   

 النجاح.
أما يف مايل، فال شك أن قابلية التنظياات املقاتلة هناك إلحداث مراجعوات  

ية بات أمرًا مرجحًا، ولكن أحدًا ال ميكن  التنبؤ بأن هذه املراجعات سوتكون  فكر
لصاحل خيار الدميقراطية والتعايش السلاي مع دول اجلوار؛ وتلك لعوامل متعوددة  

 أبرزها:  
أن مراجعات السلفيني متت يف أغل  أحواهلا داخل السجون، ومن خوالل   -

 يتوفر يف حالة سلفية إقلويم أزواد  حوار مع العلااء ترااه السلطة، وهو ما ال
ودولة القاادة اجلديدة، حيث يبدو التنظيم املقاتل هناك أكثر تشبثا برؤيتو   

 الفكرية.  
إمكانية الدخول يف مواجهات مفتوحة مع ادد من مراكز القوو  الغربيوة    -

ودول اجلوار، بعد احتالل تنظياات مسلحة، بعضها طارقي وبعضها منسوب 
دة، لثلث األراضي املالية، حتقيقوا هلودف اسوتراتيجي هلوذه     لتنظيم القاا

 التنظياات، وهو استدراج الغربيني.
 لكنَّ ااملني آخرين جيعالن املراجعات الفكرية أمرًا واردًا مها:  

التغلغل العايق للقاادة يف النسيج االجتاااي يف منطقة أزواد، بفعل االقات  -
مقاتلي  باجملاواات السكانية، وارتفواع  املصاهرة، اليت ربطت قادة التنظيم و

ادد اجملندين يف صفوف  من أبناء القبائل الطارقية، وهو ما يستداي أسولوبا  
 جديدًا يف التعامل.

                                                 
م أواليون.  أمحد مزيد ولد ابد احلق، "مستقبل التيار السلفي"، مقابلة مع موقع إسوال  1

حماد حماود أبو املعايل، "القاادة وحلفاؤها يف الساحل والصحراء"، نص نظر، أيضًا، او
 .http://studies.aljazeera.net :منشور يف موقع مركز اجلزيرة للدراسات

 Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou, Understanding AlQaeda: وأيضًا 

,Changing War and Global Politics (London: Pluto Press, 2011.) 
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التحالف مع القو  الوطنية يف أزواد؛ حيث يعترب تنظيم أنصار الدين السلفي  -
القول إن  طبعة طارقية للقاادة، حيال مطال  وطنية تات لبوس ديين. وميكن

السياسوية   رموزالتقارب القائم بني التنظيم املذكور، الذي يرأس  أحد أهم ال
للطورا ، وحركة حترير أزواد، سيؤدي إىل ختفيف شحن الغلو السلفي لد  

 "السلفية الوطنية" دون أن يقضي اليها متامًا.
أما يف النيجر ونيجرييا، فإن مستو  التوتر وضوعف الدولوة، والتوهايش    

مع مشكل األقليات، مضافًا إىل مضاافات بوي قصود للاسلاني، والتعامل السلامل
 األزمة الليبية سالحًا وأفكارًا، كل تلك قد يؤدي إىل تأخر املراجعات.

 خاتمة:
 هي:يف خامتة هذه الفصل لعل أهم اخلالصات اليت ميكن الوصول إليها 

اد بن ابد الوهواب،  ن احلركة السلفية املشرقية، وخصوصًا حركة اإلمام حمأ -
 إمجااًل.بوي هي الرافد األساسي للسلفية يف منطقة الساحل واملغرب العر

ن أزمة اجلزائر كانت الشرارة األوىل النتشار قنابول الوتكفري والقتوال يف    أ -
 املنطقة.

ن السلفية بإمجال ليست طبعة واحدة، بل تأخذ يف الغال  لوون أرضوها   أ -
زال السلفية يف موريتانيا مثال اربية تقول فيهوا   وأنساقها االجتاااية، فال ت

 األمساء الزجنية أو تنعدم، وتسلك سلوكًا مهادنًا يف أغل  األحيان.
ال ميكن اجلزم بأن السلفية متثل احلديقة اخللفية للتطرف، أو الرافد األساسوي   -

للتنظياات املقاتلة، وإن كان من الصع  أيضا تربئة الفكر السلفي من إنتاج 
 اط تفسريية تؤول يف بعض األحيان لصاحل تسويغ هنج اجلهاديني اإلسالمينيأمن

 .تهمورؤي
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 كات  متخصص يف شؤون احلركات اإلسالمية يف الصومال. 
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يعود تاريخ الداوة السلفية يف الصومال إىل أربعينات القرن املاضوي، ويعود   
وتلك إىل جان  آخرين مل حيظووا   ،1من داا إليهاالشيخ نور الي الو من أوائل 

بشهرت ، كالشيخ يوسف حيلي والشيخ حماد أول اإلرتريي. وكانت داوة هوذا  
اجليل مقتصرة يف اجملال الى توضي  مسائل العقيدة وإنكار البدع، ومل تتشوكل  
الى صورة حركة تغيريية شاملة، وغل  اليها طابع الفردية. وميكن تساية هوذه  

 ،لة مبرحلة ما قبل التنظيم. واجهت هذه الداوة يف تلك املرحلة اقبات كثريةاملرح
بعضها يعود إىل قوة اجلاااات الصوفية اليت كانت مسيطرة الى الصومال آنذاك، 
وبعضها إىل األسلوب واخلطاب الداوي الذي اتبع  تلك اجليول والوذي كوان    

 .2بكرة حمدودًاصداميا يف كثري من األحيان؛ ما جعل أثر السلفية امل
بيد أن جذور السلفية املنظاة يف الصومال تعود إىل أواسط سبعينات القورن  
املاضي، اليت متثلت يف اجلاااة اإلسالمية بقيادة الشيخ حماود ايسى، إثر انشقاقها 
ان حركة األهل اليت كانت تضم خليطًا منهجيًا وفكريًا، بعد تبين األخرية لفكور  

يكفر اجملتاعات اإلسالمية. أد  النقاش املنهجي احلاد شكري مصطفى الذي كان 
الذي ولدت  املوجة التكفريية إىل بروز موضواة الرجوع إىل كت  أهول السونة   
واجلاااة )السلف(، يف العقيدة ومنهج االستدالل، كاا دخلت إىل الصومال بعض 

ان  بوي،الكت  اليت ردت الى التكفري، مثل كتاب "دااة ال قضاة" حلسن اهلضي
طريق بعض الدااة الذين كانوا يدرسون يف اخلارج. أمثر هذا احلراك نضووجًا يف  
الفكر ومنهج الفهم، وأقنع كثريًا من شباب الصحوة اإلسوالمية بأمهيوة منوهج    
االستدالل السلفي وضرورة التاسك بقوااده حىت ال يت كل اجلهد الداوي نتيجة 

هذا ما أد  إىل تأسويس اجلاااوة    التناقض الفكري واملنهجي بني أفراده. وكان
اإلسالمية الى أنقاض مجااة األهل، اليت اصف هبا الفكر التكفريي. وقد لعو   

                                                 
 :سامل سعيد، الشيخ نور الدين الي الو )ترمجة خمتصرة( 1

http://somaliatodaynet.com/news/index.php?option=com_content&task

=view&id=93&Itemid=30 
 ر، "حمطات فكرية للصحوة يف الصومال".الشيخ بشري أمحد صالد، حبث غري منشو 2
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خرجيو اجلامعات اإلسالمية يف السعودية، أمثال الشيخ ابد القادر نور فارح، دورًا 
 .1حموريًا وأساسيًا يف اختات اجلاااة الوليدة للانحى السلفي

مية مع حركة وحدة الشباب اإلسالمي برئاسة الشيخ اندجمت اجلاااة اإلسال
، وتأسس بذلك االحتاد اإلسالمي الوذي تاع صويت ،   2753الي ورمسة يف اام 

برئاسة الشيخ الي ورمسة خريج اجلامعة اإلسالمية يف املدينوة املنوورة. تغلغلوت    
الداوة السلفية يف اجملتاع الصومايل بعد تأسيس االحتواد اإلسوالمي، وانتشورت    

2773-2753بسراة هائلة يف الفترة ما بني 
ويعتقد أن هذا االنتشوار السوريع    .2

 يرجع إىل ااملني مهاني:
الوحدة الفكرية واملنهجية ووضوح الرؤية لد  اجلاااة قيادة وأفرادًا، حبيث  -

كان مصرحًا يف منهج اجلاااة ولوائحها بأهنا مجااة سلفية تلتزم بالكتواب  
سلف الصاحل هلاا، كاا كان هلا جملس شور  فعوال  والسنة وتتقيد بفهم ال

 يفصل يف القضايا اخلالفية وحيدد رؤية اجلاااة يف املستجدات.
التنظيم الدقيق الذي مشل مجيع املنتسبني إىل هذه الوداوة ووظوف مجيوع     -

 الطاقات بشكل فعال.
سالمي يف كل ما كوان يعورف بالصوومال الكوبري     انتشرت داوة االحتاد اإل

التابع ألثيوبيا؛ ومنطقة مشال شور    وي،بية الصومال؛ جيبويت؛ الصومال الغر)مجهور
كينيا(، كاا انتشرت يف أوساط اجلاليات الصومالية يف الشتات. وقد تعرضت اجلاااة 
بعد ظهور تأثريها يف اجملتاع الصومايل ملالحقات أمنية صارمة وتشوي  متعاد لسواعة  

األسبق زياد بري؛ كاا ألقي القبض الى كثري  رموزها من ِقَبل أجهزة حكومة الرئيس
، ومنوهم الشويخ   2753من رموز احلركة ودااهتا، وحكم الى بعضهم باإلادام يف 

لفرار إىل بوا بيناا الت بعض القيوادات   ،3حسن طاهر أويس والشيخ ابد العزيز فارح
 اخلارج. بيد أن انتشار داوة اجلاااة مل يزدد بذلك إال رسوخًا وتوسعًا.

سالمي الى سد الفراغ الذي خلف  اهنيار احلكومة ، وقد اال االحتاد اإلهذا
، وأنشأت معسكرات ادة يف املنواطق  2772طاحة بزياد بري يف املركزية بعد اإل

                                                 
 http://arabic.alshahid.net/columnists/88917حماد اار أمحد، مذكرات دااية:  1
 الشيخ بشري أمحد صالد، حبث غري منشور، "حمطات فكرية للصحوة يف الصومال". 2
 http://arabic.alshahid.net/columnists/90123حماد اار أمحد، مذكرات دااية،  3
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اجلنوبية والشرقية والشاالية. وكان أن اصطدم بعض تلك املعسكرات باجلبوهات  
اجعت اجلاااة اون مسوار   القبلية املسلحة اليت كانت تنشط يف تلك املناطق، فتر

هناء إ، اندما قرر جملس شور  االحتاد العام إغال  املعسكرات و2773التسل  منذ 
 .1العال املسل  والتفرغ للداوة واإلصالح بالطر  السلاية

 مكونا  المشود السلفي في الصومال

 :جماعة االعتصام بالكتاب والسنة ،أوالً 
2773 اام تأسست مجااة االاتصام بالكتاب والسنة يف

بعد اندماج بوني   ،2
، والتجاع اإلسالمي لإلنقات الوذي  2753حركيت االحتاد اإلسالمي الذي أسس يف 

فريقيوا  إوتعد اجلاااة كرب  احلركات اإلسوالمية يف شور     .2773أسس يف 
صالحية شاملة، ينضوي حتت لوائها معظم إوأوسعها انتشارًا، وهي حركة تغيريية و

يف الصومال، ومتتد جذورها املنهجية والعقدية إىل أهل السنة رموز الداوة السلفية 
واجلاااة يف النظر واالستدالل، باإلضافة إىل منهج الداوة واالصالح والتغيري، كاا 

يف منهج اجلاااة املنشور. وللجاااة هيكول إداري، يشوال    الي  هو منصوص
صالد، رئيس هيئوة  حاليا الشيخ الدكتور بشري أمحد  هوالرئيس العام للجاااة، و

الااء الصومال؛ وجملس الشور ، وتتفرع من  اللجنة العلاية الدائاة للجاااة، اليت 
تعىن بقضايا التأصيل العلاي؛ باإلضافة إىل اجمللس التنفيذي للجاااة، الذي يرأسو   

 حاليًا الشيخ أمحد ابد الصاد ابديل.

 دور الجماعة وأثرها في الحياو العامة:
سلفية اليت كانت اجلاااة ترفع لوائها الى مجيوع شورائ    أثرت الداوة ال

اجملتاع الصومايل الى اختالف مناطق  وقبائل ، ويظهر هذا التأثري جليا يف اجملاالت 
 التالية:

                                                 
 http://arabic.alshahid.net/columnists/94826حماد اار أمحد، مذكرات دااية:  1
 :لقاء مع أمري مجااة االاتصام بالكتاب والسنة الشيخ بشري صالد الي ابد العال، 2

http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?Action=&Previe

w=No&ArticleID=10384 
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التدّين وااللتزام الديين، حبيث أصب  منط االلتزام األوسوع انتشوارا يف    أواًل:
غ، الذي أصب  اليوم مسوة املورأة   البالد هو الناط السلفي. ويعترب احلجاب الساب

وبات مبسحت  السلفية لباسا موحدًا للطالبوات   .الصومالية، من مظاهر هذا التأثري
 سبات الشرطة الصومالية.  تًا ملنيالصوماليات، كاا أصب  زيًا رمس

جمال التعليم الى اختالف مستويات  وختصصات ، حيث تدير اجلاااوة   ثانيًا:
إىل منهجها جامعات ومعاهد ومدارس يدرس فيها اشرات  ارب أفرادها واملنتسبني

اآلالف من الطلبة. وقد خّرجت هذه احملاضن جياًل ل  تأثريه اليوم الى كثري مون  
 مفاصل احلكومات واإلدارات الصومالية.  

قطاع العال اخلريي وخدمة اجملتاع، حيث تساهم اجلاااة ارب مجعياهتا  ثالثًا:
 مة وإغاثة املنكوبني واملتضررين من آثار اجلفاف واحلروب.اخلريية يف بناء مرافق اا

جمال املصاحلة، وكانت اجلاااة بدااهتا والاائهوا سوببا يف إمخواد     رابعًا:
صرااات كثرية نشبت بني القبائل الصومالية وكس  الااؤها بذلك ثقة اجلايوع،  

 بلية. ع فتيل احلروب القنوزواضطرت األنظاة احمللية إىل االستعانة هبم يف 
جمال التجارة واملال، حيث جن  كثري ممن خّرجتهم حماضون هوذه    خامسًا:

اجلاااة يف إنشاء شركات كبرية وناجحة يف جمال االتصاالت والتحويالت املاليوة  
والبنوك واملؤن الغذائية، وارفوا حبسن إدارهتم فأصبحوا بذلك موئاًل لكوثري مون   

 .األموال اليت يرغ  أصحاهبا يف االستثاار
مقاومة اهلجاات اخلارجية، وكان للجاااة دور فّعوال يف دحور    سادسًا:

القوات اإلثيوبية اليت اجتاحت الصومال بعيد اهنيار احملاكم الشراية، كاا كان هلوا  
 جناح مشروع احملاكم الشراية.  إدور يف السعي إىل 

ااول  أولت اجلاااة اجلالية الصومالية يف الشتات اهتاامًا خاصوًا، و  سابعًا:
دااهتا الى إنشاء مساجد ومراكز إسالمية يف أوروبا وأمريكا الشواالية وبلودان   

إفريقيا، تضطلع بأاباء كثرية، غري الداوة والتعليم الشراي، نظرًا لغيواب   يفكثرية 
 الدولة الصومالية واهنيار سلكها الدبلوماسي.  

موع اإلدارات   جمال السياسة، وتتاتع اجلاااة بعالقات إجيابية موؤثرة  ثامنًا:
يف احلكومة املركزيوة  الوزارة أربعة من كوادرها  قد توىلواحلكومات الصومالية، و

أيام رئاسة شيخ شريف أمحد، بيناا شارك يف الوزارة يف أرض الصومال )صوومال  
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الند( ثالثة وزراء، والعدد نفس  تقريبًا يف حكومة إقليم بونتالند. كاوا انتخو    
درايل، وكوذلك يف  يو شائرهم، أاضاء يف الربملان الفبعض كوادر اجلاااة، ارب ا
الند؛ كاا أنشأ بعض أاضائها حزبا يف بونتالند يسعى ل برملانات بونتالند وصوما

مة اإىل املشاركة يف االنتخابات الرئاسية املقبلة. ويشكل بعض أفراد اجلاااة كتلة ه
أحد أبنائها نظر  وجل  .فاالة يف أحد األحزاب الرئيسية املسجلة يف صومال الند

املراقبني لالنتخابات الرئاسية الصومالية األخرية، حيث احتل املرتبة الرابعة وسوبق  
شخصيات كثرية كان هلا ثقل سياسي سابق، مع أن  أالن ان ترشح   فار  كبريب

ي أقبل مواد االنتخابات بأقل من اشرين يوما، ومل تبذل اجلاااة وال أفرادهوا  
 جهد يذكر يف داا .

جمال الزاامات االجتاااية، حيث أصب  بعض كوادر اجلاااة زاااء  اسعًا:ت
 .تأمتر بأمرهم قبائل يقدر املنتسبون إليها بعشرات اآلالف ،1اشائر وسالطني قبائل

ة كانت تسوفك ألتفو  األسوباب.    ريومتكنت هذه الزاامات من حقن دماء كث
ها االجتاااية، ال سياا وبإمكان هذه الزاامات لع  دور سياسي إضافة إىل أدوار

خالل هذه املرحلة االنتقالية اليت تعتاد فيها السياسة الصومالية الوى احملاصصوة   
 القبلية. 

جمال القيادة الدينية، فقد أصب  الااء هذه اجلاااة املرجوع الوديين    عاشرًا:
املعتاد لد  ااوم الشع  واألوساط الرمسية الى السواء، داخل البالد وخارجها، 

 منازاة تذكر.دون 

 اضطراب وتماسك:
تعرضت اجلاااة منذ منتصف العقد األخري من القرن املاضي لعدد من اهلّزات 
الفكرية والتنظياية، ما أاا  حركتها االاتيادية وأصاهبا بنوع من الترهل والتخلف 
ان املبادرة والفعالية السياسية. وميكن القول إن مجااة االاتصام متر مبرحلة تراجع 

تأثريها، حبيث بات تداول امسها يف الساحة السياسية أو اإلاالمية نادرًا. بيد أهنا يف 
متكنت من اخلروج من تلك املأز  بأقل اخلسائر، وجنحت يف ااتااد رؤية واضحة 

                                                 
ًا": أمريكا استأثرت مبفهوم اإلرهاب وقامت بتسويق  اشوائي" ،صالد لابد الرمحن سه 1

http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-89-11138.htm 
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تقوم الى منهج أهل السنة واجلاااة يف العلوم والعاول والتغويري واإلصوالح،     
ا جنحت يف إاادة بناء التنظويم  اع الفكري يف صفوفها. كانوزوحسات بذلك ال

بصورة تتوائم مع األوضاع واألنظاة اليت تعال فيها، واختارت نظامًا النيًا مصرحًا 
ب  قانونًا لنشاطاهتا امليدانية. وقطعت اجلاااة بعد اجتااع هرغيسا، الذي انعقد يف 

ة حددت اجلاااوقد  .1ا وتفعيلهامًا يف حتديث آالت االها، شوطًا ه1021بداية 
هم، مبا ءموقفها بشكل صري  من احلركات الغالية اليت تكفر املسلاني وتستبي  دما
 سوليلة يف تلك حركة الشباب، اليت كان ينظر إليها يف كثري من األوساط الى أهنا 

، اليت جترم التنظياات غري املنظاةكاا حددت موقفها من السلفية  .مجااة االاتصام
"نر  أن اجتاواع   :األمر بقوهلا موقفها من هذاقد أوضحت اإلسالمية الداوية، و

طائفة من املسلاني الى تنظيم أنفسهم وختطيط أاااهلم مون أجول الوداوة إىل    
الكتاب والسنة الى فهم السلف الصاحل ونصرة دين اهلل، تعاون شراي حث الي  

 سياا يف هذا العصر الذي يواج  في  املسلاون حتديات الكفار يف أكثر اإلسالم، ال
َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأَمٌة َيْدُاوند بالدهم وال يطبق شرع اهلل يف أكثر البقاع. قال تعاىل: 

آل ] ِإلدى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروند ِباْلَاْعُروِف َوَيْنَهْوند َاِن اْلُاْنكدِر َوُأولدِئَك ُهُم اْلُاْفِلُحووند 
اْلبِّرِّ َوالتَّْقَو  َوالد َتَعاَوُنوا َالدى  ... َوَتَعاَوُنوا َالدى. وقال تعاىل: [204آية  :ااران

  .2("1اآلية  :)املائدة اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن...

 غير المنظمة:السلفية  ،ثانياً 
، 2773 اوام  هي تيار داوي انفصل مؤسسوه ان االحتاد اإلسوالمي يف و

عود  ألسباب تعود يف جمالها إىل خالفات إدارية، لكنها اختذت طابعًا منوهجيًا ب 
يف منطقة اخلليج. حارب هذا الفصيل احلركوات   غري املنظاةسطوع جنم السلفية 

اإلسالمية، وخباصة السلفية منها، بضراوة، وأالن تبديعها وتضليلها حبجة التحزب، 
الذي ااتربه خمالفًا ملنهج السلف، وداا إىل القضاء الى اجلاااات الداوية وادها 

                                                 
الشيخ أمحد ابد الصاد، رئيس اجمللس التنفيذي جلاااة االاتصام بالكتاب والسنة، إفادة  1

 شفوية.
فحتها الرمسيوة:  منهج مجااة االاتصوام بالكتواب والسونة املنشوور الوى صو       2

http://ictisaam.net/ 
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ث بااتزاهلا. ولكن انتشار هذا الفصيل يف الساحة من الفر  اهلالكة اليت ورد احلدي
اإلسالمية الصومالية حمدود. وليس هلذا التيار اهتاامات سياسية أو تغيريية طبقًا ملا 

 يظهر من خطاب .

 :الحزب اإلسالمي ،ثالثاً 
برئاسة الدكتور اار إميان، مث خلف  الشيخ  1007سالمي يف تأسس احلزب اإل

في  أربعة فصائل، هي: اجلبهة اإلسالمية، ومعسوكر  حسن طاهر أويس، وجتاعت 
رأس كابوين، ومعسكر اانويل، باإلضافة إىل جناح أمسرا من حتالف إاادة حتريور  

مجيعا إىل خلفية سلفية.  اؤهانتاا الصومال. والقاسم املشترك بني هذه الفصائل هو
ه تيارًا وسطًا بوني  لقي احلزب بعيد تأسيس  تأييدًا شعبيًا واسعًا، ونظر إلي  بااتبار

احلكومة االنتقالية برئاسة شيخ شريف، وحركة الشباب؛ إال أن اخلطاب الراديكايل 
الذي تبناه احلزب، والذي متاهى يف كثري من األحيان مع خطاب حركة الشوباب،  

للحزب. وسوراان موا   بوي صدم الرأي العام، ما تسب  يف احنسار التأييد الشع
، بعد تردده يف اختات موقف واض  من احلرب الويت  ساءت أوضاع احلزب الداخلية

احلزب يف كسواايو. ومتكنوت حركوة    بوي أالنتها حركة الشباب الى منسو
، هنائيوا الشباب من إزاحة احلزب ان مناطق نفوته شيئا فشيئا، إىل أن قضت الي  

 .وأالنت قيادت  من مث انضاامها إىل حركة الشباب )حقنا للدماء، الى حد قوهلا(
يكن يف الاا وأن احلزب مل  ؛ك خرج احلزب اإلسالمي من املشهد السياسيوبذل

األصل حركة داوية تات قوااد شعبية، وإمنا برز كحركة سياسية اختفت فجوأة  
 كاا ظهرت.

بيد أن معظم قيادات احلزب كان مكرهًا الى انتهاج مسوار االنودماج يف   
من هذا املأز  اند أول  القيادات نيتها يف اخلالص تلكحركة الشباب، ومل ختف 

فرصة تسن  هلا. وقد متكنوا بالفعل من االنسحاب من حركة الشوباب بعود أن   
ضعفت احلركة وأخلت كثريا من املناطق الواقعة حتت سويطرهتا، حيوث أالون    

انفصال احلزب ان حركة  1023املتحدث الرمسي باسم احلزب اإلسالمي يف بداية 
ود إىل فرو  جوهرية، منهجية وسياسية، بني الشباب، وتكر أن سب  االنفصال يع

احلركتني. وجتدر اإلشارة إىل أن احلزب مل تبق ل  قوة مسلحة كاا مل تبق ل  منطقة 
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نفوت يسيطر اليها أتباا ؛ ومل تعلن قيادات  بعد ان مبادرة سياسوية، وإن كانوت   
رحبت بانتخاب الرئيس الصومايل اجلديد، حسن شيخ حماود، موا يودل الوى    

 عدادها للتفاوض مع حكومت .است

 :حركة الشباب المجاهدين ،رابعاً 
، 1003ظهرت هذه احلركة كقوة مسلحة قبيل ظهور احملاكم اإلسوالمية يف  

. وكانت حركة الشباب مون  1001وإن كان تأسيسها كتنظيم يعود إىل بدايات 
يف  العقود أهم األركان اليت قام اليها احتاد احملاكم اإلسالمية، وكان بيدها احلل و
 القرارات العسكرية ألن معظم القيادات امليدانية املؤثرة كان من أاضائها.

وأالنت انفصواهلا   بوي،أاادت احلركة تنظيم صفوفها بعيد االجتياح األثيو
شكل يف أمسورا، وخاضوت   تان احملاكم وتربأت من حتالف إاادة التحرير الذي 
ن ما أالنوت حركوة الشوباب    املواجهات مع القوات األثيوبية مبفردها. وسراا

انضاامها لتنظيم القاادة بشكل رمسي. تعاطت احلركة مع اإلاالم بشكل فعوال،  
ما مكنها من الظهور بقوة حمليًا ودوليًا؛ مث بدأت بعد خروج القوات األثيوبية مون  
الصومال باالستيالء الى املناطق اليت يضعف فيها وجود القوات املوالية للحكوموة  

وقد واصلت التوسع إىل أن استولت، مع بعض الفصائل الويت شوكلت    االنتقالية.
فياا بعد احلزب اإلسالمي، الى مدينة كساايو، كرب  مدن اجلنوب بعد العاصاة 

وانتشر نفوتها إىل معظم املدن الرئيسية يف اجلنوب، لتبسط سيطرهتا الى  .مقديشو
وإقليم جلجودود، وسوط   مثانية أقاليم، باإلضافة إىل أجزاء من العاصاة مقديشو 

الصومال. بيد أهنا خسرت معظم تلك املناطق بسراة قياسية بعد تعرضها هلجاات 
فريقية واألثيوبية، اليت تدام احلكومة الصومالية، ومل يبوق يف  مكثفة من القوات اإل

يدها إال إقليم جوبا الوسطى، وأجزاء من جوبا السفلى وجدو وشوبيلى السوفلى   
ريان وجلجدود. انسحبت احلركة من املدن الرئيسية اليت والوسطى، وبعض مدن ه

كانت حتكاها، مثل كساايو وبيدوا وحدر وجوهر ومركا دون مقاومة توذكر،  
 فريقية واألثيوبية.وهو ما أثار تساؤالت حول جدية احلركة يف حماربة القوات اإل

خسرت احلركة تأييد التيار اإلسالمي هلا بعد امتنااها اون التفواوض موع    
حكومة الرئيس شريف وهجااهتا املتكررة الى احلزب اإلسالمي. وجهر العلاواء  
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والدااة وبعض قيادات العال اإلسالمي يف الصومال وكينيوا بتخطئوة أاااهلوا    
واهتامها بالغلو يف احلكم الى الناس والتهاون يف مسائل الدماء. ويرفض كثري مون  

السلفية، ويعللون تلك بوأمور   قيادات االجتاه السلفي انتساب حركة الشباب إىل
 منها:
خمالفتها الصرحية للسلفية يف قضايا اقدية ومنهجية، مثل الوتكفري بالشوبهة    -

 واستحالل الدماء واألموال املعصومة حبجج وترائع واهية الى حد وصفهم.

انضاام احلركة إىل تنظيم القاادة، الذي يعود أبرز قادت  إىل خلفيوات غوري    -
 يل اندهم الى أن مرجعية حركة الشباب غري سلفية.سلفية، وهذا دل

األفكار اليت حيالها قادة احلركة ومؤسسوها مستوردة وليست وليدة الساحة  -
السلفية يف الصومال، بدليل أن  ال يوجد مرجع الاي واحود مون الاواء    

 السلفية ودااهتا املعروفني شارك يف تأسيس هذه احلركة.
 الم الداوة السلفية الصوومالية العوداء، ال  هذا، وتناص  حركة الشباب أا

سياا القيادات العلاية جلاااة االاتصام بالكتاب والسنة. ومل تنج  حركة الشباب 
يف بناء حاضنة شعبية حتتاي هبا ألهنا ليست يف األصل حركة داوية، وإمنوا هوي   
 مجااة مسلحة أصاًل، فرضت سيطرهتا بالقوة، مث ملا واجهها من هو أقو  منوها، 

 ختلى انها الناس.

 االتجاه السلفي: مالمح المستقبل
يعد االجتاه السلفي، وخباصة مجااة االاتصام بالكتواب والسونة، أوسوع    
احلركات اإلسالمية يف الصومال قبواًل لد  الشع  الصومايل وأكثرها انتشوارًا يف  

ي  بيتوها  وتبذل اجلاااة يف هذه األيام جهودًا مضنية لترت .مجيع املناطق الصومالية
وقد قطعت يف طريق حتقيق هذا اهلدف شوطا  .من الداخل وتفعيل شرايينها احليوية

ال بأس ب . ومثة مؤشرات الى أن هذه اجلاااة تقترب من املعتورك السياسوي يف   
الصومال بناء الى أهنا قوة ال ميكن هتايشها، باإلضافة إىل أن قاادهتا الشعبية حباجة 

لبها السياسية، وإىل محاية قانونية وسياسية. وال يغيو   ماسة إىل من يعرب ان مطا
ان قيادة اجلاااة وكوادرها أمهية املرحلة االنتقالية اليت يعيشها الصومال. بيود أن  
الواض  أن اجلاااة مل حتسم بعد موقفها الرمسي من املشاركة يف العالية السياسوية  
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اسي ميثلها بصوورة  كجاااة، كاا أهنا مل حتسم كذلك يف شأن تأسيس حزب سي
 رمسية.

 ويعزو كثري من قيادات اجلاااة هذا اإلحجام إىل سببني رئيسني، ومها:
أن احلالة السياسية يف الصومال مل تنضج بعد، ومل تزل تعتاد الى احملاصصة  -

القبلية، اليت تتناىف مع الرؤية السياسية للجاااة، اليت تر  أن هذا الوضع قود  
ل بلدًا وشعبًا؛ إضافة إىل أن العضو الربملاين املنتخ  يؤدي إىل تقسيم الصوما

الى هذا األساس ال ميثل مشرواًا أو حزبًا سياسيًا، وإمنا قبيلة بعينها، ويعتاد 
 الى دااها ل .

يف  عقدهناك قوات أجنبية مسيطرة، ال تستأتن أحدًا، وهي اليت بيدها احلل وال -
ة السياسية يف هذه املرحلة سويواج   كثري من األمور؛ ولذا فإن املتقدم للقياد

معضلة ال حيسد اليها، وسيتحتم الي  أن خيتار أمرين أحالمها مر: أن ينصاع 
ملطال  القوات األجنبية املسيطرة الى البالد، فيخسر تأييد شعب  لو ، أو أن  
يتارد الى إمالءات هذه القوات اليت تتوىل محايت ، كاا تتوىل تأمني املنش ت 

حليوية كاملوانئ واملطارات، ما يعين أن  سيكون هنبوًا للاليشويات   احلكومية ا
 و يضطر إىل إنشاء ميليشيات  اخلاصة.أاحمللية 

أما من حيث التأصيل، فقد حسات اجلاااة موقفها الشراي واملبودئي  
من املشاركة السياسية، فنصت يف منهجها الى جوازهوا بشورط حتقيقهوا    

اب السياسة الشراية من منهج اجلاااوة:  للاصاحل املشرواة. وقد جاء يف ب
"وأما املشاركة يف االنتخابات الربملانية والرئاسية، يف بالد اإلسالم أو يف بالد 
الكفر، فهي من املسائل اليت خيتلف فيها احلكم زمانًا ومكانًا وحااًل، من جهة 
 مد  حتقيقها للاصاحل املشرواة. والدخول فيها بنية اإلصالح وتقليل الشر،
تأويل سائغ، أفىت مبوجب  أكثر الااء العصر، بيناا أفىت اآلخرون بالتحرمي. أما 

أما من الناحية العالية، فقد أنشأت  .1التكفري بذلك فهو غلو وخمالفة وشذوت"
اجلاااة يف جملس شوراها جلنة تعىن بامللف السياسوي ومتابعوة تطوراتو ،    

ف حيال القضايا السياسوية،  باإلضافة إىل إاداد ما ميكن أن تتخذه من مواق
وتقدمي تلك إىل جملس الشور  للبت فيها ااتاادًا أو رفضًا، ما يشوري إىل أن  
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اجلاااة خطت بالفعل حنو املشاركة يف العالية السياسية أو التوأثري اليهوا   
 كجاااة ضغط.

ومتلك اجلاااة مقومات كثرية تؤهلها خلوض املعترك السياسي، مثل الكوادر  
اجد يف كثري من املناطق والقبائل الصومالية، ما يعين أهنا لون تواجو    املؤهل املتو

صعوبة يف تأسيس حزب سياسي حيظى بتأييد ملحوظ ومؤثر يف معظم مدن البالد 
سوالمية  الرئيسة. كاا متلك اجلاااة قاادة شعبية اريضة ال متلكها اجلاااات اإل

جلاااوة رصويدًا مون    األخر  أو األحزاب املنافسة. إضافة إىل تلك، راكات ا
ما أكسبها مرونة وواقعية. ومل يعد سرًا  واامًا؛ وه 40اخلربات طوال ما يزيد ان 

اليت توايل هذه اجلاااة منهجيًا، قود   بوي،أن اجلبهة املتحدة لتحرير الصومال الغر
، بعد مواجهة مسلحة داموت  1020أبرمت اتفاقية صل  مع احلكومة األثيوبية يف 

د مراجعات منهجية وسياسية، وبالتشاور مع قيوادات التيوار   اامًا، وتلك بع 25
السلفي. تشري هذه املقومات وغريها إىل أن اجلاااة قد تصب  قوة سياسية معتربة، 

دخل الصومال مرحلة التعددية  تااختذت قرار إنشاء حزب ميثلها، ال سياا إ هي إن
 باشرة.احلزبية وااتاد نظام االنتخابات الربملانية والرئاسية امل

أما املكونات السلفية األخر  فينقصها كثري من املقومات الضرورية للنجاح. 
السياسي، وإن ازمت الى اخلوض فيهوا   التم أصال باجملهت ال غري املنظاةفالسلفية 

فهي تعادي فكرة العال التنظياي الذي هو أساس النجاح يف العاول السياسوي؛   
يف مدن حمدودة. كاا يفتقر احلزب اإلسوالمي  باإلضافة إىل قلة أتبااها واحنسارهم 

إىل أرضية شعبية ينطلق منها، أو حركة داوية تات قااودة اريضوة تدااو ؛    
باإلضافة إىل أن  مل يعد لدي  اآلن قوة اسكرية يفاوض الى أساسوها احلكوموة   
الصومالية ليتسىن ل  احلصول الى مكاس  سياسية. وال يستبعد إمكانيوة دموج   

إلسالمي يف احلكومة، هبدف االحتواء وليس الشراكة يف صونااة  أاضاء احلزب ا
القرار؛ كاا ليس من املستبعد أن يكون ل  دور سياسي إتا أالن بشوكل صوري    
تراجع  ان اخلطاب املتشدد الذي تبناه يف السابق، وااتذر ان أخطائ  املنهجيوة  

 والسياسية، وتقدم مببادرات سياسية مرنة ترااي املصلحة العامة.
أما حركة الشباب، فتحرم املشاركة يف االنتخابات الربملانية والرئاسية الويت  
جتري يف العامل اإلسالمي، بل إن منظريها يكفرون حىت من أجواز املشواركة يف   
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أن  -بناء الى أهنا جزء من تنظيم القاادة الدويل  -وليس من املتوقع  .االنتخابات
ية حىت إن أتيحت هلا الفرصة. يضواف إىل  توافق الى املشاركة يف العالية السياس

تلك، أهنا ال متلك يف األصل أرضية شعبية تبين اليها، كاا ال متلك كادرًا موؤهاًل  
أخذا يف االحنسار  تهاوفعالي تدفع ب  إىل االنتخابات. ويبدو أن نفوت حركة الشباب

ر اليها. بعد أن خسرت كثريًا من قوهتا العسكرية ومعظم املناطق اليت كانت تسيط
مكانية اندماجها يف احلكومة الصومالية ضئيلة، ورمبا منعدمة لكوهنا جوزءًا  إوتعترب 

 من منظاة غري مرغوب فيها حمليًا وإقليايًا ودوليًا.
يبدو التيار السلفي يف الصومال مرشحًا ألن يلع  دورًا سياسيًا مؤثرًا، نظورًا  

يف املعادلة السياسية إتا متكون مون   وسيزداد تأثري التيار السلفي  .لقاادت  العريضة
تنظيم صفوف  وحشد قوت ، وجن  يف نسج االقات إجيابية مع القوو  املوؤثرة يف   

 هداف واملصاحل املشتركة.سالمي، اليت جتاعها ب  األواإلبوي العاملني العر
 

 

 


