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مقدمة

ُتعّد السلفية بتشكالهتا ومتظهراهتا املختلفة مدرسة معروفة عرب القرون، أصيلة يف الفكر 
اإلسالمي ومن منتجاته، سواء حني تقرتب منه أو تبتعد عنه. ويف هذه الظروف اليوم، وربام 
أكثر من أي وقت مىض، حتتاج السلفية إىل دراسة متأنية لتحوالهتا بعد الربيع العريب. إن 
أمهية هذه املدرسة وحتوالهتا الرسيعة حتتاج إىل مزيد من البحث والتصويب واملعاجلة من 
أجل إصالح املدارس املؤثرة يف حياة املسلمني والعامل. فقد مرت السلفية، طوال تارخينا 
اإلسالمي، بتشكالت وأطوار خمتلفة، ومحلت أثناء مسريهتا الطويلة أثقال أزمنتها وأمكنتها 
املختلفة؛ فاختلط الديني بالبرشي، وتداخلت العقائد مع التجارب التارخيية. غري أّن أثر 
السلفية اإلحيائي واإلصالحي أمر يشهد له التاريخ وال يسهل عىل الباحث إنكاره. وقد 
وبعد  الطويلة.  مسريهتا  طوال  تعرفها  مل  ربام  بتطورات  احلارض  العرص  يف  الدعوة  مّرت 
ثورات العريب مل يعد عاملنا كام كان من قبل، وظهرت السلفية عىل ساحات األحداث، بقدر 
انتشارها يف العامل العريب، ثائرة حينًا أو متواطئة مع السلطة أحياًنا، وتبدلت أمور كثرية لدى 

السلفيني كانت قبل سنوات من الثوابت. 

إننا إذ نثري سؤال السلفية اليوم ندرك أن ثمة كامًّ كبرًيا من الكتابات واألفكار والتصورات 
حول هذا املوضوع، لكننا نظن أيًضا أن هناك كثرًيا من املستجدات واملتغريات تستدعي 
إعادة مسألة السلفية إىل واجهة النقاش لفهم واقعها واسترشاف مستقبلها. وهنا نستحرض 
جمموعة من األسئلة االستشكالية:  هل هناك حاجة إىل السلفية؟ما عالقتها بالنص وكيف 
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تؤوله؟ ما احلدود بني األفكار واألشخاص داخل التيار السلفي؟ ما الدور السيايس املنوط 
بالسلفية؟ إىل أي حد تستخدمها احلكومات ومتى تنقلب ضدها؟ كيف يمكنها أن تفيد 
اإلسالم واملسلمني مستقباًل وكيف هلا أن ترضهم؟ ما مدى استيعاب السلفية إلشكاليات 
الدولة الوطنية وكيف تتصور مهمتها؟ وهل هي سلفية واحدة أم إهنا سلفيات؟ ما التحديات 
الفكرية واملنهجية التي تواجه السلفية يف ضوء املستجدات األخرية؟ وما تشكالت السلفية 
املعارصة؟ كيف يظهر منظور اإلصالح يف السلفية بعد الثورات؟ وما هي طبيعة التحوالت 
السلفية بعد الربيع العريب؟ وهل كان ملسرية السلفية املعارصة دور يف هذه التحوالت، متهيًدا 
أو غري ذلك؟ كيف أصبح مفهوم الدولة والسلطة لدى األطياف السلفية املختلفة اليوم؟ 
ما الذي بقي من السلفية وما مستقبلها؟ تساؤالت عّدة حتاول هذه الندوة اإلجابة عنها، 
داخل  ومن  اإلسالمي،  العامل  أرجاء  خمتلف  من  والدارسني  واخلرباء  بالباحثني  مستعينة 

املدرسة السلفية وخارجها.

السلفية: حتوالهتا  للمشاركة يف مؤمتر  الباحثني  أمام خمتلف  ُطرحت هذه اإلشكاالت 
ومستقبلها، الذي عقده منتدى العالقات العربية والدولية )الدوحة، قطر( يف مدينة اسطنبول 
يف 30-31 أغسطس/آب 2018. وقد تلقينا يف البداية ما يقارب الـ 800 ملخص، تم 
اختيار نحو اخلمسني منها للمشاركة يف املؤمتر. كان هدف املؤمتر طرح اإلشكاالت التي 
واجهتها السلفية يف األعوام التي أعقبت ثورات الربيع العريب، بطريقة جتمع ما بني دراسة 
الفكر السلفي املعارص، ودراسة نامذج ملختلف أطياف السلفية يف بلدان متعددة يف العامل 

اإلسالمي. 

تلقينا -نحن املعدين للمؤمتر- بعض النقد أثناء انعقاده خاصة من منتمني للتيار السلفي؛ 
دار أكثر النقد بأن بعض األوراق املقدمة ال يملك أصحاهبا معرفة جيدة للسلفية ولذلك 
أتت دراساهتم قارصة. وربام كان هذا النقد صحيًحا، وإن كان بناؤه عىل إلقاء بحث يف مدة 
قد ال تتجاوز عرش دقائق أمر فيه من احليف ما فيه، ولكن طبيعة هذا املؤمتر هو فتح باب 
املشاركة أمام اجلميع، وليدرك السلفيون قبل اآلخرين ما الذي يدور يف أذهان غري السلفيني 

عنهم وعن مدرستهم. 
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جاءت الدراسات املتضمنة يف هذا الكتاب متنوعة ضم أشتاهتا حموران، كام أسلفنا أعاله، 
والسياسية واالجتامعية،  ونقًدا- يف جوانبه األصولية  السلفي -حتلياًل  الفكر  دراسة  مها: 

ودراسة جتارب متعددة للتيار السلفي عىل امتداد العامل اإلسالمي. 

احتوى القسم األول من الكتاب دراسات تناولت مواضيع متفرقة تعالج الفكر السلفي 
التفكري  يف  واالجتامعية  والسياسية  اللغوية  اجلوانب  األوراق  هذه  شملت  وإشكالياته، 
السلفي، ورصد كثري منها تطوراته أو حتوالته بعد ثورات الربيع العريب. طرق حممد ذنون 
اإلشكالية  من  فانطلق  الرشعية،  للنصوص  السلفية  القراءة  إشكاليات  بحثه  يف  يونس 
اللغوية )احلرفية مقابل التأويل مثال( يف القراءة السلفية إىل ما يرتبط هبا من علوم أخرى 
من  وغريها  الفقه  وأصول  الكالم  علم  مثل  مكوناهتا؛  أهم  إحدى  اللغوية  القراءة  كانت 
العلوم. بناًء عىل ذلك، يفرس يونس بعض املواقف السلفية احلادة، كموقفهم من اخلصم، 

وتشديدهم عىل مسائل تعد من الفروع التي جيوز اخلالف بشأهنا من دون نكري. 

وجاءت دراسة يوسف مدراري لتناقش تسلل بعض مفاهيم علم الكالم إىل اخلطاب 
أدبيات  منها عىل وجه اخلصوص،  اجلامية  أو  السلفية،  السيايس، وكيف وظفت  السلفي 
نظره،  وجهة  من  اليوم،  وصارت  اخلصوم.  ضد  اإلسالمي  الرتاث  يف  الفرق  عىل  الرد 
مفاهيم التعامل مع الفرق ُتسقط بألفاظ جديدة تطلبت عرصنتها طبيعة املرحلة؛ فحلت 
أبو زيد،  بيد أن موقف مدراري من كتابات الشيخ بكر  الفرقة.  لفظة احلزبية، مثاًل، حمل 
بخصوص األحزاب واحلركات اإلسالمية، كان بحاجة إىل مزيد من التحرير والدقة، وإن 
كان الباحث قد أشار يف أحد هوامش بحثه إىل أنه ال يدرج الشيخ بكًرا يف صفوف اجلامية. 
وتناول إبراهيم إكزول األصول املعرفية للحداثة والسلفية احلديثة دارًسا إشكاالت حداثية، 
الرفض  إكزول من عالقة  السلفية. جيعل  توجهات  وأثرها يف  وثقلها  الدولة  مفهوم  مثل 
بني املفاهيم احلداثية وردة الفعل السلفي جتاهها مدخاًل لدراسته؛ فيشري إىل أنه عىل "هذا 
األساس يمكن النظر إىل هذا املفهوم ]أي السلفي[ باعتباره رد فعل عىل مسلامت النمط 
املعريف احلديث". لكن النقد الذي يمكن أن يوجه إىل دراسة إكزول أنه مل جيعل من املادة 
التحليل، االجتامعي أو  السلفية موضوًعا للتحليل. نعم، كانت االستعانة ببعض مناهج 
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غريه، أو حتليالت بعض من تناول الظاهرة السلفية أمًرا واضًحا يف البحث، ولكن الرجوع 
إىل مصادر وأدبيات سلفية وإخضاعها للتحليل كان غائًبا.

 أما حممد سليامن الزواوي فقد تناول يف بحثه مفهوم أهل الشوكة مثاالً عىل إشكاليات 
تطور الفكر السيايس السلفي، ودارًسا ملوقف بعض تيارات السلفية املرصية من انقالب 
يوليو 2013 بناًء عىل مفهوم الشوكة عند هذه التيارات. ولعل أمهية دراسة الزواوي كانت 
التفسريات  من  كثري  عن  بعيًدا  السلفي،  السيايس  التصور  داخل  من  ملفهوٍم  استدعائه  يف 
املستعجلة التي وإن كانت هي بعض احلقيقة، ولكنها ال تعطي صورة كاملة لوقوف مثل 
حزب النور يف صف انقالب السييس. وتأيت دراسة احممد جربون لتعرض حتوالت الفكر 
السيايس عند السلفية املعارصة، لريصد تطوراته بداية بالسلفية اإلصالحية يف هنايات القرن 
الـ 19 وبدايات القرن الـ 20. يعرض جربون يف دراسته طبيعة التحديات التي واجهت 
رواد النهضة والسلفية اإلصالحية؛ مما جعل تصوراهتم السياسية استجابة لطبيعة املرحلة، 
والتي شكلتها الوطأة االستعامرية حينها عىل كثري من البلدان العربية واإلسالمية. أما حممد 
توفيق فقد درس مفهوم الدولة يف املخيال السلفي، متوساًل بالتجربة السلفية املرصية قبل 
العربية  الثورات  قبل  مرص  يف  السلفيني  عند  الدولة  مفهوم  لريصد  وبعده؛  العريب  الربيع 
وبعدها. تتّبع توفيق هذا املفهوم من خالل الفعل السلفي ذاته؛ أي االنكفاء السيايس، كام 
يناير يف  ثورة  تلت  التي  الفرتة  فيها كام شهدته  السياسة واملشاركة  إىل اخلوض يف  يسميه، 
الدولة.  مفهوم  جتاه  السلفية  للتحوالت  وذكيًّا  جيًدا  رصًدا  البحث  هذا  يف  ونجد  مرص، 
ويبدو أن الباحث عىل اطالع ومعرفة جيدة بأطياف السلفية املرصية، مما جعل بحثه خارطة 
بيانية ملختلف املواقف السياسية داخل التيار السلفي يف مرص. وتأيت القطيعة بني اخلطاب 
السلفي والفكر اإلصالحي لتكون موضوع دراسة محاه اهلل ولد السامل؛ دارًسا ملسرية الشيخ 
البداية  بعد  السلفية  إليه  آلت  ما  لتفسري  حماولة  يف  الفكرية،  وحتوالته  رضا  رشيد  حممد 
بشيخه.  اتصاله  بداية  يف  رضا  رشيد  وتلميذه  عبده  حممد  يد  عىل  كانت  التي  اإلصالحية 
القطيعة  تفسرًيا هلذه  ليقدم  بعد وفاة شيخه،  السامل سرية رشيد رضا، خاصة  يدرس ولد 
التي انتهى عندها املرشوع اإلصالحي، لتأخذ السلفية الوهابية الدور بعد ذلك. أما احلسن 
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مصباح فقد بحث يف انزياح السلفية من الدعوي إىل احلركي يف رصد تارخيي وحتلييل، حيث 
يدرس مصباح أثر األدبيات احلركية للجامعات اإلسالمية يف هذا االنزياح الذي حدث يف 
الوسط السلفي، ويرصد آثار هذا التحول احلركي ومآالته يف الفكر السلفي املعارص. وتأيت 
يف خامتة القسم األول دراسة فايزة قالل عن اخلطاب السلفي يف اإلعالم املعارص، حيث 
تناولت عينات من املنصات اإلعالمية السلفية وأثرها يف املتلقي. واجلانب اإلعالمي لدى 
السلفية له أثر كبري يف انتشارها بعد ظهور القنوات الفضائية، وهذا ما وجهت إليه الباحثة 
اهتاممها، إضافة إىل دور اخلطاب اإلعالمي يف تغيري بنية اخلطاب السلفي، وما ترتب عىل 

ذلك من هيمنة وتأثري يف اجلامهري املتلقية. 

أما القسم الثاين من هذا الكتاب فقد عالج نامذج وجتارب للسلفية املعارصة يف بلدان 
ومتظهرات خمتلفة. يف بداية هذا القسم رصد صاحب عامل األعظمي تاريخ اجلامعة السلفية 
يف اهلند نشأًة وتطوًرا، متعّرًضا للمراحل واألفكار التي مرت هبا السلفية هناك. وتعد ورقة 
األعظمي رصًدا ممتاًزا لتحوالت السلفية اهلندية )أهل احلديث(، ومواقف اجلامعة املتغرية 
سواء من غريهم من أهل املذاهب )احلنفية يف اجلانب السني، والشيعة عىل سبيل املثال(، 
أو مواقفهم من االحتالل الربيطاين للهند، وكذلك مواقف اجلامعة من الدعوة الوهابية. أما 
حممد نّواز فقد تناولت دراسته التحوالت السلفية ومستقبلها يف باكستان بعد أحداث 11 
سبتمرب 2001، جاعاًل من التحوالت املنهجية يف احتاد املدارس السلفية يف باكستان أنموذًجا 
لبحثه. قدم نّواز دراسة تطبيقية آلثار أحداث سبتمرب 2001 عىل املدارس السلفية، والتي 
كانت حمل اهّتام الغرب بتصدير العنارص اإلرهابية من مدارسها. وهذه الدراسة تعطي نظرة 
موجزة -أيًضا- عن طبيعة املدارس اإلسالمية اخلاصة يف باكستان بشكل عام، كام تظهر 
الباكستانية من جهة، واحتادات املدارس الدينية  حجم الرصاع الذي حدث بني احلكومة 
من جهة، يف حماولة من احلكومة للخروج من مأزق التهم الغربية املتتالية لباكستان، نتيجة 

ألحداث سبتمرب 2001. 

وتناول إدريس سيوييل حتوالت اخلطاب السلفي يف كردستان العراق، لتسلط دراسته 
الضوء عىل التيار السلفي يف إقليم قّلام تناولته الدراسات اليوم بالبحث والتحليل. وتأيت 
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التطورات  ُقّدمت من باحث شهد  السابق- أهنا  السبب  أمهية دراسة سيوييل -إضافة إىل 
التي  التي طرأت عىل اجلامعات السلفية الكردية، إضافة إىل الرجوع إىل املصادر  األخرية 
كتبت بالكردية ليتسنى للقارئ الوقوف عىل طبيعة احلركات السلفية الكردية من كتابات 
األسبق  الرئيس  أمحد طعمة،  فقد جاءت شهادة  السلفية يف سورية  احلركة  أما  أصحاهبا. 
حلكومة االئتالف لقوى الثورة واملعارضة السورية، عن أثر السلفية يف الثورة السورية، من 
شخصية عاشت أحداث الثورة وشاركت وما تزال يف اخلط الثوري السوري. أما دراسة 
1963، بادئة بالتيار  1855 إىل  رغداء زيدان فقد تتبعت حتوالت السلفية يف سورية من 
اإلصالحي ثم تطورات السلفية حتى جميء مدرسة الشيخ األلباين. وقد تناولت الدراسة 
التحديات التي واجهت ظهور السلفية اإلصالحية يف سورية هناية القرن الـ 19 وبدايات 
20. هذه التحديات كانت من قبيل احلفاظ عىل هوية املجتمع السوري، ونرش  القرن الـ 
التعليم بني أوساط الشعب عىل أوسع نطاق؛ مما يلفت النظر إىل الطبيعة اإلصالحية لبداية 
السلفية يف سورية، وكذلك اجلانب االجتامعي والسيايس فيها. ما الذي تغري حتى يؤول حال 
السلفية يف سورية إىل ما انتهت عليه عىل يد الشيخ األلباين؟ هذا ما رصدته الورقة برباعة. 
وتعد ورقة حممد نذير سامل مكملة لدراسة الظاهرة السلفية يف سورية، حيث يتناول يف بحثه 
تأيت ورقة سامل،  السورية.  الثورة  الرتكيز عىل دور بعضها يف أحداث  املتعددة مع  تياراهتا 
الثوري السوري، ودور احلركات  الدكتور أمحد طعمة، لتوضح طبيعة املشهد  مع شهادة 
لتحوالت  تتبع  يف  اليمن،  إىل  احلمريي  أمحد  حممد  دراسة  بنا  وتنتقل  فيه.  وأثرها  السلفية 
السلفية املعارصة يف اليمن من خالل جتربة حزب الرشاد السلفي الذي تأسس أعقاب ثورة 
فرباير 2011. وتأسيس هذا احلزب كان عالمة فارقة يف تاريخ السلفية يف اليمن؛ فاملدرسة 
الوادعية )نسبة إىل الشيخ مقبل الوادعي( ومن خالفها من الشباب السلفيني كانوا-عىل حد 
سواء- ذا موقف حاد من تأسيس األحزاب واالنشغال بالسياسة. أما فاروق أمحد حييى فقد 
تناولت ورقته اجلانب الدعائي للسلفية، من خالل دراسة الدعاية السلفية وحتدياهتا اجلديدة 
أنصار  مجاعة  منشورات  أنموذج  ومقدًما  حتليليًّا،  وصفيًّا  منهًجا  متخذا  دارفور،  إقليم  يف 
السنة املحمدية بالسودان عىل الفيسبوك كعينة تطبيقية للدراسة. ال يكتفي حييى هنا بدراسة 
طبيعة النشاط الشبكي جلامعة دينية مثل السلفية، بل يناقش موقف السلفية يف السودان من 
قضايا بعينها؛ كموقفها من الفنون وحقوق املرأة، عىل سبيل املثال. ويرمي حييى من ذلك 
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إىل إيضاح مدى تفاعل الفكر السلفي مع طبيعة ثقافة جمتمع بعينه وخصوصياته. وتتبعت 
دراسة حممد صالح يونس ضواي نشأة الفكر السلفي يف تشاد، ومن ثّم حتوالته بعد أحداث 
الربيع العريب. يوضح ضواي آثار دخول السلفية عىل جمتمع مسلم، مثل املجتمع التشادي، 
ظل تدّينه لقرون، كحال أغلب املجتمعات املسلمة يف الشامل والوسط اإلفريقي، قائاًم عىل 
األعمدة الثالثة: أشعرية العقيدة، ومالكية املذهب، والتصوف. كان يمكن لضواي التوسع 
أكثر يف ذكر خصوصيات السلفية التشادية، مع فهم تأكيده وبرهنته عىل ارتباط السلفيني 
هناك بالسلفية النجدية، ولكن تبقى اجلوانب املحلية التي متيز سلفية بلد عن آخر رضورية 
فرج صالح رحيل  يدرس سامل  ليبيا؛ حيث  إىل  تشاد  البحوث. ومن  مثل هذه  وملحة يف 
17 فرباير الليبية، مقدًما ملحة تارخيية لنضال علامء  حتوالت اخلطاب الديني أعقاب ثورة 
ليبيا ضد االستبداد، خاصة مقاومة نظام القذايف الشمويل. يقدم رحيل ملحة عن دور العلامء 
الليبيني إبان حكم القذايف، وحجم التضحيات التي قدموها، وهو يمهد لذلك ملا حدث بعد 
ثورة فرباير من ارتباك يف املشهد السلفي، وما أحدثته اجلامعات السلفية من آثار عىل الساحة 
الليبية. ويقدم عيل بن مبارك قراءات يف التجربة السلفية التونسية بدراسة املنشود السيايس 
للفكر السلفي يف بلد ثورات الربيع العريب )تونس(، مركًزا عىل الدور السلفي أعقاب الثورة 
بمختلف أطيافه. يقّدم بن مبارك عرًضا للتفاعل السلفي السيايس يف تونس، وما تشكل بعد 
ثورهتا من أحزاب أو حركات سلفية. وإذا كان ثمة ما يالحظ عىل ورقة بن مبارك، فهو 
غياب اجلانب التحلييل وغلبة الوصف عىل البحث؛ فمثاًل يمر رأي بشري بن حسن، الداعية 
السلفي التونيس، عن التوحيد مقابل الرأي السلفي املعروف دونام غوص وحتليل ألثر هذا 
الرأي يف الساحة السلفية. وحترض السلفية التونسية أيًضا يف ورقة نادية اهلاممي التي ناقشت 
العريب،  الربيع  ثورات  إلجهاض  اجلهادية  السلفية  للتيارات  واإلقليمي  الدويل  التوظيف 
وذلك بدراسة األحداث الدموية التي أعقبت ثورة الياسمني وتوظيف خصوم اإلسالميني 
داخل تونس وخارجها هلذه األحداث ضد األخريين. أما ورقة حممد فاوبار فتناولت أبعاد 
التجربة السلفية وأدوار التنشئة السياسية يف املغرب بعد الربيع العريب، يف عرض للجوانب 
االجتامعية للتنشئة السلفية، والتعريج عىل شخصية عبد الوهاب رفيقي ومراجعاته الفكرية 
األخرية لتجربته السلفية اجلهادية. تتمّيز ورقة فاوبار يف مقاربتها االجتامعية خاصة لتميز 
الفرد السلفي )اهليئة، املالبس، طبيعة احللقات العلمية...الخ(، ومن هذه املقاربة ينطلق إىل 



14 السلفية: تحوالتها ومستقبلها

دراسة التنشئة السياسية عند السلفيني. وبدراسة السلفية املوريتانية نموذًجا؛ يدرس أمحد 
راصًدا حمطاهتا  املغاربية،  الدول  وتارخيها يف  السلفية  احلركات  نشأة  انداري  األمني  حممد 
التواصل والقطيعة بني السلفية املوريتانية ومثيالهتا يف دول  التارخيية ورموزها، ومواطن 
املغرب العريب. وخيتتم الكتاب ببحث حممد احلافظ الغابد عن السلفية اجلهادية يف غرب 
إفريقيا وحتوالهتا، متناوالً أشهر هذه احلركات ورموزها وآثارها يف دول الغرب اإلفريقي.

 إن البحوث مجيعها يف هذا الكتاب عرضة للموافقة واملخالفة بطبيعة احلال، وفائدة هذا 
تناولتها  التي  الفكرية والتطبيقية  املساحة  الدراسات يف تعدد أصواهتا، ورحابة  النوع من 
هذه األوراق. وليس للمحّرَرين من عمل سوى التأكد من اتصاف األبحاث باملواصفات 
العلمية، أما نقد هذه األطروحة أو تلك فيقع عىل من يقرأ هذا الكتاب. وإذا كان لنا من 
مالحظات عىل بعض البحوث، فيمكن إمجاهلا يف أن قساًم منها مل يذهب كّتاهبا إىل مصادر 
سلفية للحديث عن السلفية، بل كان الولوج إليها عادة ما يتم عرب وسيط آخر، سواء من 
الكتاب العرب أو الغربيني، مع أن األدبيات السلفية متوفرة ومنشورة بشكل ربام ال يوجد 
عند مدرسة إسالمية أخرى اليوم. وترتب عىل معرفة السلفية بواسطة كتابات غريهم أن 
بعض الباحثني غابت عنه تفاصيل دقيقة عن اخلالفات داخل التيار السلفي، أو مارس ما 
يمكن تسميته "فهم الفهم"، لترتتب عىل ذلك أحكام بعيدة عن واقع أفكار السلفية كام هي 
عند أصحاهبا أو يف ممارساهتم. كام أن غياب اجلانب التحلييل وغلبة اجلانب الوصفي عىل 
بعض األبحاث مالحظة أخرى يمكن أن نسوقها هنا. فثراء املعلومات ال يغني عن الربط 
والتحليل اللذين ينظامهنا يف سياق يزيد من ثراء هذا النوع من البحوث. ويف األخري، تظل 
هذه البحوث هنا نصوًصا خرجت من أيدي أصحاهبا إىل القراء بمختلف أصنافهم، ونأمل 
الدينية يف الوطن  التيارات  السلفية أو غريها من  للنقاش اجلاد، سواء عن  أبواًبا  أن تفتح 

العريب، إشاعًة لثقافة احلوار يف خطوة تفقد االستبداد بكل صوره أرًضا يقف عليها.

املحّرران 
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مقدمة

املصطلحات واملفاهيم التي انترشت يف جمتمعاتنا تصف مفاهيم فكرية ومظاهر حركية 

تستحق اهتاممنا. ونحن هنا ال هنتم كثرًيا بمسألة تفصيل احلالة السلفية يف القرون القديمة، 

بل هيمنا احلالة احلارضة واملستقبلية، وهذا الذي أرجو أن تتجه إليه األبحاث واملناقشات؛ 

املعرفية  املدارسة  من  أكثر  باملستقبل  واالهتامم  اإلصالح  ونقاشاتنا  أبحاثنا  من  نود  ألننا 

تارخيي سيبقى ضعيًفا  به بخيط  املتصل  أو  املنقطع عن احلارض،  املايض  املجردة فقط عن 

مهام بالغنا يف توطيده؛ ألن جمال البحث األكاديمي املنقطع عن احلارض جمال قد يكون مفيًدا 

، ولكن لعله ال يؤثر يف مستقبل هذه األمة وما تعانيه يف زماننا من حتوالت وتشكالت  ومهامًّ

عديدة تستذكر املايض قواًل وتفارقه عماًل، ولو حاولت استعادة ذكرياته فهي بعيدة زمنًا 

وفكًرا وممارسة عنه، واملايض ال يعود إال ختياًل مبتوًرا.
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كان معنى السلفية يف العرص احلديث -وهذا ما هيمنا اآلن ألننا ال نبحث القضية كمسألة 
تارخيية- يعني مدرسة اإلحياء اإلسالمي. فنجد مثاًل أن مدرسة اإلحياء اإلسالمي يف هناية 
القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين كان يطلق عليها السلفية، بمعنى التوجه اإلسالمي 
عموًما، بام يف ذلك املدرسة اإلصالحية، أي مدرسة مجال الدين األفغاين وحممد عبده ورشيد 
رضا، وكان هذا وصف الثعالبي وتعريف شكيب أرسالن، وتصنيف معظم الذين أّرخوا 
لتلك املرحلة، فكانوا يسموهنا مدرسة السلفية. هذا املصطلح وهذه املدرسة أصبحت يف 
خارج دائرة السلفية يف مصطلحنا املعارص اآلن، لكن كان يقصد هبا حالة اإلحياء اإلسالمي 
يف مواجهة املستعمرين أو يف مواجهة املندجمني يف احلالة االستعامرية، فتطورت هذه التسمية 
من معناها التارخيي يف عرص االستعامر ومن زماهنا إىل مصطلح خمتلف، وهلذا فإن التسميات 
هلا تاريخ، وال يصح ملن حياول فهم هذه الظواهر أن يكتفي باملصطلحات، يكررها ويتوقع 

أن معناها هو املعنى نفسه، ويبقى يدور مع معنى ثابت عرب التاريخ. 

والقيادات  املؤسسات  من  نارصهم،  ومن  املستعمرين  مواجهة  تعني  السلفية  كانت 
تعني  وكانت  وتأييده.  االستعامر  منارصة  يف  مندجمة  كانت  التي  واألفكار  واحلركات 
مواجهة األفكار االستعامرية وليس فقط االستعامر بحد ذاته، وكانت تعني مواجهة اإلحلاد 
وامللحدين "الدهرية والدهريني" يف ذلك الوقت، ثم صعد من بعدها املد القومي فأصبح 
التوجه اإلسالمي مواجًها للمد القومي، ثم جاء اليسار وزاد ختصيص املصطلح اإلسالمي 

باملدارس التي واجهت املد اليساري.

وكانت السلفية، أو اإلصالحية، آنذاك ال تبتعد عن احلركة الوهابية، بل تعّدها سلًفا 
هلا. وملا تراجعت املدرسة اإلصالحية لغلبة تيارات القوميني واليساريني يف اخلمسينيات 
وما تالها، والتي طاردت اإلسالم واإلسالميني من أرضهم وأمتهم بكل ما استطاعت، 
خاصة يف الشام والعراق ومرص، استعادت الوهابية فيام بعد اخلمسينيات والستينيات قوهتا 
وصوهتا الذي كان ضعيًفا داخل حركة اإلحياء اإلسالمي العام، فأصبحت تعني السلفية، 

ثم أصبح التجمع حول هذا املصطلح أكثر من التعريفات األخرى.
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استعادت السلفية، خاصة الوهابية، دورها ألسباب؛ منها أهنا كانت سالًحا حلكومات 
شيوعيني  من  اليسار  ضد  فجندهتا  بأنواعها،  وأفكار  حكومات  من  اخلصوم  هددها  غنية 
العربية  اجلزيرة  ويف  العربية،  البيئة  يف  اإلسالم  رسوخ  وبسبب  خاصة.  وبعثيني  وقوميني 
خصوًصا، مل تتعرض هلجوم يساري وال قومي كاسح، وال رسخت فيها ثقافة املستعمرين، 
فكان التسلف سهاًل قريًبا. ثم وفقت السلفية املعارصة بشقيها اإلحيائي والوهايب بقادة فكر 
وعلامء مؤثرين وخطباء وكتاب من كل مكان. وألنه برز يف السلفية علامء وإحيائيون أقوياء 
علميًّا وناشطون عمليًّا، من أمثال حممد بن إبراهيم، وابن باز، والقرضاوي، وساعدت كتب 
ميرسة معارصة يف التأثري، مثل كتب سيد سابق وسيد قطب واأللباين والغزايل وسعيد حوى 
ومؤثرون كثر غريهم يف اإلحياء العام بجانبيه، وكذلك وسائل اإلعالم من اإلذاعة والتلفاز 
والتسجيالت واملجالت والكتيبات يف صناعة مناخ إسالمي عام. وملا انكرس اليساريون 
والقوميون عادت حلظة إسالمية شاملة للساحات العامة واألفكار واللغة واملصطلحات 

واللباس، وعودة هوية إسالمية صارخة يف كل جماالت املجتمع. 

ثم انقسمت السلفية إىل مدارس خمتلفة، وأصبح الشعار اإلسالمي العام ينرصف إىل 
حركات متعددة، فلم يعد هناك مهرب من التسمية والتقسيم، وذهب اسم املدرسة السلفية 
السنة  يعني  كان  وما  احلديث،  أهل  بعقيدة  واملهتمني  احلديث  أهل  من  واسعة  مجاعة  إىل 
واجلامعة أصبح يطلق عىل مدرسة ابن تيمية وابن عبد الوهاب. غري أن هذه السلفية املعروفة 
التي كانت تطرق قدياًم أصبحت  القديمة وباملوضوعات  بتمسكها باخلطاب واملشكالت 
مدارس متناحرة، والسبب األول يف متزق السلفية هي القضايا السياسية، فقد كان جيمعها 
من قبل رغم تنافرها مجع السياسة هلا لتكون من جندها ضد اخلصوم، فلام ضعف أو سقط 
اخلصوم وختلت حكومات عن حاجاهتا جلمع السلفيني متزقوا وظهرت خالفاهتم الفكرية 

الكامنة احلقيقية والشخصية.

وأفكار  مدارس  املايض:  إىل  "العودة  بمعنى  حارضنا  يف  السلفية  تعريف  أصبح 
وسلوك"، و"العودة إىل التوحيد"، و"التميز عن اآلخرين"، و"العودة إىل الكتاب والسنة"، 
و"االحتجاج عىل احلارض باملايض"، و"العودة إىل زمن العزة بداًل من زمن الذلة املعارصة"، 
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و"االستقالل باللغة والشكل واهلدف"، و"إعادة الدولة اإلسالمية" والعبودية لنظام احلكم 
القائم، أي حكم، وإعطاء مرشوعية له، إما ألنه إسالمي مكتمل األركان، أو غري إسالمي 
فيمكن حتته استعادة أوصاف من املايض مثل" رشع من قبلنا"، وقبول يوسف النبي العمل 
يف دولة كافرة، أو كفر دون كفر، أو أمة دعوة ال دار حرب وال دار إسالم، وأصبحت كل 
املصطلحات القديمة ختدم تفسرًيا غالًيا يف فهمه متطرًفا يف هنجه من يمني أو شامل من جربية 

أو خارجية، وقد عاشت السلفية دائاًم عرب تارخيها بني هذين اجلناحني.

السلفية األخرى

هناك سلفية أخرى أكثر حضوًرا وتأثرًيا وتسليًحا وإدارة ومهارة وهي السلفية الغربية، 
باختالف مسمياهتا: مسيحية أو علامنية أو حداثة. وهي من حيث البعد التارخيي والثقايف 
شبيه  عاملنا  يف  السلفية  هذه  مع  التعامل  بعض  أن  غري  اختالًفا،  وأكثر  مكاًنا  أبعد  سلفية 
بالتعامل مع ثقافة وأفكار وسلوك سلفنا، فهي تستدعى من بعيد مكاًنا، وبعيدة زمنًا يف كثري 
من األحيان. وتعالج السلفية الغربية بنفس طرائق التعامل مع سلف اإلسالم واملسلمني، 
فهناك اندماج وإعجاب وقرس حلارض بالدنا أن تسلك يف حارضها نفس السلوك والقرس 
والوالء والرباء والوفاء، حتى باألشكال وخمتلف األحوال وربام األلفاظ، والتشبه وحماولة 

االنحالل داخلها بكل وجه ممكن.

نحن إذن أمام حركتني سلفيتني، فأحياًنا نجد هذا التسلف متعصًبا إما لسلف الغرب أو 
لسلف املسلمني. وهلذا قد نجد أن هاتني السلفيتني ال تنقذان مستقبلنا وال ترسامن طريًقا 
للخالص مما نعانيه. فهام ال ختضعان أفكارمها لعقل وال لوعي بل لصور قادمة من املايض 
البعيد فقط. هاتان السلفيتان متيزتا بأهنام تستخدمان التسلف أحياًنا للتزلف، إما التزلف 
لسلطات الغرب أو التزلف لسلطات حملية تزعم أو تدعي وفاء لسلفية حملية قديمة أو سلف 
غريب بعيد. فإذا جادلك سلفي )متزلف أو متسلف للغرب( فهو يناقشك ويتحدث معك 
السلفيتان  السلفيتني. هاتان  الغربية، فأصبحنا يف تصادم ما بني  ويفكر من خالل سلفيته 
أو كان ماضًيا عند  تريدان االعتزاز بامٍض معني، سواء كان ماضينا  الواقع،  غريبتان عىل 
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غرينا. متيزت هاتان السلفيتان باغرتاب عن الواقع واحلياة اليومية واحلاجة إىل فكر يعالج 
مشكالتنا ويبني مستقبلنا، فهي غياب عن احلارض يف ماض لغرينا. كام إهنا تعتز بقوى يف 
تاريخ زماين خمتلف، ومندجمة يف حالة  مندجمة يف  فهي  وتنتهك حياتنا ومستقبلنا،  املايض 

فكرية خمتلفة عن حالة احلارض واملستقبل.

نعم، قد ال حيب املتسلف )املتزلف ملايض الغرب( أن يسمي نفسه سلفيًّا. ولكن احلقيقة 
أهنا عقلية سلفية، فهو عندما يناقشك يف أمر أو يعالج فكرة فإنك ستجد سلفه صارًخا به 
وله يف كل كلمة وفكرة وجتربة، وسيعرض جذور سلفه العلامنية أو الليربالية أو اليونانية، 
أو يف عرص الثورة الفرنسية أو البلشفية، فهو يف احلقيقة يعيش حالة سلفية مغرتبة أيًضا، كام 
أن السلفي املندمج يف املايض البعيد هو مغرتب عن زماننا وحالته الفكرية تعيش وتفكر 

من خالل عصور أخرى.

ال يعني هذا األمر أن السلفيتني مساوئ وأخطاء، فلها حماسن أيًضا، وهذا اجلانب احلسن 
يف السلفيتني جيب أن نراعيه لالنتقال منه إىل ما هيمنا يف زماننا. فهناك أواًل مسألة العدل مع 
ا لنبني إجيابيات وسلبيات هذه األفكار وهذه املواقف؛ ألن  السلفيتني، وهي رضورية جدًّ
االنحياز املضاد هو ظلم للناس وظلم للعقل وللواقع، فالبحث يف حماسن هاتني احلركتني 
ينقلنا بعد ذلك إىل إصالح حالنا. أما إذا وقفنا عند التجريم والقمع واإلساءة إىل املايض، 

ا كان املايض، فإنه قد ال ينفعنا يف الذهاب إىل املرحلة املستقبلية. أيًّ

من حماسن التسلف الثقة بمرحلة معينة، سواء كانت هذه الثقة باحلالة اإلسالمية القديمة 
أو الثقة بمرحلة احلداثة الغربية، وهذه احلالة تعطي نوًعا من الثقة للمتحاورين وللمفكرين 
وللمشاركني يف وعي هذه املرحلة، ومع ذلك فهي كام أهنا تثق باملايض )الغريب أو اإلسالمي( 
فهي يف املقابل تعيب وتغيب العامل والنفس عن احلارض، فهي نوع من اهلروب إىل منطقة آمنة 
موثوقة حمبوبة، وهي ال حترص أو حتاول أن حتل املشكلة التي تعانيها يف حلظتها. التسلف 

بمعنى التغرب هو غياب عن قضايانا متاًما وعن حارضنا، وإغراق يف مايض غرينا.
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املتسلف املسلم تغيب عنه كثري من مقاصد الرشيعة، فيتحدث عن إعزاز صورة سابقة 

معينة يف ذهنه، وينسى طرقه املعارصة. مثاًل، أبرز ما ظهر يف قضية داعش أو بعض احلركات 

اجلهادية أهنا تعامل احلارض وكأهنا تستعيد صورة يف املايض، تستعيده يف اللباس والكالم 

العراق وكأنه  أو  الشام  زاوية من قرى  والشعارات واملقاطعة، وتستعيده وكأن األمري يف 

هارون الرشيد، وكأن اآلخرين "كلب الروم". فهي تتحدث عن مرحلة خيالية بعيدة عن 

احلالة التي تعيشها مرحلة االستضعاف ألهنا تفكر من خالل صورة تارخيية كبرية.

جمتمعه،  يف  موجودة  غري  مصطلحات  عن  يتحدث  بالغرب  عاملنا  يف  املستقوي  أيًضا 

يتكلم عن جمتمع مسحوق، عن بورجوازية قد ال تكون موجودة، يتكلم عن بنى رأساملية 

غري موجودة يف جمتمعه. فهو يستقدم صورة خيالية من الغرب أو من التاريخ اإلسالمي 

ا. املؤسسات عنده تصوٌر وخيال، لكنه ال يعيش يف املجتمع بحكم عدم وجود  بعيدة جدًّ

بريوقراطية  ديمقراطية  أصبحت  املتغربني  املتسلفني  عند  الديمقراطية  املؤسسات.  هذه 

وهيمنة مؤسسات تعني الشخص وال تعني حالة اجتامعية.

من مضار هذا التسلف عدم الثقة بحارض الشخص وأمته وإمكانياهتا الشخصية، وال 

بعلامئه. ال يثق بإمكانية إبداع احللول، ولذلك دائاًم يستند إىل حالة غري موجودة، يستدعي 

قوهتا وتأثريها لكنه غائب إىل حد كبري.

مرة كنت يف نقاش مع عامل متسلف، فقلت كالًما مل أسنده إىل أحد من سلفنا، فقال: 

ومن سبقك بقول هذا؟ قلت: ال أدري، لكن هذه قناعتي. قد تكون مكرورة وقد تكون 

عىل ثقافتنا جديدة. ثم بحثت األمر معه وتبني أنه ملتزم بأال يعترب أي قول ال سلف لك فيه، 

بحسب عبارة أحد السلف1.

"إياك أن تتكلم بكلمة واحدة ليس  1 انظر، عىل سبيل املثال، القول املنسوب إىل اإلمام أمحد بن حنبل: 
لك فيها إمام". يف كتاب املسودة يف أصول الفقه آلل تيمية، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد )القاهرة: 

مطبعة املدين، د. ت.(، ص450.
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وهبذا تعرف مدى هيمنة السلف عىل املعارصين، وكأّن املايض وثقافته قفل مقدس ال 
جيوز العيش إال فيه ويف أقوال أهل األزمنة األوىل، فال جيوز قول فكرة وال موقف وال رأي 
ال سابق لك فيه. وهذا يذكرين بمقولة ألحد نقاد التفكري الشيوعي املتأخر، إذ قال أحدهم: 
قل ما شئت ولكن املهم أن تذكر مربًرا ملقولتك من كالم ماركس أو لينني، فأنت تكتب 
رأيك ثم تلصقه بأحد سلفهم ليكون مقبوالً وال تكون خارًجا عىل السلفية العلمية، آسف 

"الشيوعية العلمية" أو املاركسية العلمية.

العلمي  للنقاش  النافعة  املامرسة  ومن  املعرفة  من  الواقي  التمذهب  أباطيل  هذه  كل 
واملعريف املنقذ. وكام أهنت السلفية املاركسية جتربتها يف الوقوع يف سلفية الغرب الرأساميل، 
فإن هذه السلفيات األخرى تكرر املصري نفسه لتقارب العقل املتسلف يف العامل، وحتريمه 
للتفكري من داخله فيكرس من خارجه إما بسلفية أخرى أو بتجديد كبري للحياة، وهذا نادر 
وصعب وحيتاج جتديًدا عظياًم واسًعا يف املفاهيم والتجارب، وشجاعة يف العقول لتقتحم 

أسوار السلفيات التي طاملا أحبها اإلنسان يف غالب تارخيه.

ثم إهنا أيًضا نوع من االغرتاب املعريف، جتد أحدنا يعيش يف احلارض وهو يدرك كثرًيا من 
تفصيالت املايض، سواء كان زمن اإلمام أمحد أو أي زمن سابق، لكنه يغيب عن إشكاالت 
عرصه، حتى لغة احلديث والنقاش واجلدل غائبة عنه ألنه ال يعارص هذه احلالة. كذلك 
أيًضا حال املتسلف الغريب، يستحرض كثرًيا من احلوادث والشخصيات واألفكار ويعيشها 
التي تعيش يف  السياسية  املؤلفني وال احلركات  الكتاب وال  مغرتًبا عن جمتمعه، ال يعرف 
أيًضا دليل غيابه عن حارضه. وهذا االغرتاب  جمتمعه، لكنه موسوعي يف سلفيته. وهذا 
املعريف يصبح أحياًنا سبًبا للقطيعة أو العزلة عن املشاركة؛ ألن معلومات املتسلف تنتمي 

إىل جمتمع آخر أو حالة تارخيية فيصعب عليه معارصة احلارض ومعايشته.

كذلك حترض حالة االنتخاب واالختيار بني القرون، فالسلفي عنده حالة أو حادثة أو 
مشهد أو قصة معينة، ينتقيها عرب قرون طويلة، ويسقط 400 أو 500 أو 800 سنة، يسقط 
كل هذا العمل وحيتج بحالة منفردة. هو كذلك يف احلالة الغربية عندما يتعامل مع العلامين 
الغريب، خيتار النموذج الفرنيس املتطرف يف موقفه من الدين مثاًل، أو خيتار فولتري كشخصية 
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ساخرة من الدين، لكنه ال ينظر إىل هذا املجتمع بسلفية يمكن أن يتسع يف التعامل معها، 
فتسلفه جزئي يف الغالب، كام هو تسلف اآلخر يف نظرته إىل تارخيه. ففوات احلارض عىل 
التعامل  مرنا يف  يكون  أن  يستطيع  املتسلف  قوية لألسف، ال جتد  املتسلفني مجيًعا ظاهرة 
مع املجتمع، األحزاب، احلركات، الدول، ألنه مل يعش هذا العامل ويصعب عليه اقتحامه 

وثقافته ال تساعده يف هذا.

يعيب  فهو  الشخيص،  متذهبه  يقدس  ولكنه  متذهبهم،  املتمذهبني  عىل  يعيب  املتسلف 
هذا بأنه مذهب أو هذا حزب، أو هذا توجه منغلق، لكنه ينسى يف الوقت نفسه حالته التي 
يعيشها هو، فهو ال يرى نفسه يف هذا السياق، فهو جيمع كل يشء حوله بحيث يغلق عىل 

نفسه السياق املعريف العميل.

السلفية تستقوي باملايض، وسواء كان مايض االستعامر الغريب أو كان ماضينا اإلسالمي، 
تستطيع صنعة  أو ال  بأدوات معارصة،  املعارصة  احلالة  أن حتل مشكالت  فإهنا ال حتاول 
فكرهتا يف التعامل مع السلَفني، فهي تعاين غربة وفراًرا من احلياة لصالح سلفني وجمتمعني 

غريبني وجتربتني بعيدتني.

كتبت ذات مرة عن فتوح املسلمني يف املايض، فرد عيّل بعضهم قائاًل: هذا زمان بعيد. 
نابليون  للتاريخ، ولكني لو كتبت هلم عن فتوح  املستغربون حمتقرين  وأنكر عيّل سلفيونا 
وإنشاء  هوليوود  تاريخ  عن  مرة  وكتبت  األسامع.  عىل  البطوالت  هذه  بتكرار  لفرحوا 
اليهود هلا، فرد عيل متسلف مستغرب أيًضا بقوله إن له سنوات هناك ومل يسمع هذا اخلرب، 
وكأن األمريكان سيصطفون له ويرشحون هذا التاريخ، ورددت عليه بأين أنقل عن كاتب 
أمريكي يؤرخ هلوليوود. أما املتسلف لسلفنا فيغضب من سلفية املستغربني. مّرة ساعدت 
يف نرش مذكرات قائد أمريكي، وفيه رشح طويل لطرق التعليم والتجنيد يف أمريكا1، فكتب 
متسلف يقول يل: ال جيوز نرش تعليم وال بطوالت وال تاريخ هؤالء، فهو يمجدهم ضد 

أمتنا وبالدنا.

1 كتاب جندي أمريكي لتومي فرانكس.
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وهلذا فكال السلفيني موتور من سلف اآلخر، وأنتج هذا متزيًقا للتسلف بني جهتني، 
ثقافتنا وثقافة اآلخرين، واألوىل ليس أن  النظر بواقعية جتاه  القدرة عىل  وغربة كبرية عن 
نتسلف ألي سلف، بل ننظر إىل ما جيب أن يكون عليه العقل النابه املتطلع املتجدد، الذي 
يواجه بنفسه حتدياته، وال يضع أمام عينيه منظار السلف الغريب وال الرشقي، نحن بحاجة 

إىل جيل وفكر خيرتق احلواجز السلفية ليصنع حياته بعيًدا عن الرؤيتني.

آثارمها، وال من صعوبة إجياد املخرج بني  السلفيتني وال من  أبرئ نفيس من عقدة  ال 
السلفيتني إىل املستقبل، وإنام هي حماولة للخروج من هذه السلفيات نحو بناء فكر وحال 
وواقع مناسب لنا، وليس بالرضورة ناشًدا للمشاهبة وال للمخالفة ألهنام من أسلحة هذه 

السلفيات الصارمة املسلولة عىل الرقاب. 

ثم  صغرية  تبدأ  وأديان  مذاهب  إىل  املنغلقة  املتسلفة  السياقات  هذه  الزمن  مع  تتحول 
تنترش بعد ذلك كأقسام يف التسلف الغريب، بعثية أو قومية أو اشرتاكية أو شيوعية، ثم تنقسم 
إىل أديان حادة متقاتلة فيام بينها. وقد حدث هذا أيًضا يف التسلف اإلسالمي، الذي يلح عىل 
تفريق األمة قدر املستطاع من خالل ما يرى أنه متيز معريف. فهو ينغلق عىل مدرسة سلفية أو 
صوفية أو أشعرية أو اعتزالية، ويرى تسلفه وهجرته إىل املايض انتصاًرا عىل التسلف املضاد 
لسلفية الغرب بأقسامها أو سلفيات املسلمني بأقسامها، وكال التسلفني غربة وضعف وختلٍّ 

عن بناء فكرة للحارض تصنع رؤية للاميض بأنواعه.

ولكأين أطالب هنا بموقف يشبه موقف األديان يف نشأهتا من أفكار قومها، ومن موقف 
ا َعىَل آَثاِرِهْم  ٍة َوإِنَّ ا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعىَل ُأمَّ املرشكني وأتباع الديانات يف مواجهة اإلسالم بـ"إِنَّ
السلفيات  مع  التعامل  يف  األنبياء  سنة  نطلب  نحن  بالتجديد  للمطالبة  نعم،  ُمْهَتُدوَن". 
ا، كام أن االقتداء الناقد  وبدرجات خمتلفة من األخذ والعطاء، ولكّن البعد بوعي مفيد جدًّ
انتقال مهم ومفيد أيًضا. وال يمكن ذلك إال بإجراء شجاع يف التعامل مع املعلومات ومع 
بني  ما  إىل فصل واضح  واالنتقال  التجديد  أمر  ويقتيض  كانت.  ا  أيًّ قبلنا  السالفة  األفكار 
الدين، أي النص املنزل، وما بني التدين، أي املامرسة أو التجربة التارخيية القديمة واملتأخرة.
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كام أن العقل السلفي هو عقل جديل غالًبا، حياول أن يستقوي باملذهبيات القديمة عىل 
املذهبيات املعارصة فيغيب عن الواقع. كانت هناك أبحاث نرشت أخرًيا تقول إن اإلنسان 
يف الغالب ال ينساق إىل املعلومات وال يأخذ هبا، فهو حيب أن يأخذ من املعلومات املعارصة 
له ما يؤيد أفكاره، ومن املايض ما يؤيد أفكاره، حتى وإن واجهته حقيقة علمية رصحية، 
فهو حياول أن يتخلص منها، فرتاه دائاًم حياول أن جيادل ما مل يعهد أكثر من أن يستجيب ملا 

يشاهد من حقيقة.

مرجعية هذا التسلف جتعل صاحبها غري مطمئن للتعامل مع اآلخرين؛ فيضطر إىل جتريم 
املدارس  بني  كان  التسامح، سواء  أمهية  إىل  احلارض. ومن هذا نصل  يعي  اجلميع ألنه ال 
اإلسالمية أو يف نظرتنا إىل العامل، إذ ننظر إىل هذه اإلجيابيات ومكاسب اإلنسان عرب العصور 
السلفيات،  مجيع  جتعل  كحالة  بل  املايض،  يف  تراثية  لقضية  كانتصار  وليس  لنا  كمكسب 
سواء كانت إسالمية أو غربية، نوًعا من الرصيد للمشاركة يف املستقبل الذي نفكر يف وعيه 

وصنعه، وليس لنرصة حركة يف املايض، أو لنرص فرقة يف احلارض عىل املايض.

هناك فرق بني أن تكون مهتامًّ بالسلفية من داخلها أو من خارجها. إن كنت متسلًفا غربيًّا 
من داخل مدرسة معينة فإنك ال تستطيع أن ترى املدارس األخرى، وإن كنت متسلًفا يف 
احلالة اإلسالمية من خالل مدرسة فإنك يف الغالب لن ترى املدارس األخرى، وهلذا يكون 
سياقك الثقايف مغلًقا، كام يف نظرة توماس كون للثورات العلمية وانغالقها عىل أهلها، إذ 
تعّود اإلنسان-عامًلا أو غريه- أن يعيش يف داخل سياق معريف مغلق، هذا السياق ال يسمح 
له بالرؤية إال متى عرف وشاهد كثرة اخلروج والكسور يف مدرسته، ونشأة بناء آخر، وهناك 

سيحاول أن ينظر إىل املدارس األخرى من خارجها حتى جيد نفسه فيها.

رسالة اإلسالم يف األساس هي التخيل عن اآلصار واألغالل ووضعها عن األكتاف 
املرهقة هبا، لكن السلفيات تستدعي اآلصار واألغالل قدر املستطاع؛ ألهنا ترى فيها رصيًدا 

تارخييًّا جيب أن نلتزم به وأن نحبه ونحرتمه.
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قيمة املثقف املسلم املعارص وأثره يف االستفادة من تراثه بروح منفتحة، والبحث عن احلق 
يف كل املدارس، احلق الذي ينقذ احلارض، دون الرتويج للاميض أو املدارس أو األشخاص.

ومن آثار العقلية السلفية إلغاء املعارصين سواء كانوا علامء أو حركات ملصلحة املاضني، 
العلامء  أقدر  أو إسالميًّا. لو عاش يف زمن  املايض، سواء كان غربيًّا  ويقابل ذلك تقديس 
وأكثرهم نفوًذا وتأثرًيا فلن يعّده شيًئا ألنه ليس سلفيًّا، مل يعش يف املايض، لكن لو كان عاش 

يف املايض لكان هلذا املوقف تلك األمهية.

ومن هنا فإن السلفيتني ال تنقذان من هذه احلالة وال تستطيعان تطوير املستقبل بحكم 
اندماجها يف املايض أو احتجاجها وجلوئها إليه، وجتريم املستقبل لو خالف املايض وتصوراته 
ومذاهبه وقضاياه. ومبارشة نقد هذه احلركات بوضوح بأهنا ماضوية إىل حد كبري جيعلنا 

نستطيع أن نصل إىل حالتنا التي نحتاج إليها يف عرصنا.

فقد جتد املتسلف الغريب ال يشعر بالتطورات التي حصلت يف الغرب نفسه. يعني مثاًل 
بينام هم يقولون نحن حضارة مسيحية هيودية، هذه  اآلن يرى أهنا حضارة علامنية غربية 
األخرى،  واألديان  والثقافات  للهجرة  مضادون  األخريون  واحلكام  األخرية  الشعارات 
يرون خطر العامل اإلسالمي عليهم، هو ما زال يعيش مرحلة ما قبل 200 أو 300 سنة. 
رئيس هذا الكيان العلامين األمريكي1 يقول إنه لن يسمح بدخول املسلمني إىل بالده، فأين 
العلامنية؟ ونحن نرى املتسلف الغريب عندنا ال يرى هذه احلالة التي تغري فيها اآلخرون، 
وكتاباهتا عن إعجاب بسلفهم، كام أن املتسلف اإلسالمي ال يرى احلالة التي وصل إليها 

املجتمع الذي يعيش فيه من أي عيوب كانت.

أو أهنا  مثاًل هناك دولة هيودية عنرصية، فهو يقف عىل أهنا دولة علامنية أو أهنا غازية 
ا، وتغري ويتغري باستمرار؛  استعامرية، بينام حقيقة حاهلا أهنا تؤمن بسياق ديني حديث جدًّ

ألنه هو مل يتغري فال يظن أن العامل اآلخر يتغري.

1 إشارة إىل قرارات ترامب ضد سكان سبع دول إسالمية.



26 السلفية: تحوالتها ومستقبلها

منذ سنوات ليست بعيدة قدمت حمارضة يف جملس الدكتور راشد املبارك يف الرياض، 
ويف هنايتها تقدم إيل أحد احلضور، وهو من املتسلفني اآلخرين، فذكر يل أن روسيا يف أيام 
الدولة الشيوعية قدمت لإلنسان خدمات عظيمة ونرشت العدل واملساواة بني السكان، 
وجاء معه بأوراق وصور من إنجازات أيام ستالني وعرضها عيل، هذا ألنه غائب يف سلفيته 
يف بلد ويف حالة معينة عن احلارض، ونيس أن الشيوعية سقطت من عام ٨٩، لكن حيتج يف 
هذه املحارضة منذ فرتة قريبة بحالة السلفية التي يعيشها، كام أننا دائاًم نحتج ونجادل بامٍض 

سلفي أكثر مما نحتج باحلالة التي نحتاج أن نتجه إليها.

ارتكازه يف احلالة  السلفي هي حالة واحدة ومنظور واحد، سواء كان يف  العقل  حالة 
الغربية أو حالة قديمة. هو يف الغالب غري متسلح بقوى وثقافة ومعارصة زمنه، هو مهاجر 

إىل زمن اآلخرين.

طرأ أيًضا -وهو أسوأ ما يف السلفيتني- استخدام التسلف تزلًفا. بمعنى التزلف بالتسلف 
للسلطة بتسخري الدين لعبادة األصنام املوجودين واحلديث عن أن األصنام هلكت أو أهنا 
عاشت يف املايض، وهو ال يرى األصنام التي خيدمها يف زمنه املعارص. كانت تتداول نكتة 

يف سوريا: "خالد بكداش لو هطل املطر يف موسكو فسيأخذ املظلة يف دمشق".

فهذه الظاهرة متكررة، حياول أن يرى أو يعيد اإلمام أمحد بن حنبل ليواجه به عقالنيًّا 
معارًصا أو مدعًيا للتعقل، فيجعل نفسه معيًدا لدور اإلمام أمحد يف مواجهة خصمه الذي 
يلبسه شعار املعتزلة -خصوم أمحد- مثاًل، وخيتزل املكان والزمان واألفكار واألشخاص 

ليصنع تسلفه املريح من عملية التفكري يف احلالة التي يواجهها.

فهو حتى إذا واجه بعض من يسمون أنفسهم عقالنيني بينام هم ملحدون، فسيقول هم 
معتزلة عرصنا، كام أنه أمحد عرصنا منتفًشا بالتاريخ والدور. وال يرى الفارق األكرب من أن 
خيتزل، لكنه ال يعرف بسالحه الثقايف إال قضية االعتزال، فيقيس امللحد الذي سمى نفسه 
"عقالنيًّا" بذلك املعتزيل القديم الذي قد يكون تقيًّا صاحلًا نظيًفا كعمرو بن عبيد. وهكذا يف 

التعامل مع قضية التصوف، ال يرى الصوفية املنحرفة املعارصة التي أنتجت كحركة عاملة 
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مستقلة عن الصوفية القديمة وبعض الصوفيات املعارصة، فال يفهم قضية التصوف إال يف 
ا. سياق اجلنيد، أو يف سياق قديم وخمتلف جدًّ

فهذا السالح الثقايف بحكم غربته ال يستطيع أن يساعد، وهذه التحوالت الكبرية يف مسألة 
السلفية أصبحت مرضة ومعادية لألمة عندما تسخر الدين والدنيا خلدمة الطغاة عرب العصور.

وهنا نسأل: متى يمكن للتسلف أن ينفع ويساعد يف اإلنقاذ؟

أواًل: ال يوجد حيوان بال ذاكرة، فكيف باإلنسان؟ الذاكرة لديه دورها عظيم يف حياته، 
درجات  أسوأ  هي  كام  غريه،  به  ويضيق  بنفسه  وينتهي  احليوان،  حالة  إىل  يسقط  وبدوهنا 
مرض الزهايمر. واإلنسان املخلص يقوم بإدارة ذكية ونافعة وعملية لذاكرته، فال يقف عند 
هناية املنتجات تارخييًّا، بل يستفيد من حلظة االنقداح احلضاري ألي أمة، وهذه اللحظة هي 
األخطر دائاًم يف تاريخ املجتمعات. وألهنا حلظات فكرية وروحية فإنه يصعب عىل املقلد 
مالحظتها أو حبس اللحظة للتفكري فيها، فدماغه املعتمد عىل الذاكرة التصورية للمنجزات 
يذهب آلثار الوعي بآثار شعلة احلضارة؛ ألن ذلك أسهل يف املراقبة، أو يذهب ملا سبقها. 
وهلذا فإن اجلهد الفكري املطلوب هو خارج الذكريات املادية وخارج اجلدليات املتصادمة 
ولكن  أفراد،  بوقده  يشعر  قد  أخالقي  وقيمي  روحاين  اشتعال  وُيكمن حلظة  للسلفيات، 
جمتمعه،  عىل  وليس  ضعفه  عىل  الفرد  فيها  يتعاىل  متوافقة  مجاعية  حالة  نتاج  املؤثر  ميالده 
إىل مصائر  يسري  بل  يغرق يف ذكريات وتصورات ماضية،  يرحم ويعطف ويوقد وال  بل 
مستقبلية مثابة حصادها فوق تصور من يعمل هلا، وال يسفسف يف تراب مايض أي قوم، 

بل يف مستقبله ومستقبل أمته.





في الفكر السلفي





األيديولوجية السلفية املعاصرة
وأثرها يف تشكيل القراءة اللغوية احلرفية للنصوص الدينية

محمد ذنون يونس1

مهاد: السلفية قدمًيا وحديًثا، والقراءة وأنواعها

إن )السلفية( مصدر صناعي نسبًة إىل السلف، واألصل اللغوي ملادة )سلف( يدّل عىل 
مك من آبائك وذوي قرابتك، الذين هم فوقك يف السنِّ  تقدم وسبق ذكر، والسلُف: َمن تقدَّ
الصالح(،  )السلف  التابعني  من  األول  الصدر  ي  ُسمِّ هلذا  أنه  األثري  ابن  وذكر  والفضل. 

ويطلُق عرًفا مراًدا به: الصحابة والتابعون وَمن سار عىل هنجهم يف القرون الثالثة األوىل.
أما مصطلح )السلفية( عموًما فهو يشري إىل منهج فكري يقوم عىل قاعدتني:

 طريقة يف التفكري. −

التزام يف السلوك2. −

1  أكاديمي، أستاذ بكلية الرتبية للبنات/ قسم اللغة العربية، جامعة املوصل-العراق.
2  عبد اهلل بن إبراهيم بن عيل الطريقي، "املدارس السلفية املعارصة؛ قراءة يف التنّوع والعالقة باآلخر"، 
يف  السلفي  املنهج  قواعد  حلمي،  ومصطفى   ، https://bit.ly/2m2En6Q :الرابط عىل  األلوكة،  موقع 

الفكر اإلسالمي، )بريوت: دار الكتب العلمية، 2005م(، ص176.
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وحتكم السلفية مرجعيتان: مرجعية النص )الكتاب والسنة(، والنص الشارح املجمع 

الكتاب والسنة بفهم  السلفية بغري  الثالثة األوىل، وال تعرتف  القرون  عليه الذي ظهر يف 

إمجاع الصحابة سلف األمة مرجعيًة هلا، ومرجعية الفرد1.

حيرص  الذي  التحديد  وهذا  أقواهلم،  آحاد  ال  إمجاعهم  هو  بالسلف  السلفيني  مراد  إنَّ 

فهم اإلسالم ونصوصه وضوابطه بفهم الصحابة حيتاج أيًضا إىل إثبات أن الصحابة كانوا 

جممعني عىل اجتاه معني يف مسائل العقيدة والفقه والتفسري، ووقوع اإلمجاع يف تلك املسائل 

الكثرية ممّا يصعب إثباته، ومن ثم تكون هناك سعة يف حتديد السلفيني، فقد يأخذ العلامء من 

بعض فقهاء الصحابة دون بعض، وذلك ال يلغي أهنم سلفيون ويقدمون فهم الصحابة عىل 

فهمهم، ولو كان اإلمجاع كثرًيا ملا حدثت كّل هذه االختالفات بني علامء األمة يف فروعيات 

العقيدة ومباحث الفقه والتفسري والتأصيل.

وهذه املرجعية حتتاج إىل معرفة دقيقة بـ)طريقة السلف(، وكيف تلقوا اإلسالم وفهموه 

وقاموا بتطبيقه عمليًّا؛ ألن غري السلفيني من أتباع املذاهب اإلسالمية األصولية والفقهية 

ينسبون أنفسهم إىل السلف أيًضا، ويرون يف اجتاههم وطريقة فهمهم أهنا متثل منهج السلف 

يف التعامل مع النصوص الدينية.

هنا يطرح سؤال نفسه: هل السلفية منهج فكري يقوم عىل فهم اإلسالم بفهم الصحابة 

يف املنهج أو يف األقوال ذاهتا؟ يكمن اخلطر هنا بني القراءة العلمية لفهم الصحابة للنصوص 

ونظرة  وترجيح  تعارٍض  وقواعد  لغٍة  من  أذهاهنم  يف  القائمة  االستنباط  وآليات  الدينية 

مقاصدية ملغزى النصوص، والقراءة احلرفية لألقوال وحماولة استنساخ األحكام لتنزيلها 

يف  ومنهجهم  منه  الصحابة  وموقف  النص  ملغزى  عميق  فهم  دون  من  املتغري  الواقع  عىل 

1  حممد جالل القصاص، "املرجعيات لدى التيارات السلفية"، موقع اإلسالميون:
 https://goo.gl/25uFvY.
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التعامل معه، ومع ذلك فهناك: "مشرتكات للتيار السلفي مع الرأي العام املسلم ومع الفكرة 
اإلسالمية األصيلة، وقواعد الترشيع الرئيسة ومع منظومة التفكري اإلسالمي املعارص"1.

إّن القراءة احلرفية لفهم الصحابة والتابعني للنصوص الدينية، وكذا القراءة احلرفية للنص 
الديني نفسه، وّلدت اعتقاًدا لدى بعض السلفيني أن بقية أهل السنة أخطأوا وحادوا كثرًيا 
عام كان عليه السلف من االعتقادات واألعامل، وأهنم وحدهم َمن حققوا النسبة للسلف 
عىل مستوى الشعار والتطبيق، وغاب عن أذهاهنم أنَّ وحدة األمة ال تنفي التعددية يف إطار 
الوحدة، فوحدة العقيدة ال تنفي وجود فرق عديدة يف مسائل العقيدة، ووحدة الرشيعة ال 
تنفي وجود مذاهب فقهية متعددة، كام ال تنفي وجود أحزاب سياسية متعددة، ذات برامج 
خمتلفة يف إطار األصول اإلسالمية العامة، ووحدة اللغة ال تنفي تعدد اللهجات، كام ال تنفي 

استعامل لغات قومية وحملية إىل جانب لغة القرآن الكريم2. 

لكننا نجد أن السلفيني عىل مدى العصور تفرقوا أيًضا إىل تيارات ومجاعات، كل واحدة 
منها تدعي أهنا متثل الفهم الصحيح للنصوص الدينية، وأهنا تقتدي بسلف األمة يف تلقيها 
وفهمها لنصوص الوحي، وهذه النظرة املستحكمة أفرزت خصيصة سلفية ظاهرة للعيان، 
تتمثل يف الشدة عىل املخالفني هلم، فال يقبلون بأي خمالفة ولو جزئيًة يف املسائل التي يقررون 
أهنا السنة، مهام عظم قدر ذلك املخالف وما يستدل به من أدلة، ومهام كان موافًقا ألهل 
احلديث يف مرشهبم العام يف العقيدة والفقه، ويذكرنا هذا بمحنة الطربي مع احلنابلة، والفتنة 
بني أصحاب املروزي احلنبيل وغريهم يف تفسري قوله تعاىل: )عسى أن يبعثك ربك مقاًما 

حمموًدا(، أهو القعود احلقيقي أم الشفاعة؟3. 

1  مهنا احلبيل، "إعادة فهم الفكر السلفي"، اجلزيرة نت:
  https://bit.ly/2k7gcnc

للفكر  العاملي  واملعهد  املعارص،  الفكر  دار  )دمشق:  الرشيعة  مقاصد  تفعيل  نحو  عطية،  الدين  مجال    2
اإلسالمي، 2011م(، ص156-155.

3  أمحد سامل وعمرو بسيوين، ما بعد السلفية: قراءة نقدية يف اخلطاب السلفي املعارص )بريوت: مركز نامء 
للبحوث والدراسات، 2015م(، ص107-105.
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السلفي  والتطبيق  الفكر  يف  بارزتان  خاصيتان  باألحقية  الشعور  ذلك  عن  ونجم 
للدين، مها: 

تطبيقات عملية حادة جتاه من يتصوروهنم اخلصوم؛ كالتضييق عىل علامء املذاهب األربعة 
يف التدريس، وإغالق مدارس العلم التي ال تعتنق املذهب الوهايب، وتكفري بعض الصوفية 
املسلمني،  من  األعظم  السواد  هم  وأتباعهم  األربعة  األئمة  تقليد  واستنكار  واألشاعرة، 

وحماكمة من خيالفهم عىل غرار حماكم التفتيش، وإحراق الكتب املخالفة ملنهجهم1.

وجود توجهات واسعة ومتعددة يف املواقف والرؤى داخل املنظومة السلفية، مما جعَل 
وا بالسلفية إن نفوا ذلك االسم عن غريهم ممَّن  أحدهم يشعر بذلك التعدد فيقول: "من تسمَّ
يستحق اسم السلفي، وحرصوا احلّق فيهم وهو موجود يف غريهم، أو واَلوا وعاَدوا... مل 
يعد منهجهم هبذا منهج السلف، بل صاروا ممَّن فرقوا دينهم وكانوا شيًعا"2. ومعنى ذلك أن 
اسم السلفية يدل عىل اتباع النصوص الدينية وفق منهج فكري قدمه السلف من الصحابة 
والتابعني للتعامل معها، وذلك املنهج الفكري ال يمكن حرصه يف مجاعة معينة، أو خيرج 

عنه متبعه بمجرد املخالفة لبعض االجتهادات واآلراء الفقهية أو العقدية.

وعىل هذا األساس يمكن إدخال بقية املسلمني من أهل السنة واجلامعة يف املنهج السلفي 
العام؛ ألن جمرد االختالف يف بعض األقوال، أو االختالف يف حتديد منهج الصحابة يف فهم 
النصوص الدينية ال يلغي األساس الذي ينطلق منه اجلميع يف التعامل مع مقررات الوحي؛ 
إذ ال خالف بني أهل احلديث من جهة واألشاعرة واملاتريدية من جهة أخرى يف اتباع منهج 
السلف وحتقيق إمجاعهم والتزام ذلك، وبالتايل فيتميز منهج الصحابة وأصوهلم عن أصول 
فرق أهل األهواء كالروافض واجلهمية واخلوارج... وهذا ظاهر، وإنام وقع اإلشكال بني 

1  محزة الزبيدي، تصحيح االعتقاد فيام تومهه الشيخ حممد بن عبد الوهاب )بريوت: دار اهلدى إلحياء 
الرتاث، 2014م(، ص24-14.

2  أمحد سامل وعمرو بسيوين، ما بعد السلفية، مصدر سابق، ص10.
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أهل احلديث واألشاعرة واملاتريدية يف تعيني مذهب السلف، فهل كان الصحابة مثاًل ال 
يرون منهج التأويل مع اختيارهم التفويض؟1.

قراءته  طبيعة  مّست  املواقف  من  جمموعة  واضح  بشكل  السلفي  املنهج  يف  وأّثرت 
للنصوص الدينية، حيث سحبته من القراءة التي تصل إىل املقصد واملغزى إىل القراءة احلرفية 
السطحية، منها: رفض التأويل الكالمي، ورفض االعتداد بالعقل، وعدم معارضة الوحي 
العقائد واألحكام، والعناية  أو قياس، وقبول أخبار اآلحاد والعمل هبا يف  أو رأي  بعقل 
بالفقه الظاهري وامتداداته كام يتمثل عند الصنعاين والشوكاين والقنوجي، ورفض املجاز 
واضمحالل  املفضلة،  القرون  فكرة  عىل  واالرتكاز  االنتقائية،  والتأويالت  منه،  والتقلل 

النظر العقيل، والغلّو يف اإلثبات، واملبالغة فيام يسمونه البدع مع املغاالة يف التكفري.

وأما السلفية املعارصة فهم يشرتكون مع السلفيات السابقة هلم وجوًدا يف اخلصائص 
املشرتكة العامة، وهلم انفرادات متيزهم نظًرا وتطبيًقا، فقد حظيت السلفية املعارصة بتقسيامت 

متعددة وتيارات متنوعة، كالعلمية والدعوية واملدخلية والرسورية واجلهادية...2.

وأما املقصود بمصطلح )القراءة العلمية( فهي الطريقة التي تقوم عىل توظيف جمموعة 
من األسس والقواعد الفكرية واملنطلقات واملرجعيات التي حتكم الذهن بغية تقديم فهم 
القراءة  ختتلف  املفهوم  وهبذا  ومقاصده،  غاياته  بيان  مع  املقروء،  للنص  ومعترب  صحيح 
التي تنطلق من  القراءات كـ)القراءة اإلسقاطية(،  أنواع أخرى من  العلمية )املنتجة( عن 
فكرة مسبقة، وتقوم بيّل أعناق النصوص إلثباهتا، أو )القراءة الرشحية( التي تعنى بتفسري 
النصية السطحية  القراءة  التي هتبط إىل مستوى  األلفاظ والدالالت، والقراءة )احلرفية(، 
دون الوقوف عىل املغزى واهلدف من النص، وال يمكن ادعاء أن النصوص الدينية كلها 
ينبغي أن تقرأ قراءة مقاصدية؛ ألن بعًضا منها قد حدد املراد منه، ورشح من جانب النبي 

1  املرجع نفسه.
2  أمحد سامل وعمرو بسيوين، ما بعد السلفية، مصدر سابق، ص75، عيل الوزاين التهامي، "فهم النصوص 

الرشعية بني النظر الظاهري والنظر املقاصدي"،
   http://www.civicegypt.org/?p=56543.
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)صىلَّ اهلل عليه وسلم(، أو وقع اإلمجاع عىل فهم معني فيه يمنع من عمليات إعادة قراءته 
بشكل آخر، إال أن قساًم كبرًيا من النصوص الدينية حيتاج إىل الوقوف عىل سرب أغوار النص 
والتفتيش عن أبعاده وأعامقه، وال يمكن قرص القراءة احلرفية للنصوص الدينية عىل الفكر 
السلفي وقراءاته، بل يظهر أحياًنا حتى لدى أتباع الفكر غري السلفي، لكن الفرق أن القراءة 
احلرفية لدى السلفيني نابعٌة من املنهج العام الذي حيكم القراءة، واملرجعية الفكرية التي 
ينطلق منها، أما عند غري السلفيني فتظهر بسبب النظرة اجلزئية اخلاصة بالعملية االجتهادية.

القواعد  من  مواقفها  نتبني  أن  بد  ال  املعارصة،  السلفية  األيديولوجية  معرفة  ولغرض 
وال  واملقاصد،  املغازي  عىل  تقف  علمية  قراءة  الديني  النص  قراءة  عمليات  يف  املعتمدة 
تكتفي بالنظر إىل الظاهر من النص من دون العلوم املساعدة يف فهمه وحتليله، والقواعد 

الرضورية للوقوف عىل خصائصه وأرساره، وهي:

موقف السلفية من أصول الدين

ترى السلفية )علم الكالم( علاًم دخياًل وطريقة مبتدعة مل يكن عليها السلف الصالح؛ 
فال يصلح ملعرفة اهلل واستنباط أصول الدين، وأن النصوص اإلسالمية من قرآن وسنة فيها 
من احلجج العقلية ما يكفي ملجادلة املخالفني1، فيعرتض املنهج السلفي عىل األدلة الكالمية 
يف إثبات العقائد الدينية، ويرى أن أدلة القرآن والسنة كافية ملناقشة اخلصوم وجمادلة أهل 
أدلة  فهم  املتكلمون  فيه  حاول  ضخاًم  ا  فكريًّ نتاًجا  يلغون  بذلك  وهم  والديانات،  الفرق 
اخلصوم، والقيام بمناقشتها وهتذيبها وإعادة صياغتها بشكل يتالءم مع مقررات الوحي 
اإلهلي، والسلفية بذلك ال تفرق بني )علم العقائد وعلم الكالم(؛ فيهامجون علم الكالم 

1  أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية، جمموعة من املحققني 
)املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، 1426هـ(، 373/1، ابن تيمية، درء تعارض 
 ،140/7 1991م(،  )الرياض: جامعة اإلمام حممد بن سعود،  العقل والنقل، حتقيق: حممد رشاد سامل 
رقم  علمية  ورقة  والدراسات،  للبحوث  سلف  مركز  واخللف"،  السلف  بني  الكالم  "علم  طه،  رشيف 

)65(: 9 وما بعدها:
 https://salafcenter.org/2995/.
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املذموم واملمدوح مًعا، يف حني أن )علم الكالم( أوجدته ظروف خاصة متثلت يف عمليات 
السائدة يف ذلك  الفلسفات  اليونانية وغريها من  بالفلسفة  العقائد اإلسالمية  اهلجوم عىل 
الوقت، مما اضطر علامء اإلسالم إىل فهم تلك الفلسفات ودحض الزائف منها، واالتكاء 
عىل القوي من تلك األفكار التي تنسجم مع مقررات النصوص الدينية. والسلفية عندما 
هتاجم دليل احلدوث للعامل أو دليل اإلمكان، مثلام تتناسى أن كبار املفرسين كالفخر الرازي 
كان يمّر باآليات التي تشري إىل تلك األدلة العقلية ويبني مطابقتها للنصوص الدينية، وذلك 
النص  ينطلق من  فالسلفي  الكالمية؛  واملناهج  السلفية  الفكري خمتلف بني  ألن األساس 
الديني ليثبت وجود اهلل تعاىل، ويتناسى أن ذلك قائم عىل تسليم ضمني بأن هذا القرآن 
هو كالم اهلل تعاىل، وذلك ال يسلمه اخلصم، بل يدعي برشيته، فيحتاج النص إىل نظر عقيل 
إلثبات الدالئل النقلية، يف حني أن املتكلمني ينطلقون من الدليل العقيل، ويثبتون بالعقل 
الدليل  ذلك  إىل  املشري  النقيل  بالدليل  عقليًّا  إليه  توصلوا  ما  يؤيدون  ثم  تعاىل،  اهلل  وجود 
العقيل، وهذا يف املنهج العلمي هو األدق؛ ألن مناقشة اخلصوم تستدعي أن يكون احلوار 
النص  دون  العقيل  النظر  يكون يف  الطرفان، وذلك  يتوافق عىل صحتها  أدلة  معتمًدا عىل 

الديني املتنازع يف صحته بني املؤمنني وغريهم.

قدمه  وما  الواسعة،  والفكرية  العقلية  ومداركه  الكالم  علم  عىل  السلفية  هجوم  إن 
املتكلمون من تراث علمي زاخر يبني احتياج العامل إىل الصانع، وأمهية النظر العقيل يف فهم 
النصوص الدينية، والتمييز بني األدلة اليقينية والظنية املستعملة يف إثبات العقائد الدينية، كل 
ذلك يفرّس ما يقع للسلفيني من قراءة النصوص العقدية قراءة حرفية، ال متس روح النص، 
وأحياًنا يستدل السلفيون عىل مباحث عقدية بأدلة ال تثبت املطلوب وال تقتضيه، ولذا كان 
املوقف من هذا العلم ونتاجاته الضخمة وطريقة مناقشة اخلصوم وصور االستدالل املعمقة 

عاماًل من العوامل املساعدة عىل القراءة السلفية احلرفية للنصوص الدينية العقدية.

من هنا كانت السلفية تثبت كلَّ ما أطلق عىل اهلل تعاىل من )األسامء والصفات( يف النص 
الديني عىل أهنا صفات حقيقية، فيمنعون )التأويل( يف الصفات اإلهلية، وحيملون األلفاظ 
الدالة عىل الصفات عىل احلقيقة اللغوية، وال يكرتثون للقرائن املحيطة بتلك اللفظة التي 
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تشري إىل إرادة املعنى االستعاميل املجازي، ويغضون النظر عن السياق الذي ورد فيه اللفظ، 
فيقرأون النصوص العقدية يف القرآن الكريم قراءة حرفية حمضة بعيدًة عن النتاج الكالمي 
الذي يمنع قيام احلوادث بالذات اإلهلية، ولكنهم خيتلفون فيام بينهم يف بعض تلك الصفات 
)كامليش( بني اإلثبات والتأويل، ويغالون يف هذا املوقف وينكرون كل رأي خيالفهم ليتهموه 
بالتعطيل أو التأويل، حتى تشم من خالل إمهاهلم للقراءة اللغوية الدقيقة للنص وقواعد 
النظر الكالمي روائح التشبيه من خالل املغاالة يف اإلثبات1. كام يستعجل السلفيون يف تقرير 
املواقف، حتى يصل االهتام للرأي اآلخر بأنه رشٌّ من الرشك. يقول الشيخ حممد بن عبد 
الوهاب: من أنكر الصفات فهو معّطٌل، واملعطل رشٌّ من املرشك... إّن منكر الصفات منكر 
حلقيقة األلوهية، لكن ال يدري2، وإن مرشكي زماننا أغلظ رشًكا من األولني3، وقد عرفوا 
481هـ(.  اهلروي )ت  اهلل  إسامعيل عبد  أبو  أشهرهم  للصفات، ومن  اإلثبات  بالغلو يف 
يقول ابن تيمية: وزاد يف هذا الباب حتى صار يوصف بالغلو يف اإلثبات للصفات، وهو من 
الطائفة التي أطلقت القول بأن كالم اهلل حاّل يف املصحف4، يف حني خيتلف غري السلفيني 

ا للصحابة. معهم يف كون منع التأويل يف الصفات منهًجا عامًّ

مشكلة  يف  املعارصة  السلفية  وقعت  العقدية  للنصوص  أيًضا  احلرفية  للقراءة  ونتيجة 
أنه ال يكفر أحد بذنب من أهل  )التكفري( لسبب وجيه أو غري وجيه، فمع أهنم يقررون 
القبلة، وأن اإليامن ال يزول إال بزوال أصله؛ فال يكفرون بذنب أو معصية، نجدهم حيولون 
االختالف يف مسائل نزاع سائغ واجتهاد جائز إىل كونه يف مسائل اعتقاد ملزم، واتفاق حيرم 

1  أمحد سامل وعمرو بسيوين، ما بعد السلفية، مصدر سابق، ص 108.
)املدينة  اإلسالمي  العامل  يف  وأثرها  السلفية  الوهاب  عبد  بن  حممد  عقيدة  العبود،  اهلل  عبد  بن  صالح    2
املنورة: عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، 2004م(، 568/1، محزة الزبيدي، تصحيح االعتقاد، 

مصدر سابق، ص32.
3  حممد بن عبد الوهاب، أصول الدين اإلسالمي مع قواعده األربع، حتقيق: حممد الطيب األنصاري )مكة 

املكرمة: دار احلديث، 1410هـ(، ص34.
فهد  امللك  املنورة: جممع  )املدينة  قاسم  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  حتقيق:  الفتاوى،  جمموع  تيمية،  ابن    4

لطباعة املصحف الرشيف، 1995م(، 294/2.
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النزاع فيه، أو من كوهنا حمّرمات إىل كوهنا رشكيات، حتى إن أحد أبرز علامء املذهب السلفي 
يرى أنه: "ال ينبغي ألحد من الناس العدول عن طريقة آل الشيخ رمحة اهلل عليهم، وخمالفة 
ما استمروا عليه يف أصول الدين؛ فإنه الرصاط املستقيم الذي من حاد عنه فقد سلك طريق 

أصحاب اجلحيم"1.

موقف السلفية من أصول الفقه

أصول الفقه علم يبحث عن أحوال األدلة الفقهية إمجاال وعن حال املستدل، وهو القانون 
الذي يتشكل من أدوات كالمية ولغوية تنظر يف حال الدليل اإلمجايل الذي ينطبق قانونه 
عىل فرعيات الفقه ومسائله، وانتبه ابن عثيمني إىل خطر االعتامد عىل النظر يف األحاديث 
فقط، دون النظر يف العام واخلاص واملطلق واملقيد واملنسوخ حتى يف صحيح البخاري2، 
ولكن يظهر من تتبع مؤلفات السلفيني املعارصين: "ضعف املعرفة األصولية وقلة التأليف 
الورقات هناية كتب أصول الفقه عند السلفيني،  األصويل للسلفية املعارصة، ويعد كتاب 
غري  العلم  ذلك  بأن  ضمني  اعرتاف  عىل  ينطوي  كان  املحدود  األصويل  االشتغال  وهذا 
سلفي باألساس، أو بعبارة أخرى غري مؤسس عىل الدليل"3. بمعنى أن التفكري السلفي 
عندما هيتم بالنص وجيعله مدار اهتاممه وعنايته، وال ينتقل من جمموع النصوص إىل قانون 
كيل عام يكون قد حقق مفهوم القراءة احلرفية للنص الديني، فهو ال يشتق من النصوص 
واملواقف اجلزئية أحوااًل عامة تنضبط حتتها تلك الفروع وفق قانون عام، تعالج من خالله 
الكثري من املسائل احلادثة التي مل تقع، وتوجه الكثري من الفروعيات التي تنّد عنه ببيان علة 
عدم انضباطها، ومن الطبيعي أن يكون )علم أصول الفقه( بعيًدا عن اهتاممات السلفيني؛ 
ألنه مؤسس عىل قواعد كالمية ال يرى السلفيون قدياًم وحديًثا صّحتها أو جوازها، كام هو 

1  عبد الرمحن بن حممد النجدي، الدرر السنية يف األجوبة النجدية، مجع وحتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن 
قاسم )]د.ن[، 1996م(، 375/14.

2  أمحد سامل وعمرو بسيوين، ما بعد السلفية، مصدر سابق، ص374.
3  املصدر السابق، ص289.
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مؤسس عىل فقه لغة العرب وخواص الرتاكيب، وهم يف األعم األغلب ينكرون كثرًيا من 
الدالالت املؤسسة عىل فكرة احلقيقة واملجاز. وكان العز بن عبد السالم قد نّبه إىل أثر العقل 
واملصالح  املتناسبات  يعرف  أن  أراد  "ومن  قال:  عندما  األفعال  أحكام  معرفة  يف  وقيمته 
واملفاسد راجحهام ومرجوحهام فليعرض ذلك عىل عقله بتقدير أن الرشع مل يرد به، ثم يبني 
عليه األحكام؛ فال يكاد حكم منها خيرج عن ذلك إال ما تعبد اهلل به عباده ومل يقفهم عىل 
مصلحته أو مفسدته، وبذلك تعرف حسن األفعال وقبحها"1. وهذا التصور يتقاطع مع 
قوهلم إن النقل مقدم عىل العقل، فيؤثر ذلك يف سلسلة من املواقف االجتهادية النامجة عن 

القراءات احلرفية للنصوص.

األصوليني  عند  املبثوثة  العقلية  االستدالالت  إىل  االحتكام  السلفي  التيار  رفض  إن 
يتوقف  ألنه  التطبيق؛  عند  الفقهية  اإلشكاالت  من  الكثري  وّلد  النصوص  مع  التعامل  يف 
عند النصوص وال يصل إىل مقاصدها وغاياهتا، مع أن الرشيعة و"الشارع توّسع يف بيان 
العلل واحلكم يف ترشيع باب العادات... وأكثر ما علل فيها باملناسب، الذي إذا عرض عىل 
العقول تلقته بالقبول، ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع املعاين"2. فالشاطبي هنا 
يقرر أن وراء الترشيعات علاًل عقلية، وهي تتناسب مع ما يقتضيه الشارع ويتطلبه، ولذا 
نجد الكثري من االستدالالت السلفية املعارصة، واجلهادية منها عىل سبيل اخلصوص، ال 
تنظر إىل مقاصد الرشع، واملصالح التي جينيها اإلنسان من تلك األعامل التي تقود إىل ختريب 
املقاصد  تراعي  ال  واستدالالت  بحجج  والنسل  احلرث  وإهالك  الفوىض  ونرش  البالد 

والغايات من حفظ الدين والنفس واملال والعرض.

ونجد بعض السلفيني ينكر القياس وهو دليل من األدلة القيمة املعتربة عند اجلمهور؛ 
ألن احلوادث ال تنتهي، والنصوص املروية تعالج احلادثة ومثيالهتا، وهنا يأيت دور الفقيه 

الرؤوف سعد  عبد  عليه: طه  راجعه وعلق  األنام،  األحكام يف مصالح  قواعد  السالم،  عبد  بن  العز    1
)القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية، 1991م(، 10/1.

2  إبراهيم بن موسى الشاطبي، املوافقات، حتقيق: مشهور بن حسن آل سلامن )القاهرة: دار ابن عفان، 
1997م(، 306/2.
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ليحدد احلالة وينزل النص عليها من خالل القراءة غري احلرفية للنص، بل يأخذ منها قانوًنا 
كليًّا ينطبق عىل الفروعيات املشاهبة، عماًل بقانون )القياس لألشباه عىل األشباه(، فيرصح 
الوادعي السلفي، عىل سبيل املثال، بإنكار القياس من خالل قوله: "وأنت إذا قرأت حديث 
رسول اهلل: )كل مسكر مخر وكل مخر حرام( عرفت أنه ما بقي هلذا القياس حاجة"1، بل 
بقيت له كل احلاجة؛ ألن هذا الصنيع النبوي يدل عىل التمثل له واالقتداء به، إذ العلة يف هذا 
القول النبوي هي اخلمرية، وجمرد وجود املادة التي ختمر العقل خيضع هلذا النص القيايس، 
والفقيه لو استنبط أمثاله لكان مقتدًيا باملنهج النبوي يف اإلشارة إىل علة التحريم أو الوجوب 
مثاًل، وإنام يأنف السلفيون من التعامل مع القياس ألن صانع القياس ال يقرأ النص قراءة 
حرفية، بل يذهب إىل املعنى الكامن خلف النص؛ ليبني علة حتريمه أو حتليله، فإذا ثبتت 
العلة وتقررت وحتققت وتنقحت صارت ملجًأ لفهم النصوص عىل حقيقتها، ومالًذا حلمل 

جزئيات أخرى تطرأ يف احلياة عليه.

وتقف السلفية املعارصة من مصطلح )التأويل( وتطبيقاته موقف املتوجس؛ ألن النقل 
عندها مقدم عىل العقل، مع أّن التأويل عمل العقل يف النصوص بضوابط وقواعد ورشائط، 
إذ يرصف اللفظ من املعنى الراجح إىل املعنى املرجوح لقرينة، وطبيعة النص القرآين قطعي 

الثبوت ظني الداللة؛ فيدخله التأويل كثرًيا2.

غري  تفعل  حيث  والقواعد،  والذرائع  واملقاصد  التيسري  "أبواب  بـ:  يتعلق  ما  وأما 
السلفية القواعد الفقهية واملقاصد الرشعية يف أبحاثها الفقهية، بام جيعلها ختالف االشتغال 
األصويل السلفي يف كثري من املسائل، خاصة النوازل التي يقوم كثري من بحثها عىل املصالح 
واملفاسد، ويتعلق كثري منها بقواعد التيسري والرضر وأخف الرضرين...، املوقف السلفي 
العام التحفظ عىل التوسع يف الفقه املبني عىل املقاصد والقواعد باعتباره متييًعا وتساهاًل، 

1  أمحد سامل وعمرو بسيوين، ما بعد السلفية، مصدر سابق، ص296.
2  ليس األمر عىل إطالقه كام قد يفهم من كالم األستاذ أعاله، ولعله سبق قلم، فمن نصوص القرآن ما 
هو قطعي الداللة مثل قوله تعاىل "حّرمت عليكم أّمهاتكم..." )النساء:23(، وغريها كآيات حتريم الزنا 

وحلم امليتة عىل سبيل املثال. )املحرران(
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وحماولة للتفلُّت من سلطة النص"1، ولذا ينجم عن اخلضوع التام للسلفي لسلطة النص 
وقراءته قراءة حرفية الكثري من اخلالفيات الفقهية املتعلقة هبذا الباب األصويل املهم، فـ: 
النصوص مفتقر إىل  اللفظية ال تستغني عن معرفة مقاصد الرشيعة؛ ففهم  "أدلة الرشيعة 

رضورة العلم بمقاصد الرشيعة"2.

الفقهية:  اخلالفيات  من  الكثري  حيدث  الذي  للسلفيني  األصويل  الضعف  أمثلة  ومن 
"تنزيل الرواية منزلة السنة، وأصل ذلك أنَّ السنة هي ما كان عليه النبي، ذلك ما ال خيتلف 
فيه، ثم إن الذي يدل عىل هذا الذي كان عليه النبي دالئل كثر، ليست حمصورة يف الرواية، 
والبرص  الرشع  مقاصد  ومعرفة  والقياس  الرأي  واجتهاد  واإلمجاع  الرواية  تشمل  وإنام 
باملعاين التي ينظر إليها الشارع عند ترشيع األحكام... وقد تثبت عندهم الرواية كثبوهتا 
عند أهل احلديث، ولكنهم خيالفوهنا باجتهاد الرأي والنظر يف املعاين واملقاصد واألشباه، 
ب إىل السلفية املعارصة وجتىلَّ يف التطبيقات الفقهية، حيث صارت أنظار  وهذا اخللل ترسَّ
الفقهاء وعمل مجهور األمة املتتابع يدفع باخلرب واخلربين، ويقال: هذه السنة التي ال قول 
ألحد معها، وصار االعتذار عن األئمة أهنم ربام مل يقفوا عىل هذه األخبار هو الشائع، ويتم 
استعامله حتى يف أخبار كانت شائعة ومعروفة لدى هؤالء األئمة لكنهم هجروها"3، يف 
حني أن ابن القيم، وهو نموذج مقتدى به عند السلفيني، ينبه إىل هذه اإلشكالية بقوله: أما 
األئمة وفقهاء أهل احلديث فإهنم يتبعون احلديث الصحيح حيث كان، إذا كان معموال به 
عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم، فأما ما اتفق عىل تركه فال جيوز العمل به؛ 
ألهنم ما تركوه إال عىل علم أنه ال يعمل به4، وهبذا التصور العميق نفهم مراد احلافظ ابن 
عبد الرب يف حديثه عن منهجية أيب حنيفة يف التعامل مع الروايات: "إن اإلمام أبا حنيفة كان 

1  م. ن: 306.
2  عيل الوزاين التهامي، "فهم النصوص الرشعية"، مصدر سابق.

3  أمحد سامل وعمرو بسيوين، ما بعد السلفية، ص 305-301.
4  ابن قيم اجلوزية، إعالم املوقعني عن رب العاملني، راجعه وعلق عليه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 

سلامن )الدمام: دار ابن اجلوزي، 1423هـ(، 4/ 90.
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يرّد كثرًيا من أخبار اآلحاد العدول بعد عرضها عىل ما اجتمع عليه من األحاديث ومعاين 
ا"1. القرآن، فام شذَّ عن ذلك رّده وساّمه شاذًّ

السنَُّة  وتقريًرا، وهذه  وفعاًل  قواًل  النبوية  )السنّة(  األحكام عند األصوليني  أدلة  ومن 
قبل أن يستدل هبا ال بد من التأكد من متنها وسندها، وهي عملية حتتاج إىل بحث عميق 
ونظر دقيق، وللسلفيني فيها طرائق، إذ "تتسم طريقة األلباين بقلة النظر النقدي يف املتون، 
وصحيح أّن األلباين يذكر يف أسباب تضعيف احلديث أو القول بوضعه يف بعض األحيان 
كونه خمالًفا للقرآن أو قواعد الرشيعة... ونحو ذلك، كام يف أحاديث: )أوالد الزنا حيرشون 
يوم القيامة عىل صورة القردة واخلنازير( و)أن اهلل ال يعذب حسان الوجوه سود احلدق(، 
و)احرتسوا من الناس بسوء الظن(...، هذه األحاديث ليست ذات أسانيد معتربة، ونكارة 
ح األلباين حديث أم سلمة يف تربة  متوهنا مما ال يذهب عىل الذهن... وعىل هذا الغرار صحَّ
يوم  الرتبة  اهلل  )خلق  هريرة:  أيب  وحديث  وعرتيت(،  اهلل  )كتاب  ولفظ  املسند،  يف  كربالء 
السبت(، وقد أعلَّه املديني والبخاري وغريمها"2، وحيدث داخل الفكر السلفي عدم التفرقة 

بني أهل احلديث وأهل العلم باحلديث.

وباب االجتهاد عند األصوليني هيتم بذكر صفات املجتهد وأهلية االجتهاد والقدرة عىل 
القراءة العميقة للنصوص الدينية من خالل التسلح باملعارف التي يتوقف عليها املجتهد، 
املذاهب،  من  بداًل  بالدليل  والقول  لالجتهاد،  الدعوة  السلفية  االجتاهات  تطلق  حني  يف 

وتتضمن خللني:

خلاًل يف التصور، فالسلفية تتصور جمرد األخذ بظواهر األحاديث الصحيحة هو  −
النص  اهلل من  يتبادر هلم وبني مراد  ما  املفارقة بني  بالدليل، دون تصور حلدود  القول 
الذي ال يمكن حتقيق الوصول إليه إال بإعامل كاٍف لألبنية االجتهادية الالزمة للتفّقه يف 

االنتقاء يف تاريخ الثالثة أئمة الفقهاء )بريوت: دار الكتب  1  أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب، 
العلمية، د. ت.(، ص182-149.

2  أمحد سامل وعمرو بسيوين، ما بعد السلفية، مصدر سابق، ص 269-268.
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تلك النصوص خاصة عىل مستوى حترير الدالالت العربية ومذاهب القرون املفضلة 
قواًل وعماًل1.

خلاًل يف املامرسة يرجع إىل الفقر الشديد يف آلة االجتهاد، فتثبت السلفية دعوة دون  −
امتالك آالهتا من األصول العربية والتفسري مع ضعف عام يف االطالع.

موقف السلفية من الفقه اإلسالمي

من املعروف أنَّ السلفية مل تنتظم يف سلك مدرسة فقهية منضبطة بأصول املذهب كام 
نجده يف املذاهب األربعة، بل هي تقوم يف فقهها عىل فكرة الراجح أو فقه الدليل وفق ما تراه 
راجًحا أو دلياًل يقوى عىل إثبات احلكم، فالسمة املسيطرة عىل الفقه السلفي املعارص هي 
فقه الدليل أو فقه الراجح وفكرة نبذ التقليد، وال تنظر يف كل الرتاث الفقهي الضخم عند 
مناقشة املوضوعات الفقهية، بل تكتفي بقاعدة القرون املفضلة، والنصوص التي وردت 
عن تلك الفرتة، وكيف فهمها السلف ورجحوها، مع أن كثرًيا من القضايا الفقهية متت 
مناقشتها عرب العصور، وهم يبحثون عن حتقيق أقوال األئمة وكيفية ختريج الفروع احلادثة 
الفقهي،  العرض  يف  السطحية  عنرص  يظهر  وهنا  املذاهب،  يف  املقررة  األصول  تلك  عىل 
والقراءة احلرفية تبدو ظاهرة يف االستنباط من نصوص األحكام الواردة يف الكتاب والسنة.

املشهورة  املذاهب  استعراض  عىل  أحياًنا  املعارص  السلفي  الفقهي  االشتغال  ويقوم 
الواضحة يف أمهات املسائل، والنظر إىل ما يقرب من األدلة عليها من الكتاب والسنة وغريها 
من األدلة، ولكن يف مرتبة ثانية وربام ثالثة، ثم يقدم الفقيه السلفي القول الراجح بحيثية 
دليل  باالعتامد عىل تضعيف  الغالب  متشاهًبا يف  فنيًّا  إجراًء  ويعتمد  الدليل،  إىل  أقرب  أنه 
املخالف ثبوتيًّا، وهذا غالًبا ما يكون يف األدلة احلديثية، واالستدالل بدليل حديثي آخر، 
مل يورده املخالف باعتبار أنه فات اخلصم، أو مل يطلع عليه أو مل يعمل به لسبب غري جدير 
ا يرفع اخلالف يف تلك املسألة،  باالعتبار، ومن ثم جيب املصري إىل الدليل اجلديد باعتباره نصًّ

1  السابق، ص 356.
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وال جيري يف غالب األحوال اعتبار ألدلة أخرى أقل وضوًحا يف نظر السلفي، كداللة مركبة 
إلمجاع أو قياس أو نوع من التفقه يف معنى احلديث عن طريق املفاهيم أو دالالت األلفاظ 
ينبغي  ضعيًفا  دلياًل  أو  بالرأي  للحديث  مقابلة  ذلك  ويعترب  به،  املتعلقة  العمل  حجية  أو 
إمهاله واخلضوع للحديث1، فيمكن تسميته بـ)الفقه التلفيقي( املقرتب من الفكر الظاهري، 
و"العربة عند أهل الظاهر بألفاظ النصوص الرشعية ومنطوقها، وليس بتحليل النصوص 
وأحكامها أو النظر يف حكمها ومقاصدها"2، ولذا كان االشتغال السلفي املعارص تشيع فيه 
نزعة ظاهرية، بمعنى اعتامد املتبادر ألول وهلة من احلديث أو اآلية واعتامده، ومقابلة كل 
دليل أو اجتهاد خيالفه بأنه خمالف للسنة، ومن ثم فيجب طرحه؛ إما بأن يكون ضعيًفا يف 
الثبوت، أو أن القول به هو تأويل خيالف االنقياد للدليل الرشعي3؛ فينجم عن هذه املواقف 
الفكرية إزاء طرائق االستدالل الفقهية قراءات سطحية ترى يف الداللة املتبادرة حجة فوق 

كل نظر عميق أو تأويل حيتمله النص ويقتضيه.

موقف السلفية من اللغة ومباحثها

إنَّ الكتاب والسنة اللذين مها مصدر الترشيع اإلسالمي خطاب باللغة العربية وفنوهنا 
القولية، ومن دون اإلحاطة بكالم العرب وأساليبهم ال يمكن للمشتغل يف مدار الرشيعة 
أن يقدم عىل تقديم فهم سليم للنص الديني، وهنالك يف العربية علوم متعددة تبدأ بدراسة 
الكلمة الواحدة يف )علم الرصف( ثم الرتكيب الواحد وعالقته باملركبات األخرى يف )علم 
النحو(، وخصائص الرتاكيب ودالالهتا وفق مقتىض احلال يف )علم املعاين(، وكيفية تقديم 
فنون  البيان(، مع االطالع عىل  الداليل يف )علم  الوضوح  الواحد بطرق خمتلفة يف  املعنى 
النصوص الشعرية والنثرية يف )األدب( ودالالت األلفاظ يف )املعاجم(، وخربة وممارسة 
ألساليب العرب يف خماطباهتم ومعرفة خصائص لغتهم يف )فقه اللغة(، فهذه العلوم كلها 

1  ينظر املصدر السابق، ص372.
2  عيل الوزاين التهامي، "فهم النصوص الرشعية"، مصدر سابق.

3  ينظر أمحد سامل وعمرو بسيوين، ما بعد السلفية، 361.
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مما ُيكّون مادة املتعامل مع النص الديني، ومن دوهنا تغدو القراءة بال جدوى، بل يكون 
يوًما  كنا  قوله:  من  اهلل(  )رمحه  احلبال  إسحاق  أيب  عن  روي  ما  نحو  عىل  القراءة  مستوى 
نقرأ عىل شيخ فقرأنا قوله )ص(: )ال يدخل اجلنة قّتات( وكان يف اجلامعة رجل يبيع القّت 
ليس هو  له:  فقيل  القّت،  بيع  من  اهلل  إىل  أتوب  وقال:  فقام وبكى،  الدواب،  وهو علف 
الذي يبيع القّت، لكنه النامم الذي ينقل احلديث من قوم إىل قوم1. ومن الطبيعي أن تكون 
الثقافة اللغوية الضعيفة مشجعة عىل القراءة احلرفية التي ال تتجاوز أبعاد الدالالت العرفية 
"ليس ألحد أن حيمل كالم أحد من  أنه:  تيمية عىل  ابن  املستعملة يف احلارض، ولذا أرصَّ 
الناس إال عىل ما عرف أنه أراده، ال عىل ما حيتمله ذلك اللفظ من كالم كل أحد"2. وهذا 
يدل عىل رضورة فهم كالم العرب، ومحل الكالم عىل ما أراده املتكلم دون ما حيتمله النص 
الدالالت  أراده من خالل مراقبة  ما  تعاىل عىل  اهلل  من دالالت غري مرادة، فيحمل كالم 

والقرائن التي تكشف ذلك املراد وتنبئ عنه.

أقل  بدرجة  ثم  بالبالغة  أقل  بدرجة  ثم  بالنحو  ما  عناية  يعتنون  عموًما  السلفيني  إن 
العربية،  لعلوم  السلفي  الدرس  بابان مهجوران يف  فهام  اللغة  وفقه  األدب  أما  بالرصف، 
والعزوف عن الدراسات األدبية من النزعة النصوصية السلفية؛ ألّن العلم قال اهلل وقال 
الرسول، "وبدل من أن يعتني السلفيون باالجتهاد يف فقه اللسان العريب األول ودالالت 
ألف  بالوحي  املتكلم  وبني  بينهم  قوم  فهم  إىل  يتبادر  ما  بظاهر  يعتصمون  صاروا  ألفاظه 

وأربعمئة جدار"3.

احلقيقية  غري  معانيها  يف  واملستعملة  للتأويل  القابلة  النصوص  مع  السلفيون  ويتعامل 
ا، فينكرون كثرًيا من الصور املجازية، ويتطلبون الداللة احلقيقية، وال يقدمون  تعاماًل ظاهريًّ

عىل التأويل مع احلاجة املاسة إليه، والقرائن املرشدة إليه.

1  حممد صالح املنجد، بدعة إعادة فهم النص )جدة: جمموعة زاد للنرش، 2010م(، ص37.
2  ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مصدر سابق، 36/7.

3  أمحد سامل وعمرو بسيوين، ما بعد السلفية، مصدر سابق، ص390.
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موقف السلفية من العقل

العقل هو القوة املفكرة التي يمتلكها اإلنسان ويستعد هبا للعلوم واإلدراكات، ويقدر 
هبا عىل إجراء العمليات الفكرية من خالل املعلومات التي اكتسبها من البيئة اخلارجية أو 
وختطئ،  تصيب  قد  العقل  جيرهيا  التي  الفكرية  العمليات  هذه  أن  وبام  ذهنه.  يف  تصورها 
وضعوا قوانني تراعى ملنع الذهن من اخلطأ الفكري، فكان )علم املنطق( بمباحث التصورات 
)التعريف( والتصديقات )احلجة( حرًزا يمنع العقل من الفهم اخلاطئ. ومجهور أهل العلم 
يؤمنون بقيمة العقل ومكانته يف التفكري الذي يميز اإلنسان عن غريه من الكائنات احلية 
التي يعيش معها ويراها. ويف القرآن الكريم آيات كثرية تدعو إىل احرتام العقل، وتشري إىل 
أمهية التعقل يف إدراك احلقائق وتصورها، ووصف اإلسالم بأنه الفطرة، ومعناها: أنه فطرة 
يدركه  ما  وفق  أو جارية عىل  عقلية  أمور  وكلها  عقائد وترشيعات،  اإلسالم  عقلية؛ ألن 
فمنهم  العقلية؛  املقررات  عىل  االتكاء  مقدار  يف  املسلمون  واختلف  به1.  يشهد  أو  العقل 
ومتثل  اإلفراط،  حد  إىل  وأمهله  كليًّا  ابتعاًدا  الدليل  عن  وابتعد  العقل  قوانني  إىل  مال  من 
فيه،  املقدمة  والدراسات  العقل  تابعهم، وهنالك من أمهل  املعتزلة ومن  ذلك يف مواقف 
الدليل  وأعىل من شأن  والتصديقية،  التصورية  املجهوالت  إىل  التوصل  املنطق يف  وأمهية 
إعالًء حرفيًّا، فيفهم ظاهره ويعتقد أنه مراد الشارع، وال يرجع إىل مقتىض العقل السليم 
من النظرة الكلية ملختلف الروايات املتعددة، فوقع أسري النص والقراءة السطحية، وجّره 
بالتأويل اخلارج عن مقتىض الدليل، ويتمثل هذا يف الكثري  التشبيه واهتام غريه  إىل أوهام 
من التيارات السلفية قدياًم وحديًثا، ومل يكتفوا بإمهال العقل وقدرته عىل االستدالل، بل 
شككوا يف قدرته عىل الوصول إىل اليقينيات، وهامجوا كل الدراسات التي تساعد العقل 
يف الوصول إىل النتائج السليمة واملجهوالت التي يبحث عنها يف علمه، كاملنطق واملناظرة 
واجلدل، مع املوقف املتشدد من الفالسفة املسلمني )الكندي، وابن سينا، والفارايب، وابن 
شمولية،  نظرة  إليه  ونظر  األمر،  توسط  فقد  املسلمني  من  األعظم  اجلمهور  وأما  رشد(. 

أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم )تونس: الرشكة التونسية للتوزيع، املؤسسة  1  الطاهر بن عاشور، 
الوطنية للكتاب، 1985م(، ص43-42.
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مدعًيا أن ذلك هو منهج السلف يف التعامل مع النصوص الدينية، وهو اجلمع بني مقتضيات 
العقل والنقل، وفق تصور كيل شامل، حتى ال خيرجوا عن كال األمرين اللذين أنعم اهلل 
تعاىل هبام عىل اإلنسان، أعني الوحي والعقل، ولكن هذا اجلمهور الذي نأى بنفسه عن قراءة 
النصوص قراءة حرفية بسبب استعامله قوته النظرية، أخذ يفرز النصوص التي ال تتعارض 
العقل  مع  يتعارض  ظاهرها  التي  النصوص  إىل  يأيت  ثم  كلية،  ثوابت  وجيعلها  العقل  مع 
السليم ليقوم بمهامت التوجيه العلمي بمنهجية معيارية دقيقة؛ جلعلها متوافقة معه جمدًدا، 

من خالل اعتامد آليات وقوانني عقلية ولغوية وأصولية مبنية عىل مناهج وأنظار عميقة.

ويتميز الفكر السلفي املعارص بتشجيع تعطيل العقل أمام النص، ولو كان حمتاًجا إىل 
التأويل والتوجيه، فيبقون النص كام هو احرتاًما حلرفية الدليل وخوًفا من  أيرس عمليات 
اخلروج عن االنقياد املطلوب للنصوص، مع أن االنقياد احلقيقي للنصوص هو بفهم روح 

النص ومغزاه ومقصده.

وهذا املوقف السلفي املعارص من العقل وقدراته أمام النص الديني يتناقض مع ما يرونه 
تقليًدا واتباًعا لآلباء واألهواء، حيث تدّل كتاباهتم يف جمال التوحيد ونبذ الرشك ومفهوم 
البدعة أن ضالل األمم السالفة كان بتقليدها املحض لآلباء، وعدم إعامهلا العقل والنظر يف 
األدلة، وعندما يأتون إىل األدلة يرفضون هم أنفسهم إعامل النظر يف وجه االستدالل وبيان 
العلة واهلدف املرجو من النص، وهيامجون تلك العمليات الكبرية يف فهم النص وحتليله 
والوصول إىل مقاصده، ومن ثم نجد الطابع العام للتأليف السلفي السطحية يف العرض، 
وتوايل األدلة من دون حتليلها. ويكفي أن نلقي نظرة إىل كتاب صفة صالة النبي لأللباين، 
وباب الصالة يف أي كتاب من كتب الفقه املعتربة، حيث نجد مناقشة الصالة وفق روايات 
تتحدث عن اهليئات التي كان النبي يفعلها يف صالته، وهي يف الكثري الغالب غري ملزمة 
امللزمة،  غري  اهليئات  تلك  خالف  عىل  السلفيني  من  يصيل  من  مشكلة  تظهر  وهنا  لألمة، 
حيث يتهم بالبدعة واإلحداث يف الصالة هبيئات ال تقررها النصوص. وهذه سمة أخرى 
للسلفيني يف التعامل فيام بينهم ومع اجلمهور األعظم، فال توجد هنالك أّي نسبية يف املواقف 
مل  ألنه  مبتدًعا؛  أو  فاسًقا  أو  كافًرا  إما  خيالفهم  َمن  كلُّ  يكون  َثمَّ  ومن  واألفعال،  واآلراء 
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أنَّ  مع  للنص،  والوحيد  الصحيح  الفهم  يعتقدونه  ما  )الدليل( عىل  وإنام خالف  خيالفهم 
النص قد حيتمُل أكثر من توجيه وفهم.

أثر هذه املواقف يف تشكيل القراءة احلرفية عند السلفيني

واملعارف  الفنون  هذه  إزاء  عموًما  السلفية  تتبناها  التي  املواقف  من  تقدم  ما  إىل  نظًرا 
ولَّد  فقد  االستداللية،  والطرق  والثقافية  العلمية  النتائج  من  كثري  يف  والتشكيك  الدينية، 
محالة  هي  التي  الدينية،  للنصوص  سطحيًّا  وحتلياًل  ا  ظاهريًّ وفهاًم  حرفية  قراءة  كله  ذلك 
يف  العقل  لدور  كبري  غياب  مع  ومكان،  زمان  لكل  وصاحلة  مرنًة  جتعلها  متعددة  ألوجه 
معرفة املصالح واملفاسد يف حالة غياب النص؛ إذ إّن: حتديد مقاصد الرشيعة يكون بالنص 
الرصيح عىل التعليل يف الكتاب والسنة، واستقراء ترصفات الشارع واالهتداء بالصحابة 
يف فهمهم، ولكنهم جتاهلوا مجيًعا ما قرره السابقون عىل الشاطبي من دور العقل والفطرة يف 
معرفة املصالح واملفاسد يف حالة غياب النص1، ويدعي السلفيون أن ليس بإمكان املسلمني 

أن يكونوا أمة صاحلة إال إذا اتبعنا وفعلنا حرفيًّا ما فعله أجدادنا قبل املئات من القرون.

وقد ساوى السلفيون بني اجلحد والتأويل، ومجعوا بينهام يف اخلطأ واخلروج عن املنهج 
السوي بزعمهم يف التعامل مع النص الديني. يقول أحدهم: "اجلحد فيه عناد وعدم انقياد للفظ 
النص، والتأويل فيه عناد وعدم انقياد ملعنى النص... ومن تأمل تاريخ البدع واالنحرافات 
املنتسبني إىل اإلسالم مل يأت من جحد الوحي، وإنام من تأويل معانيه  علم أن أكثر ضالل 

عىل غري مراد اهلل ورسوله... جلأوا إىل التأويل الذي حقيقته حتريف وتالعب بالنصوص"2.

ومن مظاهر القراءة احلرفية لدى السلفية املعارصة أهنم رجعوا إىل الرتاث بشكل انتقائي، 
وأعملوا التأويل يف النص املؤسس؛ فالتعامل مع املرجعيات انتقائي، فال هو تقليد تام وال 
ين، كام حصل  هو امتثال لألمر، والنص يتم تطويعه للموقف، ويستحرض للداللة عىل ضدَّ

1  ينظر: مجال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الرشيعة، مصدر سابق، ص16-15.
2  حممد صالح املنجد، بدعة إعادة فهم النص، مصدر سابق، ص47.
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يف حتريم املشاركة السياسية ثم االستدالل عىل جوازها1، وتتبنى السلفية يف بعض صورها 
الدعوة إىل الفهم االنطباعي من الدليل، مما يؤدي إىل جمرد فهم املعنى احلريف املبارش للنص، 
يف حني أن القراءة يف أحد مستوياهتا متثل الغوص يف أعامق النصوص، وتنظر إىل املعطيات 

ل املعنى. النصية جمتمعًة أو متفرقًة بوصفها عنارص قادرة عىل حتمُّ

مناذج من القراءات احلرفية لدى السلفيني

املرجعيات  من  املعارصة  للسلفية  واأليديولوجي  الفكري  املوقف  عن  نجم  لقد 
التأصيلية املعتربة لعمليات االجتهاد، وقراءة النص قراءة علمية سليمة عند غري السلفيني 
من أهل السنة واجلامعة، نامذج كثرية متثل القراءات احلرفية لدى السلفيني، يمكن التمثيل 

هلا باألمثلة اآلتية:

الصفات اخلربية: فقد سئل ابن باز )رمحه اهلل تعاىل( بام مفاده: هل يؤخذ من احلديث . 1
)أطيب عند اهلل من ريح املسك( إثبات صفة الشم هلل، اجلواب: ليس ببعيد2، وسئل ابن 
عثيمني بام نصه: هل هلل تعاىل صفة اهلرولة، اجلواب: نعم3، واعتقد حممد بن عبد الوهاب 
يف قصة اليهودي أن اهلل جيعل السموات عىل إصبع...، وضحك النبي حتى بدت نواجذه، 
يراها إقراًرا منه عىل ما ذكره اليهودي، يف حني كان ابن اجلوزي يرى أن ظاهر الضحك 
اإلنكار، واليهود مشبهة، وأيده ابن عقيل احلنبيل، حيث جعلوا صفاته تتساعد وتتعاضد 
عىل محل خملوقاته4، مع أن التأمل اليسري والنظر إىل القرائن يدل عىل إرادة املجاز من هذه 

النصوص.

1  د. حممد جالل القصاص، "املرجعيات لدى التيارات السلفية"، مصدر سابق.
2  عبد العزيز بن باز، مسائل اإلمام ابن باز، تقييد ومجع وتعليق: عبد اهلل بن مانع )الرياض: دار التدمرية، 

2007م(، السؤال الـ)770(.
3  حممد بن صالح بن عثيمني، جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني )الرياض: دار الوطن، دار الثريا، 

1413هـ(، 182/1.
4  محزة الزبيدي، تصحيح االعتقاد، مصدر سابق، ص37.
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كاجلهر . 2 صغرية،  جزئية  مسائل  يف  بالغوا  فقد  التكفريية:  األحكام  إطالق  يف  التساهل 
بلفظ النية، الذي عربوا عنه بالنص اآليت: ليس مرشوًعا عند أحد من علامء املسلمني وال 
فعله رسول اهلل... ومن اّدعى أن ذلك دين وأنه واجب فإنه جيب تعريفه الرشيعة واستتابته 
التكفري:  ألفاظ  استعامل  يف  التهاون  ذلك  ومن  قتل1.  ذلك  عىل  أرّص  فإن  القول  هذا  من 
)مرشك، مبتدع، مرتد(، مع أنه ورد يف صحيح البخاري: )من صىّل صالتنا واستقبل قبلتنا 
وأكل ذبيحتنا فذلك املسلم الذي له ذمة اهلل وذمة رسوله فال ختفروا اهلل يف ذمته(، فأدى 
هذا املوقف إىل تباين مفهوم الكفر بينهم وبني أهل السنة، إذ مفهوم الكفر عند املسلمني: 
جحد ما علم من الدين بالرضورة، وعند الوهابية: جحد ما علم من املذهب بالرضورة، 
"إن هذا الدين الذي قام به الشيخ حممد بن عبد الوهاب... ودعا  فرّصح النجدي قائاًل: 
إليه إمام املسلمني سعود بن عبد العزيز من توحيد اهلل ونفي الرشك... إنه هو احلق، وإن ما 
وقع يف مكة واملدينة سابًقا ومرص والشام وغريمها من البالد إىل اآلن من أنواع الرشك... 
إنه الكفر املبيح للدم واملال واملوجب للخلود يف النار، ومن مل يدخل يف هذا الدين ويعمل 
به ويوايل أهله ويعادي أعداءه فهو عندنا كافر باهلل واليوم اآلخر وواجب عىل إمام املسلمني 
قتاله وجهاده"2. ولو تأملت السلفية يف تلك األدلة وأعملوا فيها النظر لزال الكثري من تلك 

املواقف املتشنجة املبنية عىل رؤية سطحية للنصوص.

حديث افرتاق األمة: إذ تذهب السلفية املعارصة، تبًعا البن تيمية، إىل أن هذا احلديث . 3
هو يف قسمة فرق املسلمني، وأن اخلالفات الواقعة بني املسلمني يف العقائد هي مورد القسمة 
واالفرتاق، وأن ثمة فرقة واحدة هي الناجية يوم القيامة، وهي الفرقة التي التزمت بام عليه 
النبي )ص( وأصحابه يف أصول االعتقاد، وترى السلفية أهنا هذه الفرقة، وأن باقي الفرق 
التي ختالفها يف االعتقاد هي من الفرق النارية، ومن هنا أتى اخللل يف فهم احلديث... وهو 
َ جمموعًة من األبواب واملسائل كأصول الدين أو مسائل االعتقاد وجعلها حرًصا  فهُم َمن عنيَّ

دار  )بريوت:  القادر عطا  عبد  القادر عطا ومصطفى  عبد  الكربى، حتقيق: حممد  الفتاوى  تيمية،  ابن    1
الكتب العلمية، 1987م(، 99-98/2.

2  عبد الرمحن بن حممد النجدي، الدرر السنية، مصدر سابق، 314/1.
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وقرًصا مناط االفرتاق، ومن ثّم جعل من التزم فيها قواًل معينًا من الفرقة الناجية دون من 
خالف فيها، وهذا غلط ظاهر، فإن احلديث أتى يف كل ما كان عليه النبي وأصحابه من العلم 
واملعامالت؛  واألخالق  واألعامل  والرشائع  وفروعه،  االعتقاد  أصول  ويسمى  والعمل، 
الفرقة  النبي وأصحابه، وال يكون رجل أو طائفة من  التزام ما كان عليه  فإهنا كلها جيب 
الناجية حتى خيلو من كل خمالفة تكون سبًبا للوعيد، وبناًء عىل ما تقدم فإن مصطلح الفرقة 

الناجية مرادف متاًما ملصطلح اإليامن الكامل1.

اعتامًدا . 4 ال،  أم  خيالء  أكان  سواء  مطلًقا  اإلسبال  حتريم  ترى  فالسلفية  الثوب:  إسبال 
تقييد حتريم اإلسبال  أحاديث حتريم اإلسبال، ورغم ورود  فهم اإلطالق يف بعض  عىل 
باخليالء يف أحاديث أخرى فإن السلفية ال تقبل املساس باإلطالق األول، وال تعترب القيد 
يف احلديث اآلخر إال كاشًفا عن اإلسبال ال ينفك عن اخليالء، وذلك دون تفقه يف املطلق 
بل مع اعرتاض هو غلط  له،  النوع من األحكام وتطبيقهم  السلف لذلك  واملقيد وفهم 
بعض  عند  يمنع  الذي  احلكم  يف  االختالف  هو  احلديثني  يف  التقوية  اختالف  أّن  كظنهم 
األصوليني من محل املطلق عىل املقيد، وذلك رغم أن مجهور الفقهاء عىل أن اإلسبال ال 

حيرم إذا كان من غري خيالء.

حتريم الصور الفوتوغرافية: واستندت القراءة احلرفية إىل جمرد االشرتاك يف االسم بني . 5
الصور املحرمة يف النصوص، سواء كانت متاثيل أو مصنوعة باليد والصور الفوتوغرافية، 
بمعنى  احلديث،  ورود  وقت  موجودًة  تكن  مل  حادثة  الصور  تلك  أن  خالف  ال  أنه  رغم 
به  يستدل  أن  املحرم  يقدر  ما  وغاية  احلكم،  إثبات  يف  مؤثًرا  ليس  االشرتاك  جمرد  أن 
لتحريم الصور الفوتوغرافية أن يلحقها باسم الصور الواردة يف أحاديث التحريم بطريق 
مة نصٌّ يف حتريم   اإلشارة، ومع ذلك فإن كثرًيا من الفتاوى... تستند إىل أن النصوص املحرِّ

الصور الفوتوغرافية2.

1  أمحد سامل وعمرو بسيوين، ما بعد السلفية، مصدر سابق، ص56.
2  السابق، ص363-362.
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اخلامتة

بعد أن نجز هذا البحث الذي اقتىض من كاتبه وقًتا وجهًدا حيب أن يلخص أهم أفكاره 
باآليت:

يتميز الفكر السلفي عموًما واملعارص منه بالذات بالقراءة احلرفية للنصوص الدينية، . 1
نتيجة هتميش الكثري من العلوم املساعدة بحجة أهنا علوم غري مؤسسة عىل الدليل والنص 

الرشعي.

األوىل لألقوال . 2 والقرون  الصحابة  بفهم  فهم اإلسالم  تقوم عىل  املعارصة  السلفية 
الفهم  العام يف طريقة  باملنهج  املعارص دون األخذ  الواقع  تنزيلها عىل  ذاهتا، والعمل عىل 
واستلهام روح النصوص ومقاصدها العميقة، التي تتناسب مع املعطيات املعارصة وكيفية 

التعامل معها تعامال علميًّا سلياًم.

هنالك فرق كبري بني أنواع من القراءات؛ فالقراءة العلمية املنتجة املتوغلة يف مقاصد . 3
القراءات  وأما  واضح،  بشكل  السلفي  املنتج  عن  ابتعدت  العميق  وفكره  ومنطقه  النص 
الرشحية واإلسقاطية واحلرفية فقد متيزت هبا الدوائر السلفية، وهي قراءات ال تسمن وال 
تغني من جوع؛ ألهنا تبتعد عن الواقع، وهترب أمام اإلشكاالت املعارصة، وتلوي أعناق 

النصوص من أجل الفكرة التي تؤمن هبا، وتسّطح املعنى وأبعاده ودالالته.

نجمت القراءة احلرفية عند السلفيني عن مواقف التقوقع أمام املنجز العلمي الكبري . 4
الذي استمر زهاء أربعة عرش قرًنا وهو يقوم بعمليات القراءة العلمية السليمة، بحجة ابتعاد 
تلك العلوم املساعدة عن إنجاز قراءة حقيقية للنص الرشعي، فاملوقف السلفي املتوجس 
من دور العقل وإمكاناته يف سرب أغوار النصوص، وتقديس النص عىل حساب العقل أدى 

إىل نرش بذور القراءة احلرفية السطحية ملعاين النصوص واألدلة الرشعية.

والتقدير والتجوز يف . 5 التأويل  الضخم وآليات  اللغوي  املنجز  السلفيني يف  ك  تشكُّ
املعاين، وسائر عمليات التحليل اللغوي التي أقرت بجهود ضخمة من النحويني والرصفيني 
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والبالغيني طبع القراءة السلفية للنص الديني بالتعيش عىل ظواهر النصوص دون النفاذ إىل 
مكامنها وخفاياها الدقيقة.

الفقهي، واإلكثار من مواجهة . 6 املنجز  املعرفة األصولية، وقلة االعتامد عىل  ضعف 
العلم  أهل  أقوال  إىل  الرجوع  -دون  النص  من  املبارش  االستنباط  ملحاولة  بتجرد  الدليل 
واملتبحرين يف املباحث الدقيقة والدالالت العميقة-جعل القراءة النصية للكتاب والسنة 
النصوص  مع  وعالقاته  احلقيقية،  فهمه  وطبيعة  النص  فكرة  إىل  تنفذ  ال  سطحية  قراءة 
التعارض، وجعل  دقيقة إلزاحة ذلك  أداة أصولية  إىل  تعارًضا ومتانًعا مما حيتاج  األخرى 

االجتهاد السلفي يف املسألة الواحدة ال يقوم عىل منهج ورؤية أصولية واضحة.
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استدعاء املناظرة الكالمية شكاًل ومضموًنا يف 
اخلطاب السياسي للسلفية

يوسف مدراري1

مقدمة

تعرض الرتاث اإلسالمي إىل عدد من عمليات االستغالل والتوظيف األيديولوجي من 
قبل عدد من التيارات الفكرية واأليديولوجية يف العامل اإلسالمي؛ وذلك بسبب ما يتمتع 
قادها  التي  اإلصالحية  فالسلفية  اإلنتاج.  وإعادة  للتوظيف  قابلية  من  الرتاثي  املفهوم  به 
حممد عبده قامت باستدعاء مفاهيم تراثية، مثل مفهوم مقاصد الرشيعة، من أجل الدعوة 
املوافقات  كتاب  إىل  االنتباه  أثار  من  أول  كان حممد عبده  إىل اإلصالح واالجتهاد، حتى 
للشاطبي )ت 790 هـ( بعد أن اكتشفه أثناء زيارته تونس )سنة 1884(، وكان أول من 
غامر بتدريس أصول الفكر االعتزايل يف جامع األزهر يف بداية القرن العرشين. ويف منتصف 
الفكر  مفاهيم  بعض  والتقدمية  اإلصالحية  احلركات  بعض  وظفت  كيف  الحظنا  القرن 
االعتزايل من أجل التبشري والدعوة أليديولوجيتها الداعية إىل التحرر كام هي احلال لدى 
السيد أمحد خان )ت. 1898( يف اهلند، الذي أعاد إحياء العديد من األفكار االعتزالية مثل 

1  دكتوراه يف العقيدة من دار احلديث احلسنية بالرباط.
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العريب  العامل  إنكار حجية احلديث واإلمجاع. كام استغل كثري من األحزاب اإلسالمية يف 
مفهوم املصلحة يف أصول الفقه من أجل تربير مشاركتها السياسية يف االنتخابات، خصوًصا 

بعد ثورات الربيع العريب1.

ويظل الفكر اإلسالمي يف الكثري من تلويناته مستغلًقا عىل الفهم إذا مل نأخذ بعني االعتبار 
أبعاده السياسية ومواقفه الطاحمة إىل حتقيق بدائل سياسية2. وهذا ينطبق كذلك عىل املواقف 
السلفية التي تضمر مواقف سياسية مبطنة، رغم أن اخلطاب السلفي ما فتئ يعلن براءته من 

السياسة وأهلها، إال أن أدبياته وخصوماته الفكرية تبطن مواقف سياسية كامنة.

إن إشكالية احلضور السيايس يف املعريف، وما تعكسه من ارتباط عميق بني العلم ومشكلة 
الفرتات احلرجة  أثبتت حضورها يف املجتمعات اإلسالمية، ال سيام يف  السلطة، إشكالية 
املتسمة بالفتن والتوترات السياسية، ومل يشكك يف هذا املعطى إال املالكون الفعليون للسلطة 
الذين نجحوا لفرتات طويلة يف إقناع املشتغل بالعلم عموًما، والعلم الرشعي خصوًصا، 
العلامء  العام، حتى صار بعض هؤالء  بالسياسة واالنخراط يف الشأن  بخطورة االشتغال 
يلعنون السياسة وما يأيت من قبلها ويدعون إىل ترك السياسة وأهلها3. بل عىل العكس، مل 
يتواَن العديد من رجال العلم يف التوظيف السيايس للعلم من أجل حتقيق مكاسب سياسية.

النصوص  عىل  للسلفية  العلمي  االشتغال  ملناحي  التعرض  سنحاول  الورقة  هذه  يف 
الكالمية وأدبيات امللل والنحل، باإلضافة إىل تتبع األدبيات السلفية التي حترم التحزب أو 
االنتامء إىل األحزاب واجلامعات اإلسالمية، أو تلك الردود املوجهة إىل اإلخوان املسلمني، 
ربيع  رد  مثل  السلفية،  املدرسة  يف  اإلصالحية  التوجهات  بعض  ضد  املوجهة  الردود  أو 

1 David H. Warren, "Religion, Politics, and the Anxiety of Contemporary Maṣlaḥa Rea-
soning : The Production of a Fiqh al-Thawra after the 2011 Egyptian Revolution"; in: Lo-
 cating the Shari ̄ʿa Legal Fluidity in Theory, History and Practice. Ed. Sohaira Z.M. Siddiqui,
(Leiden: Brill, 2019), pp. 226-227.

2  عبد املجيد الصغري، الفكر األصويل وإشكالية السلطة العلمية يف اإلسالم )بريوت: دار املنتخب العريب، 
1994(، ص42.

3  املصدر السابق، ص 12. 
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املدخيل عىل عبد الرمحن عبد اخلالق وحممد الصويان، باعتبار تلك األدبيات متثل جانًبا مهامًّ 
من الرؤية السياسية-يف مفهومها العام- للخطاب السلفي، حماولني الكشف عن مظاهر 
توظيف أدبيات املناظرة الكالمية يف اخلطاب السجايل للسلفية، باإلضافة إىل استدعاء منهج 

املناظرة الكالمية من أجل بيان هتافت وجهات النظر املخالفة.

أواًل: االشتغال العلمي للسلفية بعلم الكالم

من أجل جعل فكره أكثر مقبولية، جيتهد اخلطاب السلفي يف حماولة االشتغال علميًّا من 
منطلقات فيلولوجية. فقد انشغل التيار السلفي يف الفكر العريب احلديث واملعارص أكثر من 
غريه بالرتاث وإحيائه واستثامره يف إطار قراءة أيديولوجية واضحة. فإذا كانت سلفية حممد 
عبده ورشيد رضا قد رجعت إىل الرتاث من أجل فتح باب االجتهاد؛ حيث تم استدعاء 
املعارصة  التقليدية  السلفية  فإن  اإلسالمية،  الرشيعة  ومقاصد  املصلحة  قبيل  من  مفاهيم 
عملت عىل استدعاء الرتاث، خصوًصا علم الكالم، من أجل التأسيس لرؤيتها املجتمعية 
والدينية. لقد أولت السلفية التقليدية اهتامًما كبرًيا لعلم الكالم، سواء عىل مستوى النرش 
املدارس  يف  التدريس  مستوى  إىل  باإلضافة  والتأليف،  الدراسة  مستوى  أو  والتحقيق 

واجلامعات وإعداد الرسائل اجلامعية.

ا يف  متيز اخلطاب السلفي التقليدي يف العقود الثالثة األخرية بكونه سلك مسلًكا خاصًّ
تناول العديد من العلوم اإلسالمية من فقه وأصول فقه وتفسري وعلم الكالم؛ فباإلضافة 
إىل النزعة االنتقائية التي يتميز هبا اخلطاب السلفي فيام يتعلق بمضامني العلوم الرشعية، 
األيديولوجي  التوظيف  فإنه عمل عىل  الدين1،  يقيمها بني علوم  التي  التفضيلية  والنزعة 
العديد  الدينية والسياسية2، حيث قام  إنتاجها بام خيدم رؤيته  الدينية وإعادة  العلوم  لتلك 

1  حيث يفضل التيار السلفي التقليدي علم احلديث والعقيدة )علم الكالم(، وال نجد له اهتامًما كبرًيا 
بأصول الفقه أو مقاصد الرشيعة.

2  مثل توظيف التيار املدخيل لعلم اجلرح والتعديل يف تصفية احلسابات مع اخلصوم من منتسبي األحزاب 
واإلسالم السيايس. 
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من رموز السلفية املدخلية بإنتاج عرشات الردود عىل خصومهم الصحويني. وهم يقدمون 
هذه املامرسة كامتداد لعلم اجلرح والتعديل الذي جعل منه أهل احلديث جوهر دراستهم 
للحديث. ال يتوجب تطبيق هذا العلم، يف نظر اجلامية، عىل ناقيل احلديث وحدهم، بل عىل 

كل الذين يتكلمون باسم اإلسالم1. 

ويعترب علم الكالم وأدبيات امللل والنحل من أكثر العلوم الدينية التي اشتغل هبا التيار 
النرش  حيث  من  سواء   ،19782 سنة  اإليرانية  الثورة  بعد  كبري  بشكل  التقليدي  السلفي 
والتحقيق والتدريس والتوظيف يف النقاش حول الشأن العام؛ ألن السلفية املعارصة حترص 

سبب الرتاجع يف العامل اإلسالمي إىل التقليد والتعصب املذهبي وانتشار البدع.

فإذا انكب املؤرخون، يف العامل اإلسالمي أو الغرب، عىل دراسة علم الكالم وتطوراته 
الدوائر  يف  إنتاجه  يعاد  يزال  ما  الكالم  علم  أن  تناسوا  أهنم  إال  الكالسيكية،  عصوره  يف 
السلفية بأشكال وتوظيفات جديدة؛ فقد ركز اخلطاب السلفي التقليدي عىل علم الكالم، 
هذا االسم األخري الذي ال حيبذه اخلطاب السلفي بل يسميه العقيدة أو التوحيد، ويف الوقت 
نفسه تعامل معه بازدواجية؛ حيث تم الطعن يف رشعية علم الكالم، واعتباره ظاهرة غري 
اإلسالم وزمن  صدر  منعدًما يف  كان  العقائد  اجلدل يف  دام  ما  للمرشوعية،  وفاقًدا  سوية 
النبوة واخلالفة، عىل الرغم من كون السلفية اإلصالحية، التي قادها حممد عبده يف مرص أو 
مجال الدين القاسمي يف سورية، كان هلا موقف إجيايب من علم الكالم3. وقام التيار السلفي 
النظر  حترم  التي  الكالسيكية  األدبيات  من  العديد  ونرش  بتحقيق  ذاته  الوقت  يف  املعارص 

1  عبد الغني عامد، السلفية والسلفيون اهلوية واملغايرة: قراءة يف التجربة اللبنانية )بريوت: مركز احلضارة 
لتنمية الفكر اإلسالمي، 2016(، ص 78. 

2  بعد الثورة اإليرانية بدأ نرش العديد من األدبيات السلفية التي هتاجم اجلامعات والطوائف األخرى، 
وأصبحت بعد هذه السنة األموال تتدفق عىل الدعاة السلفيني يف العامل اإلسالمي، باإلضافة إىل استقدام 

مئات الطالب للدراسة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.
تاريخ اجلهمية واملعتزلة،  3  ينظر عىل سبيل املثال موقف مجال الدين القاسمي من علم الكالم يف كتابه 
الذي تبنى مواقف إجيابية من اجلهمية واملعتزلة، جمتهًدا يف فهم املالبسات التارخيية والسياسية التي أدت 

إىل ظهور تلك الفرقتني. 
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يف علم الكالم، وتتهم كل مشتغل به باالبتداع واخلروج عن الطريق الصحيح1. ووظفه 
واالجتاهات  السيايس  اإلسالم  تيارات  من  خصومه  من  النيل  أجل  من  نفسه  الوقت  يف 

اإلصالحية داخل املدرسة السلفية.

بوصفها  السلفيون  وعارضها  املسلمون  اإلخوان  أيدها  التي  اإليرانية،  الثورة  بعد 
خطًرا عىل العقيدة، فلم يعتربوها ثورة بقدر ما اعتربوها امتداًدا للتشيع، قام التيار السلفي 
بمقاربتها من منظار كتب امللل والنحل، فابتدأت مرحلة من الردود التي هتاجم الشيعة، 
أو "الرافضة" كام تسميهم األدبيات السلفية. اليشء نفسه وقع فيام قبل مع الدولة العثامنية 
التي كانت الدولة السعودية الناشئة يف خالف معها، فتم مقاربة اخلالفات السياسية معها 
ا بسبب تبني الدولة العثامنية مذهب املاتريدية يف العقيدة والنزوع الصويف لدهيا. وقد  عقائديًّ
احتدم رصاع كبري بني علامء الدولة العثامنية والسلفيني حول كثري من القضايا الكالمية مثل 
ما وقع بني زاهد الكوثري )ت. 1952(، أحد كبار علامء الدولة العثامنية، حول كثري من 
القضايا الكالمية، مثل قضية االستشهاد بأخبار اآلحاد يف العقيدة، وقد انتقل ميدان الرصاع 
بينهم إىل ميدان النرش والتحقيق، وإصدار حتقيقات متعددة للكتاب الواحد2. وهذا ينبهنا 
يتخذ طابع  الذي  الكالم،  لعلم  السلفي  والتلقي  أشكال احلضور  إىل  االنتباه  إىل رضورة 

االشتغال العلمي، املؤسس فيلولوجيا.

الحظ طه حسني )ت.1973( النهضة التي أحدثتها الوهابية يف طباعة املراجع الفقهية 
القديمة والتنافس بني الوهابية والزيدية يف طباعتها يف القاهرة وغريها3، هذا التنافس بني 
أسهمت  وقد  واألشعرية.  الوهابية  بني  سيتكرر  الفقهية  الكتب  طبع  يف  والوهابية  الزيدية 
الرتاث  حتقيق  يف  اجتهدت  التي   ،)1947 )ت.  مرص  يف  الرازق  عبد  مصطفى  مدرسة 

1  حتقيق: ذم الكالم للهروي، وجامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب، واالعتصام للشاطبي.
2  مثل كتاب األسامء والصفات للبيهقي الذي حققه زاهد الكوثري، وحققه كذلك حمب الدين أبو زيد 

املحسوب عىل التيار السلفي، واإلبانة لألشعري الذي حققه كل من األشاعرة والسلفيني.
3  طه حسني، احلياة األدبية يف جزيرة العرب )دمشق: مكتب النرش العريب، 1935(، ص 35-34.
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الكالمي واألشعري منه باخلصوص1، وكذلك علامء األزهر يف حتقيق العديد من مؤلفات 
نرش  من  املغرب  يف  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  جهود  إىل  باإلضافة  األشاعرة، 
الرتاث األشعري. وكردة فعل عىل هذه اجلهود التحقيقية بارش التيار السلفي التقليدي يف 
حتقيق الرتاث الكالمي، حيث انصب جهده يف نرش الكتب التي هتاجم علم الكالم وتعتربه 
ابتداًعا يف الدين، باإلضافة إىل نرش الكتب املسامة بكتب "السنة" وكتب "اإليامن" والكتب 
الكالمية البن تيمية وتالميذه. بل عمل عىل نرش كتب خاصة باملدارس الكالمية األخرى 
اإلبانة2 لألشعري وتوزيعه جماًنا، والترصف فيه باحلذف لبعض الفقرات  مثل نرشه كتاب 
التي ال تتناسب مع األيديولوجية السلفية، باإلضافة إىل إعادة حتقيق كتب بعينها سبق أن 
نرشها علامء ينتمون إىل مدارس كالمية أخرى مثل كتاب األسامء والصفات الذي نرشه حممد 
زاهد الكوثري. هذا باإلضافة إىل تعقبهم الكثري من املفرسين ورشاح احلديث يف طبعاهتم 
852هـ(،  )ت.  العسقالين  حجر  البن  البخاري  صحيح  برشح  الباري  فتح  يف  وقع  مثلام 
ورشح النووي )ت.676هـ( عىل صحيح مسلم3. أو العمل عىل هتذيب بعض الكتب التي 

تكون أساسية وال غنى عنها لكنها تتضمن بعض األفكار التي ختالف املنهج السلفي4.

 انتقل ميدان الرصاع إىل ميدان النرش اإللكرتوين؛ فنجد أن برنامج املكتبة الشاملة الذي 
تم إصداره بتمويل سعودي ال يتضمن الكتب املنتمية إىل املدرسة األشعرية أو املاتريدية 
أو الكتب االعتزالية، أو بعض املواقع األكثر شهرة التي ال تقوم بنرش الكتب األشعرية أو 

املاتريدية... كل هذه اجلهود كانت حتركها أهداف عقدية باألساس.

1  مثل حتقيق كتاب الشامل يف أصول الدين للجويني من قبل سامي النشار، وحتقيق تلميذه عامر الطالبي 
لكتاب العواصم من القواصم البن العريب املالكي.

2  حذفت فقرة تتحدث عن الفوقية: "وأن اهلل استوى عىل العرش عىل الوجه الذي قاله وباملعنى الذي 
أراده استواًء منزًها عن املامسة واالستقرار والتمكن واحللول واالستقرار...".

3  ألن كال من النووي وابن حجر أشعريان.
4  مثل: هتذيب املوافقات للشاطبي، ملحمد بن حسني اجليزاين، وهتذيب تفسري اجلاللني، ملحمد بن لطفي 

الصباغ. وهتذيب كتاب الشفا للقايض عياض، جلامل الدين سريوان ونور الدين قره عيل. 
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ثانًيا:تقييم اخلطاب السلفي لعلم الكالم

أ- املوقف من علم الكالم

بالظهور منذ سبعينيات  التي بدأت  التيارات واحلركات اإلسالمية  احلقيقة أن خمتلف 
من  الكثري  حتى  بل  والعقيدة،  التوحيد  مسائل  يف  الدخول  تتجنب  بقيت  املايض  القرن 
بعمق؛  ناقشتها  واحدة  مسألة  إال  الوهابية،  السلفية  أثارهتا  التي  اخلالفية  الفقهية  القضايا 
وهي قضية تكفري احلاكم الذي ال حيكم بام أنزل اهلل. وهي عبارة عن رؤية السلفية الدعوية 
فيام يتعلق بمفهوم طاعة ويل األمر، حيث تضع رشوًطا قاسية للخروج عىل احلاكم، ومنها 

إعالنه الرصيح لرفض الرشيعة واحلكم بام أنزل اهلل1.

يعد علم الكالم من العلوم اإلسالمية التي ركز عليها اخلطاب السلفي املعارص، هذا 
االسم )علم الكالم( الذي ال حيبذه اخلطاب السلفي، بل يسميه العقيدة أو التوحيد، ويف 
الوقت نفسه تعامل معه بازدواجية، حيث تم الطعن يف رشعية علم الكالم، واعتباره ظاهرة 
غري سوية؛ ما دام اجلدل يف العقائد منعدًما يف صدر اإلسالم وزمن النبوة واخلالفة فهو علم 
النيل من خصومه من  الوقت نفسه من أجل  لقيامه، ووظفه يف  فاقد للرشعية، وال مربر 

تيارات اإلسالم السيايس واالجتاهات اإلصالحية داخل املدرسة السلفية.

العداء  وناصبوا  قديمة،  خالفات  يف  انخرطوا  قد  السلفية  رموز  من  الكثري  نجد  بل 
للرد عىل  يزيد عىل األلف عام، وحمض بعٌض منهم أعامله  متكلمني غادروا عاملنا منذ ما 
لفرقة دون أخرى، وانخرط يف  االنتصار  بليت عظامهم. وبعٌض جعل مهه  قد  متكلمني 

مسلسل من الردود التي ال تنتهي.

ى هذا الطعن قلة الوعي التارخيي لدى منظري السلفية، الذين نسوا، أو تناسوا،  وقد غذَّ
كانوا  الذين  اخلصوم  ضد  امللة  عن  الدفاع  يف  الكالم  علم  تبوأها  التي  الطالئعية  األدوار 
تواقني للنيل من اإلسالم، وذلك عن طريق كيل التهم والتشكيكات ألصول الدين. أضف 

1  عامد عبد الغني، السلفية والسلفيون، مصدر سابق، 85.
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لعلم  املعرفية  املكانة  تنايس  أو  نسيان  إىل  بأصحابه  أدى  الذي  املعريف  الوعي  قلة  إىل ذلك 

الكالم بالنظر إىل علوم امللة األخرى1.

ولكن يف الوقت نفسه نجد أن اخلطاب السلفي وظف مضامني هذا العلم من أجل النيل 

من خصومه، ال سيام اجلامعات واألحزاب ذات املرجعية اإلسالمية؛ حيث تم استدعاء 

امللل  وأدبيات  الكالمية  املناظرة  من  متتح  التي  اإلجرائية  واألدوات  املفاهيم  من  العديد 

والنحل، كل ذلك من أجل اإلطاحة باخلصوم اإلسالميني ذوي املشاريع السياسية، كام 

عمل عىل إعادة توظيف مفاهيم كالمية يف خطابه السيايس، مما حيّتم علينا رضورة الوقوف 

عند العديد من املفاهيم واملصطلحات التي تم تداوهلا يف احلقل املعريف للخطاب السلفي 

يف نقده لألحزاب واجلامعات اإلسالمية، خاصة تلك املفاهيم الكالمية التي تم إلباسها 

لباًسا سياسيًّا.

ب- املدونات الكالمية املفضلة لدى الخطاب السلفي

جيد املتتبع لألدبيات السلفية "السياسية" وارتباطها باملدونات الكالمية الكالسيكية أن 

اخلطاب السلفي يتعامل بانتقائية شديدة مع الكتب الكالمية؛ فهو إن كان يطعن يف مرشوعية 

علم الكالم إال أنه ال يتوانى يف استدعاء الكثري من املدونات التي تؤسس أليديولوجيته 

1  فاملفرس أو املحدث أو الفقيه ال يمكنه أن يرشع يف مباحث علمه دون أن يسّلم بالكثري من املقدمات التي 
د باملعجزات،  برهن عليها املتكلم، مثل كون القرآن الكريم هو كالم اهلل املعجز، وحممد هو رسول اهلل املؤيَّ
إىل غري ذلك من املقدمات التي يطول ذكرها. ولعل هذا هو سبب التسميات الكثرية التي لقب هبا علم 

الكالم: الفقه األكرب، أصول الدين، علم التوحيد.
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التي تقيض باملوقف السلبي التام من األحزاب وتنظيامت اإلسالم السيايس، حيث نجد كتًبا 
بعينها تظل أثرية ومفضلة لدى اخلطاب السلفي، وأهم تلك الكتب1:

ابن قيم اجلوزية، اجتامع اجليوش اإلسالمية عىل حرب املعطلة واجلهمية. −

ابن تيمية، اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم. −

ابن تيمية، االستقامة. −

الشاطبي، االعتصام. −

ابن خزيمة، التوحيد. −

ابن قدامة، ذم التأويل. −

أمحد بن حنبل، الرد عىل الزنادقة واجلهمية. −

رد الدارمي عىل برش املرييس. −

اخلالل، السنة. −

أبو بكر بن أيب عاصم، السنّة. −

الاللكائي، رشح أصول اعتقاد أهل السنّة واجلامعة. −

1  كتاب التوحيد البن خزيمة والسنة للخالل والسنة أليب بكر بن أيب عاصم... رغم أهنا ليست بالكتب 
الكالمية وإنام تضمنت احلديث املجرد، إال أهنا تضمنت األحاديث واآلثار املتعلقة بالقضايا الكالمية مثل 
الصفات والقضاء والقدر...، وشكلت املستند الرشعي الذي من خالله رد أهل احلديث عىل املتكلمني، 
السلفي عىل إعادة االعتبار هلذه الكتب وطبعها ونرشها عىل نطاق واسع، وتوظيفها يف  فعمل اخلطاب 
النقاشات الكالمية املعارصة. رغم أن الكثري من العلامء املنتقدين هلذه الكتب، بام فيهم املحسوبون منهم 
عىل احلنابلة، عربوا عن عدم اتفاقهم مع أصحاب تلك الكتب حلشدهم مئات األحاديث دون متحيصها، 
باإلضافة إىل ما تضمنته من آثار تؤدي إىل التشبيه الغليظ، ينظر عىل سبيل املثال كتابان البن اجلوزي )ت 
597هـ( ومها أخبار الصفات، حتقيق مرلني سوارتز )Merlin swartze( )ليدن: مطبعة بريل، 2002(، 
ص17-18، ثم كتاب دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، وقد طبع عدة مرات بتحقيق العالمة حسن السقاف.
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ابن أيب العز احلنفي، رشح العقيدة الطحاوية. −

ابن بطة العكربي، الرشح واإلبانة عىل أصول السنة والديانة. −

اآلجري، الرشيعة. −

هذه الكتب وأشباهها تؤسس للرؤية السلفية فيام يتعلق بام تعتربه "علم كالم" مقبوالً. 
ويعترب اإلقبال عىل تلك الكتب من عالمات السلفي الصحيح املنهج، فهذا ربيع املدخيل 
خياطب عبد الرمحن عبد اخلالق الذي أثنى عىل مجاعة التبليغ: "فنسأله هل مجاعة التبليغ قائمة 
عىل ما كان عليه الرسول صىل اهلل عليه وسلم كام حدد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الفرقة 
الناجية من فرق اهلالك؟ وهل مجاعة التبليغ تقرر يف مدارسها كتب التوحيد عىل منهج السلف 
واحلموية  والواسطية  بطة  البن  واإلبانة  لآلجري  والرشيعة  لاّللكائي  السنة  مثل  الصالح 
والتدمرية والصواعق املرسلة، وحتب هذه الكتب وأهلها وتنصح الناس بدراستها، أو أهنا 
كالنسفية  البدع  بالضالل، وتقرر كتب  أهلها  الكتب وأهلها وترميها وترمي  حتارب هذه 
واملسايرة وكتب الرازي واإلجيي وغريها من كتب العقائد املاتريدية واألشعرية واجلهمية؟ 
]...[ وهل هي يف توحيد العبادة تقرر كتاب التوحيد ورشوحه وكتاب التوسل والوسيلة 
والرد عىل البكري وإغاثة اللهفان، أو هي حتارب هذه الكتب وحتارب أهلها، وتدرس كتب 
الكالم واملنطق والفلسفة وكتب التصوف الرشكي؟"1. فاملدخيل من خالل هذا االقتباس 
يوضح ماهية الكتب الكالمية، التي يسميها كتب التوحيد، األثرية لدى اخلطاب السلفي، 
لألشاعرة  الكالمية  الكتب  وهي  بعينها،  كالمية  كتب  من  براءته  يعلن  نفسه  الوقت  ويف 

واملاتريدية.

واملالحظ أن التيار السلفي املدخيل يقوم باستحضار كتب عقدية بعينها، خصوًصا تلك 
التي كتبت يف وقت انتصار احلنبلية عىل األشعرية، والتي اتسمت بتشّدد احلنابلة وتعّصبهم 

1  ربيع املدخيل، مجاعة واحدة ال مجاعات ورصاط واحد ال عرشات )القاهرة: دار املنهاج، 2005(، ص 
.64-63
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مثل متون الربهباري1 )ت 329هـ( وابن البنّاء2 )ت 471هـ( وهذه املتون حتظى بالرشح 
يف األوساط السلفية املدخلية، ويتم االحتفاء هبا ألهنا جتمع بني مكونني مهمني يف الفكر 

السلفي املدخيل ومها: هجر املبتدع والغلظة عليه، وطاعة ويل األمر3.

طبيعة  ثم  ومن  مضمونه  يتغري  السلفي  العقدي  الدرس  أن  نالحظ  أن  ينبغي  كذلك 
املدخيل خمتلف  فالرشح  الواحد.  السلفي  للمضمون  الشارحة  املدرسة  باختالف  تدريسه 
ملتن  املدخيل  الرشح  مقارنة  إدراك ذلك بسهولة من خالل  اجلهادي، ويمكن  الرشح  عن 
نواقض اإلسالم مثاًل، كرشح عبد العزيز الريس، برشح يوسف العيريي أو عيل اخلضري. 
وكذلك الرشح الصحوي ملسألة احلاكمية، غري الرشح املشيخي التقليدي، ويمكن إدراك 
ذلك من خالل مقارنة رشح سفر احلوايل لرسالة حممد بن إبراهيم يف حتكيم القوانني، وكالم 
الفوزان يف تعليقه عىل الدالئل يف حكم مواالة أهل اإلرشاك؛ فكل حياول توظيف املضمون 

السلفي يف اختياراته اخلاصة التي تشكل مالمح تياره4.

ثالًثا: العالقة امللتبسة بني السلفية والسياسة

بالسياسة والشأن  انسحابيًّا ال هيتم  تياًرا  السلفية  الظاهر من كون  يبدو يف  ما   رغم 
العام، إال أن اخلطاب السلفي مشحون باملضامني السياسية، ويستبطن مواقف ورؤى 
السيايس  أن نحرص اخلطاب  أو متصاحلًا5. وعموًما يمكن  سياسية سواء كان معارًضا 

للسلفية يف اجتاهني:

1  مثل كتاب رشح السنة. 
2  مثل األصول املجردة عىل ترتيب القصيدة املجودة، رشح احلائية البن أيب داود يف السنة.

3  عمرو بسيوين، الدرس العقدي املعارص )بريوت: مركز نامء للبحوث والدراسات، 2015(، ص171.
4  املصدر السابق، 172.

5  أمحد سامل وعمرو بسيوين، ما بعد السلفية: قراءة نقدية يف اخلطاب السلفي املعارص )بريوت: مركز نامء 
للبحوث والدراسات، 2015(، ص415.
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املسلمني  لإلخوان  السياسية  الرؤية  بني  مزج  الذي  الصحوي،  االجتاه  األول: 
واأليديولوجية السلفية، وهدفه هو احلفاظ عىل مكونات اخلطاب السلفي التقليدية، ويف 
الوقت نفسه االنخراط يف الشأن العام، عوض االنسحاب من املجال السيايس حتت ذريعة 
الصحوة  وتيار  العابدين،  زين  رسور  حممد  وجوهه  أبرز  من  والذي  األمور،  والة  طاعة 
السعودي الذي يمثله كل من سلامن العودة ونارص العمر وسفر احلوايل وعبد الرمحن عبد 

اخلالق.

من  مغايًرا  مذهًبا  يذهب  الذي  التيار  هذا  املدخلية،  أو  اجلامية  السلفية  اجتاه  الثاين: 
السياسية؛ حيث يرى أن اخلوض يف قضايا الشأن العام هو منازعة لوالة األمور الذين أمرنا 
بدًءا من حممد أمان اجلامي  التيار،  اهلل بطاعتهم وعدم منازعتهم، لذلك رأى منظرو هذا 
وربيع بن هادي املدخيل، أن هيامجوا التيارات اإلسالمية احلركية أو السلفية التي ختوض يف 

قضايا الشأن العام، وعىل رأسها اإلخوان املسلمون والتيار السلفي الصحوي.

وبالرغم من دعوى السلفية املدخلية عدم التدخل يف السياسة عن طريق رضب ستار 
حديدي فكري بينها وبني الشواغل السياسية، إال أن أتباعها انخرطوا بصورة غري مبارشة 
عن  نيابة  خاضوها  التي  والسياسية  الفكرية  احلروب  خالل  من  السياسية  املعادالت  يف 
احلكومات يف مواجهة التيارات اإلسالمية األخرى، خصوًصا تيارات اإلسالم السيايس 
والتيار السلفي الصحوي. والواقع أن السلفيني أغلقوا الباب عىل السياسة، لكنهم دخلوا 

إليها عرب النوافذ1.

إن السلفية اجلامية أو املدخلية، هبذا الفعل، تعد أكرب خائض يف املجال السيايس؛ ألهنا مل 
تكتف باالبتعاد، بل هامجت كل من يقرتب من املجال السيايس، وموقفها هذا ال يمكن إال 
أن يكون سياسيًّا. وسوف يوظف منظرو هذا االجتاه األدبيات الفقهية واحلديثية، وحتى 
الكالمية، يف إقناع الفقيه أو املتدين عىل العموم باالبتعاد عن السياسة؛ بحجة أن اخلوض 

1  حممد أبو رمان، حسن أبو هنية، احلل اإلسالمي: اإلسالميون والدولة ورهانات الديمقراطية واألمن يف 
األردن )عاّمن: مؤسسة فريدريش إيربت، 2012(، ص250.
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يف الشأن العام هو منازعة لوالة األمور الذين جتب طاعتهم واالمتثال هلم حسب املنظور 
السلفي املدخيل.

واملالحظ هنا هو النزعة االنتقائية الشديدة التي يتميز هبا التيار السلفي املدخيل يف هذا 
املجال، فإذا كانت املدونات الرتاثية الكالسيكية حتذر من االقرتاب من رجل السلطة، وتنبه 
إىل حيله وطريقة استدراجه لرجل العلم، كام قال تاج الدين السبكي: "فكم رأينا فقيًها تردد 
عىل أبواب امللوك فذهب فقهه، ونيس ما كان يعلمه، وإىل فساد عقيدة األمراء يف العلامء 
فاألدبيات  العامل"1.  هالك  وفيه  عظيم  فساد  وذلك   ]...[ إليهم  املرتدد  يستحقرون  فإهنم 
والة  وجوب طاعة  ترى  السيايس؛ ألهنا  املجال  من  االقرتاب  من  حتذر  املدخلية  السلفية 

األمر كيفام كانت قراراهتم، وتعترب انتقادهم نوًعا من اخلروج وتأليب الناس عليهم.

رابًعا: التوظيف السياسي للمناظرة الكالمية يف اخلطاب السياسي 
للسلفية

أ- محاكاة أدبيات امللل والنحل

أول جتلٍّ من جتليات التوظيف السيايس للمناظرة الكالمية يف النقاش السيايس تسمية 
األحزاب والتنظيامت السياسية واألحزاب بالفرق، والفرق هي تسمية تنتمي إىل أدبيات 
مقاالت اإلسالميني واختالف املصّلني أليب احلسن  امللل والنحل، وأهم ما ألف فيها هو 
429هـ(  )ت  البغدادي  القاهر  لعبد  الفرق  بني  الفرق  وكتاب  324هـ(،  )ت  األشعري 
التي هيدف  548هـ( وغريها كثري. هذه املؤلفات  امللل والنحل للشهرستاين )ت  وكتاب 
عليه  اهلل  صىل  الرسول  بعد  تفّرعت  التي  الكالمية  الفرق  تعداد  إىل  خالهلا  من  مؤلفوها 
البالد  يف  املعارصة  السياسية  والتنظيامت  األحزاب  باعتبار  السفي  التيار  وظفها  وسلم؛ 
اخلالفة  عرص  بعد  املسلمني  مجاعة  عن  انشقت  التي  والطوائف  للفرق  امتداًدا  اإلسالمية 

1  تاج الدين السبكي، معيد النعم ومبيد النقم، حتقيق: حممد عيل النجار وآخرين )القاهرة: دار الكتاب 
العريب، 1948(، ص68.
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الراشدة، وإن اختلفت يف اللقب والشعار1. يقول بكر أبو زيد: "فلنعرب بالفرق ال بشعار 
اجلامعات اإلسالمية؛ ألن مجاعة املسلمني واحدة ال تتعدد عىل مثل ما كان عليه النبي صىل 
اهلل عليه وسلم وأصحابه ريض اهلل عنهم، وما عدا مجاعة املسلمني فهم من الفرق من مجاعة 

املسلمني، ولنعرب بالبدعة أمام السنة، وأهل السنة واجلامعة أمام: أهل البدع واألهواء"2.

اإلسالمية  والتنظيامت  األحزاب  تأسيس  أن  السلفي  التيار  رموز  من  عديد  واعترب 
ما  وهو  الكالمية،  الفرق  من  الكثري  النشقاق  مشابه  العام  والشأن  بالدعوة  تشتغل  التي 
يؤكده ابن عثيمني )ت 1999م(: "إذا كثرت األحزاب يف األمة فال تنتِم إىل حزب؛ فقد 
ظهر  ثم  والرافضة،  واجلهمية  واملعتزلة  اخلوارج  مثل  الزمان  قديم  من  طوائف  ظهرت 
أخرًيا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك، فكل هذه الفرق اجعلها عىل اليسار، 
وعليك باألمام وهو ما أرشد إليه النبي صىل اهلل عليه وسلم يف قوله: عليكم بسنتي وسنة 

اخللفاء الراشدين"3.

ويرص بكر أبو زيد عىل تسمية األحزاب والتنظيامت اإلسالمية بأهنا "فرق"، بل يذهب 
بالفرق وبأهل  أن توصف اجلامعات اإلسالمية واألحزاب  العلمية واحلق  إنه من  للقول 
البدع واألهواء وليس اجلامعات اإلسالمية؛ ألن مجاعة املسلمني واحدة ال تتعدد مثل ما كان 
عليه الرسول وأصحابه4. يتساءل بكر أبو زيد: "هل هذه األحزاب واجلامعات اإلسالمية 
انشقت عن  التي  والطوائف  للفرق  امتداد  وأهنا  ومتنًا،  مرفوضة سنًدا  القائمة يف عرصنا 

1  بكر بن عبد اهلل أبو زيد، حكم االنتامء إىل الفرق واألحزاب واجلامعات اإلسالمية )الرئاسة العامة إلدارة 
البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، 1410هـ(، ص8.

2  نفسه، ص12.
3  ابن عثيمني، رشح األربعني النووية )الرياض: دار الثريا للنرش والتوزيع، 2004(، ص 309-308.

4  حكم االنتامء إىل الفرق واألحزاب، ص12. ال أريد هنا من اإلحالة إىل بكر أبو زيد إدراجه ضمن التيار 
املدخيل، لكن أردت التنبيه وبيان أن الغالب عىل رموز التيار السلفي هو النظر إىل التنظيامت واألحزاب 
اإلسالمية من منظار الفرق الكالمية، وليس باعتبارها مكونات جمتمعية أفرزهتا احلياة السياسية املعارصة 

واملدافعة من أجل اإلصالح.
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من  ويشء  والشعار  اللقب  يف  اختلفت  وإن  الراشدة  اخلالفة  عرص  بعد  املسلمني  مجاعة 
التخطيط واملنهج؟"1.

كام يتم يف كل مناسبة عقد مقارنات بني الفرق الكالمية واألحزاب واجلامعات اإلسالمية؛ 
يقول بكر أبو زيد: "وأن الفرق اإلسالمية يف املايض املنشقة عن مجاعة املسلمني كانت ظاملة؛ 
ألهنا مبنية عىل االنحراف عن الرصاط املستقيم بام تبنته من آراء وأهواء ضالة، ألهنا كانت 
تعيش يف وسط والية إسالمية رشيعة اهلل فيها نافذة، بخالف األحزاب واجلامعات املعارصة 

فهي يف وسط حكومات وعروش هي يف الغالب متحللة من حتكيم رشيعة اإلسالم"2.

ا للبغدادي من كتاب الفرق بني الفرق يوظفه من أجل مهامجة  ويورد بكر أبو زيد نصًّ
اجلامعات اإلسالمية واألحزاب: "كان املسلمون عند وفاة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
عىل منهاج واحد يف أصول الدين وفروعه غري من أظهر وفاًقا وأضمر نفاًقا"3. واملالحظ 
هنا كيف يتم توظيف نصوص كالمية بعينها من أجل دعم املوقف الذي يبني االنتامء إىل 
اجلامعات اإلسالمية والتحزب حراًما. واملالحظ هو النزعة االنتقائية للنصوص، فالبغدادي 
ظاهر األشعرية بل هو علم من أعالمها، ولكن بكر أبو زيد ال جيد غضاضة يف توظيف نص 

أشعري إذا كان يؤدي إىل اإلطاحة بحجج اخلصوم من تنظيامت اإلسالم السيايس.

الفرق الكالمية؛ فالسلفية قد اختذوا هلم  بناء عىل  كام يتم تصنيف األحزاب السياسية 
رموًزا يمثلون أهل احلديث بدًءا من أمحد بن حنبل وابن تيمية، وبام أن خصوم هؤالء مل 
يكونوا إال من املعتزلة واألشاعرة والشيعة فجل كتاباهتم الدفاعية موجهة ضد خصومهم 
من هؤالء الفرق، فإن السلفية املعارصة حتاول أن تلبس خصومها من اإلخوان املسلمني 

1  أبو زيد، املصدر السابق، ص8. ورغم أن بكر أبو زيد ال ينتمي إىل التيار املدخيل إال أنه يبني اإلطار العام 
الذي يقارب به التيار السلفي مسألة التعددية احلزبية والفكرية، وكيف ينظر التيار السلفي إىل املخالف 

ا وتنظيميًّا. فكريًّ
2  حكم االنتامء إىل الفرق واألحزاب، ص9.

3  السابق، ص18. البغدادي، الفرق بني الفرق، حتقيق: حممد عثامن اخلشت )القاهرة: مكتبة ابن سينا، 
د. ت.(، ص32.
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ومجاعات اإلسالم السيايس وصف االعتزال أو األشعرية أو التشيع حتى يتسنى هلا الرد 
عليهم، انطالًقا من كالم رموز السلفية مثل ابن حنبل وابن تيمية. يقول أحد رموز السلفية 
املدخلية، مجال بن فرحيان احلارثي، يف وصفه ألعضاء االحتاد العاملي لعلامء املسلمني: "ومن 
أراد التأكد عليه أن يطلع عىل قائمة جملس األمناء وأعضاء االحتاد فستجد فيها أهيا الشباب 

إضافة إىل ما ذكرت: املعتزيل واألشعري واملرجئ واملبتدع واحلزيب وغريهم من النحل"1.

وحياول التيار املدخيل يف كثري من املناسبات إحداث متاٍه يف املواقف بني مواقف املعتزلة 
ومواقف العديد من رموز تيار الصحوة؛ فقد وصف مجال بن فرحيان احلارثي موقف سلامن 
العودة الذي يدعو فيه العلامء إىل االهتامم بواقع الناس بمثل ما قاله عمرو بن عبيد املعتزيل 

عن احلسن البرصي: "ما علمكم احلسن البرصي إال حيضة يف خرقة"2.

منهج  كتابه  املدخيل يف  ربيع  فقد حتدث  الغريبة؛  اإلسقاط  إىل عمليات  باإلضافة  هذا 
أهل السنة واجلامعة يف نقد الرجال والكتب والطوائف، بعد أن رسد العديد من اآلثار التي 
املدافعون  "أين  اآلثار:  تلك  عىل  فعقب  مثالبهم،  ويذكر  اخلوارج  من  الرسول  فيها  حيذر 
عنهم يف ظل ذلك املنهج الغريب املخالف ملنهج اهلل ورسوله؟ أين املدافعون عن الروافض 
العرصيني  العقالنيني  عن  واملنافحون  املدافعون  أين  واحلزبيني؟  واألشاعرة  والقبوريني 
واجلهمية املعطلني؟"3. فكيف ينطيل عىل ذي عقل هذا اإلسقاط الغريب والعجيب، وهو 
جعل حتذير الرسول من اخلوارج حتذيًرا من احلزبيني واألشاعرة والصوفية... وكيف يقارن 
االستدالل  عن  يتوقف  ال  املؤلف  أن  رغم  األمة،  طوائف  وغريهم  األشاعرة  باخلوارج 

بنصوص ألشاعرة مثل النووي وابن حجر العسقالين.

1  مجال بن فرحيان احلارثي، الرسائل اجللية يف الرد عىل ضالالت بعض دعاة احلزبية )القاهرة: دار املنهاج، 
2014(، ص103.

2  السابق، ص100.
ورسائل  كتب  جمموع  ضمن:  والطوائف،  والكتب  الرجال  نقد  يف  السنة  أهل  منهج  املدخيل،  ربيع    3

وفتاوى ربيع املدخيل )القاهرة: دار اإلمام أمحد، د.ت.(، 172/5.
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واملالحظ أن اخلطاب السلفي يعلن رفضه ملسميات األحزاب واجلامعات اإلسالمية، 
إال أنه ال يتوقف عن استعامل مسميات مشاهبة: اجلامعة، مجاعة املسلمني، الفرقة الناجية، 
الطائفة املنصورة، السلف، أهل احلديث، أهل األثر، أهل السنة واجلامعة... كام نجد العديد 
من األدبيات السلفية التي ُكتبت من أجل التحذير من احلزبية واجلامعات اإلسالمية باعتبار 
أهنا تدعو إىل التحزب، حيث يتم اعتبار اجلامعات اإلسالمية مظهًرا من مظاهر التحزب 
والعصبية، واملشكل أن يتم إسقاط بعض حوادث العرص النبوي عىل التنظيامت اإلسالمية 
اليوم. إن فكرة احلزب واجلامعة ترتبط يف املخيلة السلفية باجلو السجايل اجلاثم عىل مسريهتا 
الرصاعية مع الفرق الكالمية. وبسبب هذا التوظيف صار علم الكالم يشكو يف األدبيات 
السلفية من تسيب واضح يف التفسري بسبب إسقاط غريب يف الفهم والتأويل، فذلك راجع 
انتزاعها من  بينها قلة وضعف االحتكاك باملصادر األساس، أو  إىل أسباب عدة لعل من 

ظرفيتها "الضابطة" لفهمها وإخضاعها لرؤى جاهزة يف الفهم والتعليل.

ب- استدعاء مبحث األسماء واألحكام

من  للعديد  خمتلفة  معاٍن  إعطاء  عىل  السلفي  للخطاب  السجالية  االسرتاتيجية  تعتمد 
املفاهيم اإلسالمية مثل: االجتهاد والتجديد وغريمها من املفاهيم. فمثاًل، يعد "التجديد" 
الكثري  النظر يف  التجديد ونفض وإعادة  الذهن من  إىل  يتبادر  ما  ليس  السلفي  العرف  يف 
من قضايا الدين، لكن التجديد لدى اخلطاب السلفي هو جتديد الصلة بالدين؛ أي إزالة 
اجلدة  إىل  الرجوع  هو  فالتجديد  واملتكلمني،  الفقهاء  وأفهام  تأويالت  من  به  علق  ما  كل 
األوىل للدين التي أتى هبا الرسول عليه السالم. أما االجتهاد يف العرف السلفي فليس هو 
إجياد أجوبة رشعية لقضايا العرص ومستجداته، بل هو التحرر من سلطة املذاهب الفقهية 
املنهجية  الفقهاء.  النص الرشعي مبارشة دون وساطة  الفقهية من  واستخالص األحكام 
نفسها سيعتمدها اخلطاب السلفي يف توظيفه ألحد املباحث الكالمية وهو مبحث األسامء 
واألحكام، الذي يتناول مباحث إطالق أحكام الفسق والكفر واالبتداع واخلروج... يف 
والكافر واخلارج  والفاسق  املؤمن  تتعني أسامء  ما  نفسه. وبقدر  الوقت  أسامء وأحكام يف 
تتعني أحكام كل واحد منهم يف املجتمع السيايس قبل اآلخرة، وهو ما يعني أن التحديد 
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امليتافيزيقي لكل من اإليامن والفسق والكفر يتخذ بالرضورة بعًدا سياسيًّا يؤدي بالرضورة 
إىل مسألة احلقوق والواجبات املجتمعية والسياسية1.

الرتّدد  عن  تكف  ال  واألحكام  األسامء  مبحث  إىل  املنتمية  الكالمية  فاملصطلحات 
يبدو إىل ما  فيام  السيايس للسلفية، ولعل مرجع ذلك  والرتحل واالنتشار داخل اخلطاب 
تتمتع به تلك املفاهيم واملصطلحات الكالمية من قابلية للتوظيف تسمح بتحويلها أحياًنا 
كثرية إىل مفاهيم إجرائية ألهنا أسامء وأحكام، فعمل اخلطاب السلفي عىل إعادة تدوير تلك 
املفاهيم من أجل مهامجة خصومه الذين هم باألساس األحزاب والتنظيامت اإلسالمية ذات 
املشاريع السياسية، حيث تم رشقهم يف الكثري من املناسبات بمسميات: االبتداع والفسق، 

والكفر واخلروج.

وقد ازدادت حدة توظيف مبحث األسامء واألحكام الكالمي من خالل إعادة بعض 
منظري السلفية، وهو ربيع املدخيل، إحياء مبحث اجلرح والتعديل؛ الذي من خالله جرح2 
رؤيتهم  مع  يتفق  من  كل  وُعّدل  املدخيل،  التيار  ملنظري  السياسية  الرؤية  خيالف  من  كل 
عليها،  مورست  التي  الواسعة  للتوظيفات  اعتباًرا  أطول  وقفة  حيتاج  وهذا  السياسية، 

والنتائج اخلطرية التي ترتبت عىل ذلك، وهو ما تعكسه أعامل ربيع املدخيل.

أصبح التشهري باإلرجاء قاطرة علامء الصحوة والرسورية يف اململكة. وقد ضمت جملة 
البيان يف أول عدد هلا عام 1986 مقاالً مطوالً بعنوان: " اإلرجاء واملرجئة" عرض حجًجا 
نجدها أكثر تفصياًل يف أطروحة الدكتوراه التي قدمها سفر احلوايل يف السنة نفسها، ظاهرة 
اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي، والتي أرشف عليها حممد قطب يف جامعة أم القرى. والباحث 
يذكر يف مقدمته أنه يدرس اإلرجاء باعتباره ظاهرة فكرية وليس كفرقة تارخيية، ويرتتب 
عىل ذلك بطبيعة احلال كشف بعض اجتاهات اإلرجاء يف الدعوة اإلسالمية املعارصة. ال بد 

1  عبد املجيد الصغري، الفكر األصويل، مصدر سابق، ص51. 
2  اجلرح هو مصطلح تقني ينتمي إىل علم احلديث، ويقصد به وصف راو من رواة احلديث بأوصاف 

جارحة متنع من اعتبار حديثه موثوقا به وبالتايل تضعيف احلديث الذي يرويه.
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من اإلشارة هنا إىل أن مفهوم اإلرجاء ارتبط منذ البداية بفكرة عدم التدخل يف السياسة، 
احلاكم(  عىل  )وجتاوًزا  املؤمن  عىل  حيكمون  الذين  إىل  ليشري  املفهوم  هذا  توسع  وبعدها 

انطالًقا من شهادته فقط، ال من أفعاله أو مدى قيامه بواجباته التعبدية1.

األحزاب  جتاه  السلفي  للخطاب  السيايس  التقييم  عىل  انعكس  ما  هو  الفهم  وهذا 
والتنظيامت اإلسالمية؛ فهو حيكم عليهم ويتعامل معهم كأهنم فرق كالمية، فعوض احلكم 
باالبتداع  يتم احلكم عليهم  النجاعة،  تفقد  أو  أو غري مالئمة  براجمهم بكوهنا مالئمة  عىل 
والضالل، فكأن الربنامج السيايس لدى التيار السلفي ال يقوم إال انطالًقا من خلفية كالمية.

إن طبيعة االشتغال "السيايس" السلفي وطبيعة النموذج املعريف الذي تشتغل به السلفية 
ال يمكن إال أن يقوم باستدعاء املفاهيم الكالمية واملناظرة الكالمية؛ ألن اخلطاب السيايس 

احلديث يضيق عن االستجابة للخطاب السيايس السلفي املعارص.

ج- استخدام األساليب الحجاجية لعلم الكالم

املناظرة الكالمية استخدام األدوات اإلجرائية للمتكلمني، مثل   من مظاهر استدعاء 
عمليات تشعيب أسامء الفرق، فكام يتم تفريع املعتزلة إىل فرق صغرية مثل اجلاحظية )نسبة 
إىل اجلاحظ( والنظَّامية )نسبة إىل إبراهيم النظام(... فاخلطاب السلفي يسري عىل مثل هذا 
املنوال: حيث نجده يسلك املسلك ذاته يف تسمية خصومه يف حومة هذا الرصاع املسيس 
الذي تبدى يف قضايا كالمية، فكانت القطبية –نسبة إىل سيد قطب– والرسورية نسبة إىل 
حممود  إىل  نسبة  واحلدادية  املدخيل،  ربيع  إىل  نسبة  واملدخلية  العابدين،  زين  رسور  حممد 
احلداد املرصي. إن كثرة تلك االنشقاقات واألسامء تعطي االنطباع بأننا إزاء أدبيات امللل 
والنحل التي تتناسل يف الفرق بناء عىل أسامء كل من أحدث فكًرا أو فهاًم خمتلًفا، سواء أكان 

دقيًقا أم جلياًل. 

1  عبد الغني عامد، السلفية والسلفيون، مصدر سابق، ص 66.
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من األدوات اإلجرائية التي يعتمدها التيار السلفي استعارة بعض األساليب احلجاجية 
التي متتح من أدبيات الردود الكالمية، حيث يعتمد رموز التيار السلفي يف هجومهم عىل 
َبه )مجع شبهة(. والشبهة هي مصطلح تقني  خصومهم السياسيني عىل وصف أدلتهم بالشُّ
التقنية  املصطلحات  ومن  بالدليل.  شبيه  هو  وإنام  بدليل  ليس  اخلصم  دليل  أن  إىل  يشري 
باألدلة  اخلصوم  تشبث  وصف  الكالمية  املناظرات  من  السلفية  األدبيات  تستدعيها  التي 
"تعرض للخصم يف أمور  باملكابرة1، واملكابرة يقصد هبا يف العرف الكالمي واملناظرايت: 
منها أن يقول شيًئا فإذا رأى ما يلزم عليه جحد أن يكون قاله وصمم عىل ذلك ]...[، وأن 
جيحد مذهًبا له أو الرئيس الذي ينتحل قوله ]...[، ومنها أن جيحد رضورة يشرتك أهل 

العقول فيها ويدعي أن احلقيقة معه يف جحدها"2.

وكذلك وصف أدلة اخلصوم واعرتاضاهتم بـ"الشغب"؛ حيث يقول ربيع املدخيل يف 
رده عىل عبد الرمحن عبد اخلالق: "ولكن قصد عبد الرمحن الشغب عىل السلفيني والسري 
يف خصومتهم عىل طريقة اإلخوان املسلمني"3، فابن عقيل يوضح معنى الشغب يف العرف 
املناظرايت: "فأما الشغب فإنام هو ختليط أهل اجلدل، وهو ما أوهم الكالم عىل حجة أو شبهة 
ومل يكن يف نفسه حجة وال شبهة"4. وكذلك إطالق لفظ "التحريش" عىل كل من ينتقد أو 

يبدي مالحظات عىل مسريي الشأن العام.

باهلزء  احلجاج  وهي  الكالمية  املناظرة  تقنيات  من  تقنية  عىل  السلفي  التيار  يعتمد  كام 
عن طريق التمثيل ألدلة اخلصم بأمثلة خمتارة بانتقاء وتثري الضحك، وهو ضحك يبدو أن 
اخلطاب السلفي يتعمد إثارته، وذلك حتى تثري االستهجان واهلزء من طرف املتلقي. ولعل 

1  املدخيل، مجاعة واحدة ال مجاعات، مصدر سابق، ص46.
 )1999 الرسالة،  مؤسسة  )بريوت:  الرتكي  اهلل  عبد  حتقيق:  الفقه،  أصول  يف  الواضح  عقيل،  ابن    2

.474 -473/1
3  املدخيل، مجاعة واحدة ال مجاعات، مصدر سابق، ص33.

4  ابن عقيل، الواضح يف أصول الفقه، مصدر سابق، ج339/1.
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هذه اسرتاتيجية حجاجية تفطن هلا كل من بريملان وتيتكاه وأطلقا عليها احلجاج باهلزء1، 
اللذين  والصويان  العودة  سلامن  عىل  رده  سياق  يف  املدخيل  يقول  إذ  املثال؛  هبذا  هلا  نمثل 
هبذه  له  وتستشهد  تقرره  الذي  املبدأ  هذا  ضوء  يف  ترى  "فهل  املوازنة:  منهج  إىل  يدعوان 
اآلية أنه ال جيوز ذكر اخلمر وامليرس ومفاسدمها إال مقروًنا بذكر حماسنهام ومنافعهام..."2، 
وترتكز هذه االسرتاتيجية احلجاجية عىل جعل معطيات اخلصم جمرد ترهات تثري الضحك 

والتفكه.

ومما يدل عىل ما أسلفناه من استدعاء أجواء املناظرات الكالمية وأدواهتا اإلجرائية يف 
اخلطاب السيايس للسلفية أن فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء تصنف فتاوى حول االنتامء إىل 
ا يف اجلزء الثاين من  األحزاب واجلامعات اإلسالمية ضمن باب العقيدة، وهذا واضح جدًّ
فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء، وهذه األمور تنتمي إىل ميدان الفقهيات، وقد تم إدراجها 

يف باب العقيدة حتى يتم معاجلتها باملنهج نفسه الذي عوجلت به قضية املعتزلة واخلوارج.

د-تبني ثقافة الردود

من  بدًءا  السلفي  التيار  فرموز  السلفي،  الفكر  ا يف  عنرًصا حموريًّ الردود  ثقافة  شكلت 
أمحد بن حنبل وابنه عبد اهلل وابن تيمية، كانت جل كتاباهتم السلفية عبارة عن ردود وردود 
مضادة، لذلك نجد أن هذه اخلاصية انتقلت إىل الكتابات السلفية املعارصة التي تبنت ثقافة 
الردود املذكورة سالًفا، مما يضع القارئ يف األجواء السجالية بني الفرق الكالمية يف القرن 

الثالث والرابع اهلجري، ومن أمثلة تلك الكتابات:

محود التوجيري، القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ. −

أمحد بن حييى النجمي، املورد العذب الزالل فيام انتقد عىل بعض املناهج الدعوية من  −
العقائد واألعامل.

1  عبد اهلل صولة، "احلجاج أطره ومنطلقاته"، ضمن: أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو 
إىل اليوم، تنسيق: محادي صمود )تونس: كلية اآلداب منوبة، د.ت.(، املجلد 39. ص327-326. 

2  املدخيل، منهج أهل السنة يف نقد الرجال، مصدر سابق، ج189/5.
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حممد أمان اجلامي، حكم الديمقراطية وأهنا ليست من اإلسالم. −

عبد اللطيف باشميل، الفتح الرباين يف الرد عىل أخطاء دعوة األلباين. −

مجال بن فرحيان احلارثي، الرسائل اجللية يف الرد عىل ضالالت بعض دعاة احلزبية. −

أبو عبد األعىل املرصي، الكواشف اجللية للفروق بني السلفية والدعوات احلزبية. −

نزار بن هاشم العباس، إعالم األمة بأن حكم املظاهرات والثورات احلرمة والرد عىل  −
شبهة جميزهيا ومشعليها من اخلوارج العرصية.

مجال بن فرحيان احلارثي، التطابق بني الشيعة والرافضة وفرقة اإلخوان املسلمني. −

كام نجد العديد من األدبيات السلفية التي كتبت من أجل التحذير من احلزبية واجلامعات 
اإلسالمية باعتبارها تدعو إىل التحزب، حيث يتم اعتبار اجلامعات اإلسالمية مظهًرا من 
عىل  النبوي  العرص  حوادث  بعض  إسقاط  يتم  أن  واملشكل  والعصبية،  التحزب  مظاهر 
اهلل  ريض  الصحابة  بعض  قال  ملا  "وهلذا  زيد:  أبو  بكر  يقول  اليوم.  اإلسالمية  التنظيامت 
عنهم وهم يف غزوة بني املصطلق يا للمهاجرين، وقال اآلخر يا لألنصار رصخ هبم النبي 

صىل اهلل عليه وسلم فقال: أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم؟ دعوها فإهنا منتنة"1. 

خامتة

حترص السلفية املعارصة املعضلة التي تواجهها األمة يف كوهنا تتلخص يف اجلهل والتقليد 
والتعصب وانتشار البدع، والتي دخلت فيها األمة اإلسالمية بخروجها عن منهج اإلسالم 
املتمثل يف الكتاب والسنة عىل وفق فهم سلف األمة. لكن السلفية املدخلية ترفض رفًضا 
الظلمة  احلكام  منازعة  أن  ترى  ألهنا  وذلك  اإلصالح؛  أجل  من  السيايس  التعاطي  ا  تامًّ
والتحزب حرام2. وترى أن املدخل لإلصالح هو الدعوة إىل اهلل عىل منهج السلف الصالح.

1  بكر أبو زيد، حكم االنتامء، مصدر سابق، ص17. 
2  أمحد سامل وبسيوين، ما بعد السلفية، مصدر سابق، ص412. 
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فهم  حسب  والظاهر  النصوص  بحرفية  يلتزم  بكونه  ادعائه  رغم  السلفي،  واخلطاب 
الصمت  لعبة  ممارسة  هو  له  تأوييل  منحى  أهم  ولعل  التأويل،  يامرس  فإنه  األمة،  سلف 
واإلبراز؛ فهو يصمت عن نصوص كثرية ويردها بطرق خمتلفة يف الوقت الذي يذهب فيه 
إىل إبراز مجلة من النصوص التي يقبلها ويتفق معها. كام أن أصحاب هذا االجتاه يعتربون 
الوحي.  يتدخلوا يف  ومل  يؤولوا،  مل  السلف  أن  باعتبار  العقيدة،  السلف يف  ملدرسة  املمثل 
ويغيب عن أذهاهنم أهنم ال يناقشون كل ما ورد عن السلف الصالح، عالوة عىل أهنم ال 

يناقشون ملاذا صمت بعضهم وليس كلهم عن مناقشة مسائل الوحي.

يمكن القول إن السلفية املحافظة باشتامهلا عىل يقني مطلق بصحة منهجها متثل نموذًجا 
عقلية  أنتجت  واإلنسان  والنص  للعامل  األحادية  فالرؤية  األصولية؛  اإلحيائية  للحركات 
يف  تتحكم  والرش  واخلري  واالبتداع،  واالتباع  والرشك،  التوحيد  فثنائيات  بامتياز،  ثنائية 
مفاصل اخلطاب السلفي التقليدي، وتؤسس ملوقف عدائي جتاه اآلخر، ينبني عىل املامثلة 
التبليغ  ومجاعة  كاملعتزلة،  التحرير  وحزب  الكالم،  كأهل  املسلمون  فاإلخوان  والقياس، 
كالصوفية، والسلفية اجلهادية كاخلوارج، وال سبيل إىل الدخول يف أفق التوحيد واالّتباع 
إال بالتامهي مع الرؤية السلفية التقليدية، وإال فإن اهلالك والضالل وعاقبة النار تنتظر من 

تنكب عن رصاط السلفية التقليدية املستقيم1.

1 حممد أبو رمان، حسن أبو هنية، احلل اإلسالمي، مصدر سابق، ص271. 
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األصول املعرفية للنموذج احلداثي والسلفية احلديثة

إبراهيم إكزول1

مقدمة

تسعى هذه الدراسة لتبيان عالقة النموذج احلداثي، من حيث أصوله الفلسفية واملعرفية، 
بالظاهرة السلفية: السلفية احلديثة بشكل خاص. فقد استدعت هذه الظاهرة، عىل مدى 
العقود الثالثة األخرية اهتامم عدد من الباحثني يف العلوم االجتامعية واإلنسانية، وذلك وفق 
أسباب خمتلفة يتشابك فيها ما هو علمي وأكاديمي وما هو أيديولوجي ومصلحي، فهي 
ختضع )ككل الظواهر( ملبدأ التأويل الذي يستغله مهندسو السياسات واالسرتاتيجيات يف 

رشعنة توجهاهتم.

لقد أصبحت هذه الظاهرة تفرض نفسها سواء داخل البلدان ذات الغالبية من املسلمني، 
والتي شهدت تشكل العديد من احلركات اإلسالمية منذ مطلع القرن العرشين، أو حتى يف 
البلدان الغربية حيث أسهمت ظاهرة اهلجرة )النتاج املوضوعي للقضاء عىل أشكال اإلنتاج 
املحلية، وهتشيم العائد املعنوي للمجتمع املحيل، والتحكم يف املجتمعات من خالل أنظمة 

1  طالب باحث يف الدكتوراه، برنامج دراسات اهلجرة، جامعة غرناطة-إسبانيا.



82 السلفية: تحوالتها ومستقبلها

والتعدد  واإلدماج،  املواطنة  أسئلة  طرح  يف  خارجية...(  مصالح  متثل  "حديثة"  سياسية 
الثقايف واهلوية عىل مستويني أساسيني:

- مستوى الدولة: برتكيبتها التي حتمل تصوًرا أو أيديولوجيا "حديثة" حيث يتم، من 
خالل هذا التصور وهذه األيديولوجيا، بناء األفراد وتشكيلهم وفق منطق معني له أصول 

فلسفية وهنايات معرفية "دنيانية"1.

- مستوى األفراد "الوافدين" واألجيال الالحقة هبم: حيث إن انتقال تلك األعداد من 
البرش ال حييل إىل انتقال "أشياء" أو "أدوات" أو "جمموعات وظيفية" صامء، بقدر ما حييل 
إىل انتقال اإلنسان بام حيمله هذا األخري من ثقافة وقيم وأشواق، أي انتقال لرمزيات وأنامط 

أخرى خمتلفة من العيش، وطرق تفكري حتدد وتوجه خمتلف تفاصيل احلياة2.

حتاول هذه الدراسة، من خالل هذا املعطى املبدئي، تبيان عنارص هذه العالقة باالستناد 
عىل  الفرضية  هذه  تقوم  واجتامعي.  أنثروبولوجي  حتقيق  إىل  بحاجة  زالت  ما  فرضية  إىل 
الربط بني الظاهرة السلفية )باملعنى املعلن عنه يف متن البحث( والنهايات املعرفية واألصول 
وإىل  األورويب  النهضة  عرص  بدايات  منذ  تتشكل  بدأت  والتي  احلديثة،  للثقافة  الفلسفية 
زمننا الراهن، بحيث يفرتض وجود عالقة ترابط )غري قانونية(3 بني الثقافة احلديثة بنزعتها 

1  نستعري هذا املفهوم من خالل كتابات املفكر املغريب طه عبد الرمحن، حيث يضعه هذا األخري كمحاولة 
منه لرتمجة مفهوم العلامنية.

2  انظر إىل الكتاب املهم لـ:
 Abdelmalek Sayad, La doble ausencia de las ilusiones del emigrado a los padecimientos del
inmigrado, (Barcelona: Anthropos, 2010).

3  من املهم هنا اإلشارة إىل أن حماولة "اخرتاق" الثقافة احلديثة للمجتمعات التي مل يكن فيها التطور نتاًجا 
حلركية داخلية بل بإيعاز من االحتالل األجنبي، هذه املحاولة قد أنتجت أجوبة عديدة وخمتلفة؛ إذ مل يكن 
اجلواب الطائفي )من خمتلف املرجعيات( هو الوحيد الذي أنتج يف هذا السياق. كام جتدر اإلشارة أيًضا إىل 
أن "الثقافة احلديثة" التي تم استدخاهلا من قبل "الدولة احلديثة" املشكلة يف أحضان االحتالل مل تكن وفية 
للنمط الغريب فيام يتعلق بتحديث البنيات الذهنية، فحينام يتعلق األمر بذلك يسهل أن يالحظ كيف يتم 

تثبيط هذه العملية من خالل التحالف مع "التقليد"، وإعاقة اإلصالح من الداخل.
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الدنيانية الشاملة وباجتاهها التقنيني للحياة اإلنسانية، وبروز الظاهرة السلفية، والتي تتبدى 

كأهنا نقيض موضوعي هلذا االجتاه.

السلفية احلديثة: األصولية، التقليد، العوملة

السلفية الحديثة: محاولة تفكيك

ينطوي مفهوم السلفية عىل تعدد يف الدالالت واملعاين؛ ذلك أن مفهومها ال يعرب عن 

معطيات ثابتة ومتجانسة بقدر ما يعرب عن توجهات قد تكون متنوعة ومتباينة بل ومتضاربة، 

يف كثري من األحيان، خصوًصا عىل املستوى السيايس1. فالسلفية مصطلح فضفاض خيتلف 

يقصده  ما  حتديد  باحث  كل  عىل  يفرض  الذي  اليشء  والباحثني،  الدارسني  بني  تعريفه 

بمفهوم السلفية بناًء عىل منطلقه التخصيص واسرتاتيجياته البحثية.

من  للحد  أساسية  منهجية  كخطوة  للمفهوم2  الرباغاميت  أو  العميل  التحديد  قبل  لكن 

أنتج فيه  العام الذي  العام عليه من خالل السياق  ا االنفتاح  فائض الداللة، يبدو رضوريًّ

من جهة أوىل، وكذلك من خالل بعض احلركات التي تشرتك مع السلفية يف بعض البنى 

الفكرية. إننا بصدد االبتعاد عن املفهوم من أجل االقرتاب منه.

حسب حممد أبو رمان، "يف اللغة، ابتداًء، يعود مصطلح السلفية إىل جذر "السلف" )...( 

الناصع  الوجه  أهنا متثل  بفرض  ويقصد هبا -عند إطالقها-العصور األوىل من اإلسالم، 

والصحيح من فهم أحكام الدين وترشيعاته وتطبيقاته"3. فهي إًذا "حماولة للعودة إىل ينابيع 

1  حممد أبو رمان، أنا سلفي بحث يف اهلوية الواقعية واملتخيلة لدى السلفيني )عامن: مؤسسة فريدريش 
إيربت، 2014(، ص33.

2  بيري بورديو، حرفة عامل االجتامع، ترمجة: نظري جاهل )بريوت: دار احلقيقة، 1993(.
3  أبو رمان، أنا سلفي، مصدر سابق، ص33.
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املقدسة- –العبارة  الصالح  السلف  طريقة  تبني  خالل  من  األصيل،  اإلسالم  إىل  الدين، 
كمرجعية يف فهم اإلسالم وتطبيقه"1.

هبذا املعنى تبدو السلفية حماولة للتمسك باجّتاه فكري أو ديني قديم، لكن هذه العبارة 
ال تسعف يف توضيح مفهومها؛ ألهنا غارقة يف التعميم، فكيف إًذا يمكننا التقرب أكثر من 

املفهوم وسرب أغواره؟

السلفية واألصولية

يف  السلفية  عىل  للداللة  األصولية  مفهوم  كيبل،  جيل  مثل  الباحثني،  بعض  يستعمل 
السياق اإلسالمي2. وقد "نشأ ألول مرة يف الغرب ومن داخل الثقافة الغربية، وعىل وجه 
اخلصوص يف الواليات املتحدة األمريكية، وظهر لدى أتباع الربوتستانتية يف مطلع القرن 
العرشين. واألصولية صفة أطلقت يف ذلك الوقت عىل أصحاب العقيدة املسيحية األصلية 
متييًزا هلم عن غريهم من احلركات الدينية األخرى التي تؤمن بعصمة اإلنجيل، وحتارب 
مكتشفات احلداثة )...( وترص عىل أن اإلنجيل يتسم بالصحة العلمية يف مجيع تفاصيله"3.

يشري عبد الوهاب املسريي يف سريته الفكرية إىل بعض هذه احلركات الدينية التي ترفض 
دينامية التاريخ، أو عىل األقل حتوله إىل أسطورة متناهية يف البساطة، ومن بني هذه احلركات 
يف الغرب ما يسمى باحلركة البيوريتانية، أو ما يمكن تسميته باملتطهرين، وهم جمموعة من 
الربوتستانت املتطرفني الذين وجدوا أنه من العسري عليهم البقاء داخل الكنيسة اإلنجليزية 
ألهنا -حسب تصورهم- مل تبتعد بام فيه الكفاية عن النمط الكاثوليكي يف العبادة، بام فيه 
العبادة املسيحية من كل هذه العنارص  من طقوس ومتاثيل وزخارف، وطالبوا بـ"تطهري" 
يرفض  البيوريتاين  "فالوجدان  اجلديد.  أو  القديم  العهد  يف  ذكر  هلا  يأت  مل  التي  الدخيلة 

1 Bernard Rougier, Que est ce que le salafisme, (Paris: PUF, 2008), 03.

2  لعل استلهام هذا املفهوم من السياق املسيحي للداللة عىل ظاهرة يف سياق آخر فيه شطط منهجي، ذلك 
أن األصويل يف السياق اإلسالمي حيمل دالالت أخرى غري ما حيمله يف السياق املسيحي.

3  إبراهيم احليدري، سوسيولوجيا العنف واإلرهاب )بريوت: دار الساقي، 2015(، ص270.
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التاريخ املسيحي كله، بل يرفض أي رؤية تارخيية عىل اإلطالق؛ ألن العودة إىل "البساطة 
األوىل" )وهي نقطة سكون ميتافيزيقية غري متطورة أو متغرية( تصبح واجًبا عىل كل فرد يف 

كل زمان ومكان"1.

السلفية كتقليد

بناًء عىل ما تقدم يمكن استخالص املبدأ الذي تستند إليه السلفية، ويمكن تلخيص هذا 
"أصوليات" أنتجت يف سياقات أخرى يف  املبدأ الذي تشرتك فيه السلفية يف األساس مع 
مفهوم سامه داريوش شايغان "عبادة البدايات"2، وهو مفهوم يكاد يطابق مفهوم "التقليد" 
تقوم عىل  الرتاث، حيث  للتفكري يف  منهجية وطريقة  العروي من حيث هو  اهلل  عند عبد 
أساس مفاده أن احلقيقة موجودة يف زمن ما ويف مكان ما؛ يف استبعاد تام للزمن اجلديل املتغري 

يف مقابل التوسل بالزمن الدائري املعادي للبعد التارخيي3.

فـ"أصحاب احلديث" أو "السلف الصالح" هم األوىل واألكثر موثوقية يف تأويل النص 
وتفسريه، أما اخللف )أي املتأخرون( فال بد هلم من الرجوع إىل هؤالء السلف من أجل 
"قراءة أصولية وحرفية للنصوص اإلسالمية، تقرر  الفهم والسلوك واالقتداء. إذن، هي 
أن  كام  اإلهلية"4.  الرسالة  فهم  يف  العقل  تدخل  من  نقيض  طرف  عىل  التموقف  لنفسها 
السني،  الفقهية لإلسالم  للمدارس  العمياء  التبعية  ما يسمى  "قطيعة مع  السلفيني هم يف 
السلفي  التوجه  أن  يعني  وهذا  اإلسالمية"5.  للمجتمعات  الديني  التاريخ  شكلت  والتي 
هو رفض ملحاوالت هذه املدارس تكييف اإلسالم املعياري مع ما يفرضه الواقع املحكوم 

 ،)2013 الرشوق،  دار  )القاهرة:  والثمر  والبذور  الفكرية يف اجلذور  رحلتي  املسريي،  الوهاب  1  عبد 
ص428.

2 Daryuch Shayegan, les illusions d´identite, (Paris: Edition de Felin, 1992).

3  عبد اهلل العروي، العرب والفكر التارخيي )الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 2006(، ص44-26.
4 Que est ce que le salafisme, 87.

5 Que est ce que le salafisme, 88.
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بقوانني التغرّي، وأيًضا هو رفض ملا تفرضه السياقات املركبة من أسئلة جديدة مل يتم طرحها 

واإلجابة عنها من قبل.

عىل هذا األساس يرى عبد احلكيم أبو اللوز، يف بحثه األنثروبولوجي والسوسيولوجي 

حول احلركات السلفية يف املغرب، يف تعريفه للسلفية أهنا مؤرش عىل وجود نوع من النزعة 

العقائدي  الدين،  مستويات  من  مستويني  عىل  طرأت  التي  التطورات  ضد  االحتجاجية 

والتعبدي:

إىل  الدين، هادفة  تقنني  بإعادة  السلفية  النزعة  العقائدية هتتم  الناحية  "فمن 
الرتشيد امليتافيزيقي واألخالقي للعقائد املعيشة. وعىل املستوى التعبدي هتتم 
النزعة السلفية بعملية إعادة تقنني الشعائر الدينية بتوحيد نامذجها وكلامهتا 
يف  األصيل  الشعائري  النشاط  الدين عىل  حيافظ  لكي  وإجراءاهتا  وإشاراهتا 

مواجهة البدع املستجدة"1.

بالوفاء  يسمح  تركيًبا  أو  هوياتيًّا  –فقط-احتجاجا  "ليست  السلفية  أن  إىل  حييل  وهذا 

لألصول، بل هي أيًضا سعي مستأصل لسريورة التثاقف، بمعنى سريورة من نسيان الثقافات 

املحلية"2. فالسلفية ال تتحدد وال تنسجم مع التداخل أو التعدد الثقايف، وإنام تتحدد من 

خالل نفي "الثقايف مع حماولة تأطري السلوك اليومي يف إطار قاعدة احلالل واحلرام"3.

1  عبد احلكيم أبو اللوز، احلركات السلفية يف املغرب )1971-2004( بحث أنثروبولوجي سوسيولوجي 
)بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2009(، ص11.

2 Olivier Roy, El islam mundializado (Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2003), 14.

3  Olivier Roy, ibid, 147.
الشعبي  باإلسالم  والسوسيولوجية  األنثروبولوجية  األدبيات  يف  يسمى  ما  نفي  يعني  "الثقايف"  ونفي 
يف  متجذرة  إهنا  أي  "حملية"،  بمعتقدات  االرتباط  ذات  والطقوس  املامرسات  من  جمموعة  عىل  القائم 
األمازيغية  القبائل  لدى  )ويعرف  واملزارات  األرضحة  زيارة  مثل:  أسلمتها،  ومتت  االجتامعي  املخيال 
)الدار  أعفيف  حممد  املغرب،  يف  اإلسالم  أيكلامن،  ديل  انظر:  األولياء...الخ.  تقديس  بـ"املعروف"(، 

البيضاء: دار توبقال للنرش، 1991(.
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إن السلفية هبذا املعنى هي تعبري عن رفض أو حماولة إفناء للتجليات االجتامعية والثقافية 
لإلسالم املحيل يف مقابل حماولة نرش إسالم نصويص، ويتمظهر ذلك اجتامعًيا يف "نزعة دينية 
تتجىل يف حركات ذات طابع طائفي، وهي حركات حتاول ضامن االستقاللية جتاه العالقات 

االجتامعية السائدة"1.

احلركات  تعدد  وكذا  آنًفا-  إليه  اإلشارة  متت  -والذي  للسلفية  الداليل  التعدد  إن 
السلفية )هناك تصنيفات عديدة كل منها يشري إىل معطيات خمتلفة نسبيًّا: السلفية العلمية، 
التقليدية، اجلهادية، اإلصالحية، الوطنية( يعود إىل االختالف يف االسرتاتيجيات وأهداف 
كل واحدة منها عىل حدة، لكن رغم هذه االختالفات فإن بعض الدارسني يرى أن السلفية 
الكتب  من  ترسانة  ومعه  والدعوي،  والفكري  الفقهي  تراثه  له  عريض  "تيار  عمومها  يف 
والفتاوى والتنظري الديني غري املنقطع عرب القرون اإلسالمية"2. ويف مقابل هذا االختالف 
املعارصة  السلفيات  تتفق  "تكاد  التغيري واإلصالح،  واسرتاتيجيات  السياسية  املواقف  يف 
عموًما عىل خطوط عامة يف العقيدة اإلسالمية، وعىل مراجع فقهية-تارخيية معينة"3. كام 
أن القواسم املشرتكة بني السلفيني عموًما، بغض النظر عن موقعهم داخل النسيج احلركي 

السلفي، يمكن حرصها يف:

أو  واجلامعة  السنة  أهل  تارخييًّا  يمثلون  إذ  كبرًيا،  اهتامًما  العقدي  باجلانب  1-االهتامم 
"الطائفة املنصورة" أو "أهل احلديث"4.

2-االلتزام برؤية عقائدية موحدة التزاًما نصوصيًّا حرفيًّا مع استبعاد التأويل باعتباره 
بحًثا عن مجيع املعاين داخل النص.

1  أبو اللوز، احلركات السلفية يف املغرب، مصدر سابق، ص11.
2  أبو رمان، أنا سلفي، مصدر سابق، ص17.

3  املصدر السابق، ص39.
4 Olivier Roy, ibid. pp. 137-168.
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أبسط  يف  حترض  ثقافية  كواقعة  إسقاطها  مع  ا  مركزيًّ منحى  التوحيد  عقيدة  3-منح 
التفاصيل وأدقها.

4-احلرص عىل االّتباع واالبتعاد عن اإلبداع.

5-حساسية مفرطة جتاه العقل )رفضه يف تفسري القرآن(1.

هبذا املعنى يرى غريتز أن املعتقدات التي يعتقدها مؤمن ما ليست ذات طبيعة استقرائية 
أن غريتز  برهان2، ومعنى هذا  إىل  التي ال حتتاج  )الدوغام(  العقيدة  نوع من  ما هي  بقدر 
يفهم الدين كمنظومة رموز "تؤسس وترسخ دوافع وأمزجة قوية ومستدامة، وتبدو لدى 

حامليها واقعية وحقيقية بشكل فريد"3.

إذا كان حممد عابد اجلابري، ناقد العقل العريب، قد قام بتحليل العقل السيايس العريب 
كاشًفا حمدداته وجتلياته، مطالًبا من ضمن ما طالب به من موقعه كمفكر برضورة حتويل 
"العقيدة" إىل رأي، كمدخل إلصالح ثقوب الفكر العريب، وكبديل عن التفكري املتعصب 
الذي يدعي امتالك احلقيقة الكاملة والناجزة4، ففي مقابل ذلك حيدد غريتز السلفية عىل 
أهنا "حماولة نشطة لتكوين أرثوذوكسية واحدة للسكان كافة... إنه نوع من اإلرصار عىل 

 1 Ernest Gellner, posmodernismo razón y religión, (Barcelona: Paidós Ibérica, 1994). pp.
13-37.

2  كليفورد غريتز، اإلسالم من وجهة نظر علم األناسة: التطور الديني يف املغرب وإندونيسيا )بريوت: دار 
املنتخب العريب، 1993(، ص111.

3  عزمي بشارة، الدين والعلامنية يف سياق تارخيي )بريوت: املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 
2013(، ص302.

4  يريد حممد عابد اجلابري من خالل مقولة "حتويل العقيدة إىل جمرد رأي" تنسيب معرفة الفاعل االجتامعي 
وجتريده من احتكار احلقيقة املطلقة، فرغم أن العقيدة ال يمكن أن تكون إال مطلقة؛ إال أهنا ال يمكن أن 
تكون كذلك يف ذهن ومتثل الفاعل االجتامعي، فام ذهب إليه اجلابري ليس رضًبا يف العقيدة يف حد ذاهتا 

بقدر ما هو حماولة لكشف حمدودية هذا الفاعل يف متثل احلقيقة الدينية كاملة. انظر:
العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  )بريوت:  وجتلياته  حمدداته  العريب  السيايس  العقل  اجلابري،  عابد  حممد 

.)2009
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تأسيس مذهب فقهي متجانس مع العقيدة، وثورة عىل التقاليد الدينية الكالسيكية واعتامد 
اإلسالم النصويص كمناط لكل تفكري وسلوك"1.

السلفية يف سياق عوملي تنميطي

كعبد  الباحثني،  لبعض  التحليلية  النامذج  من  يفهم  وأشمل،  أعمق  آخر،  مستوى  يف 
الوهاب املسريي، أن الظاهرة السلفية، عىل األقل يف شكلها احلديث، أي بعد االحتالل 
للتحوالت  معني  رفض  عن  تعبري  هي  تالمها،  وما  الوطنية  الدولة  وتأسيس  األجنبي 
نموذج  وفق  كلها  احلياة  لتنميط  يسعى  جديًدا  عامليًّا  نظاًما  أفرزت  التي  اجلديدة،  العاملية 
التفكري  وطرق  للحياة  العديدة  األشكال  إلغاء  حماولة  خالل  من  وذلك  ووحيد،  واحد 
من جهة أوىل، حيث إن "كثرًيا من شعوب العامل بدأت تتخىل عن رؤيتها وحتيزاهتا النابعة 
تتبنى -عن وعي أو عن غري وعي-  التارخيي واإلنساين والوجودي، وبدأت  من واقعها 
جهة  ومن  الغرب"2.  نظر  وجهة  من  نفسها  إىل  تنظر  وبدأت  الغربية،  والتحيزات  الرؤية 
إنتاج ردود فعل اختذت أشكال  التدرجيي للهويات، ما أدى إىل  التفكيك واإلقصاء  ثانية 

أيديولوجيات ماضوية ترفض التفاعل مع األشكال اجلديدة3.

واأليديولوجية  الثقافية  اهليمنة  مع  توازهيا  يف  املتصاعدة  الغربية  االقتصادية  فاهليمنة 
واملعرفية4 "كان هلا دور يف إيقاظ القوى السلفية واألصولية"5، بل قد ال نجانب الصواب إذا 

1  غريتز، اإلسالم من وجهة نظر علم األناسة، مصدر سابق، ص85.
2  املسريي، رحلتي الفكرية، مصدر سابق، ص460. 

3  يف هذا الصدد يمكن الرجوع إىل كتابات املفكر فرانز فانون حيث تفرس األساس السيكولوجي هلذا 
الذي  الرمزي  والعنف  املبارش  االستغالل  لتاريخ من  نتاج  املضاد" هو  "العنف  أن  تعترب  بل  "اهلروب"، 
الفعل  ردود  من  األنواع  هذه  يفرس  الذي  اليشء  ممتدة،  وثقافة  عريق  تراث  ذات  جمتمعات  عىل  مورس 

كتعبري عن نوع من املقاومة.
"خطاب احلقيقة"  التي متثل  الوحيدة  الغربية وكأهنا هي  الوجودية  النامذج اإلدراكية والرؤى  4  تصدير 

بتعبري ميشيل فوكو.
5  طيب تيزيني، "مفهوم الرتاث العاملي مدخل باجتاه التأسيس"، عامل الفكر، العدد )2008(، ص25-
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قلنا إن هذه اهليمنة قد أسهمت يف إضفاء نوع من املرشوعية عىل املرشوع السلفي، حيث "قد 
يظهر للبعض" كبديل حضاري، مؤسس عىل التاميز الكيل عن معطيات احلضارة احلديثة1.

السلفية هنا إًذا هي بوصفها:

"تأكيًدا عىل اهلوية كآلية دفاع يف مواجهة العوملة وحتدي احلداثة وضغوطات 
العامل املعارص بام متليه من قيم وثقافة وسلوكيات تقتحم املجتمعات التقليدية 
اآلخر  عن  صورة  السلفية  وتكون   )...( وقاسية  مربكة  أسئلة  يف  وتضعها 
مشحونة بالدالالت والرموز واملعاين، وقبل ذلك تكون صورة عن الذات 

تعترب مرجعية يقاس هبا اآلخر"2.

فمواجهة حالة عدم الثبات االجتامعي واالقتصادي، كنتاج طبيعي لتغري أنامط اإلنتاج 
عىل  القائمة  األجنبي،  االحتالل  أسسها  التي  الدولة،  بنية  عىل  االستقالل  دولة  وحمافظة 
الالتوازن والالتكافؤ، يتم من خالل االنكفاء عىل الذات لتشكيل عامل طهري مستقل عن 

باقي فئات املجتمع.

إن السلفية هبذا املعنى هي جواب طبيعي عن حالة البني-بني التي تقبع فيها املجتمعات 
اإلسالمية منذ دخول االحتالل األجنبي وغرسه ملؤسسات وأفكار ومعايري ومتثالت وقيم 
ونامذج إدراكية كانت نتاًجا لسياقات وجتارب تارخيية غربية. هذه احلالة )البني-بني( تشري 
إىل أزمة اهلوية املتغلغلة أوالً يف أذهان الفاعلني االجتامعيني حيث تشكل طبيعتهم كأفراد تم 
استدماجهم وبناؤهم اجتامعيًّا من خالل نامذج تنشيئيية تنهل من هذا املعني وذاك، بمعنى 
أن هذه النامذج التنشيئية تعتمد عىل مرجعيات غري منسجمة بل متنافرة ومتناقضة لكل منها 

فلسفته ورؤيته للكون واحلياة واإلنسان والطبيعة.

1  إذ يتبدى هنا أن "املغلوب" ليس دائاًم متجًها إىل "تقليد أو اخلضوع" لـ"الغالب" كام هو الشأن لدى ابن 
خلدون، لكن حتت ظروف وسياقات معينة قد يتجه الفاعلون إىل "التموقف عىل طرف نقيض" من "نحلة 

الغالب".
2  أبو رمان، أنا سلفي، مصدر سابق، ص 22.
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األصول املعرفية للنسق الحداثي ورد الفعل السلفي الحديث

ا اإلعالن عن االستنتاج املستخلص  بعد هذه املحاولة يف تفكيك املفهوم، يبدو رضوريًّ
من هذه املحاولة مع حماولة التفاعل النقدي معها. إننا بصدد حماولة تركيب املعنى يف أفق 

التجاوز.

السلفية الحديثة: عود عىل بدء

زاويتي  السلفية من خالل  املقدمة أعاله حيدد مفهوم  التعريفية  املحاوالت  من خالل 
نظر أساسيتني:

األوىل: تتميز بسعيها لتعريف السلفية داخل السلفية نفسها؛ أي يف إطار البنى الداخلية 
العقل  مع  واحلدية  الضدية  وعالقتها  مميزاهتا  عىل  تركيزها  خالل  من  السلفية  للمذهبية 
)مستوى ذايت(. كام تتميز أيًضا باستبعاد العوامل السياسية االجتامعية واالقتصادية )تغري 
اشتغاهلا(  جمال  )ضمن  تنفي  املحاولة  هذه  أن  بمعنى  املفهوم،  حتديد  يف  اإلنتاج(  أنامط 
اقتصادية،  باعتبارها تظافًرا ملجموعة من الرشوط املوضوعية )سياسية،  املفهوم  تارخيانية 
دينية، ثقافية، اجتامعية...( يف إنتاج ظاهرة ما أو مفهوم معني. نسمي هذه املحاولة باملحاولة 
ثقايف  حيز  داخل  للظاهرة  وحتديدات  تفسريات  داخل  متقوقعة  أهنا  أساس  عىل  الثقافية؛ 

مغلق دون األخذ بعني االعتبار ملستويات أخرى يف التحديد1.

الثانية: وتتميز بسعيها لتحديد املفهوم خارج بنيته الداخلية، وذلك من خالل الرتكيز 
)سياسية،  املوضوعية  العوامل  استحضار  خالل  من  أي  اخلارجية،  املفهوم  عالقات  عىل 

1  حيلل بعض الباحثني هذه الظاهرة من خالل هذه اخللفية، نخص بالذكر بعض "رواد" املدرسة الفرنسية 
سياقات  عن  واملفاهيم  الظواهر  يفصلون  حيث  لويس،  برنارد  املعروف  املسترشق  وأيًضا  كيبل  كجيل 
إنتاجها، فحتى السلفية العلمية التي هي جمرد كتابات ومواقف، والتي ينحو بعض الدارسني إىل دراستها 
كمشكل داخل بنية الفكر اإلسالمي، أي أهنا تعرب عن الهوت إسالمي منغلق ومتحكم يف كل يشء، يبدو 
غري ممكن مقاربتها إال داخل سياقات إنتاجها، ولذلك نجد االختالف داخل السلفية العلمية نفسها بني 

الرشق والغرب.
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اقتصادية، اجتامعية، ثقافية...( وتأثرياهتا يف تشكيل املفهوم. فوفق علم اجتامع املعرفة وعلم 
االجتامع التارخيي هناك ثالثة اجتاهات تفسريية لعالقة الفكر بالواقع:

الفكر يصنع الواقع. −

الواقع يصنع األفكار. −

العالقة اجلدلية بني الفكر والواقع. −

فإذا كانت املحاولة األوىل تسعى لتحديد املفهوم من خالل الرتكيز عىل العامل الذايت 
فقط، اليشء الذي حييل إىل أن مرجعيتها الصامتة تندرج ضمن مسّلمة أن الفكر هو الذي 
لتأكيدها دور  املادية  الثانية )نسميها املحاولة  الواضح أن املحاولة  فإنه من  الواقع،  يصنع 
العوامل املادية يف حتديد املفهوم( من خالل تركيزها عىل العوامل املوضوعية أيًضا تندرج 

ضمن مسّلمة أن الواقع هو الذي يصنع األفكار1. 

ذلك  كان  سواء  معينة،  سياسية  رهانات  املنطلقني  هذين  من  منطلق  لكل  أن  شك  ال 
عن وعي أو بدون وعي. وبام أننا نطمح إىل أن يكون الرهان الذي حيرك هذا البحث رهاًنا 
معرفيًّا أساًسا، فنقرتح زاوية أخرى للنظر تتجاوز منطق التقابالت بمنطق آخر مغاير ينبني 

عىل اجلدل أو التفاعل أو حتى التحالف بني املتقابالت.

1  لكل منطلق عىل حدة رهانات معينة سواء كانت هذه الرهانات واعية أو مبطنة، فاملنطلق األول )الفكر 
هو الذي يصنع الواقع، أي الفكر السلفي هو الذي يصنع طريقة تفكري بعض املسلمني( يمكن أن حيمل يف 
طياته توجيهات "خفية" تذهب إىل اهتام الدين اإلسالمي بكونه حيمل بنية عقدية تقود إىل العنف، حيث 
ليس ثمة انفصال بني ما هو عقدي وما هو قانوين )إرنست كيلنر يرصح بذلك، انظر الئحة املراجع(. أما 
املنطلق الثاين )الواقع هو الذي يصنع الفكر، أي أن الواقع هو الذي حيدد األفكار السلفية( فمنقسم إىل 
قسمني أساسيني، األول يذهب إىل أن املشكل ليس يف اإلسالم ولكن هناك حتول للفكر اإلسالمي إىل نوع 

من الراديكالية:
  .Gilles Kepel, Les politiques du dieu, (Paris: Editions du seuil, 1995)
والثاين يذهب إىل أن الراديكالية هي من اكتست صبغة إسالمية بعد أن فشل اخلطاب اليساري يف إقناع 

اجلامهري:
Olivier Roy, Genealogía del islamismo, (Barcelona: Ediciones Bellaterra, 1996).
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األصول الفلسفية للنموذج الحداثي كعنرص تحلييل للسلفية الحديثة

لتطبيق هذا املنطق سأكتفي بنموذج "السلفية احلديثة"، أي سلفية الزمن الراهن املنترشة 
يف صفوف العامة، سواء باالنتامء إىل تيار معني من التيارات السلفية أو باستدماج غري واٍع 

ملنطق التفكري السلفي.

ا يمكن أن ينسحب عىل أي متدين، إذ من الطبيعي أن كل مسلم  إن للسلفية معنى عامًّ
يعترب الدين الذي يتدين به هو نفسه الذي جاء به الوحي، وهذه ظاهرة عامة يف كل األديان. 
كام أن للسلفية أيًضا معنى خمصوًصا، وهو تيار عرف هبذه التسمية وعرف نفسه هبا، وله 
امتدادات تعود إىل القرن الثالث للهجرة. غري أن املفهوم ال يمثل كالًّ متجانًسا، فعىل سبيل 
املغرب  سلفية  نفسها  هي  اإلسالمي  املرشق  سلفية  إن  القول  يمكن  ال  احلرص  ال  الذكر 

اإلسالمي، فهي ال تثري الدالالت نفسها يف هذين الفضاءين الثقافيني.

لكن الذي هيم هذه املحاولة الرتكيبية للمفهوم هو أنه إذا كانت السلفية القديمة التي 
تعود أصوهلا إىل القرن الثالث للهجرة مع أمحد بن حنبل من خالل رفض االنصياع للعقيدة 
املعتزلية يف أن القرآن خملوق، وأن اهلل هو القديم وحده، والتي حاولت السلطة السياسية 
أن تتبناها وتفرضها بالقوة، اليشء الذي أدى إىل رد فعل هو بمنزلة أول جواب عن رفض 
سيطرة السيايس عىل الديني، ورفض "استدخال" أنامط تفكريية ذات أبعاد معرفية وهنايات 
فلسفية ربام متعارضة مع الرؤية التوحيدية، وذلك يف تركيز واستغراق واضح يف الرواية 

واحلديث )مما يؤكد جدلية الفكر والواقع(1، فكيف نحدد إذن السلفية احلديثة؟

1  يذهب حممد عابد اجلابري يف حتليله تطور "العقل العريب" إىل تصنيف هذا العقل ذي اجلذور "األعرابية" 
بكونه عقاًل بيانيًّا يف األساس، حيث إن "منطقه هو منطق الفضاء الثقايف الذي ولد فيه، والذي يتحرك من 
خالل اللغة وما يرتبط هبا من صور مجالية وتعبرياهتا الفنية )فإذا كان للعرب صناعة فهي صناعة الشعر(، غري 
أن تطور العامل اإلسالمي ودخول فضاءات ثقافية جديدة إىل هذا العامل أسهم يف ظهور أنظمة معرفية جديدة 
غري النظام البياين. وقد أسهمت ترمجة الرتاث الفلسفي اليوناين يف تأسيس علم الكالم الذي كان اهلدف 
من ورائه الدفاع عن العقيدة يف مقابل ما محله هذا اإلرث الفلسفي من هنايات معرفية خارج بنية التوحيد، 
لكن مأزق الثقافة اإلسالمية آنذاك كان منضوًيا يف سؤال مفاده كيف يمكن مواجهة هذه النهايات املعرفية 
بآليات تقليدية أي عن طريق النظام املعريف البياين؟ وهلذا تم استلهام األسس املنطقية الربهانية للدفاع عن 
العقيدة، لكن من أجل أهداف سياسية أيًضا. راجع: حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب: دراسة حتليلية 

نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة العربية )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2009(، ص 239-13.
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الذي طرأ عىل  التطور  احتجاجية عىل  نزعة  بكوهنا  السلفية  تتحدد  الذايت  املستوى  يف 

الدين يف املستوى العقائدي واملستوى التعبدي، لكن هل هذا املستوى الذايت مكتٍف بذاته؟

واملوضوع.  الذات  بني  جدل  ثمة  إذ  كامن:  موضوعي  جانب  إىل  السؤال  هذا  حييل 

فبالعودة إىل مصطلح "السلفية احلديثة" يتبدى أن هناك تركيًبا بني كلمتني. فالسلفية احلديثة 

يف  تشكلت  والتي  السلفية،  إىل  املنسوبة  التفكري  وطرق  والتصورات  األفكار  خمتلف  هي 

إطار الثقافة احلديثة، أي يف إطار الثقافة التي أصبحت تتوسع وهتيمن كنموذج إدراكي1بدأ 

ملختلف  املعرفية  والتحيزات  اإلدراكية  النامذج  مع  تدافع  وفق  فشيًئا  شيًئا  نفسه  يفرض 

شعوب العامل، حيث إن وراء هذا النموذج اإلدراكي سلطة وقوة تسعيان إىل نرشه وتثبيته 

يف األنفس2، كام أن وراءه فلسفة ورؤية معينة لإلله ولإلنسان والطبيعة3.

من هذا املنطلق ينبغي توضيح ما يميز النمط املعريف احلديث واحلاكم منذ عرص النهضة 

إىل زمننا الراهن، فهو بمنزلة نسق فكري له أسسه ومبادئه التي تعمل عىل توجيه الفاعلني 

االجتامعيني حمددة طبيعة السلوكات وأشكال الفعل الصادر منهم.

من أهم ما يميز هذا النمط املعريف احلديث كونه يضع الغيب واإلنسان والطبيعة يف إطار 

رصاعي تقابيل، حيث يعني حضور بعٍد من هذه األبعاد الثالثة تقويًضا ونفًيا أو باألحرى 

سيطرة رضورية وتطويًعا للبعدين اآلخرين. وقد تطور النمط املعريف احلديث بناًء عىل هذه 

الدولية،  الرشوق  مكتبة  )القاهرة:  الغربية  احلداثة  يف  معرفية  دراسات  املسريي،  الوهاب  عبد  انظر:    1
2006(، ص72-13.

للفكر  العربية  املؤسسة  )بريوت:  االئتامين  الفقه  إىل  االئتامري  الفقه  من  احلياء  دين  الرمحن،  عبد  طه    2
واإلبداع، 2017(، ص27-13.

3  جتدر اإلشارة إىل أن الباحث عبد احلكيم أبو اللوز قد قام بتحليل الظاهرة السلفية يف السياق املغريب 
آخًذا بعني االعتبار عدم قدرة األشكال التدينية املحلية عىل بناء املعنى لدى الفاعلني يف سياق يزداد تأثًرا 
بروافد جديدة من طرق العيش وأنامط تفكري، اليشء الذي أسهم يف بروز التدين السلفي كمحاولة مللء 
عىل  فعل  ورد  حديث  جواب  املعنى  هبذا  والسلفية  الشعبي:  التدين  أشكال  خفوت  خلفه  الذي  الفراغ 

التحوالت االجتامعية املستمرة.



95 اعاوة امليلقيم لفن وا  اودالل والسفؤيم اوديلم

املسلمة1 ليفسح املجال لإلنسان كي "يتملك" الطبيعة بعد أن حل اإلله املتجاوز يف كيان 
أريض مطلق )الدولة(. فام عالقة هذا كله بمفهوم السلفية؟

النمط  مسلامت  عىل  فعل  رد  باعتباره  املفهوم  هذا  إىل  النظر  يمكن  األساس  هذا  عىل 
املعريف احلديث، فإذا كان هذا األخري يسعى لتطويع التاريخ يف إطار طبيعي يلغي املطلق، 
السلفية احلديثة هي حماولة  فإن  يقننه داخل منظومة أرضية وضعية طبيعية؛  أن  أو حياول 
من أجل إخضاع التاريخ اإلنساين ملطلق الهويت ينفي فاعلية اإلنسان وقدرته عىل التوليد 
واإلبداع. بمعنى آخر، هي جربية ذات بعد الهويت تسعى لتعويض احلتمية الطبيعية، يف 
استبعاد للرؤية املركبة التي يتعايش داخلها املطلق اإلهلي والعقل اإلنساين والنزعة الطبيعية 
بحيث  الدوائر،  هذه  بني  باجلدل  االعرتاف  مع  الثالث  الدوائر  استقاللية  حيفظ  إطار  يف 
حتفظ لإلنسان نزعته الطبيعية )حريته(، لكن ضمن جمال خاضع لتصور غيبي حيد من نزوع 

اإلنسان إىل اإلفساد )ضامن املسؤولية(.

مأزق رد الفعل السلفي ورهان الخروج من سياج ردود الفعل

إذا كانت هذه الدراسة قد حددت نوع السلفية التي هتمها والتي تسعى لدراستها، أي 
اإلنسان،  فاعلية  ينفي  ملطلق الهويت  اإلنساين  التاريخ  باعتبارها حماولة إلخضاع  السلفية 
وذلك كجواب ورّد فعل عىل حماولة إخضاع التاريخ اإلنساين جلربية وضعية نفت الغيب 
وأهلت العقل اإلنساين )سريورة العلمنة أو نزع القداسة عن العامل باعتبارها حماولة لفصل 
العامل املادي عن العامل الغيبي( فإن املنطلق الذي ترتكز عليه معاجلتنا تستند إىل مقولة "النقد 
املزدوج"، لكن يف إطار يتجاوز نزوعها التفكيكي العدمي، وذلك من خالل حماولة إعادة 

بناء املعنى من ركام ما هو مفكك.

أسوق هذه املسألة املنهجية يف متن هذه املحاولة الرتكيبية لتوضيح أن اهلدف ليس هو 
اهلدم بقدر ما يكمن يف إعادة البناء، ذلك أن مشكل السلفية احلديثة، إذا أردنا إمجاله، يكمن 
يف األصل واألساس الفلسفي الذي بنيت عليه: أي حماولة هتميش دور اإلنسان يف مقابل 

1  وذلك كرد فعل عىل التصور الكنيس الذي قام بإلغاء فاعلية اإلنسان وفق االستناد إىل مطلق الهويت.
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تضخيم حاكمية اهلل يف إطار ينفي التوسطات اجلدلية بني الغيب واإلنسان والطبيعة، فهي 

هبذا املعنى نفي حلرية اإلنسان وبالتايل ملسؤوليته.

املشكل  ليس  إذ  كإشكالية،  بالسلفية  املرتبطة  القضايا  خمتلف  يفرس  الكالم  هذا  معنى 

التوحيد هي مناط وحمدد لكل سلوك، لكن وفق أي معنى؟ وليس املشكل  يف أن عقيدة 

يف أن يكون هناك نوع من التصلب )خصوًصا يف هذا الزمن السائل(، ولكن بأي حدود؟ 

وليس املشكل يف أن يكون هناك تقييم أو حتى حكم أخالقي )مسألة احلالل واحلرام(، لكن 

املشكل يكمن يف املنهجية املتبعة يف التقييم، ويف استخالص هذا احلكم األخالقي.

لتعميق التفاعل ال بد من طرح هذه األسئلة األساسية:

هل تلغي عقيدة التوحيد يف اإلسالم حرية اإلنسان وبالتايل مسؤوليته؟

هل اهلل يف ظل البنية الالهوتية يف اإلسالم يتمتع بحاكمية مطلقة تلغي حرية اإلنسان؟ 

أم هو كائن سلبي ال يتدخل يف أي يشء )اهلل هو قوانني الطبيعة نفسها كام هي احلال عند 

من ينفي العناية اإلهلية(؟ أم إن هناك تفسريات أخرى تتجاوز منطق التقابالت واحلديات؟

هل ما أنتجه السلف من اجتهادات صاحلة لكل العصور؟ بمعنى هل اجتهاداهتم هلا 

منزلة الوحي، أي هل هي مقدسة؟ أم إن هذه االجتهادات ال تعدو أن تكون اجتهادات 

برشية خالصة؟

ما الثابت وما املتغري يف املنظومة اإلسالمية؟ وما حدود "التصلب" والوفاء للمبدأ؟

ليس الغرض من هذه األسئلة هو حماولة مطارحتها واالشتغال عليها كلية بقدر ما هي 

إشارة لتبيان بعض املالمح الكربى ملأزق السلفية باملعنى املحدد أعاله، لكنها أيًضا إشارة 

السلفية مع  فيه  أن تشرتك  ذاته، والذي يمكن  الرتاث بحد  ليس يف هذا  أن اإلشكال  إىل 
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تفكري  منطق  يف  باألساس  يكمن  اإلشكال  إن  بل  اإلسالمية،  املنظومة  يف  أخرى  تيارات 
السلفية يف هذا الرتاث1.

يف هذا الصدد، ولتوضيح مفهوم السلفية كام تم حتديده، نأخذ مثال كيفية تعامل املنطق 
السلفي مع النصوص الدينية. إننا بصدد احلديث عن قضية من القضايا الراهنة يف الفكر 
اإلسالمي، حيث تقع بالضبط يف املجال اإلشكايل لفلسفة الدين: احلديث هو عن قضية 
التأويلية وحدودها يف املجال التداويل اإلسالمي، أي إىل أي حد يمكن جتديد التفاعل مع 

الوحي من أجل أن يكون هذا األخري باعًثا عىل النهوض وحتقيق الفاعلية التارخيية؟

أن  تعترب  خلفية  من  أعاله(  املقدم  )باملعنى  السلفي  والفكري  الذهني  النسق  ينطلق 
النصوص الدينية هي ناطقة يف حد ذاهتا، لذلك نجد أن أمهات الكتب السلفية يغلب عليها 
منهجية رسد النصوص واستعراضها. فالرسدية السلفية هبذا املعنى تنطلق من مبدأ الثبات 
الكيل للنصوص، حيث يرتكز هذا املبدأ عىل نفي العامل اإلنساين يف فهم هذه النصوص، 
وعىل نفي قدراته التوليدية واإلبداعية، عىل اعتبار أن النص مكتٍف بذاته، أي إن اللغة ال 

ختفي شيًئا بقدر ما تظهر، بمعنى أن اللغة كافية ملعرفة جممل معاين النص وخمتلف مراميه.

املالحظ يف هذا الصدد أن هذا املنطلق هو نفسه املنطلق الذي تبنته الكنيسة يف العصور 
اخلاصة،  مصاحلها  لتحقيق  الديني  النص  فهم  املؤسسة  هذه  احتكرت  حيث  الوسطى، 
تأسست  أن  إىل  يشء،  كل  عىل  شكية  بنزعة  انطلقت  جذرية  فعل  ردود  إىل  أدى  والذي 
ا ملسلامت العصور الوسطى من خالل التأسيس  الفلسفة الوضعية فيام بعد لتضع بذلك حدًّ
لنزعة عقالنية تستبعد أي إمكانية حلضور الغيب مع العقل. هكذا كان سياق ظهور التأويلية 
يف التجربة الغربية، حيث االنتقال من تصور كان لـ "الكاتب" فيه الدور الرئيس، إىل تصور 
آخر مقلوب أضحت فيه املركزية لـ"القارئ"، فتحول الفاعل إىل مفعول به، وحتول املفعول 
جاك  التفكيكي  الفيلسوف  عند  املؤلف"  "موت  معنى  هو  وهذا  األساس،  الفاعل  إىل  به 

1  نستعري هنا عبارة عبد اهلل العروي يف وصف هذا املنطق: إننا نؤلف يف القدامى )العرب والفكر التارخيي، 
مرجع مذكور(، ومعنى ذلك أننا فشلنا كمجتمعات يف استيعاب أنظمة التفكري املعارصة التي قطعت ربام 

مع أنظمة التفكري التقليدية، حيث نعيد التفاعل مع النصوص الدينية بمنطق إحيائي أو الهويت.
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"القارئ" تطويع النص واهليمنة عليه واستخدامه بالطريقة التي  دريدا، إذ أصبح بإمكان 

ختدمه وختدم مصاحله.

إهنا اجلربيتان نفسهام اللتان تعمل كل واحدة منهام عىل إيقاظ نقيضها، إذ كلام توغلت 

اجلربية الالهوتية سارعت يف إنتاج احلتمية الوضعية، والعكس صحيح.

يف املقابل، فإن الرؤية التوحيدية التي متثل جوهر الرسالة الدينية خمتلفة متاًما عن رؤية 

اإلله  سوى  الذي  السبينوزا  املرجعي  )اإلطار  والروحي  املادي  شقيها  يف  الوجود  وحدة 

باملسافة  االعرتاف  من  التوحيدية  الرؤية  انطالق  من  االختالف  هذا  ويتبدى  بالطبيعة(، 

اإلنسان-اهلل،  املخلوق-الطبيعة،  اخلالق،  تفاعيل:  جديل  إطار  يف  الثنائيات  بني  الفاصلة 

الطبيعة. فاملسافة الفاصلة بني اهلل كخالق وواجد يقع خارج الطبيعة، والطبيعة أو املادة كآية 

من اآليات اإلهلية، واإلنسان كمخلوق إهلي وطبيعي يف الوقت نفسه )بعدي االستخالف 

والعامرة يف املنظومة اإلسالمية(، هذه املسافة تعني وجود نوع من االستقاللية واحلرية لدى 

هذا اإلنسان يكفلها وجود هذا الغيب، إذ إن مراعاته هي الوحيدة التي تكفل عدم السقوط 

الكيل أو االندماج الكيل يف الطبيعة، بمعنى أن اإلنسان بدون غيب يتحدد من خالل قوانني 

مادية وطبيعية، وبالتايل يتحول إىل كائن مادي أو روحي، وهو يف كلتا احلالتني يتحول إىل 

بـ"موت  التي تقول  التفكري نفسها  بنية  لنفسه حسب هواه، وهي  إله )السوبرمان( يرشع 

املؤلف" والتحكم يف النص، أو "موت اإلله" والتحرر من األخالق.

فهذه اجلدلية والتفاعل بني الغيب واإلنسان والطبيعة يف إطار االستقاللية ترتك حيًزا 

مهامًّ حلرية اإلنسان. لكن االنطالق من هذا األساس الفلسفي يستدعي بالرضورة "منهجية 

معرفية جتمع بني القراءتني: قراءة يف الوحي لكن دون الهوتية، وقراءة يف الواقع املوضوعي 

خارج دالالت الوضعية. بمعنى أن هذه القراءة املنهجية واملعرفية ال تتعاطى مع النصوص 

"تنزيل"  يتم  حيث  الالهويت،  أو  اإلحيائي  أو  الرتاثي  التفسريي  العقل  بمنطق  الدينية 
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النصوص عىل الواقع، لكن عىل العكس من ذلك "يرتفع" بالواقع إىل النص حيث إن هذا 
الصعود حمكوم يف أساسه بخربات الواقع التي ال تستلب اإلنسان وال الطبيعة"1.

تقدم  أن  تستطيع  ال  السلفية  األدبيات  يف  املتبعة  الرتاثية  فاملنهجية  األساس  هذا  عىل 
تصوًرا )والذي من خالله يتم بناء الفرد عن طريق استدماجه ملعطيات هذا التصور( يفرس 
الواقع، بله أن يستطيع تغيريه، ذلك أن هذه املنهجية مفصولة عن الزمان واملكان، وتشتغل 
وفق إسقاطات تتناىف مع منهجية القرآن نفسها، حيث تعرتف هذه األخرية بالتفاعل الدائر 
التي عصفت  بالتحوالت  الوعي  فبدون  اآلفاق.  وآيات  األنفس  وآيات  النص  آيات  بني 
باإلنسانية خصوًصا بعد عرص النهضة إىل اليوم، وبدون الوعي بالتحّول الذي واكب ذلك 
عىل مستوى أنساق املعرفة وبنيات وأنظمة التفكري التي أصبحت ذات بعد كوين، بدون كل 
ذلك يصعب احلديث عن استثامر أقرب إىل الصحة للنصوص الدينية. وهذا ما ال حيتاج إىل 

تأكيد أنه ال يعني إخضاع النص الديني إىل الواقع املوضوعي املعلمن.

خامتة: يف مستقبل السلفية

وعليه يبدو يل أن مسار السلفية يف املستقبل ال خيرج عن مسلكني أساسيني، وهذا املسار 
مرتبط بظروف "موضوعية" و"ذاتية" يف الوقت نفسه، إذ ال يتعلق األمر بمراجعات معينة 
من طرف واحد فقط، إننا بصدد احلديث عن حتول تارخيي وثقايف وبنيوي يف املجتمعات 
ذات الغالبية من املسلمني، ويف العالقات الدولية املبنية عىل عالقات اهليمنة، األمر الذي قد 
ال يتحقق إذا استمرت اإلحيائية والالهوتية يف توجيه الوعي الديني ملجتمعاتنا... فاحلاجة 
ملحة اليوم إىل إعادة التفاعل مع النصوص املرجعية بوعي معارص ومفارق ألنظمة التفكري 

التقليدية. وعموًما نلخص هذين املسلكني بالشكل اآليت:

Internatio- :1  أبو القاسم حاج محد، العاملية اإلسالمية الثانية جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة )بريوت
 nal Studies & Research Bureau British West Indies، 1996(، ص11.
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املسلك األول: املسلك اإلجيايب

يفرتض هذا املسلك اجّتاه السلفية إىل مراجعة أطروحاهتا وبدهياهتا ومسلامهتا ومبادئها 
انصهار  تعني  قد  املراجعات  هذه  أن  غري  هلا،  كليًّا  اضمحالالً  ذلك  يعني  ال  وقد  الكربى، 
السلفية يف بنية املجتمع عىل مستوى الشكل كام املضمون، وهذا يعني أهنا لن تكون جمرد طارئ 
عىل هذا املجتمع، بل ستكون متغلغلة يف أعامقه ومتشبعة بثقافته. هذا املسلك يفرتض جمهوًدا 
ونقًدا ذاتيني مهمني يكتسب من خالهلام العقل السلفي ملكة فهم الواقع بدل إدانته فحسب.

غري أن هذا التحول يفرتض أيًضا وقوع حتوالت بنيوية عىل املستويني الوطني والعاملي. 
فعىل املستوى الوطني ال بد من توّجه "الدولة الوطنية" إىل تعميق اإلصالحات، من خالل 
تبيئة نفسها مع الواقع االجتامعي والثقايف املحيل، وذلك بدل أن تكون هذه الدولة دولة 
هيمنة تعادي التبيئة وتقتل اهلويات املحلية بمختلف أشكاهلا اليشء الذي يفرض إرشاك 
خمتلف احلساسيات الفكرية واأليديولوجية يف تدبري السلطة والتعامل مع خمتلف الديناميات 
االجتامعية بمنطق إصغائي ال إقصائي، عىل اعتبار أن وراء كل ظاهرة معنى أو معاين وجب 
التقاطها بشكل جيد، وهذا املنطق ال يتم من خالل مقاربة تكنوقراطية جتعل من السياسات 
مع  التعامل  من  مناص  فال  ذلك  العكس من  وإسقاطيًّا، عىل  بل  العمومية معطى جاهًزا 
حاجيات املجتمع من منطلق تفهمي جييب عن احلاجيات احلقيقية النابعة من انشغاالت 

الناس ومهومهم.

هذا بشكل عام، أما بشكل خاص، فبخصوص عالقة الدولة باحلقل الديني فيفرتض أن 
حتجم الدولة من توغلها وحتكمها وتدخلها السلبي يف الشأن الديني. إن سحب البساط من 
حتت أقدام من "تعتربهم" الدولة نقيًضا هلا ال يمكن أن يتم إال بإعادة االعتبار للمؤسسات 
واقتصادية  بل  وثقافية  وتعليمية  تربوية  بأدوار  تضطلع  كانت  والتي  التقليدية،  الدينية 
مستقلة  املؤسسات  هذه  تكون  أن  بد  ال  بل  فقط  ذلك  يكفي  وال  وسياسية،  واجتامعية 

ا، كام ينبغي أن تشتغل يف مناخ من احلرية الكاملة. استقالالً تامًّ
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مستوى  عىل  وليس  أيًضا  الدولة  مستوى  عىل  بنيوي  حتول  عن  احلديث  بصدد  إننا 
احلركات السلفية فحسب، وهذا األمر ليس سهاًل أبًدا، إهنا مسألة متعلقة بسؤال اإلصالح 
أنتج مفهوم  الذي  التعريف  تعريفات أخرى ممكنة غري  للحداثة  يعطي  الذي  التجديد  أو 

الدولة يف السياق الغريب يف عرص النهضة واألنوار.

وهذا ما جيرنا إىل احلديث عن السياق العاملي، إذ إنه من املفرتض بناًء عىل هذا األساس، 
املطالبة  "اهلويات"  إليها أعاله وكذا مع تزايد رقعة  الداخلية املشار  الدينامية  وباملوازاة مع 
بحقها يف الثروة املادية والرمزية املقسمة بشكل غري عادل عرب العامل، من املفرتض أن ترتاجع 
القوى املهيمنة عن منطق االستغالل وتبدأ بالقبول التدرجيي بعامل متعدد األقطاب، أي عامل 
يقبل بثنائية العام واخلاص، باملشرتك اإلنساين واهلوية املحلية. يعني ذلك تراجع هذه القوى 
إننا بصدد احلديث عن  البلدان واحرتام إرادهتا اجلامعية.  التدخل املجحف يف خمتلف  عن 
حداثة إنسانية باملعنى احلقيقي للكلمة، أي حداثة حترتم وتعضد التعدد واالختالف والتنوع.

املسلك الثاين: املسلك السلبي

عىل النقيض من املسلك األول، قد تتجه السلفية إىل املزيد من التقوقع واالنغالق عىل 
الذات والتعضيد من اخلطاب املتشدد الرافض ألي توافقات، مهام كان البعض منها جديًرا 
بالقبول، وذلك يف حالة تقاعس الفاعل السلفي أوالً عن نقد الذات وفحص ما هو "ميت" 

يف الرتاث، وأيًضا يف حالة بقاء األوضاع عىل ما هي عليه حمليًّا ودوليًّا.

وبخصوص النقد الذايت املطلوب من احلركة السلفية، فسيبقى ذلك جمرد وهم أو عىل 
األقل مسألة غري مثمرة يف حالة التعامل مع النصوص الدينية املؤسسة بالنسق نفسه الذهني 
معاٍن  توليد  عىل  اإلنساين  العقل  وقدرة  اإلنسانية  الفاعلية  هيمش  الذي  املغلق،  التقليدي 
"التقليد" يستدعي فهم العالقة  متجددة من النصوص املقدسة. فتحرير الفهم من سلطة 
اآلفاق  وآيات  إنسانية(  األنفس )علوم  وآيات  دينية(  الترشيع )علوم  آيات  بني  التكاملية 

)علوم كونية( يف إطار منهجية معرفية مفارقة للجربية الالهوتية وللحتمية الوضعية.
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إشكاليات تطور الفكر السياسي السلفي: مفهوم أهل 
الشوكة منوذًجا

محمد سليمان الزواوي1

متهيد

بصورة  يعتمد  املعارص  السلفي  السيايس  الفكر  أن  فرضية  من  الدراسة  هذه  تنطلق 
التي كتبت  الرتاثية،  الرشعية  السياسة  وأدبيات  النصوص  إطار  أساسية عىل االجتهاد يف 
يف الفرتة ما بني أمحد بن حنبل يف القرن الثالث وابن تيمية يف القرن الثامن اهلجري، ومن 
ثم حماولة استنباط األحكام السياسية املعارصة منها، وذلك اعتامًدا عىل توصيف احلركات 
أهل  ملدرسة  امتداًدا  كذلك  وباعتبارها  واالستدالل،  والقبول  التلقي  يف  ملنهجها  السلفية 
املنشورة وترصحياهتم  أدبياهتم  انطالًقا من  النص عىل االجتهاد، وكذلك  تقدم  التي  األثر 
يتعلق  فيام  تراثية  نصوص  إىل  دوًما  تستند  التي  املعارصة،  السياسية  واجتهاداهتم  املعلنة 
باملامرسة السياسية احلديثة كالرئاسة واإلمامة والتمكني واملبايعة وغريها، وكذلك نفرهتا 
التي  الفلسفية/الكالمية  للمدارس  امتداًدا  تعد  التي  احلديثة  السياسية  الفلسفات  من 

واجهتها السلفية منذ تأسيسها.

1  أكاديمي، حمارض بمعهد الرشق األوسط بجامعة صقاريا-تركيا.
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يمني  عىل  تارخييًّا  ظلت  يمينية  حركات  السلفية  احلركات  تعد  السياسية  الناحية  فمن 
السلطة، بالنظر إىل أدبياهتا التي استقتها من التاريخ السيايس لنشأة مدرسة أهل احلديث 
يف  سياسيًّا  جتتهد  كانت  والتي  واجلامعة،  السنة  أهل  مذهب  إىل  ذلك  بعد  تطورت  والتي 
إمامة  بشأن  النصوص  عىل  معتمدة  سياسية  مفاهيم  طورت  ثم  ومن  األمة  وحدة  تقديم 
املتغلب واخلروج عىل احلاكم والتفاضل بني اخلالفة وامللك وغريها، وكلها أدبيات تطورت 
عىل مدى القرون األوىل التي شهدت جتاذبات سياسية، حتى النشأة الثانية للسلفية عىل يد 
التي كتبت يف معظم أحواهلا حتت  اإلمام ابن تيمية، والكتابات السياسية يف تلك العهود 
أعني السلطة ويف كنفها، بل يف بعض األحيان من أجل إعانتها عىل إدارة الشئون السياسية 

يف البالد1، وانتهاء بالتطور الثالث هلا عىل يد اإلمام حممد بن عبد الوهاب.

باعتبارها  دينية  اجتامعية  حركات  السلفية  احلركات  تعد  االجتامعية  الناحية  ومن 
تعمل عىل التغيري أو تقاومه؛ كام تتمتع هبياكل تنظيمية ومصادر وأدوات للحشد والتأثري 
وغريها من مقومات احلركات االجتامعية2. ويف هذه الدراسة سنسلط الضوء عىل التجربة 
السياسية للدعوة السلفية باإلسكندرية بمرص، والتي أنشأت حزب النور، بالنظر إىل أهنا 
استطاعت أن حتقق عددا كبرًيا نسبيًّا من مقاعد الربملان يف أول انتخابات بعد الثورة املرصية 

182 هـ(،  اخلراج أليب يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري )ت  1  عىل سبيل املثال كتاب 
املؤلِّف  بدأه  لذلك  منه؛  بطلٍب  الرشيد  هارون  اخلليفة  إىل  يوسف  أبو  كَتبها  رسالٌة  أصله  يف  والكتاُب 
بنصيحة شاملٍة للخليفة يف شؤون السياسة وغريها. وكذلك كتاب غياُث األمم يف التَِياث الظَُّلم الذي كتبه 
إمام احلرمني اجلويني )املتوىف: 478هـ( من أجل بحث بعض املسائل املستجدة التي احتيج إليها يف وقته، 
مثل مسألة الوظائف السلطانية املرصودة للجهاد، وشغور الزمان عن األئمة، حيث ألف الكتاب خصيًصا 
السلطانيَّة،  األحكام  كتاب  اهلجري، وكذلك  اخلامس  القرن  امللك يف  نظام  السلجوقي  الوزير  أجل  من 
فه املاوردي بعد عام  والواليات الدينيَّة؛ للقايض الشافعي أيب احلسن عيل امَلاَوْرِديِّ )ت 450 هـ(، وقد ألَّ
)435 هـ( للوزير أيب القاسم عيل بن مسلمة )438 - 450 هـ(، وكتاب سلوك املالك يف تدبري املاملك، 
ألفه شهاب الدين أمحد بن حممد بن أبى الربيع وقدمه للخليفة العبايس املعتصم، وغري ذلك كثري. وملزيد 
العاملي  املعهد  )فريجينيا:  اإلسالمي  السيايس  الرتاث  يف مصادر  قراءة: نرص حممد عارف،  يمكن  اطالع 

للفكر اإلسالمي، 1994(، ص ص230-105.
2  انظر: تشارلز تييل، احلركات االجتامعية، 1768 – 2004، ترمجة: ربيع وهبة )القاهرة: املجلس األعىل 

للثقافة، املرشوع القومي للرتمجة، 2005(، ص 31.
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الدراسة  السلفي، وستتبع  السيايس  السلوك  )96 مقعًدا(1، وباعتبارها جتربة حاكمة عىل 
تطور  إشكاليات  ترصد  أن  حتاول  ثم  ومن  السيايس  بأدائها  يتعلق  فيام  الوصفي  املنهج 
تنبع أمهية الدراسة من أمهية احلركات السلفية  الفكر السيايس السلفي برؤية حتليلية، كام 
السلفية كقوة اجتامعية كانت كامنة داخل  العربية األخرية  الثورات  ذاهتا؛ حيث أظهرت 
املجتمعات العربية، أثبتت قدرهتا عىل التنظيم واحلشد والتعبئة واستخدام آليات التواصل 
اجلامهريي وكان هلا أدبياهتا السياسية وأنشأت أحزاًبا جديدة، واستطاعت أن تطور فكًرا 
سياسيًّا انطالًقا من هويتها وتراثها ومن أفكارها القائدة واملشّكلة لقواعدها، وهو ما يسلط 
الضوء عىل أمهية تلك احلركات فيام يتعلق بالتحوالت التي تتعرض هلا املجتمعات العربية 

بدًءا من 2011. 

التجربة السلفية املعاصرة

يف احلقبة املعارصة ظهرت جتربة احلركة الوهابية، حيث عرفت منطقة نجد حتالًفا بني ابن 
عبد الوهاب وبني حممد بن سعود الزعيم القبيل بنجد آنذاك، ودشن لقاء الرجلني تقاساًم 
الوهابية -التي  التاريخ عملت  الدرعية2، ومنذ ذلك  باتفاق  الدين والدنيا عرف  لشؤون 
تعد تأسيًسا معارًصا للسلفية - عىل يمني السلطة يف اململكة العربية السعودية وكجزء من 
واملنكرات  البدع  حماربة  الوهابية عىل  احلركة  عملت  حيث  اململكة؛  احلكم يف  مؤسسات 
وإعادة نرش التوحيد وتنقية الدين من الشوائب والبدع، ونشطت كذلك يف جمال الدعوة 
الدولة من قوة  العزيز خيشى عىل  امللك عبد  إذ كان  املنكر؛  باملعروف والنهي عن  واألمر 
اإلخوان الوهابيني املسلحني والذين عاونوه عىل إنشاء اململكة، لذلك وظفهم يف أجهزة 
الدولة عىل شكل "مطاوعة"، منشًئا هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بمرسوم ملكي 

1  يب يب يس، "النتائج النهائية تؤكد فوز اإلسالميني بأغلبية مقاعد الربملان املرصي"، 22 يناير/ كانون 
الثاين 2012، عىل:

 http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/01/120121_egypt_elex_results

2  سيدي أمحد بن سامل، "التيار السلفي السعودي"، اجلزيرة نت، 2004/10/3، عىل:
 http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/63db76e3-ed97-4220-9026-45a3f9307c6e
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للدولة،  واملؤسسية  الرسمية  البنية  يف  السلفية  إدراج  بدأ  هنا  ومن   ،19301 عام  صدر 
وأصبحت جزًءا من اهلوية السياسية للمملكة؛ حيث رصح األمري نايف بن عبد العزيز أن 
"قامت عىل املنهج السلفي السّوي منذ تأسيسها عىل يد حممد بن سعود  الدولة السعودية 
وتعاهده مع اإلمام حممد بن عبد الوهاب...وال تزال إىل يومنا هذا". ودافع األمري نايف 
عن السلفية مؤكدًا أهنا "هي املنهج الذي يستمد أحكامه من كتاب اهلل وسنة رسوله"، مؤكًدا 

أن السعودية تعتز بسلفيتها2.

ويف العرص احلديث ظلت السلفية عىل يمني األنظمة حتى مع بزوغ السلفية اجلهادية 
بعد غزو السوفيت ألفغانستان، حيث كان التشجيع احلكومي العريب عىل جهاد السوفيت 
أحد أهم أسباب نشأة تلك السلفية، قبل أن تنقلب عليها يف التسعينيات مع حرب الكويت 
واالستعانة بالقوات األجنبية3. وكذلك ظلت السلفية متبعة ملنهجها الذي ميزها عن غريها، 
وهو منهج التلقي واالستدالل اتباًعا ملدرسة أهل األثر، ومن ثم لعبت األدبيات الرتاثية 
ا يف تشكيل فكرهم السيايس، ال سيام تلك التي ألفها ابن  يف السياسة الرشعية دوًرا حموريًّ
تيمية يف القرن الثامن اهلجري، وظلت تشكل إطارها املعريف، حتى اندالع الثورات العربية 
يف أواخر 2010، وهنا بدأت احلركة السلفية يف املامرسة الفعلية للسياسة بإنشاء األحزاب 

واملشاركة يف االنتخابات. 

الدعوة السلفية مبصر بعد ثورة يناير 2011

بدأت  فقد  املختلفة؛  السلفية  احلركات  قناعات  تغريت  العربية  الثورات  اندالع  بعد 
– وكذلك السلفية احلركية  – مثل اجلامعة اإلسالمية يف مرص  القديمة  احلركات اجلهادية 

1  املصدر السابق.
2  جريدة الرياض السعودية، "األمري نايف أكد أن الدولة قامت عىل منهج سلفي سوي ولن حتيد عنه"، 

20 يناير 2012، عىل:
  http://www.alriyadh.com/702715

3  كامل حبيب، "التيار اجلهادي يف السعودية: اجلذور والتحوالت"، اجلزيرة نت، 2004/10/3، عىل:
  https://bit.ly/2QjsJyu
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بإنشاء أحزاهبا السياسية، وعىل النهج ذاته سارت الدعوة السلفية التي كانت تصنف ضمن 
تعارض  كانت  يناير  ثورة  قبل  السلفية  الدعوة  أدبيات  أن  من  فبالرغم  العلمية1.  السلفية 
املشاركة السياسية وكانت تعتربها "لعبة"، فإن أحد قيادات الدعوة السلفية يارس برهامي 
كتب بعد الثورة مقاالً قال فيه إن غرضهم من إنشاء حزب هو "إصالح ما يمكننا إصالحه 
مع حتقيق العبودية هلل وتقواه قدر اإلمكان، أما الوسائل ودرجة املشاركة فإهنا حمل بحث"2. 
وكدعوة دينية باألساس، اعتمدت احلركة السلفية يف عملية تشكيل أدبياهتا السياسية عىل 
تراث السياسة الرشعية ال سيام مؤلفات ابن تيمية. وقد أنشأت الدعوة السلفية احلزب من 
أجل حتقيق أهداف رشعية بحسب تعبري برهامي "ال بد أن تكون األهداف السياسية ضمن 
األهداف الرشعية"3، أي إهنا حركة اجتامعية ذات هوية دينية تريد حتقيق أهدافها السياسية 

عن طريق املشاركة االنتخابية.

ترصحيات  بحسب  الرشيعة،  حتكيم  هو  الرشعية/السياسية  أهدافهم  أهم  فمن 
قيادات الدعوة، ومن ثم كان ضغطهم من أجل إدراج املادة 219 املفرّسة ملبادئ الرشيعة 
اإلسالمية، وذلك يف أول دستور مرصي بعد الثورة يف عام 2012، وذلك يف ظل حكم 
حركة اإلخوان املسلمني، وبالرغم من الدفاع املستميت عن إدراج هذه املادة يف الدستور 
املطلب  ذلك  عن  بسهولة  ختلت  الدعوة  أن  للعجب  املثري  من  فإنه  اإلخوان،  حكم  حتت 
2013، وهو ما يدفع إىل التساؤل عن دوافع احلركة  يف دستور االنقالب العسكري بعد 
السلفية واملحددات احلاكمة لسلوكها السيايس، وكذلك مدى تشبثها بمطالبها السياسية 

من  موقفها  ناحية  من  دراستها  منهجية  أبرزها  السلفية،  احلركات  تصنيف  مناهج  من  الكثري  هناك    1
حني  يف  السلفي،  السيايس  الطيف  يمني  أقىص  تقبع  املدخلية  التقليدية/  السلفية  أن  باعتبار  احلاكم؛ 
تتموضع السلفيات اجلهادية يف أقىص يساره، بتدرج متفاوت من اليمني إىل اليسار لتلك االجتاهات، من 

السلفية العلمية واحلركية واملستقلة وغريها.
2  يارس برهامي، "ملاذا تغري موقف السلفيني من املشاركة السياسية"، موقع أنا السلفي، 2 أبريل 2011، 

عىل:
  http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=25230

3  املصدر السابق.
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"أهل الشوكة" يف  يف حالة تضارب ذلك مع مصلحة بقائها واالصطدام مع من تسميهم 

العرص احلديث؟

من املهم فهم البوصلة القائدة للتحرك السيايس للدعوة السلفية، والذي تفرتض هذه 

الدراسة أنه يتمركز حول مفهوم "أهل الشوكة" لدى احلركة، وذلك بناء عىل أدبيات قادهتا 

املعلنة وكذلك معطيات ومشاهدات وحوارات شخصية مع قادة الدعوة، والذين رصحوا 

بأهنم يستقوا بوصلتهم السياسية بناء عىل الفكر "التيمي"1 – نسبة إىل ابن تيمية – خاصة 

موقف أهل الشوكة، الذي ظل متداوالً يف األدبيات السلفية منذ عهد اإلمام اجلويني، وما 

ترتب عليه من قبول رشعية إمامة املتغلب، وهو ما اصطبغ به ما سمي باملذهب السني بعد 

ذاك، اعتامًدا عىل اجتهادات أئمة مذاهب احلنبلية باألساس، وهو املذهب الذي تقوم عليه 

يف األعم األغلب منهجيات اجلامعات السلفية حول العامل.

مفهوم أهل الشوكة يف التراث

الرشعية  السياسة  أدبيات  يف  املحورية  املفاهيم  من  واحًدا  الشوكة"  "أهل  مفهوم  يعد 

التي تبلورت يف الرتاث السيايس اإلسالمي؛ حيث إنه يستخدم بالتبادل مع مصطلح "أهل 

تفيد  الشورى"، ومجيعها  الرأي والتدبري" و"أهل  احلل والعقد" و"أهل االختيار" و"أهل 

والتدبري،  واملشورة  الرأي  أصحاب  واألعيان  واألمراء  والوجهاء  العلامء  عىل  بداللتها 

والذين يرجع إليهم يف امللامت يف كل عرص ومرص2، وكذلك يعرفون بأهنم "أهل الشوكة 

من العلامء والرؤساء ووجوه الناس الذين حيصل هبم مقصود الوالية وهو القدرة والتمكن، 

1  حوار للباحث مع املهندس عبد املنعم الشحات أحد مسئويل الدعوة السلفية باإلسكندرية يف جلسة 
خاصة باملركز العريب للدراسات اإلنسانية عام 2012 بالقاهرة.

العامل  رابطة  املكّرمة:  )مكة  ووظائفهم  صفاهتم  والعقد:  احلل  أهل  الطريقي،  إبراهيم  بن  اهلل  عبد    2
اإلسالمي، سلسلة كتاب دعوة احلق، السنة السابعة عرشة، العدد 185، عام 1419هـ(، ص25-21.
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وهو مأخوذ من حّل األمور وعقدها"1. وبحسب معجم مصطلحات أصول الفقه )جممع 

اللغة العربية، 2003(، فإّن عبارة "أهل احلل والعقد" تطلق إطالقات ثالثة "أحدمها عام، 

املجتمع وأعيانه وذوو  قادة  والعقد هم:  احلل  أهل  العام  فباإلطالق  واآلخران خاّصان، 

الرأي يف شؤونه العامة. وبإطالق خاص - لدي الفقهاء واملتكّلمني، ويف باب "اإلمامة" 

بوجه أخص - أهل احلل والعقد: هم نّواب األّمة أو أي جمتمع أو قْطر مسلم، الذين ينوبون 

عن الكافة يف اختيار خليفة أو حاكم، ويف خلعه. ويشرتط فيهم اخلربة بام يقومون به، دون 

بلوغ مرتبة االجتهاد الفقهي، وباإلطالق األخص اآلخر - لدى الفقهاء واألصوليني - 

من  العملية  الرشعية  األحكام  استنباط  عىل  القادرون  املجتهدون  هم  والعقد:  احلل  أهل 

علم  يف  مبّينة  وصفاهتم  )اإلمجاع(،  ينعقد  رشعي  حكم  عىل  وباتفاقهم  التفصيلية،  أدلتها 

)أصول الفقه("2.

وقال اإلمام ابن تيمية يف كتابه منهاج السنة: "بل اإلمامة عندهم ]أي أهل السنة[ تثبت 

بموافقة أهل الشوكة عليها، وال يصري الرجل إماًما حتى يوافقه أهل الشوكة الذين حيصل 

بطاعتهم له مقصود اإلمامة، فإن املقصود من اإلمامة إنام حيصل بالقدرة والسلطان، فإذا 

بويع بيعة حصلت هبا القدرة والسلطان صار إماًما"3. ويكمل اإلمام ابن تيمية قائاًل: "وهلذا 

قال أئمة السلف: من صار له قدرة وسلطان يفعل هبام مقصود الوالية، فهو من أويل األمر 

الذين أمر اهلل بطاعتهم ما مل يأمروا بمعصية اهلل، فاإلمامة ملك وسلطان، وامللك ال يصري 

ملًكا بموافقة واحد وال اثنني وال أربعة، إال أن تكون موافقة هؤالء تقتيض موافقة غريهم 

1  أنور حممود زنايت، معجم مصطلحات التاريخ واحلضارة اإلسالمية )عاّمن: دار زهران للنرش والتوزيع، 
2011(، ص47.

2  يامن نوح، "أهل احلَّل والعـَقد: يف رحلة املفهوم"، مؤمنون بال حدود، 8 مارس 2018، عىل:
 https://bit.ly/2Pg41OM

3  أبو العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية 
)القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 1406هـ / 1986م(، 527/1.
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بحيث يصري ملًكا بذلك. وهكذا كل أمر يفتقر إىل املعاونة عليه ال حيصل إال بحصول من 
يمكنهم التعاون عليه؛ وهلذا ملا بويع عيل ريض اهلل عنه وصار معه شوكة صار إماًما"1.

التطبيقات املعاصرة ملفهوم أهل الشوكة لدى الدعوة السلفية

اعتمد سلفيو حزب النور وقادة الدعوة السلفية عىل مفهوم "أهل الشوكة" للتعامل مع 
الرئيس  االنقالب عىل  أعقاب  املرصية، وكذلك يف  الثورة  تلت  التي  السياسية  األحداث 
حممد مريس؛ حيث كتب يارس برهامي، أحد أهم قادة الدعوة السلفية: "ونقول: إن وجود 
ن وثبوت بيعته باالنتخابات هو وهم احللم اجلميل الذي عشناه ومازال البعض  اإلمام املمكَّ
يعيشه! يا قومنا... أليس عندكم مجيًعا - فيام أعلم - أن اإلمامة ال تثبت إال بشوكة تفرض 
يقدرون  "مرسى" ال  للدكتور  البالد مطيعني  احلقيقية يف  الشوكة  أهل  الطاعة؟! هل كان 
املال  وأهل  اإلعالم،  أجهزة  ثم  واملخابرات،  والرشطة  اجليش  كان  وهل  خمالفته؟!  عىل 
الرئيس؟!"2. وأضاف  يد  السابق يف  النظام  العميقة وأتباع  واالقتصاد، والقضاء والدولة 
ن" إنذاًرا من قائد جيشه ثم ال يقوم بعزله وإنام يطالبه  قائاًل: "هل يقبل أن يتلقى "اإلمام املمكَّ

بسحب إنذاره ومهلته، والذي ال شك فيه أنه كان غري قادر عىل عزله؟"3.

يتعلق بسلوكهم  السلفية فيام  الدعوة  به يارس برهامي يوضح بجالء بوصلة  فام رصح 
وخياراهتم السياسية؛ حيث رضب أمثلة عن عزل احلاكم عىل يد العلامء أو املفتي وتعيني 
غريه، ونقل "عن اجلويني قوله: ‘إذا جار وايل الوقت وظهر ظلمه وغشمه ومل ينزجر عن 
التواطؤ عىل خلعه ولو بشهر األسلحة ونصب  سوء ظلمه وصنيعه فألهل احلل والعقد 
احلروب’. وقال النووي يف تعليقه عىل كالم اجلويني إن نرش األسلحة حممول عىل أنه لو 

1  نفسه.
2  يارس برهامي، "عتاب هادئ لإلخوة املخالفني يف الداخل واخلارج"، جريدة املرصي اليوم، 20 يوليو 

2013، عىل:
 https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=390477

3  املصدر السابق.
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وجد مفسدة أكرب عىل بقائه، ومن ثم جيوز إذا اتفق العلامء عىل خلع حاكم إذا ظهر عدم 
قدرته عىل القيام باألحكام الرشعية"1.

فبالرغم من التطور االجتامعي والسيايس والقانوين ملفهوم الدولة يف العرص احلديث، 
فإن قادة الدعوة السلفية ال يزالون يستندون إىل فكر علامء القرن الثامن اهلجري مثل ابن 
تيمية يف تنصيب احلاكم وعزله2، فاجتهاد ابن تيمية واإلمام اجلويني وغريمها هو اجتهاد يف 
ظروف مغايرة للعصور احلالية، التي تطور فيها مفهوم الدولة وتعقدت وظائفها، واجتهاد 
العلامء يف تلك املسائل كان ألجل حداثتها عليهم يف ذلك العرص أيًضا؛ فقد صنف إمام 
احلرمني اجلويني )املتوىف: 478هـ( كتاب غياُث األمم يف التَِياث الظَُّلم من أجل بحث بعض 
املسائل املستجدة التي احتيج إليها يف وقته، مثل مسألة الوظائف السلطانية املرصودة للجهاد، 
وشغور الزمان عن األئمة، حيث ألف الكتاب خصيًصا من أجل الوزير السلجوقي نظام 
امللك يف القرن اخلامس اهلجري؛ إال أن البنية األيديولوجية للحركة السلفية املعارصة ال 
تزال تعتمد عىل النصوص عينها من ذلك الزمان البعيد، وهو ما انعكس بصورة كبرية عىل 
أدبياهتا السياسية، بالرغم مما خلفه ذلك من انقسام كبري داخل الدعوة السلفية يف أعقاب 

قيام اجليش باالنقالب عىل الرئيس مريس وفض ميداين رابعة والنهضة بالقوة3.

غري أن أزمة تطور الفكر السيايس عند السلفيني تعد انعكاًسا ألزمة أوسع لدى التيار 
اإلسالمي بصورة عامة، عندما يتعلق األمر بمحاولة صياغة نظرية سياسية حديثة مستقاة 
من األدبيات السنية؛ حيث استطاع الشيعة تطوير نظريتهم السياسية بناء عىل اجتهاداهتم 
الفقهية يف إطار املذهب الشيعي، بينام عجز منظرو أهل السنة حتى اآلن من التوصل إىل 

 ،2013 24 سبتمرب  بتاريخ  1  راجع تسجيل بالصوت والصورة خلطابه عن رشعية عزل احلاكم، نرش 
عىل الرابط التايل:

 https://www.youtube.com/watch?v=NZApCMHzExI

2  حممد بن صالح العثيمني، رشح كتاب السياسة الرشعية البن تيمية )عاّمن: الدار العثامنية، بريوت: دار 
ابن حزم، 2004(، ص53.

3  راجع املقال السابق ليارس برهامي بعنوان: "عتاب هادئ لإلخوة املخالفني يف الداخل واخلارج".
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نظرية سياسية متامسكة تستطيع أن جتمع بني كل من القيم السياسية اإلسالمية وبني الدولة 
يتعلق  فيام  متثل معضلة كربى  اإلسالمي  التيار  لدى  احلداثة  أزمة  تزال  احلديثة؛ حيث ال 
العوملة  عرص  يف  الدولة  عرصانية  وبني  السيايس  الفكري  الرتاث  بني  التوفيق  بمحاولة 
وسيطرة الغرب عىل النظام الدويل وحتكمه يف النظام املايل واالقتصادي العاملي، بام جيعل 

أزمة التنظري السيايس لدى اإلسالميني هي أزمة مزمنة ال تقترص فقط عىل التيار السلفي.

بيد أن التيار السلفي يعاين من مشكلة زائدة عن بقية احلركات اإلسالمية، مثل اإلخوان 
الغربية، ويرفض فكرة  السياسية  السلفي ظل رافًضا لألدبيات  التيار  إن  املسلمني؛ حيث 
يف  الربملان  دور  وكذلك  واختياره،  احلاكم  عزل  وآليات  السلطة،  وتداول  الديمقراطية 
باعتبار  األمام  إىل  منهم  املرحلة؛ ربام هروًبا  تلك  املسلمون  بينام جتاوز اإلخوان  الترشيع، 
ا مناسًبا كام أسلفنا. وال يزال بعض السلفيني ينظرون إىل  أهنم مل جيدوا حتى اآلن بديال عرصيًّ
املشاركة السياسية باعتبارها مثل أكل امليتة1، كام أهنم يقللون من أمهية العلوم اإلنسانية يف 
جمال السياسة وغريها؛ حيث قال يارس برهامي يف إحدى مقاالته إن "السياسة واإلدارة من 
العلوم اإلنسانية التي اخرتعها البرش باملامرسة، وليس بالشهادات والدراسات )...( وهل 
ج اخللفاء الراشدون إال يف مدرسة النبوة التي قام التعليم فيها عىل الوحي املنزل كتاًبا  خترَّ
وسنة؟! ونحن ال نعني بذلك انعدام فائدة الدراسة وعدم أمهيتها، ولكن نقول: إن علوم 
الكتاب والسنة يف حقيقتها حتقق للعقل والقلب اإلنساين أعىل مراتب اإلدراك والبصرية"2.

"مريس ليس خليفة املسلمني،  كام رصح يف حوار آخر قبيل االنقالب بثالثة أشهر أن 
وصفته اآلن "حاكم دولة مسلمة"، لكن العقد الذي بيننا والرئيس خيتلف عن العقد الذي 
يكون بني املسلمني واخلليفة، فرشوط اخلالفة أن خيتاره أهل احلل والعقد، وأن حيكم مدى 

1  د. حممد الصغري، "حزب النور وأكل امليتة"، اجلزيرة نت، 9 فرباير 2018، عىل:
 https://bit.ly/2wwJ36N

2  يارس برهامي، "السلفيون واحلداثة السياسية"، موقع صوت السلف، 19 نوفمرب 2011، عىل:
 http://www.salafvoice.com/article.aspx?a=5796&mode=r



115 ا ًمتالياة واور الؤتل السياا السفؤل  قؤاو  أفل الووتم ن وافة

حياته"1. فهنا كان رأي برهامي بأن من رشوط اخلالفة أن خيتاره "أهل احلل والعقد" وأن 

حيكم مدى حياته، فيام يبدو ثانية أنه انعكاًسا لألدبيات القديمة التي وقف االجتهاد فيها 

عند القرن السابع اهلجري، بالرغم من أن دعوته السلفية أنشأت حزًبا وفق قانون األحزاب 

املرصي، وكان يامرس السياسة بناء عىل اآللية الديمقراطية يف حقبة ما بعد الثورة وما قبل 

االنقالب، يف حني أصبحت ترصحياته بعد االنقالب وقبيل انتخابات الرئاسة التي ترشح 

هلا قائد االنقالب عبد الفتاح السييس قائاًل إنه "ال يمكن أن نختار خيار املقاطعة ألنه يدخل 

البالد يف فوىض وتصبح البلد بدون رئيس، وال يمكن أن نتبع أقوال الذين دخلوا يف رصاع 

الشائعة يف  الشخيص  التدين  نربة  ننكر  أن  يمكن  )...( ال  الدولة،  مع مؤسسات  صفري 

ذلك  بعد  ألبنائه  وتنشئته  أرسته  يف  ونشأته  الشخيص  وسلوكه  وحديثه  )السييس(  كالمه 

وهذا جانب أسايس بالنسبة إلينا"2.

وما سبق يعكس مرة ثانية قناعات القيادات السلفية يف صياغة خياراهتا السياسية، التي 

دارت بعيًدا عن قواعد الدعوة السلفية التي انقسمت مرة ثانية، حيث رصح بعض املنتسبني 

إىل الدعوة السلفية أنه من غري املقبول انتخاب رئيس قتل أبناء احلركة اإلسالمية، وقالت 

مصادر إن هناك خالًفا قائاًم داخل جملس إدارة الدعوة العام حول تأييد وزير الدفاع عبد 

الفتاح السييس أو عدمه، يف حال ترشحه لالنتخابات الرئاسية، وأن اخلالف يأيت ختّوًفا من 

غضب القواعد السلفية من تأييد مرشح ال ينتمي إىل التيار اإلسالمي"3.

1  حوار مع يارس برهامي، بعنوان: "مريس" ليس حاكاًم رشعيًّا أو خليفة للمسلمني وغري قادر عىل التدخل 
لوقف الرصاع احلايل"، صحيفة الوطن املرصية، 10 مارس 2013، عىل:

 https://www.elwatannews.com/news/details/144370

2  ترصيح متلفز لربهامي قبيل انتخابات الرئاسة عام 2014، حيشد فيه أصوات الدعوة السلفية وحزب 
النور من أجل تدعيم ترشح السييس للرئاسة، عىل الرابط التايل:

 https://www.youtube.com/watch?v=g8vubEQNsKc

3  "انقسام حاد داخل الدعوة السلفية حول تأييد "السييس" للرئاسة"، العريب اجلديد، 6 فرباير 2014، عىل:
 https://bit.ly/2wnbNzq
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ومن هنا يربز أيًضا كيفية إدارة عملية صنع القرار داخل الدعوة السلفية؛ حيث إن جملس 
أمناء الدعوة السلفية واملؤسسون هلا يتكون من ستة أشخاص، وهم: حممد عبد الفتاح أبو 
إدريس الرئيس العام، حممد إسامعيل املقدم، يارس برهامي، أمحد فريد، أمحد حطيبة، سعيد 
عبد العظيم، وقد كانوا هم املسئولني عن عملية صنع القرار داخل الدعوة السلفية، قبل 
أن يتعرضوا النقسام داخيل بسبب اختالف وجهات النظر يف التعامل مع األحداث التي 
تلت االنقالب، ومن ثم كانوا يعدون هؤالء بمنزلة "أهل احلل والعقد" وكانوا يتخذون 

القرارات املصريية ويلزمون أبناء الدعوة السلفية هبا، باعتبار أن العمل "مجاعّي"1.

أثر مفهوم "أهل الشوكة" على صنع القرار السياسي لدى السلفيني

بناء عىل أدبيات الدعوة السلفية السابق ذكرها2، يمكن أن يتبني لنا عدة مفاهيم أساسية 
يمكن اعتبارها األفكار املؤّسسة للسلوك السيايس للدعوة السلفية، وهي:

يؤدي  − ثم  ومن  السلفية،  الدعوة  لدى  ا  حموريًّ مفهوًما  يعد  الشوكة  أهل  مفهوم  أن 
إىل فهم السلوك السيايس للدعوة السلفية وبالتبعية خياراهتا السياسية؛ حيث إن تقييمهم 
لفرتة حكم الدكتور مريس بأنه مل يكن "ممكنًا" أدى إىل انحيازهم إىل صف اجليش صاحب 
القوة والشوكة يف عملية اإلطاحة به، وهو ما يفرس كذلك انحياز قادهتم إىل تأييده وحث 
القواعد عىل ذلك، فيام برروه بأن مصلحة الدعوة السلفية تقتيض ذلك، بالنظر بالطبع إىل 
قوة قائد االنقالب وما يمكن أن يفعله هبم حيث إن اعتبارهم ملفهوم القوة يفوق ويتخطى 

أي مفاهيم أخرى للقوة داخل املجتمع يف العرص احلديث.

1  راجع ترصحيات أمحد فريد أحد قادة الدعوة السلفية أثناء حثه لقواعد الدعوة السلفية بالذهاب إىل 
انتخاب السييس وعدم املقاطعة، يف برنامج لقناة اجلزيرة مبارش عىل الرابط التايل:

 https://bit.ly/2ojqNdf

2  ملزيد اطالع عىل األدبيات السياسية للدعوة السلفية، يمكن الرجوع إىل حوار مع يارس برهامي منشور 
عىل موقع صوت السلف، بعنوان: "السلفيون من املقاطعة السياسية إىل املشاركة"، عىل الرابط التايل:

 http://www.salafvoice.com/article.aspx?a=5290
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أن صفات احلاكم الرشعي يف تصورهم أن يوافقه أهل احلل والعقد وأن تكون فرتة  −
رئاسته/حكمه مدى احلياة. وقد وصف برهامي أهل احلل والعقد )أو أهل الشوكة( بأهنم 
"اجليش والرشطة واملخابرات، وأجهزة اإلعالم، وأهل املال واالقتصاد، والقضاء والدولة 
العميقة وأتباع النظام السابق"1. وهنا فإنه يسقط متاًما بيعة الشعب وينظر فقط إىل حائزي 
"القوة" من وجهة نظره يف املجتمع بمختلف أنواعها، ويستقي اجتهاده من الكتب الرتاثية 
التي حددت رشوط اإلمامة يف السابق2، يف حني أن الدولة احلديثة تنظر إىل الشعب كصاحب 
السيادة يف األنظمة الديمقراطية، وهو ما يكشف عن تناقض بني كل من الفكر واملامرسة 
للدعوة والسلفية ومن ثم ذراعها السيايس حزب النور، الذي قبل املشاركة السياسية طبًقا 
لقواعد اللعبة الديمقراطية، إال أنه يرضب بتلك القواعد عرض احلائط، باإلضافة إىل تقليله 
من أمهية الدستور الذي ينص عىل فرتتني رئاسيتني فقط مدة كل منهام أربع سنوات، ويقول 
بخالف ذلك إن الرئاسة الرشعية جيب أن تكون مدى احلياة، بالرغم من أن ذلك الرأي هو 
حمض اجتهاد من املسلمني يف وقت من األوقات، باعتبار أن األمة كانت يف ذلك الوقت 
عبارة عن "حلف من املؤمنني األحرار"3، وهو بذلك يستخدم ذلك الرشط كأحد أسباب 

تربيراته ملشاركة الدعوة السلفية وحزهبا يف اإلطاحة بالرئيس مريس.

أنه كان عاجًزا عن  − يقيَم احلاكُم رشع اهلل، وأن قبوهلم بعزل مريس كان بسبب  أن 
تطبيق الرشيعة ومل يستطع منع اخلمور وجدد ترصحيات احلانات، وتلك كانت إحدى أهم 
نقاط االختالف بني الدعوة السلفية وبني اإلخوان املسلمني، ومن ورائهم كذلك األحزاب 
السياسية وكذلك األزهر يف تفسري احلكم بالرشيعة، والتي تعد املصدر األسايس للترشيع 
طبًقا للامدة الثانية من الدستور حتى يف ظل حكم مبارك، إال أن حزب النور أرص أن يضع 

1  يارس برهامي، "عتاب هادئ لإلخوة املخالفني يف الداخل واخلارج"، مصدر سابق.
2  عبد اهلل بن عمر بن سليامن الدميجي، اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلامعة )الرياض: دار طيبة، 

1403هـ(، ص233.
3  د. حسني مؤنس، دستور أمة اإلسالم: دراسة يف أصول احلكم وطبيعته وغايته عند املسلمني )القاهرة: 

دار الرشاد، 1993(، ص121.



118 السلفية: تحوالتها ومستقبلها

املادة 219 املثرية للجدل يف الدستور، والتي كانت تفرس مبادئ الرشيعة املنصوص عليها يف 
املادة الثانية بأهنا "تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها األصولية والفقهية، ومصادرها املعتربة، 
نة واجلامعة"، وهو ما اعتربه علامء أزهريون أهنا صياغة ركيكة وغري  السُّ يف مذاهب أهل 
قاطعة، وتفتح الباب أمام اجلدل فيام يتعلق بتفسريها، إال أن احلزب أرص عىل وجودها يف 
حقبة اإلخوان وتنازل عنها بسهولة يف دستور ما بعد االنقالب، بالرغم من هتديد قواعد 
الدعوة السلفية بالتصويت بـ "ال" عىل الدستور1، بام يعكس كذلك انصياع احلزب ملوازين 
القوة التي نشأت جديًدا بعد االنقالب؛ حيث إن برهامي كذلك كان قد حصل عىل "وعد" 
بعدم حذف املادة 219 وقبل برهامي بذلك كرشط الشرتاكه يف مشهد االنقالب، حيث 
رصح قائاًل: ")النور( ظهر يف مشهد )خارطة الطريق( مع السييس، بعدما حصل عىل وعد 

من مجيع القوى املشاركة يف االجتامع عىل إبقاء تلك املادة املفرسة لـ)املادة الثانية("2.

إشكاليات تطور الفكر السياسي السلفي املعاصر

يتضح من السطور السابقة أن إحدى أهم إشكاليات تطور الفكر السيايس السلفي هو 
استقاؤه ملصادره السياسية من كتب الرتاث، والتي كتبت يف بيئات وأزمان خمتلفة، بعد أن 
تطورت العلوم السياسية وكذلك املكتسبات الشعبية تزامنًا مع تطور األنظمة السياسية، 
وبالرغم من انخراط العديد من منتسبي السلفية مؤخًرا يف جمال دراسة العلوم السياسية3، 
فإن قيادات احلركات السلفية، ومن ورائها قيادات أحزاهبا، تظل يف يد جمموعة قليلة من 
اإلسالمي  السيايس  الفكر  يف  الكربى  اإلشكاليات  إىل  كذلك  وبالنظر  السلفية،  مشايخ 

 27 مبتدأ،  219"، موقع  املادة  إذا حذفت  الدستور  "ال" عىل  بـ  بالتصويت  السلفية هيددون  "شباب    1
أغسطس 2013، عىل:

 https://www.mobtada.com/details/96684

2  "اإلخوان: وضعنا املادة 219 بالدستور إلرضاء "النور" واحلفاظ عىل قواعده الشعبية"، املرصي اليوم، 
1 سبتمرب 2013، عىل:

 https://www.almasryalyoum.com/news/details/257428

3  طبًقا ملشاهدات الباحث وكذلك أعداد امللتحقني بربامج الدراسات العليا لدراسة العلوم السياسية يف 
خمتلف اجلامعات، بناء عىل معطيات من عدد من أساتذة العلوم السياسية يف مرص.
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بصورة عامة يف خضم تعامله مع الدولة احلديثة، وعدم القدرة عىل تطوير نظرية سياسية 

إسالمية فاعلة حتى اآلن1، فإن معاناة احلركات السلفية ستكون أكرب من غريها، بالنظر إىل 

اعتامدهم عىل الرتاث السيايس القديم، وكذلك صدامهم مع عدد من املفاهيم احلديثة للنظام 

السيايس، باعتباره نظاًما علامنيًّا مدنيًّا يساوي يف احلقوق والواجبات بني املرأة واألقليات 

الدينية يف الواليات العامة وغريها، وهو ما سبب أزمات لدى احلركات السلفية مع وسائل 

اإلعالم، كام جينح النظام احلديث يف بعض الدول العربية كذلك إىل حتييد الدين عن الشأن 

العام وحرصه يف األحوال الشخصية؛ يف حني خيتار اجتهادات خمتلفة من املذاهب الفقهية 

من أجل مواكبة العرص يف قضايا األموال واملعامالت احلديثة وغريها، وصواًل حتى ملسائل 

حساسة مثل املرياث كاحلالة التونسية2، وهو ما يتطلب من احلركات السلفية أن ختتار أحد 

طريقني: إما أن تتامشى مع ذلك النظام العلامين وحتاول التوافق معه أو إصالحه كحركة 

النهضة التونسية، بام يف ذلك من خماطر الذوبان فيه وأن تفقد هويتها وأطروحاهتا القائدة 

تطبيق  إىل  العام وصواًل  املجال  الدين يف  دور  وزيادة  الرشيعة  تطبيق  تتمحور حول  التي 

اخلالفة؛ أو أن تنسحب من العمل السيايس وتعمل هي، مع احلركات اإلسالمية األخرى، 

عىل تطوير نظرية سياسية إسالمية وطرحها كبديل، مع صعوبة ذلك االختيار بام ينطوي 

عليه من كثري من املشكالت الفكرية واإلجرائية عىل حد سواء.

إليها  النظر  فيمكن  العامل،  السلفية عرب  للحركات  املتجانس  الرتكيب شبه  إىل  وبالنظر 

اجتامعي  سيايس  إطار  يف  منتظمة  غري  أهنا  من  بالرغم  للحدود،  عابرة  اجتامعية  كحركة 

1  انظر عىل سبيل املثال: احممد جربون، مفهوم الدولة اإلسالمية: أزمة األسس وحتمية احلداثة )بريوت: 
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 2014(، ص 334-267.

2  "السبيس: حسمنا املساواة باملرياث بني اجلنسني"، اجلزيرة نت، 2018/8/13، عىل:
 https://bit.ly/2DELXgA
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موحد1، كام أهنا تنتمي إىل احلركة اإلسالمية األوسع التي من ضمن أهدافها هو استعادة 
ما  تعريفه،  حول  متفق  سيايس  كنظام  طبيعتها  حول  االختالف  عن  النظر  بغض  اخلالفة 
العريب بصورة  العامل  والقيم يف  اهلوية  احلفاظ عىل  مهامًّ من مكونات جهود  جيعلها مكوًنا 
عامة، وكرس التبعية للغرب باعتبار أنه يمكن وصفها حركة يمينية حمافظة عىل صعيد املشهد 

السيايس العريب.

يتعلق  فيام  البنيوية  املشكالت  إىل  باإلضافة  بالسياسة،  السلفية  عهد  حداثة  أن  إال 
بالتوجهات السياسية للحركات اإلسالمية بصورة عامة وأزمة تعايشها مع احلداثة، جيعلها 
– إىل جانب احلركات األخرى – ترتكب أخطاء سياسية فيام يتعلق بتقدير املوقف السيايس، 
وكذلك آلية اختاذ وصنع القرار وسياسات تكوين النخب والتصعيد السيايس للمراكز العليا 
يف األحزاب، باعتبار أن املعايري األساسية يف احلركة السلفية وأحزاهبا هو التفوق يف العلوم 
الرشعية من جهة، وكذلك االعتامد عىل أهل الثقة من جهة أخرى، ما جيعلها تنتج أفكاًرا 
سياسية2 غري مناسبة للعرص ومتعارضة أحياًنا، وبراغامتية يف أحيان أخرى3. تنطلق هذه 
األفكار من حتقيق املنفعة واحلفاظ عىل الكيانات واملكتسبات حتى لو كان ذلك عىل حساب 
املبادئ السياسية، إذ إن االنحناء للقوة بات جزًءا أصياًل مكوًنا هلويتها السياسية بالنظر إىل 
سلوكها السيايس يف حقبة ما بعد الثورة املرصية، وترصحيات قادهتا املتعلقة بموازين القوة 

داخل املجتمع وتراجعها عن مطالبها السياسية أمام قوة القمع واالستبداد.

1  تتعدد التنظيامت داخل احلركات السلفية املختلفة حتى بني تلك التي تنتمي إىل تصنيف واحد، مثل 
السلفية احلركية والتي أنشأت هلا يف مرص عدة أحزاب فقط، اعتامًدا عىل مناطق نفوذها، فسلفية القاهرة 
أنشأت حزيب األصالة والفضيلة، وسلفية دمنهور أنشأت حزب اإلصالح، وفصيل من سلفية اإلسكندرية 
"البناء  "اإلصالح والنهضة"، فيام أنشأت السلفية اجلهادية التابعة للجامعة اإلسالمية حزب  أنشأ حزب 

والتنمية".
2  نواف القديمي، "اإلسالميون وربيع الثورات: املامرسة املنتجة لألفكار"، موقع املركز العريّب لألبحاث 

ودراسة الّسياسات، أبريل 2012، ص: 41، عىل:
 https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/
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3  ستيفان الكروا، "مرص: السلفيون الربامجاتيون"، مركز كارنيجي الرشق األوسط، 1 نوفمرب 2016، عىل:
 http://carnegie-mec.org/2016/11/01/ar-pub-64984
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الفصل  بالعجز عن  تزال تعاين من عيوب هيكلية متعلقة  السلفية ال  كام أن احلركات 
السلفية بمرص، عىل سبيل  للدعوة  التكوين األسايس  إن  الدعوي واحلزيب؛ حيث  بني  ما 
املثال، يفرض عىل كوادرها االنخراط بقوة داخل العمل الدعوي مقارنة بالعمل السيايس، 
بالنظر إىل أن آلية صنع القرار السيايس هي عملية نخبوية باألساس وتعتمد عىل مفهوم أهل 
احلل والعقد الذين يعقدون شورى داخل األبواب املغلقة، ثم تصدر توجيهات سياسية 
فوقية للكوادر أو )القواعد حسب تسميتهم( بتنفيذ تلك القرارات من أجل احرتام العمل 
اجلامعي بحسب تعبريات قادهتم، وهو ما أدى يف النهاية إىل سيطرة الشيوخ عىل كل من 
احلزب والدعوة عىل حد سواء وهتميش الكوادر السياسية وتعطيل عملية إفراز الكفاءات، 
وهو ما بدا واضًحا يف هوية من يصدر التوجيهات والترصحيات؛ حيث يقترص ذلك عىل 

نخبة ضيقة داخل إدارة الدعوة السلفية.

كام أن املعطيات السابقة التي متت اإلشارة إليها يف تلك الدراسة تفيد بأن مفهوم أهل 
الشوكة باعتباره مفهوًما حاكاًم عىل السلوك السيايس للقيادات يف الدعوة السلفية، قد أدى 
القرار داخل الكيان الدعوي والسيايس، وأدى إىل الرتاجع كذلك  إىل إرباك عملية اختاذ 
عن أهم املطالب السياسية نظري احلفاظ عىل الدعوة واحلزب واملكتسبات األخرى، وهو ما 
يفرغ احلزب من مضمونه كحزب سيايس من أهم تعريفاته أنه يسعى للوصول إىل السلطة، 
حيث تعترب الدعوة السلفية يف هذا اإلطار جمرد مجاعة ضغط حتقق مصاحلها عن طريق عملية 
التفاوض السيايس مع األنظمة السلطوية، ومن ثم التعايش معها يف ظل ازدواجية كبرية بني 
التشدد يف اآلراء الدينية يف الوقت الذي متارس فيه براغامتية كبرية يف اآلراء السياسية من 

أجل احلفاظ عىل مصاحله ومكتسباته املادية.
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من اإلصالحية إىل الوهابية: حتوالت الفكر 
السياسي السلفي احلديث 

امحمد جبرون1  

فالنامذج  ودينامي،  متحول  فكر  هو  تارخيي  منظور  من  السلفي  السيايس  الفكر  إن 
وعبده،  األفغاين،  كاألئمة:  اإلصالحية  السلفية  رواد  هبا  اشتغل  التي  النظرية  واملقوالت 
ورشيد رضا، ختتلف كثرًيا عن النامذج واملقوالت التي رسختها السلفية املعارصة يف نسختها 
"الوهابية". وإذا كانت حقيقة التحول يف الفكر السيايس السلفي تتساوى يف إدراكها العقول، 
وال خيتلف حوهلا اثنان، فإن فهم أرسار هذا التحول وإدراك سياقاته وتداعياته مهم للغاية؛ 
من  هو  والسياسية  الفكرية  الناحية  من  عليه  هم  ما  أن  يعتقدون  اليوم  سلفيي  من  فكثري 
الثوابت التي ال تقبل التعديل أو النقاش، يف حني يؤكد الواقع التارخيي أن هذه "الثوابت" 
هي تصورات ظرفية، مل تكن كذلك بالنسبة إىل سلفيي األمس، وأيًضا إىل سلفيي اليوم كام 
تؤكد ذلك األدلة، خاصة لدى رواد اإلصالح يف أواخر القرن التاسع عرش وبداية القرن 
العرشين، وهو ما يلفت انتباهنا إىل ظاهرة سوء فهم الذات لدى التيار السلفي، واهتاممه 
الدراسة  من  تنل حظها  مل  التي  الظاهرة  الناجية، وهي  الفرقة  بحدود ورشوط  فيه  املبالغ 

1  أستاذ باحث يف تاريخ الفكر السيايس اإلسالمي، املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين-طنجة.
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تقديم  الدراسة  والتي حتاول هذه  العربية،  الدراسات اإلسالمية واإلصالحية  والفهم يف 

جانب منها.

يمكن  عليها  واالستدالل  حتليلها  عىل  سنعمل  التي  الدراسة،  هلذه  األساس  الفرضية  إن 
إمجاهلا يف التايل: 

إن التحوالت التي مر هبا الفكر السيايس السلفي عىل مدى قرن من الزمان تقريًبا يف 

النظام  تصور  يف  وكبري  حاد  خالف  عن  بامللموس  تكشف  السيايس"1،  بـ"النص  عالقته 

هلذا  تصورمها  يف  الوهابية  والسلفية  اإلصالحية  فالسلفية  اإلسالمي،  الرشعي  السيايس 

حيرك  الذي  السيايس  الطموح  بينهام  يفرق  لكن  للتقليد،  القوي  العداء  يوحدمها  النظام 

كال منهام، فالسلفية اإلصالحية حاربت التقليد ألجل توسيع مساحة االجتهاد السيايس، 

الوهابية من  السلفية  بينام عملت  لبناء نظام سيايس حديث وديمقراطي،  الفرصة  وإتاحة 

خالل حرهبا عىل التقليد عىل استدعاء النموذج السيايس التارخيي، املستبد بشكل عام. 

وسنحاول فيام ييل بسط احلديث يف هذه الفرضية واالستدالل عليها.

السلفية اإلصالحية: حديث يف املفهوم والقضايا السياسية

إن السلفية يف السياق الثقايف العريب هي أيديولوجية إصالحية، ظهرت يف العامل العريب يف 

النصف الثاين من القرن التاسع عرش، ومتثلتها جمموعة من أعالم احلركة النهضوية العربية، 

ومن أبرزهم رفاعة رافع الطهطاوي )ت. 1873م(، وخري الدين التونيس )ت. 1890م(، 

ومجال الدين األفغاين )ت. 1897م(، وحممد عبده )ت. 1905م(، وعبد الرمحن الكواكبي 

)ت.  باديس  بن  احلميد  وعبد  1935م(،  )ت.  رضا  رشيد  والشيخ  1902م(،  )ت. 

1  نقصد بالنص السيايس املرجعية الرشعية للموقف السيايس السلفي سواء تعلقت بتأويالت وفهم معني 
لعدد من آي القرآن أو تعلقت باالستدالل بنصوص السنة وعمل السلف.
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1974م(1. تستند  1973م(، وعالل الفايس )ت.  1940م(، والطاهر ابن عاشور )ت. 

هذه األيديولوجية إىل جمموعة من القناعات واملبادئ الدوغامئية، ويف طليعتها اإليامن بأن 

هنضة األمة اإلسالمية وصالحها يف احلال واملآل يتوقف بالدرجة األوىل عىل صدق وصحة 

املذاهب  قبل  ما  إسالم  أي  الصالح؛  السلف  وجتربة  وروًحا،  ا،  نصًّ اإلسالم،  إىل  عودهتا 

الكالمية والفقهية والصوفية.

من الواضح أن هذا االعتقاد مل يكن حديًثا باملطلق، ومل يربز مع هذا العرص، بل ظهرت 

إرهاصاته األوىل -يف زمن قديم نسبيًّا- يف القرن السابع عرش، ويعترب امتداًدا العتقاد تيار 

أهل احلديث2، غري أنه شهد تطوًرا نوعيًّا مع منتصف القرن التاسع عرش، وبالتزامن مع 

حتوالت حضارية كربى، جتىل جانب منها يف حالة التدافع بني ثالثة تيارات فكرية كربى 

بالعامل العريب: التيار الليربايل، املفتون باحلداثة الغربية بكل جتلياهتا التقنية والفكرية، والذي 

بالتيار  املعجب  االشرتاكي  والتيار  احلداثة؛  هذه  أثر  اقتفاء  إىل  الدعوة  يف  أتباعه  يرتدد  ال 

النقدي للغرب، والذي يدعو لتقليد بعض الغرب دون آخر؛ والتيار التقليدي الذي كان 

حياول إبداع حداثته دون تعديل جوهري يف املوروث3.

يف  املنورة  املدينة  شهدته  الذي  الفكري  احلراك  إىل  السلفية  احلركة  أصول  نافع  بشري  الدكتور  يرجع    1
)ت.  الكوراين  حسن  بن  إبراهيم  الكردي  العامل  قاده  والذي  امليالدي،  عرش  السابع  القرن  منتصف 
1669م(، الذي كان له تأثري يف خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي من خالل جمموعة من األسامء التي تلقت 
باملدينة عن الكوراين وغريه، ومن هذه املدرسة سيتخرج حممد بن عبد الوهاب )ت. 1792م(. وهذه عىل 
العموم فرضية ال يمكن مسايرهتا إمجااًل، ذلك أن هذا امليل للتجديد والعودة إىل األصول كان ديدن كثري 
من العلامء والساسة يف مراحل خمتلفة من تاريخ اإلسالم قبل القرن السابع عرش امليالدي، ولدينا يف الغرب 
اإلسالمي عدة أمثلة من أشهرها ما قام به املنصور املوحدي يف القرن السادس اهلجري من إصالح ديني. 
انظر: بشري نافع، "السلفية: إشكالية املصطلح، والتاريخ، والتجليات املتعددة"، ضمن الكتاب اجلامعي: 
الظاهرة السلفية: التعددية التنظيمية والسياسات )الدوحة: مركز اجلزيرة للدراسات واألبحاث، بريوت: 

الدار العربية للعلوم نارشون، 2014(، ص 23-21.
2  بشري نافع، املصدر السابق، ص 19-17.

الفكر  دار  )دمشق:  إسالمي  مذهب  ال  مباركة  زمنية  مرحلة  السلفية  البوطي،  رمضان  سعيد  حممد    3
املعارص، 2010م(، ص231، 232.
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من  الكثري  واستقطبت  الناس،  من  كثرًيا  شغلت  التي  اإلصالحية  فالسلفية  ثم،  ومن 
األتباع يف أواخر القرن التاسع عرش، كانت يف العمق حالة نقدية ثورية جتاه الغرب والتقليد، 
اليشء الذي أكسبها رشعية إصالحية قوية، فالنهضة واحلداثة بالعامل العريب -من منظور 
ما  وهو  مًعا،  والتقليد  الغرب  عن  باالستقالل  مرشوطة  بل  ممكنة،  األيديولوجية-  هذه 
عكسته انتقاداهتا الالذعة لأليديولوجيات الوافدة كالليربالية واالشرتاكية، وأيًضا انتقاداهتا 

لإلسالم التقليدي يف بعده املذهبي والصويف.

إن الفكر السيايس السلفي، انطالًقا من هذا التعريف الوجيز، هو مجلة األفكار السياسية 
التي عرب عنها رواد هذا الفكر يف سياق مدافعتهم ورّدهم عىل التيارات واأليديولوجيات 
املنافسة، ويف مقدمتها األيديولوجية الليربالية. وهتم هذه األفكار باألساس قضايا الدولة 
واملواطنة؛  واحلرية؛  والشورى؛  االستبداد  قضايا  قبيل  من  السياسية،  والليربالية  املدنية 
واخلالفة. ولعل الغاية السياسية وراء هذه األفكار والقضايا هي تلمس طريق بناء نموذج 

سيايس حديث ومستقل عن املايض والغرب، ويفيد من جتربة اآلخر.

لقد وضع أسس وقواعد السلفية اإلصالحية -كام أسلفنا القول- عدد من رواد النهضة 
واإلصالح بالعامل العريب، من خالل الكتابات الكثرية التي واكبوا من خالهلا أحوال مرص 
والعاملني العريب واإلسالمي يف بداية العرص احلديث. وقد خاض هؤالء يف مواضيع شتى، 
من أبرزها قضايا احلكم، والسياسة، والدولة، واحلرية، واملواطنة... أبانوا من خالهلا عن 
منزع جديد يف الفكر اإلسالمي، خيتلف يف الكثري من قسامته وسامته عن الفكر التقليدي، 
التيار  بأفكار  ملقارنتها  متهيًدا  التيار  هلذا  السياسية  األفكار  أهم  تقريب  ييل  فيام  وسنحاول 

السلفي احلايل يف نسخته الوهابية.

يف املواطنة والحرية

إن الفكر السلفي اإلصالحي، عىل ما يبدو من خالل الكثري من نصوصه، كان منشغاًل 
صلتها  ومتتني  واإلسالمية،  العربية  الشعوب  لدى  املواطنة  فكرة  برتسيخ  كبرًيا  انشغااًل 
باألرض )الوطن(، وحاول أن يدرأ التعارض بينها وبني الرابطة الدينية، وتأصيلها رشًعا. 
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وقد تزامن هذا االنشغال مع التهديدات االستعامرية الكبرية التي عانت منها الدول العربية 
واإلسالمية رشًقا وغرًبا، ومع قدر ال بأس به من االنفتاح عىل الفكر السيايس الغريب. ولعل 
من األوائل الذين بحثوا هذا املوضوع، وأذاعوه بني العرب رائد الفكر اإلصالحي العريب 
رفاعة الطهطاوي يف كتابه املرشد األمني للبنات والبنني، الذي صدر سنة 1873م، حيث 
حاول يف هذا الكتاب بيان معنى االنتامء إىل الوطن ومقتضياته حقوًقا وواجبات، وهو أمر 
غري مألوف أو مسبوق يف الكتابة العربية قبل الطهطاوي، وكان ذلك من أثر رحلته إىل فرنسا 
ومقامه هبا مدة مخس سنوات. ومن مجيل قوله يف معنى الوطنية: "فحب األوطان وجلب 
املصالح العامة لإلخوان من الصفات اجلميلة التي تتمكن من كل واحد منهم يف مجيع أوقاته 
مدة حياته، وجتعل كل إنسان منهم حمبوًبا لآلخرين، فام أسعد اإلنسان الذي يميل بطبعه 

إلبعاد الرش عن وطنه ولو بإرضار نفسه"1.

تبعه يف ذلك عدد من أعالم اإلصالح  الباب، بل  الطهطاوي وحيًدا يف هذا  ومل يكن 
الوقائع  السلفي، ومن أشهرهم اإلمام عبده وعالل الفايس، فقد كتب اإلمام يف صحيفة 
"إنام الوطنية أن نخلص املحبة للوطن إخالًصا  1881م عن الوطنية ما ييل:  املرصية سنة 
ينبعث عنه السعي بكامل اجلهد يف التامس ما يعود عليه بالتقدم والنجاح"2. وعقد عالل 
الذايت  النقد  كتابه  يف  الوطني  الفكر  عن  للحديث  ا  خاصًّ فصاًل  1974م(  )ت.  الفايس 
)1949م(، حاول من خالله التأليف بني قوة أو روح األرض )الوطن( والنموذج النفيس 

امللهم املستمد من الدين3. 

ويتصل هبذا املوضوع )املواطنة( موضوع آخر ال يقل أمهية عنه، ويتعلق األمر باحلرية، 
املرشد  كتاب  التفصيل يف  بنوع من  الطهطاوي  فيها  بدون حرية، وقد حتدث  مواطنة  فال 

1  رفاعة الطهطاوي، األعامل الكاملة )السياسة، والوطنية، والرتبية(، ج.2، حتقيق حممد عامرة )القاهرة: 
دار الرشوق، 2011(، ص459-457.

الرشوق،  مكتبة  )القاهرة:  عامرة  حممد  حتقيق  السياسية(،  الكتابات  )يف  الكاملة  األعامل  عبده،  حممد    2
2010(، ص315.

3  عالل الفايس، النقد الذايت )الرباط: مؤسسة عالل الفايس، 2008م(، ص108، 109.



128 السلفية: تحوالتها ومستقبلها

األمني يف البنات والبنني، حيث اعتربها أحد أصول االجتامع السيايس احلديث، وقسمها 
إىل مخسة أنواع )طبيعية، وسلوكية، ودينية، ومدنية، وسياسية(. ويبدو الطهطاوي يف هذا 
التقسيم ورشحه متأثًرا باملذهب الليربايل1. ومل يكن الطهطاوي وحده يف هذا املجال بل سار 
عىل هنجه عدد غري قليل من اإلصالحيني العرب األوائل، ومن أبرزهم خري الدين التونيس 

يف أقوم املسالك2، والكواكبي يف طبائع االستبداد3. 

االستبداد والشورى

من القضايا األساسية التي اشتغل هبا الفكر اإلصالحي السلفي أواخر القرن التاسع 
عرش وبداية القرن العرشين ثنائية االستبداد والشورى، حيث أنكر بعض الرواد االستبداد 
والتفرد باحلكم، وأحلوا يف املقابل يف طلب الشورى وإرشاك األمة يف السلطة، بينام دافع 
وميزهتا  الشورى  مطلب  برشعية  إيامنه  من  بالرغم  العادل،  املستبد  فكرة  عن  البعض 

األخالقية.

وكان أول من عرض هلذا املوضوع من رواد السلفية اإلصالحية الشيخ رفاعة الطهطاوي 
يف مناهج األلباب املرصية يف مباهج اآلداب العرصية، وهو بخالف أغلب من جاء بعده مل 
ينتقد احلكومة االستبدادية، ومل يدُع إىل الشورى، وجعل السلطة العليا بيد امللك، بل أكثر 
من ذلك امتدح االستبداد، وأبرز حسناته، وجعل كل الصالحيات بيد امللك، ويف املقابل 
قرص دور املجالس اخلصوصية وجمالس النواب عىل املذكرات واملداوالت غري امللزمة والتي 
تقدم نتائجها إىل العاهل4. ولعل هذا االختيار يف فكر الطهطاوي مفهوم بالنظر إىل السياق 

السيايس الذي عاش فيه، وقربه من نظام حممد عيّل )1811-1849م(. 

1  الطهطاوي، األعامل الكاملة، ج. 2، ص505.
2  خري الدين التونيس، أقوم املسالك يف معرفة أحوال املاملك )قرطاج: بيت احلكمة، 2013(، 1/ 119.

3  الكواكبي، األعامل الكاملة، حتقيق حممد عامرة )القاهرة: دار الرشوق، 2007(، ص292.
4  الطهطاوي، مصدر سابق، ج. 1، ص. 662، 663.
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وإىل جانب الطهطاوي، وبخالف مذهبه، ظهر السيد مجال الدين األفغاين بالرشق، والذي 
جيوز اعتباره أول مناضل سيايس ضد االستبداد الرشقي، الذي اعترب هذه اآلفة أحد أسباب 
ذهاب امللك واهنيار النظام. ويف هذا السياق حرض األمة عىل مقاومة االستبداد واخلروج 
عليه، ففي نظره: "األمة التي ليس هلا يف شؤوهنا حل وال عقد، وال تستشار يف مصاحلها، 
وال أثر إلرادهتا يف منافعها العمومية، وإنام هي خاضعة حلاكم واحد وإرادته قانون.. فتلك 
أمة ال تثبت عىل حال واحد، وال ينضبط هلا سري، فتعتورها السعادة والشقاء..". إىل أن قال: 
"إن كان يف األمة رمق من احلياة وبقيت فيها بقية منها، وأراد اهلل هبا خرًيا اجتمع أهل الرأي 

وأرباب اهلمة من أفرادها وتعاونوا عىل اجتثاث هذه الشجرة اخلبيثة"1. 

وإذا كان اإلمام عبده يف موقفه من االستبداد وافق شيخه وأستاذه مبدئيًّا، وكتب هو 
اآلخر يف "حتريمه"، وأوجب الشورى عىل احلكام، واعترب -يف هذا السياق- أهل مرص، بام 
حققوه من تعلم، وبام اتصفوا به من رشد قادرين عىل املشاركة يف السلطة، وأهاًل للشورى2، 
فإنه يف الواقع آمن بفكرة املستبد العادل، وكتب يف آخر حياته مقااًل نرش سنة 1899م بمجلة 
اجلامعة التي كان يديرها فرح أنطون بعنوان "إنام ينهض بالرشق مستبد عادل"، ولعله بذلك 
عرب عن يأسه من النهضة عن طريق الشورى، وآمن بقدرة املستبد الوطني العادل عىل حتقيق 

آمال شعبه يف العدالة والنهضة3. 

ومن أشهر أعالم اإلصالح السلفي التي ظهرت يف هذه احلقبة، والتي كرست حياهتا 
الرمحن  عبد  الكبري  واملفكر  الصحفي  السيايس  االستبداد  ملناهضة  والسياسية  الفكرية 
االستبداد  حماربة  يف  الثقافية  بطولته  عىل  يشهد  وكبرًيا  غنيًّا  تراًثا  خّلف  الذي  الكواكبي، 
فكًرا وعماًل، ومن أشهر مؤلفاته يف هذا الباب كتاب طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، 
وكتاب أم القرى4. ويبدو من خالل هذين العملني مركزية االستبداد يف فكر مفكر حلب 

1  مجال الدين األفغاين، العروة الوثقى )بريوت: دار الكتاب العريب، ب. ت(، ص145، 146.
2  حممد عبده، األعامل الكاملة، م. س.، ص386-378.

3  نفسه، ص 827.
4  عبد الرمحن الكواكبي، األعامل الكاملة، مصدر سابق، 2007، ص181، 311.
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يف تفسري احلال البئيس الذي تعيشه األمة العربية واإلسالمية، وهو أصل كل األدواء. وقد 
اقرتح الكواكبي ثالثة مبادئ للقضاء عىل االستبداد، وهي عىل التوايل: الشعور العام بآالم 
شكل  أي  وتقرير  البديل،  وإجياد  له؛  املتدرجة  واملقاومة  احلرية؛  إىل  والتشوف  االستبداد 

للحكومة التي يراد أن حتل حمل االستبداد1. 

وعموًما، إن موقف احلركة السلفية اإلصالحية من االستبداد والشورى كام يتجىل يف 
النصوص التي بني أيدينا يمكن التمييز فيه بني ثالثة اجتاهات أساسية: اجتاه حيرم االستبداد 
الناس  وتنبيه  الوعي  إيقاظ  يف  وسعه  ويبذل  األمة،  منه  تعاين  الذي  الداء  أصل  ويعتربه 
النظام  إيامنه بفساد  الطريق األفغاين والكواكبي؛ واجتاه مع  إىل خطورته، وقد برز يف هذا 
يرتدد يف  بل ال  مواجهته،  األمة عن  يعرتف بضعف  فإنه  االستبدادي، ورفضه،  السيايس 
يعترب  ال  ثالث  واجتاه  النهضوية؛  وهدهتا  من  األمة  إلخراج  به  االستعانة  يف  رغبته  إعالن 

االستبداد السيايس مشكلة، وال يتحرج يف مدحه.

منهج اإلصالح السيايس وغاياته

 إن السلفية اإلصالحية يف القرن التاسع عرش مل تكتف باحلديث يف القضايا واإلشكاالت 
التي يثريها التفكري يف النهضة واإلصالح، بل جتاوزت ذلك إىل احلديث يف املنهج املؤدي 
إىل حتقيق املطالب اإلصالحية. ويف هذا الباب برزت أطروحتان يف املنهج، ال زال صدامها 
واملدخل  السيايس؛  املدخل  ومها:  اليوم،  إىل  العريب  اإلصالحي  العمل  دوائر  يف  يرتدد 
النصف  يف  اإلصالحية  غاياهتا  لتحقيق  السلفية  احلركة  سعت  فقد  والتعليمي.  الرتبوي 
الثاين من القرن التاسع عرش وفق رؤية منهجية واضحة، فمن جهة كان األفغاين رمحه اهلل 
يراهن يف حتقيق اإلصالح عىل السياسة واحلاكم، ويعمل عىل نصحه، وإقناعه بتبني برناجمه 
اإلصالحي، ومن جهة ثانية كان حيرض عىل الثورة وممارسة الضغط السيايس عىل احلكام 

حتى يذعنوا ملطالب اإلصالح. 

1  الكواكبي، طبائع االستبداد، املصدر السابق، ص300، 305.
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الدين  مجال  قواعده  وضع  الذي  والنهضة  اإلصالح  طلب  يف  املنهج  هذا  مقابل  ويف 
األفغاين، برز منهج منافس يعطي األولوية للرتبية والتعليم، ويعتربمها املدخل الرئيس ألي 
إصالح، وقد وضع أسس ومبادئ هذا املنهج تلميذ األفغاين اإلمام حممد عبده، حيث كان 
يعترب بناء األمة وتطوير كفاءاهتا واستعدادها أو ما أسامه بتكوين "الصفوة املستنرية" مقدمة 
لكل إصالح سيايس1، ومن ثم مل يكن متحمًسا للثورة العسكرية عىل نظام اخلديوي، ومل 
يؤيد ثورة عرايب )1881-1882م( عن قناعة، بل ساير أستاذه ومحاس أهله، لكنه رسعان 

ما رجع إىل منهجه اإلصالحي الرتبوي بعد فشل الثورة العرابية2.

اإلمام  وتلميذه  األفغاين  بني  اإلصالحية  املنهجية  القناعة  يف  االختالف  هذا  ظهر  وقد 
عبده يف حياة األّول؛ إذ حاول التلميذ مرة إقناع أستاذه بأمهية املدخل الرتبوي والتعليمي يف 
اإلصالح، لكن رد األستاذ كان حاساًم وقاسًيا وال خيلو من عنف، وقال له: "إنام أنت مثبط"3.

نزعة  جمرد  املرحلة  هذه  يف  السلفية  اإلصالحية  احلركة  تكن  مل  أخرى،  ناحية  ومن 
عاطفية ال تدرك مغزاها وغاياهتا، بل كانت هلا وجهة اجتامعية واقتصادية واضحة، ففي 
الغرب واالقتباس منه يف عمومه، دون متييز بني حساسياته  تقليد  بداية أمرها اجتهت إىل 
الفكرية واأليديولوجية، وغلبت عليها املعاين الليربالية أكثر من أي يشء آخر، وقد ظهرت 
هذه السمة يف أطروحات وأفكار الطهطاوي وخري الدين التونيس، لكن مع اقرتاب القرن 
التاسع عرش من هنايته وبداية القرن العرشين أخذت احلركة السلفية متيل نسبيًّا إىل تأصيل 
األفكار االشرتاكية، وقد ظهر هذا األمر بوضوح يف جمالس مجال الدين األفغاين التي حاول 
فيها نقد االشرتاكية الغربية، والتأصيل الشرتاكية إسالمية بدًءا من سرية العرب يف البداوة 
واإلسالم، واعتربها عني احلق4، وتبعه يف ذلك -وبدرجة أقل- اإلمام عبده الذي انحاز 

1  عبده، األعامل الكاملة )يف الكتابات السياسية(، ص341.
2  حممد عامرة، "دراسة يف الفكر السيايس واالجتامعي واإلصالحي لألستاذ اإلمام عبده"، ضمن األعامل 

الكاملة )يف الكتابات السياسية(، مصدر سابق، ص45.
3  عبده، املصدر السابق، ص789.

4  األفغاين، خاطرات مجال الدين األفغاين )القاهرة: دار الرشوق، 2002(، ص169-159.
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إىل العامل بفتواه الصادرة سنة 1904م يف قضية إرضاب )لفافو السجائر(، وبلغ هذا االجتاه 
ذروته مع عبد الرمحن الكواكبي الذي أضفى الطابع االشرتاكي عىل اإلسالم1. 

ما  هلا  وجتلب  االشرتاكية  الفكرة  حتاكي  كانت  الكواكبي  زمن  إىل  السلفية  الفكرة  إن 
العرب وتاريخ اإلسالم وهديه، لكنها بعد ذلك ستحاول أن  تاريخ  أدلة من  يؤيدها من 
تلميذ اإلمام عبده دور كبري يف  تستقل عنها بتصور خمتلف. وقد كان للشيخ رشيد رضا 
هذا االستقالل، فقد كتب يف اخلالفة أن البرشية بحاجة إىل إصالح روحي مدين، "ثابت 
األركان، يزول به استعباد األقوياء للضعفاء، واستذالل األغنياء للفقراء، وخطر البلشفية 
عىل األغنياء، ويبطل به امتياز األجناس، لتتحقق األخوة العامة بني الناس، ولن يكون ذلك 
إال بحكومة اإلسالم"2. فاإلصالح الذي يتطلع إليه رشيد رضا، ومعه البرشية، هو إصالح 
حيرر الناس من األيديولوجيات الليربالية واالشرتاكية، ويمنحهم نظاًما سياسيًّا حيقق هلم 
األمن واالستقرار الروحي واملادي، ولن يكون ذلك إال بنظام اخلالفة أو حكومة اإلسالم. 

قضية الخالفة

كانت قضية اخلالفة من القضايا التي شغلت اإلصالحيني األوائل، خاصة أولئك الذين 
التمييز عىل مستوى  القرن العرشين. ويمكن  التاسع عرش وبداية  القرن  عاشوا يف أواخر 

اخلطاب اإلصالحي حول اخلالفة بني اجتاهني رئيسني: 

- اجتاه يدعو إىل إصالح اخلالفة وختليصها من عيوهبا، وكان من أبرز دعاة هذا االجتاه 
بني  الذي كانت عليه اخلالفة واخللفاء من  احلال  استياءه من  الذي مل خيِف  اإلمام عبده، 
عثامن، ومل خيِف أيًضا كرهه للسلطان عبد احلميد )1876-1909م(، وبطانته، خاصة شيخ 
إصالحها  إىل  بوضوح  دعا  ذلك  مع  لكنه  1909م(،  )ت.  الصيادي  اهلدى  أبو  اإلسالم 

باستعجال يف اتساق مع احلاجات الروحية اجلديدة للمسلمني3. 

1  عبد الرمحن الكواكبي، األعامل الكاملة، مصدر سابق، ص190، 200، 232.

2  رشيد رضا، اخلالفة )القاهرة: الزهراء لإلعالم العريب، ب. ت(، ص10، 11.
3  نفسه، ص 845، 849.
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- واجتاه يدعو للتخلص منها ويطرح هلا بدائل قطرية أو قومية، ومن أبرز هؤالء املناضل 

عبد الرمحن الكواكبي، الذي وجه هلا انتقادات سياسية الذعة تتعلق بسياساهتا يف املجال 

العريب، وقدم دالئل بغضها للعرب يف كتابه أم القرى1.

وهكذا، فقد تباينت املواقف اإلصالحية السلفية من اخلالفة بني اجتاهني: اجتاه إصالحي 

يأمل يف تدارك ضعفها، واجتاه قومي عرويب يدعو إىل إقامة خالفة إسالمية عربية. 

منهج النظر الفقهي

النظرية والفقهية بمنهج يف  الناحية  تتميز من  السلفية اإلصالحية يف هذه احلقبة مل  إن 

االستدالل عىل أفكارها وآرائها بمنهج واضح ومميز؛ فال نجد، عىل سبيل املثال، يف تراث 

الطهطاوي واألفغاين وعبده والكواكبي حديًثا ذا بال يف املنهج، وحماولة لتأسيس مرجعية 

استداللية فقهية خاصة، وكان هاجسهم الكبري حتقيق االستقالل الثقايف عن الغرب، وبعث 

الثقة بنفوس العرب بمستقبل هنضوي مرشق يف ظالل اإلسالم، وهلذا نشطت يف عهدهم 

عمليات التأصيل الثقايف والديني، ورّشعوا اقتباس ما يوافق الرشيعة2.

ولعل أوىل املحاوالت السلفية التي رامت تطوير منهج النظر يف هذه احلقبة كان وراءها 

الشيخ رشيد رضا، وظهرت يف الربع األول من القرن العرشين. وقد عمل الشيخ رشيد من 

خالل حماولته هاته التي نرشهتا جملة املنار بيان أصول املنهج السلفي وحمدداته.

لقد هاجم الشيخ رشيد رضا التقليد هجوًما عنيًفا، وأبطل حجية ورشعية التمذهب 

الفقهي، ومن قوله يف سياق اهلجوم عىل أنصار التمذهب الفقهي "إن اإلسالم قبلهم كان 

منه  الناس خرًيا  القليل من  إال  فيه  يقلدهم  مل  الذي  منه يف زماهنم، وكان يف زمنهم  خرًيا 

1  حممد عامرة، "دراسة عن حياة الكواكبي وفكره" )ضمن األعامل الكاملة(، ص. 97. الكواكبي، مصدر 
سابق، ص431-423.

2  خري الدين التونيس، أقوم املسالك، مصدر سابق، ج. 1، ص98.
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فيام بعده من األزمنة التي أقامهم الناس فيها مقام األنبياء"1، ودعا يف املقابل إىل االجتهاد 
والعودة إىل نصوص القرآن والسنّة، وامتدح يف هذا السياق منهج اإلمام أمحد بن حنبل2.

فالسلفية من الناحية املنهجية-باعتبارها عودة إىل الكتاب والسنة، وإنكاًرا للمذهبية، 
ورفًضا للتقليد- يعود ظهورها بالدرجة األوىل إىل الربع األول من القرن العرشين، ويعترب 

الشيخ رشيد رضا أحد أئمتها الكبار.

وإمجااًل، إن السلفية اإلصالحية، منذ رفاعة الطهطاوي وإىل رشيد رضا مروًرا باألفغاين 
وعبده، اعتنت من الناحية السياسية عناية خاصة بالقضايا اإلصالحية الكربى التي كانت 
تشغل النخب والرأي العام العريب يف هذه املدة، ويف مقدمتها قضايا االستبداد، والشورى، 
واحلريات، واخلالفة، وكانت هبذه االنشغاالت حتاول أن تؤسس لطريق مستقل وأصيل يف 
اإلصالح والنهضة ينأى باملسلمني عن طرق الغرب ومسالكه من ليربالية واشرتاكية. ومل 
تلتفت يف هذا السياق إىل منهج النظر وقضايا العقيدة والتمذهب إال متأخرة يف الربع األول 
ضعف  اخلاصية  هذه  يؤكد  ومما  للتقليد.  مواجهتها  سياق  يف  وذلك  العرشين،  القرن  من 
يف  اإلصالحيني  من  اجليل  هذا  لدى  والسنّة  القرآن  من  الرشعية  بالنصوص  االستدالل 

إنشاءاهتم السياسية والفكرية، واالقتصار عىل أدلة عقلية ونظرية. 

كبري،  وتنويري  فكري  بنشاط  -أيًضا-  العرص  هذا  سلفية  متيزت  أخرى  ناحية  ومن 
وظهرت يف سياقها كوكبة من األعالم الكبار، ومل يظهر عليها أي اهتامم حركي.

السلفية الوهابية: النشأة واألفكار السياسية )الشورى منوذًجا(

رضا  ورشيد  وعبده  األفغاين  الكربى  مالحمها  صاغ  التي  اإلصالحية،  السلفية  إن 
أبرزها  من  والسياسية  الفكرية  التيارات  من  جمموعة  يف  عمليا  بعد  فيام  متثلت  وغريهم، 
التيار احلركي اإلسالمي، الذي ولد يف مرص مع مجاعة اإلخوان املسلمني وعدد  وأقواها 

1  رشيد رضا، حماورات املصلح واملقلد )القاهرة: دار نرش اجلامعات، 2007(، ص52.
2  نفسه، ص55.
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واإلسالمية  العربية  األقطار  جل  يف  ظهرت  التي  هلا  املقلدة  أو  هبا  الشبيهة  اجلامعات  من 

ابتداء من عرشينيات القرن املايض، ولعل يف استالم حسن البنا إدارة حترير جملة املنار بعد 

املراغي  الشيخ مصطفى  الشيخ رشيد رضا، وثناء شيخ األزهر وتلميذ اإلمام عبده  وفاة 

)ت. 1945م( عليه داللة قوية عىل هذا التحول أو التزاوج بني السلفية اإلصالحية والتيار 

احلركي اإلسالمي الناشئ حديًثا1. 

لقد تراجع احلديث عن السلفية فكًرا وممارسة بعد ظهور احلركة اإلسالمية يف خمتلف 

ربوع العامل العريب يف النصف األول من القرن املايض، واعترب الكثريون هذه احلركة وريثة 

التيار السلفي اإلصالحي، وامتداًدا نوعيًّا له، واستمر الوضع عىل هذا احلال إىل سبعينيات 

ثقايف  بمركز  املرة  السلفية، وارتبط هذه  املايض، حيث عاد احلديث من جديد عن  القرن 

جديد جغرافيًّا وعلامئيًّا وهو احلجاز، وارتبط -أيًضا- برتاث ومرجعية دينية وفكرية جديدة 

متثلت يف الشيخ حممد بن عبد الوهاب )ت. 1792م(.

من املؤكد أن هذه العودة اجلديدة للسلفية يف سبعينيات القرن املايض يف هيأهتا الوهابية 

ستتزامن مع عدد من الوقائع واألحداث التي عاشها العامل العريب، خاصة محالت االضطهاد 

عليه  أمسى  الذي  والثراء  والُوسع  عريب،  قطر  من  أكثر  يف  اإلسالميون  هلا  تعرض  التي 

إنفاقهم السخي عىل )الدعوة( يف  الوهايب، الذي جتىل بعضه يف  السعوديون محلة املذهب 

الداخل واخلارج بعد الثورة البرتولية. وقد أدت هذه العودة القوية للسلفية يف هذا التاريخ 

إىل تذكري عدد من التيارات اإلسالمية احلركية بأصوهلا القديمة، ودفعت بعضها -أيًضا- 

إىل إعادة تأويل مرجعياهتا وفق تعاليم املذهب الوهايب )التسلف(، حيث أمست يف عمومها 

1  بشري نافع، مصدر سابق، ص26، 27.
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أكثر حمافظة من ذي قبل بام يف ذلك حركة )اإلخوان املسلمني(؛ ومن ناحية أخرى أدت 
-هذه اليقظة الوهابية- إىل ظهور عدد من اجلامعات السلفية اجلديدة بكل البالد العربية1. 

إن السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا السياق، ومن منظور بحثنا: ما طبيعة الفكر السيايس 
الذي عربت عنه هذه السلفية اجلديدة؟ وما هي خلفياته؟

ربام من الصعب رصد تنويعات، وامتدادات، وخطابات احلركة السلفية يف ثوهبا اجلديد 
بعد سبعينيات القرن املايض وإىل اليوم، سواء يف جانبها السيايس أو االجتامعي أو الثقايف، 
وذلك لكثرهتا وتشعبها من جهة، وللحيز املحدود هلذه الدراسة، والفرضية التي نشتغل 
عىل  واالشتغال  االنتقائية،  من  قدر  ممارسة  منهجيًّا  يقتيض  ما  وهو  ثانية،  جهة  من  عليها 
نامذج وأمثلة تنوب عن غريها، ودالة عليها. وإزاء هذه الصعوبة، سنركز جهدنا وحتليلنا 
عىل جانب من اخلطاب السلفي، ويتعلق األمر بتصور السلفية اجلديدة )الوهابية( لقضايا 
املشايخ  من  عدد  آثار  خالل  من  منها،  وموقفها  والديمقراطية،  والشورى،  االستبداد، 
والتيارات، وذلك يف حماولة لتلمس هوية هذه السلفية اجلديدة، وإدراك املسافة التي تفصلها 

عن السلفية اإلصالحية.

لقد ظهرت السلفية اجلديدة يف العامل العريب ابتداء من سبعينيات القرن املايض يف ظل 
أنظمة شمولية، وعشائرية، وعسكرية )وطنية( تتسم باالنغالق السيايس، وحتتكر رشعية 
االنفتاح  ومطالب  الديمقراطية  مسألة  وكانت  ذلك.  يف  هلا  رشيًكا  تقبل  وال  اإلصالح، 
السيايس والتعددية واحلريات عىل رأس قائمة مطالب احلركة السياسية العربية بفصائلها 

املختلفة: إسالمية-حركية، ويسارية، وليربالية.

لقد وجدت احلركة السلفية اجلديدة نفسها مكرهة عىل االنخراط يف احلراك السيايس 
باتت  الذي  احلساس  السيايس  والدور  للمكانة  وذلك  جيري،  مما  مواقف  واختاذ  العريب، 

مكتبة  )اإلسكندرية:   ،1 العدد  مراصد،  اإلخوان، سلسلة  تسلف  متام،  28. حسام   ،27 نفسه، ص    1
اإلسكندرية، 2010(، ص10-19. مصطفى زهران، "السلفية املرصية بني واقعها ومستقبل مرشوعها 
دراسات  وقف  مؤسسات  إسطنبول:  يومنا"،  ويف  التاريخ  يف  "السلفية  حول  العاملية  الندوة  السيايس"، 

العلوم اإلسالمية، 2013، ص558، 559.  
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السلفية وزعامئها  مشايخ  من  الكثري  العربية، حيث وجدنا  السياسية  احلياة  به يف  تضطلع 
مكرهني عىل اجلواب عن أسئلة أتباعهم وحمبيهم حول رشعية استبداد األنظمة السياسية 
العربية، وقضية الشورى والديمقراطية، ورشعية الربملانات واالنتخابات، ونرشوا يف هذا 

الباب عدًدا من الفتاوى و)األحكام(، واألوراق، والرؤى. 

وما  االستبداد  -قضية  العريب  بالعامل  األوىل  السياسية  القضية  من  السلفي  املوقف  إن 
بني  التي  واألوراق  األدبيات  من  انطالًقا  وتعددية-  وديمقراطية  شورى  من  هبا  يتصل 
من  تبدو  استبدادي،  فضاء  خمتلفني:  معرفيني  نموذجني  أو  فضاءين  داخل  يتأطر  أيدينا، 
خالله الشورى آلية تقليدية يف نظام سيايس أحادي، غري تعددي؛ وفضاء ديمقراطي، تبدو 
ا للنظام السيايس اإلسالمي احلديث.  يف ضوئه الشورى مرادفة للديمقراطية، وعنواًنا خاصًّ

لقد حتدث عن الشورى، يف إطار الفضاء األول، عدد من مشايخ السلفية الكبار، من 
أبرزهم الشيخ حممد نارص الدين األلباين )ت. 1999م(، والشيخ عبد العزيز بن باز )ت. 
)ت.  النحوي  رضا  عيل  وعدنان  2001م(،  )ت.  العثيمني  صالح  بن  وحممد  1999م(، 
2015م(، وربيع بن هادي املدخيل. فبالنسبة إىل هؤالء مجيًعا، مع اختالفات طفيفة بينهم، 
تعد الشورى واجبة يف حق احلاكم، خاصة يف األمور العظام، وال يستقيم التدبري بدوهنا، 
غري أن هذا ال جيب أن يفهم منه لزومها له يف كل القضايا وبانتظام من خالل جمالس شورى 
أو ما شاهبها من هيئات، فهي ترجع، حسب حممد بن صالح العثيمني، إىل تقدير احلاكم 
الذي له حتديد موضوعها، وظروفها، ودون أن يكون هلا جملس خاص ودائم. وحتى يف 
حال وجود جملس خاص هبا، فإن احلاكم هو رئيس هذا املجلس، الذي له حق الترصف 

فيه ويف خمرجاته كيف يشاء. 

لكن مع إقرار هؤالء بوجوب الشورى عىل احلاكم يف الفضاء السيايس االستبدادي، هل 
معنى ذلك إقرارهم بوجوب عمله هبا؟ 

ينقسم هذا الفريق من السلفيني إزاء هذا السؤال إىل فريقني رئيسني: فريق يعّدها ُمعلمة، 
قراراهتا.  امتثال  احلاكم  وعىل  ملزمة،  يعّدها  آخر  وفريق  خمرجاهتا؛  تنفيذ  احلاكم  َيلزم  ال 
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متى شاء، وكيف شاء،  يامرسها  أن  له  باحلاكم؛  الشورى  تتعلق  األول  الفريق  إىل  بالنسبة 
بل  املسلمني  عموم  يعني  ال  الشورى  من  النوع  وهذا  بمقتضاها،  بالعمل  ملزم  غري  وهو 
يعني خاصتهم. ويف هذا السياق يقرر أصحاب هذا الرأي أن االنتخابات هي طريقة وثنية، 
بينهم﴾  شورى  ﴿وأمرهم  تعاىل:  فقوله  املسلمني،  شورى  خصوصية  تراعي  ال  رِشكية، 
ما ال  نخبتهم وخاصتهم، وهو  املسلمني خاصة، وبشكل خاص  يعني   ،)38 )الشورى، 
تراعيه االنتخابات العامة، التي يشارك فيها الصالح والطالح، واملسلم وغري املسلم، وهو 
أمر خمالف لرصيح اآلية. وتبًعا هلذا املوقف أو التصور يميس التحزب وتكوين الربملانات 
والديمقراطية أفعااًل حمرمة. وقد عرب عن هذا الرأي بوضوح ويف أكثر من مناسبة الشيخ 

حممد نارص الدين األلباين. 

األخرية  هذه  يعّد  بل  بالديمقراطية،  له  عالقة  ال  الشورى  من  النوع  هذا  أن  ومعلوم 
ربيع  به  رصح  ما  الرأي  هذا  عن  مقال  أوضح  ولعل  ضالل.  بعده  ما  وضالاًل  انحراًفا 
ديار  عىل  الوافدة  املحدثات  أخطر  من  "إن  فيها:  جاء  التي  رسائله  إحدى  يف  املدخيل 
اإلسالم الديمقراطية واملناداة باحلرية، التي اخرتعها مالحدة الغرب وما يتبعها؛ لزحزحة 
 اإلسالم عن سيادته وقيادته لألمة إىل ما يسعدها يف دنياها وأخراها ويرفعها إىل مكان العزة 

والقيادة والسيادة"1.

أما بالنسبة إىل الفريق الثاين الذي يعّد الشورى ملزمة، فإنه يربطها بأحكام رشعية، أو 
فتاوى تعكس حكم اهلل، ال يملك احلاكم وغريه إزاءها حق االختيار أو الرفض. وقد عرب 

عن هذا األمر بوضوح الشيخ حممد بن صالح العثيمني وآخرون2. 

1  ربيع املدخيل، »التحذير من الفتن ومن الديمقراطية ومشتقاهتا«. 
https://bit.ly/2X2udl6

2  اعتمدنا يف توثيق آراء هؤالء العلامء عىل عدد من الوثائق الصوتية املنشورة عىل اليوتيوب ويف شبكة 
اإلنرتنت والتي يمكن الوصول إليها بسهولة ومواقعهم اإللكرتونية الشخصية. راجع أيضا حممد الصالح 
 ،560 ص437،  1427هـ(،  للنرش،  الوطن  مدار  )الرياض:  الرشعية  السياسة  عىل  التعليق  العثيمني، 

561. أمحد الكاتب، الفكر السيايس الوهايب )القاهرة: مكتبة مدبويل، د.ت(، ص171-167.
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وعموًما، إن مفهوم الشورى ومداه يف الفضاء املعريف االستبدادي بالنسبة إىل هذا الفريق 
من السلفيني مناقض متاًما للديمقراطية، وال يتصل هبا، ويعكس نزعة فكرية تقليدية، تعيد 

الروح إىل األحكام السلطانية وآداهبا، وخيلو من أي حماولة إبداعية أو جتديدية. 

الديمقراطي، فقد حتدث عنها عدد من  التصوري  الفضاء  بالشورى يف  يتعلق  فيام  أما 
مشايخ السلفية ومجاعاهتا، ومن أبرزهم: الشيخ حممد الددو، والشيخ يارس برهامي، والشيخ 
عبد املنعم الشحات وآخرون كثر، أغلبهم منخرطون يف العملية السياسية ببلداهنم، فعىل 
القرآن،  التي جاء هبا  الددو نظام احلكم اإلسالمي هو الشورى  الشيخ  املثال اعترب  سبيل 
ومتثلها الصحابة وخلفاء الرسول عليهم السالم بطرق خمتلفة، ومارستها فئة خاصة مشهود 
هلا بالصالح واالستقامة نيابة عن باقي األمة، وبحسب اإلمكانيات التي كانت متاحة هلم يف 
السابق. غري أن التحوالت الكبرية التي طرأت عىل االجتامع اإلسالمي، واملحدودية التي 
بقيت عليها الشورى يف التاريخ، آليات ووسائل، دفعت النظام السيايس اإلسالمي تدرجييًّا 

نحو أفق االستبداد بخالف ما كان عليه يف بداياته. 

بقيم  واالتصال  طوياًل،  عمر  الذي  االستبدادي  النظام  هذا  من  اخلالص  إن  ثم،  ومن 
هلا  وعدَّ سواها  كام  بالديمقراطية  االستعانة  من  فيه  بأس  ال  الرئيسة،  ومقاصدها  الشورى 
الغرب، وكآلية ووسيلة سياسية جمردة عن فلسفتها، شأهنا يف ذلك شأن عدد من الوسائل التي 
استقاها املسلمون من جتارب حضارية أخرى يف زمان الرسول صىل اهلل عليه وسلم وبعده1.

كمرادف  وتقديمها  األداتية(،  )الديمقراطية  النحو  هذا  عىل  الديمقراطية  تعريف  إن 
للشورى مل يستقل به الشيخ الددو وحده، بل وجدنا مثيله عند عدد من النخب الوهابية 
احلديثة، خاصة تلك التي برزت يف اململكة السعودية وغريها مؤخًرا، من أشهر رموزها 
الرصيح  التبني  يف  يرتددوا  مل  والذين  اجلنسية،  الكويتي  اخلالق  عبد  الرمحن  عبد  الشيخ 

1  حممد احلسن الددو، "الديمقراطية عرضا عىل الكتاب والسنة" )تونس: ملتقى الفكر اإلسالمي، مجعية 
الدعوة اإلصالح، 2013(، تسجيل عىل اليوتيوب:

  https://www.youtube.com/watch?v=KLO5TnTZKx4
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والواضح لنظام الشورى بمعناه الديمقراطي، حيث أصلوا حلق األمة يف اختيار حكامها، 
وأصلوا للتعددية السياسية، واملجالس الشورية1. 

كام وجدنا املقاربة نفسها لدى جل النشطاء السلفيني الذين اضطر بعضهم إىل دخول 
البالد  وليبيا وعدد من  العريب يف مرص  الربيع  أحداث  بعد  العريب  بالعامل  السياسة  معرتك 
العربية، حيث تبنوا الديمقراطية، ورأوا فيها امتداًدا للشورى، وذلك دفاًعا عن الرشيعة، 
وألجل الديمقراطية وضدها يف اآلن نفسه، ومن أبرز هؤالء النشطاء الشيخ يارس برهامي، 

والشيخ عبد املنعم الشحات2.

ا، متثل يف إمكانية  وقد واجهت عملية التوفيق هاته بني الشورى والديمقراطية حتدًيا جادًّ
أن تأيت الديمقراطية بتيار يساري أو ال ديني للحكم ال يقيم وزًنا للرشيعة وأحكامها. وقد 
سيايس  رأي  وبلورة  التحدي،  هذا  مواجهة  خاص  بشكل  املرصيون  السلفيون  حاول 
الفتاوى  السلطة، فأخرجوا جمموعة من  السلمي عىل  السياسية، والتداول  التعددية  حول 
واألبحاث تشرتط كلها تقريًبا الرشيعة سقًفا للتعددية واحلرية، فال يمكن ألي حزب سيايس 
مهام كانت أيديولوجيته السياسية َمسَّ مصدرية الرشيعة يف الدستور، ومن ثم املس بطبيعة 
الدولة، وأقىص ما بلغته التجربة السياسية السلفية يف هذا اجلانب، والتي جتلت بشكل رئيس 
حتت  وممارستها  بالديمقراطية  القبول  هو  )2011م(،  يناير  ثورة  بعد  املرصية  الساحة  يف 

سقف الرشيعة3.

وإىل جانب املقاربتني السالفتني، اللتني استأثرتا بمعظم الفكر السيايس السلفي بالعامل 
العريب، واللتني قاربتا الشورى كآلية تقليدية داخل نظام سيايس استبدادي، أو كمرادف 

1  عبد الرمحن عبد اخلالق، الشورى يف ظل نظام احلكم اإلسالمي )الكويت: دار القلم، 1997(، ص35. 
أمحد الكاتب، الفكر السيايس الوهايب، ص229-225.

2  حممد أبو رمان، السلفيون والربيع العريب )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2013(، ص137-
.141

3  يارس برهامي، "هل الديمقراطية حالل أم حرام"، تسجيل عىل اليوتوب.
 (https://www.youtube.com/watch?v=PPftk_kO08Y)، 28/07/2018.
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إسالمي  سيايس  لنظام  نظَّرت  ثالثة  مقاربة  توجد  تعددي،  سيايس  نظام  يف  للديمقراطية 
خالص، كنظام شوري، تعددي، غري تقليدي، لكنه غري ديمقراطي يف اآلن نفسه، وحاولت 
هذه املقاربة أيًضا إجياد عدد من الفوارق املميزة هلذا النظام، فالشورى لدى هذا التيار من 
استدالاًل  املعنى  هذا  عىل  استدل  من  أبرز  ومن  اخلاص1.  املسلمني  حكم  نظام  السلفيني 

عميًقا وحديًثا وطوياًل الدكتور عطية عدالن يف األحكام الرشعية للنوازل السياسية2. 

الشورى وما وراءه من قضايا  انطالًقا من مفهوم  الوهايب،  السيايس  الفكر  إن  وإمجااًل، 
ومسائل، يتميز بالتنوع واالختالف. ويمكن التمييز فيه بني ثالثة تيارات رئيسة: تيار تقليدي 
يستعيد األدبيات السلطانية يف هذا الباب وال خيرج عنها يف الغالب األعم؛ وتيار توفيقي حياول 
أن جيمع بني اخلصوصية اإلسالمية املعرب عنها بالشورى والديمقراطية الغربية؛ وتيار حتديثي 
حياول أن ينظر لنظام شورى إسالمي ينأى بنفسه عن االستبداد والديمقراطية، وحياول أن 

خيط مسلًكا أصياًل مستقال عنهام، ولو أن خياالت الديمقراطية تداعبه وحتدد آفاقه.

خامتة: استنتاجات أساسية

إن هذه الوقفة الرسيعة مع بعض مالمح الفكر السيايس السلفي يف نسختيه اإلصالحية 
والوهابية سمحت لنا باستخالص جمموعة من االستنتاجات املهمة، من أبرزها:

- إن السلفية اإلصالحية استهدفت التقليد يف مجيع جتلياته، واهتمت ببيان بعض أسباب 
التخلف، غري أن اهتاممها كان أكرب باالجتهاد، وإنتاج توافقات إسالمية مع العرص، وبالتايل 
أكثر،  اإلسالميتني  واإلرادة  العقل  حترير  منها  الغاية  كانت  لألصول  العودة  إىل  فدعوهتا 
وليس االرتباط بمرحلة زمنية )زمن السلف الصالح(، وهو ما جتىل يف كثري من االجتهادات 
اإلصالحية، فسلفية اإلمام عبده عىل سبيل املثال مل متنعه من اإلدالء بآراء تقدمية ال زالت 

1  حسن الكتاين، األجوبة الوافية عن األسئلة الزكية يف العذر باجلهل، )مرقون(، ص46.
للحقوق  الرشعية  اهليئة  منشورات  )القاهرة:  السياسية  للنوازل  الرشعية  األحكام  عدالن،  عطية    2

واإلصالح، دار اليرس، 2011(، ص223-190. 



142 السلفية: تحوالتها ومستقبلها

ضعف  يف  أيًضا  وجتىل  والتربقع،  املرأة  حجاب  يف  رأيه  قبيل  من  اليوم  إىل  اعتبار  موضع 
استعامل النصوص الرشعية يف كثري من املسائل السياسية واالكتفاء باالستدالالت العقلية.

غري  تضييًقا  عليه  وضيقت  التقليد،  استهدفت  األخرى  هي  الوهابية  السلفية  إن   -
مسبوق، واستعملت يف هذا السياق دعوى العودة إىل األصول من الكتاب والسنّة وجتربة 
السلف الصالح. غري أهنا، وبخالف السلفية اإلصالحية، مل تفد من هذه الدعوى يف تقديم 
تارخيية  نامذج  استدعت  ما  بقدر  والنهضة،  التحديث  أسئلة  تقدمية وحتررية عن  إجابات 
إىل  الكبرية  تلبي حاجتها  والتقدم. وحتى  التحديث  أسئلة  كإجابة عن  املرجعي(  )الزمن 
هذا التاريخ الذي يقتضيه الراهن وسعت من طلبها وبحثها عن النصوص واآلثار، ومن 
الكثري من  بيان خصوصية  بدل تشجيعها لالجتهاد وتوسيعه، من خالل االجتهاد يف  ثم 
اآلثار، وجدناها تقوم بخالف ذلك، تضيق عليه، وتوسع االستدالل بالنصوص، وتضفي 

عليها طابع العمومية.

فالسلفية  ا،  قويًّ اتصااًل  بالواقع  اتصلتا  بينهام-  اجلوهري  الفارق  السلفيتني -مع  إن   -
عرش  التاسع  القرن  من  الثاين  النصف  يف  مرص  بأجواء  شديًدا  تأثًرا  تأثرت  اإلصالحية 
وبداية القرن العرشين، وأجواء االنفتاح والرصاع الثقايف الذي كانت تعيشه، وظهر ذلك 
يف السقف الديمقراطي املحدود مثاًل بالنسبة إىل رفاعة الطهطاوي، وحديث اإلمام عبده 
عن املستبد العادل، واليشء نفسه نلحظه يف السلفية الوهابية التي تأثرت بأجواء احلجاز 
واململكة العربية السعودية إمجااًل يف عقدي السبعينيات والثامنينيات من القرن املايض، التي 
أورثتها بعض سامت االنغالق واجلمود، وتأثرت أيًضا بأجواء ما بعد الربيع العريب التي 
تدفع هبا دفًعا إىل مزيد من االنفتاح واحلداثة، وأحياًنا بشكل متطرف كام حيصل اليوم يف 

اململكة العربية السعودية.

- إن السلفية يف كلتا احلالتني هي أيديولوجية تارخيية وإصالحية تقدم تأوياًل لإلسالم 
موافًقا للطلب املوضوعي، وليست منظومة ثابتة وجامدة، فالتنويعات واالختالفات الكثرية 
بني مدارسها وتياراهتا يف األمس واليوم تؤكد هذا املعنى الواقعي، وهي مرشحة مع مرور 
الوقت وتغري الظروف من حوهلا لتأخذ أشكااًل من املرونة والتوافق مع العرص بام حيفظ 
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روح اإلسالم ورسالته األخالقية السامية، ولعل أقوى دليل عىل هذا االستعداد حتوالت 
املوقف السيايس السلفي بعد الربيع العريب، والتي يشكل زعيم حزب النور السلفي يارس 

برهامي مثااًل نموذجيًّا له. 

 





الدولة يف املخيال السلفي املعاصر 
حتوالت الفكر السلفي يف مصر جتاه مفهوم الدولة قبل 

الثورات وبعدها 

محمد توفيق1

مل يكن السلفيون يف مرص بمختلف تياراهتم، بخالف التيار السلفي املدخيل/ اجلامي، 
يستقبلون الدولة احلديثة مفاهيميا بوصفها كياًنا رشعيًّا معترًبا ضمن منظومة املفاهيم والعقائد 
املقبولة لدهيم، وذلك حتى حلظة والدة ثورات الربيع العريب، حيث كانت أدبيات السلفيني 
قبل الثورات تنّظر لصورة من الصور الكالسيكية عن نموذج احلكم النبوي ونظم اخلالفة 

األربعة األوىل2 وبعض النظم السياسية التالية هلا؛ كوهنا النامذج املرجو عودهتا وتطبيقها. 

حيث  العريب،  الربيع  حلظة  حتى  السلفية  األدبيات  يف  قائمة  التصورات  هذه  وظلت 
اضطرت التيارات السلفية حينها إىل إعادة التفكري يف الدولة سياسيًّا واجتامعيًّا، وانتقلت 
من مساحة فكرية ترفض متاًما املامرسة السياسية احلديثة وفق القواعد الديمقراطية الغربية 

1  باحث وكاتب، مسؤول حترير املوقع اإللكرتوين ملركز نامء للبحوث والدراسات.
2  وهي خالفة أيب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان وعيل بن أيب طالب، ويمكن وفق 

الشائع اعتبار خالفة عمر بن عبد العزيز خامسة األربع الراشدة.
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واالنتخابات  السياسة  األحزاب  حيث   ،)Modern state( احلديثة  الدولة  وممارسات 
الترشيعية والربملانات، إىل مساحة تنّظر ملرشوعية ذلك.

والتحليل  التفكيك  تتطلب  ظاهرة  اعتبارها  يمكن  التي  املفارقة  تظهر  بالتحديد  هنا 
والتفسري، إذ متثل حتوالت السلفيني الفكرية واملفاهيمية جتاه الدولة احلديثة، يف هذه احلالة، 
عن  فضاًل  والتحول،  التغري  ومسارات  واملحددات  العوامل  من  ومركًبا  معقًدا  نموذًجا 
العمل عىل رصد هذه  فإن  ثّم  ذاهتا، ومن  السلفية  احلالة  تصنيفات  يشوب  الذي  التعقيد 
التحوالت وتفكيك هذه العوامل واملحددات من الرضورات البحثية التي ينبغي العناية 

هبا لداريس احلالة السلفية بشكل عام، والسلفية املرصية بشكل خاص.

تزداد هذه احلالة تعقيًدا بمواقف السلفيني يف مرص بعد انتكاسة الثورة املرصية واالنقالب 
ا أمام  العسكري يف الثالث من يوليو 2013م، حيث افرتقت التيارات السلفية افرتاًقا حادًّ
باالستقطاب  أكثر  السلفية  اخلريطة  تعقدت  ثم  االنقالب،  من  األخالقي  املوقف  اختبار 
أغسطس   14 يف  والنهضة  العدوية  رابعة  اعتصامي  فض  أعقاب  يف  السلفي   - السلفي 
2013م، وتعقدت معها خريطة املفاهيم املتعلقة بـ"الدولة احلديثة"، ورؤية بعض التيارات 
للثوابت والرضورات التي ينبغي احلفاظ عليها واملعايرة من خالهلا يف ممارساهتا السياسية.

كمون ما قبل الثورة: السلفيون واالنكفاء السياسي

السلفية  للتيارات  واضح  سيايس  كمون  حالة  املرصية  الثورة  قبل  ما  سنوات  مثلت 
غري اجلهادية كافة، واملقصود هنا هو السيايس ممارسة؛ أي املشاركات احلزبية والربملانية، 
وكانت  الثورة.  قبل  مبارك  نظام  به  يسمح  كان  وما  املدين  واملجتمع  النقابات  ونشاطات 
من  هلم،  مناسبة  ليست  احلداثية  السياسية  املامرسة  بأن  حينها  السلفية  التيارات  قناعات 
الناحية الرشعية، كإسالميني هلم تصور حمدد لطبيعة السياسة واملامرسة السياسية وفق قيم 
وتصورات أدبيات السياسة الرشعية املرجعية لدهيم، وكانوا وقتئذ يملؤون احليز احلركي 
املجتمعي املتاح يف توسيع دوائر تأثريهم الدعوي واالجتامعي التكافيل، سعًيا لبلورة نموذج 
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لتطبيق  األمثل  النموذج  السلفي  املخيال  يف  يساوي  الذي  السلفي  التدين  لنمط  تروجيي 
ا وجمتمعيًّا. الرشيعة فرديًّ

وإذا اعتربنا نقطة بداية رصدنا ملاهية السيايس، وبالتايل املوقف جتاه الدولة احلديثة، يف 
العقل واملامرسة السلفية هي منذ مطلع األلفية الثانية إىل ما قبل ثورة يناير بقليل؛ فإننا سنجد 
املدخلية  السلفية  باستثناء  السلفية،  السياسية  احلالة  طبيعة  عن  معرًبا  مستقياًم  بيانًيا  خطًّا 
املدجنة واملوظفة سياسيًّا من النظام، حيث كان نشاط السلفيني املستقلني سياسيًّا منعدًما 
النشاطات االجتامعية  البعض منهم غري ظاهر يف  إذ كان  بانعدام وجودهم أصاًل وقتئذ، 
والدعوية التقليدية، كمحمد يرسي سالمة وحسام أبو البخاري، حني كان األول جيوب 
عدة بالد لطلب العلم، ثم انشغل بعدد من املرشوعات التحقيقية الرتاثية. بينام كان نشاط 
أبو البخاري بارًزا يف هذه الفرتة وحتى ما قبل الثورة بعدة سنوات يف املنتديات اإلسالمية 
املعنية باملناظرات مع املنرّصين بجانب عمرو بسيوين وغريهم ممن خفت نجمه بعد انحسار 
موجة املنتديات. كام كان ألمحد سامل وخالد هباء وحممد عبد الواحد نشاط عرب املنتديات 

الفقهية والعقدية والفكرية يف ذات الفرتة.

واالجتامعية  الدعوية  األعامل  عىل  مقترًصا  كان  فقد  التقليدية  السلفية  نشاط  أما 
الرشعية"،  و"اجلمعية  السنة"  أنصار  "مجاعة  مساجد  بعض  يف  واملتمركزة  الكالسيكية، 
وبعض املساجد األهلية األخرى، حيث يركز هؤالء عىل دفعات الوعي العقدي يف خطب 
يف  املعروفة،  السلفية  املدونة  لكتب  رشوًحا  تتضمن  التي  األسبوعية  والدروس  اجلمعة 
واملرشوعات  واملساعدات  االجتامعية  اخلريية  اجلهود  وبعض  والسلوك،  والفقه  العقائد 
الطبية التي تستهدف بصورة أساسية الطبقات الدنيا واملتوسطة. ثم مع والدة الفضائيات 
اإلسالمية، كالرمحة والناس واحلافظ، التي غلب عليها املزاج السلفي؛ صعد سلفيو هذا 
السلفي  املزاج  هذا  تغليب  رغبة يف  النظام،  من  بقبول سكويت  القنوات،  منابر هذه  التيار 
التقليدي عىل الصعود السيايس اإلخواين وقتها، خاصة بعد انتخابات الربملان يف ٢٠٠٥م.

ما  لطبيعة معتقدهم جتاه  تفاعل سيايس مغاير  أي  املدخلية وقتها  السلفية  يبد رموز  مل 
يسموهنم "والة األمور"، وهم رؤساء وملوك وأمراء الدول، حيث يمكننا أن نوجز النمط 
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السيايس لدى السلفية املدخلية بمعادلة مفاهيمية وصفية ترى أن فعلهم السيايس ساكن، 
والذي هو باملعنى االصطالحي معدوم، وباملعنى العقائدي إرجائي، بينام خطاهبم السيايس 
ذو ضجيج، أو باألحرى أقرب ما يكون إىل الظاهرة الصوتية1، وهي مقولة معربة إىل حد 
ديناميكي  فعل  أي  يبدون  ال  السياسية  املامرسة  مستوى  عىل  املداخلة  أن  تعني  إذ  كبري، 
حقيقي، بينام حيشدون يف خطاباهتم ودروسهم الكثري من "الضجيج" الكالمي حول مسائل 
سياسية تصب جلها يف اجتاه واحد وهو وجوب طاعة والة األمور، والذين هم يف معجمهم 

يساوون الرؤساء وامللوك احلاليني.

كحكم  املعارصة،  السياسيَّة  املضامني  أغلب  بحث  يف  املدخلية  السلفية  انخرطت 
وهذا  الرشعية.  الوجهة  من  كان  وإن  واملعارضة،  واإلرضابات  واملظاهرات  االنتخابات 
فضاًل عن اشتباكها الواقعي يف الدفاع عن احلكام، والرد عىل الشبهات ضدهم، وإبداء الرأي 
يف األحداث السياسيَّة الكربى، إما دفاًعا أو قطًعا للطريق عىل احلركيني اخلوارج، بحسبهم.

م امَلداخلة رؤية إصالحية يف الشأن السيايس، مفادها أن الصرب عىل جور احلكام خري  ُيقدِّ
من اخلروج عليهم، وأن حكم الظامل أربعني سنة خري من يوم بال حاكم. ويعتقد املداخلة 
أن هذا كفيل بزوال رش احلاكم إما بموته، وإما هبدايته، فإن قلوب احلكام بيد اهلل يقلبها كام 
يشاء. ويعتمد املداخلة يف ذلك عىل عدة نصوصية، من بعض اآليات واألحاديث، وكثري 
من آثار أهل احلديث واحلنابلة. إال أن الرؤية املذكورة تفرتض أنه ال سبيل بني الصرب عىل 
احلاكم واخلروج عليه. بمعنى أهنا ترى شعًبا من اإليامن، كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
والنصح، مضادة للصرب، بام يضّيق أي أفق لالشتغال السيايس؛ ألنَّه ال معنى الشتغال سيايس 
ليس فيه جمال إلبداء النصح وإنكار املنكر. وهذا يعطل، فعليًّا، مجيع املضامني السياسيَّة التي 
وردت يف الرشيعة، وجتعلها خاصة بمورد واحد حيصل بوضع احلاكم، ثم ال يتم تشغيله 
مرة أخرى إال بموته. حيث تستند السلفية املدخلية عىل قاعدة "كام تكونوا ُيوىلَّ عليكم"، 

 1  "Their political actions are quiet, but their political voice is loud". Jacob Olidort, "The
 Politics of Quietist Salafism" (The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic
World, analysis paper No. 18, February 2015), 4.
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والتي تستلزم بالرضورة عمليًّا أنه ال فائدة من ممارسة االحتساب السيايس، وال البحث يف 
أي شأن سيايس؛ ألن ذلك يمثل افتئاًتا عىل احلاكم، وخمالفة لنصوص السمع والطاعة، وأن 
السبب الرئييس جلور األئمة وظلمهم هو أهنم نتائج أمتنا، الواهنة الفاسدة، واحلل الصحيح 
هو معاجلة البدن كي يصح الرأس، فالرأس نابع من فسادنا ورشورنا. إننا وبكل وضوح 
يمكن أن نصف هذه القاعدة بأهنا قاعدة سياسية تارخيية، ليست مستندة استناًدا كليًّا إىل 
، وإن كانت ذات صبغة نصوصية، بطريقة أو بأخرى، لكن املضمون الذي فيها له  النصِّ
طابع سيايس. هذه القاعدة ليست ثابتة بإسناد واحد صحيح أو حسن عن النبي صىل اهلل 
عليه وسلم، بل هي حديث ضعيف منقطع، وهي واقعة يف كالم بعض العلامء، ممن ليس 
كالمه من جنس احلجة الرشعية. أما البحث املضموين فيها؛ فهي جمرد استقراء ظني ناقص، 

ليس مطرًدا، بل ليس أغلبيًّا. واالستقراء يدلُّ عىل خالف هذه القاعدة1.

فيام يتعلق بالسلفية احلركية؛ فعىل الرغم من أهنا داخلة يف وصف "االنكفاء السيايس" 
نشاًطا  أكثر  كانت  فإن ممارستها عىل األرض  الثورة،  قبل  السلفية  احلالة  الذي غلب عىل 
وعمًقا أيديولوجيًّا عن باقي التيارات السلفية غري اجلهادية، حيث كانت قياداهتا وقواعدها 
نشطة حركيًّا يف العمل الدعوي واالجتامعي، هذا فضاًل عن بروز جهود تنظريية ملختلف 
هي  السلفيون  عليها  التي  املرحلة  بطبيعة  ستعترب  والسياسية؛  والرشعية  الفكرية  القضايا 

املامرسة الفكرية والسياسية األهم واألبرز يف الفضاء السلفي.

باستقراء ما نرش، صوتيًّا ومقروًءا، لرموز السلفية احلركية؛ نرى أن ثمة اعتقاًدا واضًحا 
بعدم رشعية الدولة الوطنية احلديثة، من منطلق رشعي قطًعا، ومناط نزع الرشعية بصورة 

أساسية كوهنا حتكم بالقوانني الوضعية املخالفة للرشيعة اإلسالمية. 

املعارص  السلفي  اخلطاب  يف  نقدية  قراءة  السلفية:  بعد  ما  بسيوين،  وعمرو  سامل  أمحد  من:  بترصف    1
)بريوت: مركز نامء للبحوث والدراسات، 2015م(، ص49-496. وانظر ملزيد توثيق لكالمهم: عبد 
املالك رمضاين اجلزائري، مدارك النظر يف السياسة بني التطبيقات الرشعية واالنفعاالت احلامسية )القاهرة: 
دار الفرقان للنرش والتوزيع، 2009م(. وانظر: صالح عبد اهلل الفوزان، "واجبنا جتاه والة األمر والعلامء"، 
حمارضة مسموعة ومفرغة عىل موقعه الرسمي. وانظر: حممد سعيد رسالن، "وجوب طاعة أويل األمر"، 

حمارضة موجودة يف موقعه الرسمي.
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أبرز منظري وقيادي سلفية اإلسكندرية  برهامي، وهو  يارس  يذكر  املثال،  فعىل سبيل 

وحزب النور، أنه ينبغي للمسلم أن حيتكم إىل من حيكم بالرشيعة ال إىل املحاكم الوضعية 

التي حتكم بالقوانني البرشية، وال جيوز له التعامل مع تلك املحاكم إال إذا اضطره خصمه إىل 

ذلك وبات ثمة رضر قد يقع عليه من ظلم خصمه له، فههنا فقط يمكن للمسلم أن يتعامل 

ا مع هذه املحاكم لدفع الرضر عن نفسه ال رًضا بقوانينها. ولو كان له حق عند أحد  مضطرًّ

وال يمكنه أخذه إال عن طريق هذه املحاكم الوضعية؛ فيمكنه االحتكام إليها رشيطة أن 

يأخذ فقط حقه الرشعي، ولو حكمت له هذه املحكمة الوضعية بأكثر من حقه ما جاز له 

أخذ الزيادة والرضا هبذا احلكم1.

وينص برهامي عىل أنه "يف الدول التي تنص دساتريها عىل أن الرشيعة اإلسالمية هي 

املصدر الوحيد أو الرئييس للترشيع، بحيث يعد ما خالفها باطاًل، يستطيع الشخص املضطر 

الرشيعة  خيالف  بكونه  الرشيعة  خيالف  قانون  أي  يف  يطعن  أن  املحاكم  أمام  الوقوف  إىل 

امللزمة، ومن حق القايض كذلك أن يرفض احلكم بمخالفة الرشيعة ويرفع األمر إىل املحاكم 

الدستورية إلبطال هذه؛ رفًعا للحرج عن املسلمني يف وجود أمثال هذه املواد"2.

اعتباره رؤساء اجلمهورية، مبارك واملجلس  برهامي بصورة واضحة عدم  كام يرصح 

السياق  يف  ويعتربهم  رشعيني،  أمر  والة  يليهم،  ومن  منصور  وعديل  ومريس  العسكري 

دون  القانون  إياه  أعطاهم  ما  فقط3، هلم  برؤساء مجهورية  احلداثي موصوفني  الدستوري 

صبغ منصبهم بصبغة رشعية.

1  انظر تفصيل ذلك يف أهم كتب يارس برهامي، املنة رشح اعتقاد أهل السنة )اإلسكندرية: دار اخللفاء 
الراشدين، 2006م(، ص 177 -187.

2  املصدر السابق.
اإلخوان  ومجاعة  املقصود  عبد  حممد  كالم  عىل  برهامي  يارس  الشيخ  وتوضيح  "تعليق  فيديو:  انظر    3

املسلمني" عىل الرابط:
 https://www.youtube.com/watch?v=Rulvnyx7Dts.
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برهامي:  يقول  للسلفيني  السيايس  لالنكفاء  وتربيره  السيايس  العمل  توصيفه  ويف 
األحزاب  وإنشاء  االنتخابات،  يف  املشاركة  جمرد  هو  هل  السيايس؟  بالعمل  املقصود  "ما 
واجلمعيات، والقيام باملظاهرات، وإصدار البيانات، وعقد الندوات واملؤمترات، واللجوء 
إىل املحاكم من أجل انتزاع بعض احلقوق املضيعة التي يتم التحايل عليها يف هناية األمر؟ 
أو  االعرتاض  من  كنوع  املتبعة  األساليب  هذه  عن  اإلعراض  أليس  الفرضية  هذه  وعىل 
التحفظ أو املامنعة، هو يف حد ذاته يف عرف السياسيني نوع من املشاركة السياسية بكشف 

الواقع وتعريته وحرمانه من الصبغة الرشعية؟ أعني الرشعية الدينية اإلسالمية"1.

وال ختتلف مواقف باقي رموز سلفية اإلسكندرية عن موقف يارس برهامي، حيث نجد 
تقريرات مشاهبة جتاه الدولة احلديثة والديمقراطية والربملانات عند أمحد فريد2 وسعيد عبد 
العظيم3، بينام يغيب صوت الشيخ حممد إسامعيل املقدم والشيخ أبو إدريس عبد الفتاح، 
نظًرا إىل اهتاممات األول الرشعية والفكرية، وندرة كتابات ومشاركات الثاين بشكل عام. 
وكذلك نجد موقف رموز الصف الثاين، كعبد املنعم الشحات وعيل حاتم وهيثم توفيق، 
يكادون  وال  اإلسكندرية،  السلفية  الدعوة  لقيادات  عمًرا  األصغر  الوجه  يمثلون  حيث 
املؤسسني،  الكبار  األربعة  خط  عن  والسياسية  والعقدية  الفكرية  تقريراهتم  يف  خيرجون 

برهامي واملقدم وعبد العظيم وفريد.

قضية  من  موقفهم  تثبت  مكتوبة  أدبيات  وجود  فيندر  القاهرة؛  سلفية  إىل  بالنسبة  أما 
تتفق وموقف  كثرية  فيه نصوص  املرتوك  الصويت  الرتاث  لكن  احلديثة،  الدولة  مرشوعية 

1  "جمموع مقاالت الشيخ يارس برهامي"، مقال: "حوار موقع إسالم أون الين مع الشيخ يارس برهامي" 
)اإلسكندرية: األمل للطباعة والنرش(، ص412 -413.

2  انظر ترصحياته حتى بعد الثورة يف جريدة الرشوق، عدد اخلامس من مارس 2011م.
3  انظر كتابه: الديمقراطية ونظريات اإلصالح يف امليزان )اإلسكندرية: دار اإليامن، 2004م(. وكذلك 
جيتمع  أن  املفارقات  من  كانت  بل  السلفية،  الدعوة  باسم  الناطقة  الفتح  جريدة  يف  الثورة  بعد  مقاالته 
والثاين  الديمقراطية،  أوجه حتريم  فيه  يرى  العظيم  لعبد  الصفحة من اجلريدة مقاالن، أحدمها  يف ذات 
السياسية  ملفاهيم  كتقريب  السلفي  للقارئ  تصلح  توعوية  ألرضية  مايض  الفتاح  عبد  الدكتور  تأسيس 

والعمل الديمقراطي!
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سلفية اإلسكندرية يف اإلطار العام النازع لرشعية الدولة احلديثة املتحاكمة لغري الرشيعة، 
برشكية  اعتقاده  واخلاصة  العامة  دروسه  يف  كثرًيا  املقصود  عبد  حممد  الشيخ  عن  ويتواتر 
املجالس النيابية واملامرسة الديمقراطية1، وكذا الشيخ فوزي السعيد، بينام مل يعرف بصورة 
واضحة موقف الشيخ نشأت أمحد، وإن كان يف غالب األمر سيكون متوافًقا مع باقي تيار 
سلفية القاهرة طاملا مل يرصح بمخالفتهم، وهو تقليد معروف داخل املامرسة املعرفية السلفية.

السلفية الرسورية يف مرص2، ومنابرها  املمثل األبرز للنسخة  أما سلفية دمنهور، وهم 
العريب  واملركز  السعودية،  يف  البحثي  ومركزها  البيان  جملة  يف  املتمثلة  النشطة  اإلعالمية 
السياسية  الناحية  من  نشاًطا  األكثر  املجموعات  فهي  القاهرة؛  يف  اإلنسانية  للدراسات 
والفكرية يف بعدها التنظريي واإلعالمي، حيث كانت جملة البيان وتقريرها االسرتاتيجي 
لكافة  واألبرز  األهم  والسيايس  الفكري  املعني  هي  العريب،  املركز  وإصدارات  السنوي، 
للكتاب  الدويل  القاهرة  معرض  إبان  بقوة  املالحظ  من  وكان  احلركية.  السلفية  قطاعات 
أمهية جناح املجلة لرواده السلفيني، حيث كانت الفرصة الوحيدة لكافة السلفيني احلركيني 
وقطاع من السلفيني التقليديني لالشرتاك السنوي يف أعداد املجلة واحلصول عىل تقاريرها 

االسرتاتيجية السنوية.

وتشكيل  لتلقي  للسلفيني  وحيد  شبه  رافًدا  والتقرير  للمجلة  السيايس  املحتوى  مّثل 
وعيهم السيايس بأقالم يطمئنون إليها، وكان من امللفت أن هيئات حترير املجلة والتقرير 
غالب  كان  لكن  واألبحاث،  املقاالت  كتابة  يف  السلفية  األقالم  عىل  يقترصون  يكونوا  مل 
الكتاب والباحثني ممن هو خارج السلفية من املتصاحلني مع السلفية أو القابلني بالتعاطي 

1  انظر فيديو: "توضيح مسألة اخلروج عىل احلكام" للشيخ حممد عبد املقصود:
  https://www.youtube.com/watch?v=WWk-99CDN3Y

2  ال يفضل كثري من السلفيني املنتمني إىل هذا التيار التسمي هبذه التسمية، وهم يف احلقيقة يشكلون جتمًعا 
ا متجانًسا مع اإلطار العام خلط الشيخ حممد رسور ومدرسته الفكرية واحلركية يف السعودية ومرص،  فكريًّ
وإن كانوا ال يقرون باالنتامء التنظيمي املبارش إليه، لكن تبقى قرينة االنتامء الفكري الواضح ملجمل أفكاره 
مرجحة الستخدام التسمية، والتي أسوقها هنا كتعبري إجرائي ال أكثر، خال من االعتبارات التنابزية التي 

قد يظنها البعض.
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التي  امللفات  املتخصصني يف  بعدد من  والتقارير  املجلة  معها معرفيًّا، كام متيزت حمتويات 
السيايس  املعريف  الوعي والنضوج  فيها، وهي إشارة إىل درجة جيدة من  كانوا يستكتبون 
ا للمحافظة عىل اإلطار السلفي احلاكم1.  والفكري، مع بقاء عدد من الكتاب التقليديني عقديًّ

بالنسبة إىل الدكتور هشام عقدة، أبرز مشايخ سلفية دمنهور، فلم يكن موقفه الرشعي 
خمتلًفا أيًضا عن باقي تيار السلفية احلركية، إال من موقف أكثر نضًجا وتصاحلًا مع اجلامعات 
التيار، ويفرسه  باقي  دمنهور عن  به سلفية  تتميز  الذي  املوقف  اإلسالمية األخرى، وهو 
البعض كون التيار الرسوري هو باألساس كان نتاج مزيج سلفي إخواين، أنتج هذه احلالة 

ا ورشعيًّا. املتصاحلة فكريًّ

القاهرة، جهوٌد علمية ودعوية ملحوظة،  إبراهيم، يف  كام كانت للدكتور حممد يرسي 
لكنه مل يشتبك بالسيايس، وفق التصور السلفي يف حقبة ما قبل الثورة، وظل يف إطار العمل 

الدعوي والعلمي حتى قيام ثورة يناير.

إذ كانت  بأي تصور،  أو عمل سيايس  هلا أي وجود  يكن  فلم  أما اجلامعة اإلسالمية؛ 
قيادات وبعض قواعد اجلامعة ما بني معتقل يف سجون مبارك، إىل خارج منها منهك ومرهق 
ا، ومل يكن للجامعة قبل الثورة ظهور سيايس إال من خالل ثالثة مواقف فقط  ا ومعنويًّ ماديًّ
وتوزيع  وطباعة  إصدار  األول:  مرص؛  يف  النظام  به  هلم  سمح  الذي  السقف  وفق  كانت 
وفق  تراجعها  اجلامعة  قيادات  فيها  تعلن  مطبوعة،  والرشعية  الفكرية  املراجعات  سلسلة 
املسلمني.  وغري  والغرب  والنظام  الدولة  جتاه  السابقة  العنيفة  مواقفها  عن  رشعي  تربير 
والثاين: السامح لبعض القيادات التي كانت يف السجن، كعبود وطارق الزمر، بنرش مقاالت 
صحفية يف جملة املنار اجلديد، والتي كان أكثرها متعلًقا بأفكار سياسية يغلب عليها التنظري 
من منطلق إسالمي. أما الثالث: فكان السامح لقيادات خمتارة من اجلامعة ممن أفرج عنهم، 
هم  وبإرشافهم  حمدود،  سقف  حتت  اجلامعة  إحياء  بإعادة  زهدي،  وكرم  إبراهيم  كناجح 

1  انظر نامذج للمجلة والتقارير االسرتاتيجية السنوية عىل موقع جملة البيان:
 http://www.albayan.co.uk/
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بوصفهم عىل عالقة مبارشة مع األمن، حيث سمح هلم برتتيب وانتخاب جملس شورى 
اجلامعة، وتفعيل املوقع اإللكرتوين هلا.

ا ومفصليًّا من احلداثة السياسية، حيث إن التيار  أما التيار القطبي؛ فقد اعتمد موقًفا حادًّ
فإن  وبالتايل  املعارص،  املسلم  املجتمع  أصابت  يرى سيد وحممد قطب، جاهلية  كام  يرى، 
رؤيتهم لإلصالح تنظر إىل اجلذور وتعتقد فسادها من األساس، وأنه ال يمكن العمل عىل 
أرض خربة بذورها فاسدة، وبالتايل فاإلصالح والتغيري السياسيان واالجتامعيان ينبغي أن 
يكونا من خالل تأسيس الطليعة املؤمنة والتي بدورها ستعمل عىل املجتمع وتصلح من 

عقيدته وإيامنه.

بالفساد،  وتنتهي  العلامنية  من  تبدأ  متوالية  دائرة  الشاذيل1  املجيد  عبد  الشيخ  يقرر 
تؤدي  حيث  والتبعية،  الفساد  إىل  العلامنية  لصريورة  هبا  ينظر  وفكرية  عقدية  كمعادلة 
اغرتاب  إىل حالة  ثم  اهلوية اإلسالمية  إىل غياب  معادية لإلسالم،  كأيديولوجيا  العلامنية، 
الناس، وهو  وفراغ سيايس2، وبالتايل سيؤدي ذلك، وفق الشاذيل، إىل حكم األراذل من 
ما سيؤدي بالرضورة إىل تبعية للعامل الغريب، وفساد يف الدنيا والدين، والتي هي كام يروهنا 
منبت العلامنية وأحد عوامل نشأهتا3. ويعرب الشيخ عن رؤيته للدولة واحلكومة اإلسالمية 
احلكومة اإلسالمية4 عرب تنظريات كالسيكية للنظام السيايس اإلسالمي،  من خالل كتابه 
السلفية  بالطرق  السياسية  احلداثة  مظاهر  وسائر  والديمقراطية  للعلامنية  نقده  وكذلك 

1  الشيخ عبد املجيد الشاذيل رمحه اهلل )تويف يف سبتمرب 2013م(، هو رأس التيار القطبي يف مرص، وقد 
صاحب سيد قطب رمحه اهلل يف سجنه وتأثر به تأثًرا جليًّا يف كتاباته وتنظرياته، ويمثل املرجعية األساسية 
وبرتاتبية  تنظيمية صغرية  هيئة جمموعات  لفرتات طويلة عىل  يعمل  والذي ظل  القطبي يف مرص،  للتيار 

حذرة لتجنب الرضبات األمنية.
2  يقصد االنتامء السيايس إىل اإلسالم.

للنرش  الكلمة  دار  )املنصورة:  الشاذيل  املجيد  عبد  اجلنة،  إىل  الطريق  كتاب:  يف  ذلك  تفاصيل  انظر    3
والتوزيع، 2004م(، ص 79-73.

4  عبد املجيد الشاذيل، احلكومة اإلسالمية: رؤية تطبيقية معارصة )املنصورة: دار الكلمة للنرش والتوزيع، 
2012م(.
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يتبناها  التي  املفاصالتية  الرؤية  زيادة  مع  لكن  السيايس،  اآلخر  ونقض  لرفض  التقليدية 
القطبيون بصورة كبرية.

والسلفية  القطبي  التيار  بني  املصنف  رسور،  رفاعي  الشيخ  موقف  كثرًيا  خيتلف  وال 
اعتبارها  يمكن  والتي  الشاذيل،  املجيد  عبد  للشيخ  مشاهبة  بطريقة  ينطلق  حيث  الثورية، 
وبمنطق  يروهنا،  التي  العقدية  ثوابتهم  عىل  مرتكز  سيايس  تصور  لتأسيس  منهم  حماولة 
مضامني  السياسية  احلداثة  مصطلحات  وحيّمل  وتفصياًل،  مجلة  احلداثي  الواقع  يفاصل 

عدائية لإلسالم ولعقيدته ورشيعته1.

الثورة،  الثورية؛ فاحلقيقة أهنا مل تكن موجودة بصورة متاميزة قبل  السلفية  عىل صعيد 
السلفية  توفرها  كانت  التي  واملنصات  املنابر  خالل  من  يعملون  إليها  املنتمني  جل  وكان 
أبو  صالح  كحازم  الفضائية،  القنوات  بعض  خالل  من  أو  مثاًل،  البيان  كمجلة  احلركية، 
إسامعيل، أو من خالل بعض املساجد والزوايا واللقاءات اخلاصة، لكنها يف املجمل مل تعرب 

عن مواقفها السياسية قبل الثورة، أو كانت تلقن وتتدارس يف اللقاءات اخلاصة.

ينبغي التنبيه إىل أن املرتكزات النصوصية الرئيسية التي تعتمد عليها السلفية احلركية يف 
خلق االعتقاد بعدم رشعية الدولة احلديثة التي تتحاكم لغري رشع اهلل؛ هي نصوص لإلمام 
القرطبي املفرس، وابن كثري، والشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان، والشيخ أمحد شاكر، 

والشيخ حممد بن إبراهيم ورسالته األهم رسالة حتكيم القوانني.

واحلقيقة أن هذا االزدواج الشعوري العقدي اجلامع بني االعرتاف الرضوري/القهري 
بواقع سيايس ما والرفض العقدي هلذا الواقع؛ هو يف املحصلة تصور باعث عىل التشوش 
واإلرباك، إذ يعترب هذا االزدواج هو األساس الذي يقوم عليه التصور السيايس للسلفية 
احلركية، حيث يمثل املكون العقدي جتاه الدولة احلديثة واملامرسة السياسية احلداثية؛ املرتكز 
الرئييس لفهم طبيعة املامرسة السياسة السلفية يف حقبة ما قبل ثورة يناير، وبالتايل الوعي 

والتوزيع،  للنرش  القمري  دار  )القاهرة:  اإلسالمية  للحركة  السيايس  التصور  رسور،  رفاعي  انظر:    1
2013م(.
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بتعقيدات مسار التحول من االنكفاء السيايس قبل يناير إىل حالة "التعلمن السلفي" فيام بعد 
ثورة يناير وما تالها من أحداث.

التعلمن السلفي: املصلحة واملفسدة مدخاًل للدولة السلفية

للتيار السلفي يف مرص، لدرجة أن  2011م نقطة حتول مفصلية  يناير  لقد كانت ثورة 
موجة  باتت  بعدما  أحزاب سياسية،  تأسيَس  فرتة  بعد  اختارتا  والقطبية  اجلهادية  السلفية 
األحزاب السلفية جارفة، وهو حتول جذري ملفت خاصة بالنسبة إىل اجلهاديني والقطبيني 

الذين كانوا يرون رشكية هذه الشعرية احلداثية.

انقسم السلفيون مع بدايات الثورة إىل أربعة توجهات من حيث املوقف جتاه التظاهرات؛ 
أو  إسقاط  فارقة ومهمة يف طريق  واعتربها حلظة  البداية  منذ  التحرير  ميدان  نزل  األول: 
زعزعة نظام مبارك، وشارك فيها سلفيو القاهرة وبعض رموز السلفية الثورية، وبالطبع كان 
منهم حازم صالح أبو إسامعيل وحممد يرسي سالمة وحسام أبو البخاري. والثاين: انتظر 
قلياًل خشية أن يكون ثمة فخ لإلسالميني وراء ذلك، أو أن يكون وجود السلفيني بالتحديد 
سبًبا يف البطش هبذه اجلموع يف امليدان، وكان هذا موقف سلفية اإلسكندرية وسلفية دمنهور 
والرسوريني بشكل عام. والثالث: اختار تلمس موطن األمان وحتسس قدرة النظام عىل 
للنظام،  املداهنة  متام  مداهن  هو  ال  احلبال،  عىل  يرقص  كمن  فبقي  واالستمرار  املواصلة 
يريد اإلصالح ورأب  الذي  املصلح  بدور  الثوار، وقام  قريب بشكل واضح من  وال هو 
املحمدية ورموزها  السنة  أنصار  أقل مجاعة  أبرزهم حممد حسان، وبدرجة  الصدع، ومن 
وقتئذ، عبد اهلل شاكر ومجال املراكبي وغريمها. أما الرابع فكان توجه املتوقفني، واختذ هذا 
السلفية  ورموز  قليلة،  لفرتة  يعقوب  حسني  وحممد  احلويني،  إسحاق  أبو  الشيخ  املوقف 
العبادية1. بينام كان موقف اجلامعة اإلسالمية مرتبًكا نظًرا إىل وجود تيارين داخل اجلامعة، 
التيار األول مداهن للنظام ومتحكم يف قيادة اجلامعة شكليًّا، كناجح إبراهيم، والتيار الثاين 

1  وهم الدكتور أسامة عبد العظيم والشيخ حممد الدبييس والشيخ أسامة حامد، وهم يمثلون تياًرا سلفيًّا 
معنيًّا بصورة كبرية بظاهر العبادات ورضورة التمسك هبا كوسيلة أساسية للنرص والتغيري واإلصالح.
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وثب للثورة وشارك فيها، لكن رموزه وقياداته األشهر كانت متوجسة من الناحية األمنية 
ملن كان خارج السجون، بينام كان الشيخ عبود الزمر والدكتور طارق الزمر، ذوا الرمزية 
الكبرية داخل هذا التيار، ما يزاالن يف السجن، ومل يفرج عنهام إال بعفو رسمي من املجلس 

العسكري.

يف حتليل هذه التوجهات ويف هذه املرحلة فقط؛ يظهر أن موقف سلفية القاهرة والسلفية 
حمكومة  ألهنا  اعتقادهم  وفق  الرشعية،  غري  ودولته  النظام  بأن  اعتقاد  عىل  مبني  الثورية 
بالقوانني الوضعية، ينبغي أن ُتستغل أي فرص إلسقاطه أو زعزعته، وبالتايل مل يكن ثمة 
يناير وما تالها. بل ظهر  التظاهرات بدًءا من ٢٥  الفاعلة يف  تأخر يف اختاذ قرار املشاركة 
ألبرز منظري تيار سلفية القاهرة الدكتور حممد عبد املقصود فيديو مسجل وهو يف ميدان 
التحرير يف أيام الثورة األوىل يضع التأصيالت الرشعية ملرشوعية هذه املظاهرات، ودفع 

شبهات كوهنا خروًجا عىل احلاكم1. 

كام صدر بعدها بشهور قليلة عن أحد أبرز املقربني منه، وهو الشيخ ممدوح جابر، كتيب 
بعنوان: ثورة اخلامس والعرشين من يناير: رؤية رشعية، وقدم عبد املقصود للكتيب مقدمة 
تؤكد موقفهم الرشعي من الثورة، وأهنا ليست خروًجا عىل احلاكم كام يزعم أرباب التيار 
السلفي املدخيل، أو عدد من السلفيني التقليديني، وبذلك يكون سلفيو القاهرة قد أثبتوا 
سياسيًّا  فعاًل  ويعتربونه  للسيايس،  مستبطن  هو  والذي  األحداث،  من  الرشعي  موقفهم 
القاهرة،  باقي رموز  البداية  للثورة. كام شارك منذ  الفعيل يف األيام األوىل  بجانب نزوهلم 

كالشيخ نشأت أمحد والشيخ فوزي السعيد.

بالنسبة إىل موقف سلفية اإلسكندرية وسلفية دمنهور، فهام متشاهبان من حيث املوقف 
اإلسكندرية  سلفية  أن  احلقيقة  لكن  الفكري،  املنطلق  يف  طفيفة  اختالفات  مع  احلركي 
استطاعت بلورة موقف وسط للخروج من أزمة غياهبم عن رشارة الثورة األوىل، حيث 

1  انظر الفيديو عىل الرابط:
 https://www.youtube.com/watch?v=gLRe_qABQYg
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إذا  بدموية  معها  األمن  وتعامل  رضهبا  وجتنب  للثورة  إنجاح  عامل  هذا  غياهبم  اعتربوا 
ظهر السمت السلفي بكثافة فيها، باإلضافة إىل حتفظات الدعوة السلفية السكندرية عىل 
جدوى هذا احلراك العشوائي وعدم تصور تطوراته امليدانية. يقول عبد املنعم الشحات يف 
مسوغات امتناع الدعوة السلفية عن املشاركة يف الثورة من البداية: "وأما بالنسبة للمشاركة 
فيها ِمن ِقَبل الدعوة فقد كان املوقف يميل إىل الرفض العتبارين: األول: ظهور الربادعي يف 
ا ِمن النظام السابق؛ بينام نرى أن والءه التام ألمريكا  املشهد، وقد يرى البعض أنه أهون رشًّ
أو مدنية، ومعلوم دوره  باالنتامء ألي مؤسسة قومية عسكرية  دون وجود رصيد تارخيي 
املهجر،  املتطرفة ألقباط  الطلبات  ِمن  لكثري  وتبنيه  املستفزة،  العراق وترصحياته  يف حرب 
وقضية النوبة، والتي يقف فيها معهم ضد نظام احلكم آنذاك. الثاين: أن تكشري الداخلية 
خرجت  نعم  املظاهرات،  مع  القمعي  التعامل  واحتامل  وسافًرا،  واضًحا  كان  أنياهبا  عن 
دة بعدم استعامل القمع مع املتظاهرين، ولكن التاريخ القريب يقول:  مطالبات دولية مؤكِّ
إن هذا النظام استخدم القمع مع أكثر فئات املجتمع حصانة القضاة، وأجهض حركتهم 

االحتجاجية ِمن قبل، ومل تزد الترصحيات الدولية عن الشجب املعتاد"1.

بقيت سلفية اإلسكندرية عىل موقفها البعيد عن املشاركة املبارشة يف فعاليات الثورة، 
يناير،   ٢٨ الغضب  مجعة  يوم  حتى  منها  يوم  لكل  املواكبة  البيانات  إصدار  يف  واستمرت 
فقررت حينها النزول يف الشارع لكن من خالل اللجان الشعبية وجمموعات حفظ األمن 
واملمتلكات العامة واخلاصة. يقول الشحات: "ويف ظل هذا املوقف املتأزم، وتعرض أرواح 
ِمن  املسألة  حتولت  الشديدة  الضبابية  ظل  ويف  للخطر،  عيشهم  ووسائل  وأمواهلم  الناس 
اإلداري يف  الفساد  متصاعدة جتاه  احتجاج  ِمن حركات  متثل جزًءا  حركة شبابية حمدودة 
الدولة والتوريث إىل أزمة جمتمع، بل إىل ثورة حقيقية. وصارت هناك عدة مشاهد رئيسية: 
التحرير، واملظاهرات األخرى يف باقي املحافظات، والتي بدأ اإلخوان  األول: يف ميدان 

1  مقال "السلفيون وكشف حساب األزمة"، لعبد املنعم الشحات، منشور عىل موقع أنا السلفي بتاريخ 
املنهج  بني  املرصية  الثورة  من  السلفية  الدعوة  موقف  يف:  أخرى  تفاصيل  وانظر  2011م.  فرباير   17

والتطبيق، إعداد أكاديمية أسس لألبحاث والعلوم، 2014م.
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يف تصدر املشهد التنظيمي هلا مع التأكيد عىل احلفاظ عىل وجهها الشعبي، وعدم رفع أي 
شعار إسالمي؛ حتى شعار اإلسالم هو احلل كان ممنوًعا! وَمن رفعه عومل غاية الشدة ِمن 
رفاقه قبل غريهم! وزاد األمر سوًءا برفع شعارات متثل انحرافات عقدية: كـ"اهلالل مع 
ا أن هناك شيًئا ما جيري عىل  الصليب"، وغريها. الثاين: يف النظام الذي أدرك متأخًرا جدًّ
أرض مرص يستحق االلتفات. الثالث: مشهد عامة الناس الذين عانوا مما ذكرنا ِمن معاناة. 
ويف هذا السياق حتركت الدعوة يف حماور: األول: استمرار توجيهها ككيان دعوي ألفرادها 
بعدم احلضور؛ ألن املتظاهرين ال يريدون هوية إسالمية، والسلفيون حيافظون عىل اهلدي 
الظاهر، وِمن ثمَّ فهويتهم مميزة، وال شك أن ظهور السمت السلفي الظاهر حتى يغلب عىل 
املظاهرات كان يمكن أن يؤدي إىل هلع عاملي ربام أدى إىل فقد الضغط العاملي نحو عدم 
استعامل القوة؛ فكان غياب السلفيني هبدهيم الظاهر يصب يف محاية املظاهرات يف احلقيقة 
ال يف إجهاضها. كام أن السلفيني ال يمكن أن يصربوا عىل هتافات ِمن نوعية: "حييا اهلالل 
ِمن  هامة  ساحة  وجود  إىل  باإلضافة  وغريه،  املحرم  االختالط  ومنكرات  الصليب"،  مع 
ساحات العمل، وهو حفظ األمن الداخيل. الثاين: عدم التعرض للمتظاهرين بالنهي، وال 
بالتأييد شعوًرا بعدم جدوى النهي أو التأييد يف هذه املرحلة، فكل قد حدد موقفه. الثالث: 
التصدي ملحاولة حفظ األمن الداخيل ِمن احلراسة إىل توفري السلع الغري متوفرة، وتوفري 

الوقود وخالفه"1.

الثامن من فرباير، حيث  الثورة إال يف  تغرًيا يف مواقفها جتاه  تبد سلفية اإلسكندرية  مل 
حممد  الكبار،  األربعة  القيادات  فيه  تكلم  اإلسكندرية،  يف  كبرًيا  ا  مجاهرييًّ مؤمتًرا  أقامت 
قضية  حول  كلامهتم  وتركزت  العظيم،  عبد  وسعيد  فريد  وأمحد  برهامي  ويارس  إسامعيل 
اهلوية اإلسالمية ملرص وأمهية التمسك باملادة الثانية يف الدستور، وكذلك خطورة املطامع 
التصور السلفي. رصح  التغيري وفق  العلامنية والقبطية يف احلالة املرصية اجلديدة، ومنهج 
يف  الثورة  رشارة  فجر  الذي  الشباب  شجاعة  عىل  تثني  بترصحيات  املقدم  الدكتور  حينها 
حينها  واضطر  السلفية،  الدعوة  شباب  بني  جدل  يف  الترصحيات  هذه  وتسببت  التحرير، 

1  السابق.
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يارس برهامي لكتابة مقال يتأول فيه كالم املقدم لضبط املزاج الغالب داخل إدارة الدعوة1، 
ومل يبد حينها املقدم اعرتاًضا نظًرا إىل طبيعته التي متيل للبعد عن اجلدل والنزاع والتشتيت.

مهمة  بأدوار  تلك  ممارساهتم  توازي  بفكرة  اإلسكندرية  سلفيي  قناعات  ترسخت 
اضطرهتم  حتى  طويلة  لفرتات  املنطق  هذا  عن  يدافعون  وظلوا  متاًما،  الثورة  كمامرسة 
كانوا  التي  املمنوعات  من  كثري  جتاوز  إىل  الرشعية"  واملفسدة  "املصلحة  منطق  رضورات 
يروهنا حائاًل بينهم وبني العمل السيايس احلداثي واملامرسات السياسية األخرى، كتكوين 

األحزاب واملظاهرات واملشاركات الربملانية.

أما اجلامعة اإلسالمية فنزوهلم كان عشوائيًّا بصورة كبرية، إال أن وجودهم كان متسًقا 
مع نزوعهم القديم نحو الثورية واملواجهة مع النظام، لكن انحسار اجلامعة تنظيميًّا وتراجع 
التارخيية املؤثرة التي كانت يف السجون حينها جعل إثبات موقف اجلامعة  القيادات  تأثري 
كفاعل سيايس أو اجتامعي أمًرا متعذًرا، لكنه متقرر بشهادات كثريين ممن كانوا يف موقعة 
اجلمل بالتحديد، وشوهد عدد كبري ممن خرج من السجون التي فتحت وقت الثورة عمًدا 

من داخلية مبارك يف ميدان التحرير ويف مقدمة املواجهني للبلطجية.

كام أن القطبيني، وعىل رأسهم جمموعات الشيخ عبد املجيد الشاذيل املسامة "دعوة أهل 
السنة واجلامعة"، شاركت بصورة غري رسمية منذ البداية وفق ذات املنطق الذي بنى عليه 
سلفيو القاهرة مستندهم وهو عدم رشعية النظام والدولة احلالية، ومن ثّم لزوم التخلص أو 
ا وأساسيًّا يف روافد  زعزعة هذا النظام بأي شكل، خاصة أن األمر عند هذا التيار يعّد مركزيًّ
الوعي والفكر التي يبثها الشيخ الشاذيل يف حمارضاته اخلاصة والعامة، حيث نالحظ يف موقعه 
وحمارضاته املنشورة ارتفاع درجة االهتامم بقضية املفاصلة العقدية، ورضورة التخلص من 
الرصاع  بحقيقة  قواعدهم  توعية  وكذلك  العسكري،  االستبدادي  العلامين  النظام  أسس 
بني املؤسسة العسكرية واإلسالميني وأنه رصاع عقدي صلب وليس رصاع مصالح فقط. 

1  مقال "حول ما فهمه البعض ِمن كالم الشيخ "حممد إسامعيل" ِمن تغري موقف الدعوة إىل تأييد املظاهرات 
واملشاركة فيها" للدكتور يارس برهامي، منشور عىل موقع أنا السلفي بتاريخ 10 فرباير 2011م.
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لكن مما ينبغي التنبيه عليه أن القطبيني يعتربون االنتقال من احلكم االستبدادي العسكري 
إىل احلكم املدين، وهو ما حدث بعد الثورة، مرحلة انتقالية رضورية ينبغي اعتبارها حالة 

رضورة ومؤقتة، ليتم هتيئة الشعب بعد ذلك للحكم اإلسالمي بشكل تدرجيي ومرحيل1.

سلفية  موقفا  مها  السياسية  احلداثة  جتاه  السلفيني  مواقف  يف  امللفت  أن  واحلقيقة 
جذرية،  حتوالت  ثالثة  حتولت  اإلسكندرية  سلفية  إن  إذ  القاهرة،  وسلفية  اإلسكندرية 
ضعف  بسبب  السياسية  العملية  رفض  موقف  يتبنون  كانوا  حيث  الثورة،  قبيل  األول: 
نظًرا  السياسية  القادم، باإلضافة إىل عدم جواز تأسيس األحزاب  النظام  جدواها يف ظل 
إىل مآالهتا التي تتصادم ومبدأ االجتامع وعدم التفرق، وفق رؤيتهم، وهذا مبثوث ومنشور 
الثورة، حيث ارتبك صناع  الثاين: بعد  بينام كان التحول  الثورة.  يف كثري من أدبياهتم قبل 
السيايس حينها خطر عليهم من  الفضاء  فراغ  أن  السلفية، ووجدوا  الدعوة  القرار داخل 
منافسني أساسيني؛ اإلخوان والعلامنيني، وبالتايل كان ينبغي مزامحتهم فيه، فوجدنا تدرًجا 
يف التحول نحو األحزاب السياسية، فبدأت ترصحياهتم بإقرار وجود األحزاب اإلسالمية 
لكن  ودعمها،  بل  للدستور،  الثانية  املادة  وعىل  اإلسالمية  اهلوية  عىل  للمحافظة  الساعية 
دون اعتبار هذه األحزاب جناًحا سياسيًّا للدعوة2. وكان التحول الثالث: بعد نجاح جتربة 
وبالتحديد  اإلسكندرية،  قيادات سلفية  من  الفاعلون  اإلسالمية، حيث سيطر  األحزاب 
يارس برهامي ورجاالته داخل الدعوة، عىل مقاليد حزب النور ومفاصله، وصار احلزب 

رسميًّا هو الذراع السيايس للدعوة وأحد أهم استحقاقاهتا.

حدث حتول مشابه لدى سلفية القاهرة، حممد عبد املقصود وفوزي السعيد بصورة أبرز، 
إىل  التحريم  احلداثية من  السياسية  العمل احلزيب واملامرسات  حيث تغريت مواقفهم جتاه 

للشيخ  التابعني  القطبيني  تيار  الرئييس عن  واملعرب  الرسمي،  السنة واجلامعة"  أهل  "دعوة  موقع  انظر    1
العسكر  حكم  من  التخلص  "كيفية  بعنوان:  اليوتيوب  عىل  الشاذيل  حمارضة  وانظر  الشاذيل،  املجيد  عبد 

والسيناريوهات املتوقعة".
2  انظر ترصحيات عبد املنعم الشحات عىل قناة احلدث عىل الرابط:

 https://www.youtube.com/watch?v=SM5QRkWHR0A
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الوجوب، وفق قاعدة املصلحة واملفسدة، لكن عىل مرحلتني ال ثالث، األوىل قبل الثورة، 
حيث حتريم الفرقة والشتات احلزيب، والثانية بعد الثورة، حيث لزوم الوقوف بشتى الطرق 

للحفاظ عىل اهلوية اإلسالمية ملرص، واحلفاظ عىل املادة الثانية يف الدستور.

العسكري  املجلس  طرحها  التي  الدستورية  التعديالت  بمعركة  السلفيون  انشغل 
لالستفتاء يف مارس 2011م، والتي اعتربها السلفيون معركة حقيقية لنرصة الرشيعة واهلوية 
اإلسالمية أمام املطامع العلامنية، وحشدت القوى السلفية واإلسالمية طاقتها وقواعدها 
للتصويت بنعم عىل التعديالت الدستورية، التي سوق هلا عىل أهنا لتثبيت املادة الثانية يف 
الدستور، عىل الرغم من كون التعديالت شملت أكثر من ستني مادة أخرى، لكن ضعف 
الوعي السيايس عموًما لدى السلفيني جعلهم ينساقون خلف هاجس اهلوية واملادة الثانية 
دونام وعي كاف. بل برر بعض القيادات تعيني املستشار طارق البرشي حينها رئيًسا للجنة 
اللجنة؛  أعضاء  ضمن  صالح  صبحي  اإلخواين  املحامي  ووجود  الدستورية،  التعديالت 

رأى بعض السلفيني ذلك توجًها إسالميًّا طفيًفا للمجلس العسكري.

نجحت محالت اإلسالميني يف ترجيح كفة املوافقة عىل التعديالت الدستورية، وخلص 
هذه اخلطوة الشيخ حممد حسني يعقوب يف حمارضة له بـ"قال الشعب للدين نعم"، ووسم 
املنافسة بـ"غزوة الصناديق"، ومها يف احلقيقة التعبريات الصادقة لالعتقاد السلفي جتاه األمر 

برمته، خاصة أن اهلاجس السلفي كله منصب يف قضيتي اهلوية واملادة الثانية.

ولدت خالل هذه الفرتة كيانات وأحزاب عدة، عرب بعضها عن حالة الرغبة يف اهتبال 
انشغاهلم  عن  اآلخر  البعض  وعرب  والعلامنيني،  اإلخوان  منافسني،  أمام  السيايس  الفضاء 
بالعمل التوعوي والبحثي والدعوي من خالل مؤسسات رسمية تبني وجاهة وحضوًرا 
جمتمعيًّا وسياسيًّا أيًضا وسط سيولة يف الكيانات واملؤسسات واجلمعيات التي راجت يف 

مرص بعد الثورة.

اقتضت قاعدة "املصلحة واملفسدة" فيام بعد ولوج السلفيني املنافسة عىل املقاعد الربملانية، 
بعد نشوة النرص املزعوم يف "غزوة الصناديق" الدستورية، ووقفت األحزاب السلفية، عدا 
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حزب اإلصالح، يف مواجهة اإلخوان والتيارات العلامنية واألقباط، وحصدوا بالفعل ما 
يقارب 20٪ من مقاعد جملس الشعب املرصي األول بعد الثورة، وبذلك يكون السلفيون 

قد حتققوا بحالة "التعلمن السلفي" بصورة كاملة، ووفق قاعدة إعامل املصلحة واملفسدة.

ونظًرا إىل أن التتبع الرسدي جلل املامرسات السلفية السياسية فيام بعد هي حتصيل حاصل 
لعدد من القضايا واملوضوعات التي شغلت العقل السلفي طوال رحلته منذ الثورة وحتى 
أحداث الثالث من يوليو 2013م؛ فإننا سنتجاوز الرسد التارخيي لكل األحداث لتحصيل 

حتليل ومقاربات أكثر جدوى من جمرد التتبع التارخيي.

املامرسة السياسية السلفية يف الفرتة التي حصل فيها ما أسميه "التعلمن السلفي"، جتذر 
البعض، وقد يغيب  يف منطلقاهتا ودوافعها أربعة أمور رئيسية، قد جتتمع كلها يف ممارسة 
بعضها يف ممارسة آخرين. األول: دافع احلفاظ عىل اهلوية اإلسالمية ملرص كمحدد مركزي 
لصناعة القرار السيايس. الثاين: احلفاظ عىل صيغة املادة الثانية يف الدستور كهدف رئييس 
لقبول الدستور، وكذلك رفض أي بنود أو وثائق فوق دستورية هتدد فاعلية هذه املدة فيام 
بعد. الثالث: الوقوف أمام األطامع العلامنية والقبطية وحتجيم دورهم يف املرحلة اجلديدة 
التي متر هبا مرص بعد الثورة. الرابع: الوقوف أمام التمدد اإلخواين سياسيًّا واجتامعيًّا خشية 

بطش اإلخوان بمكتسبات السلفيني الدعوية والسياسية.

لدى  وأساسية  مركزية  كعقيدة  شديًدا  ارتباًطا  مرتبطة  األوىل  الثالثة  األمور  تعترب 
السلفيني، حيث تعترب قضية احلكم بام أنزل اهلل مسألة تشغل حيًزا كبرًيا يف الدرس العقدي 
والفكري السلفي، خاصة لدى التيارات السلفية احلركية والثورية، وترتبط مسألة احلكم بام 
أنزل اهلل بطبيعة احلال باهلوية واملادة الثانية واملوقف من العلامنيني واألقباط من خالل البعد 
العقدي الصارم للمسألة، وعىل الرغم من غياب أي تصور عميل لتدبري األمر السيايس يف 
الدولة احلديثة لدي السلفيني؛ فإهنم ظلوا يف حالة تربص دائم ألي حراك علامين - قبطي 

يف مرحلة ما بعد الثورة.
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السلفي من اإلخوان عاماًل متغرًيا ومتباينًا  باملوقف  املتعلقة  الرابعة  النقطة  بينام مثلت 
ا ومؤثًرا لدى سلفية اإلسكندرية، إذ يعتربون  بني السلفيني، حيث كان هذا العامل مركزيًّ
اإلخوان دائاًم من اإلخوة األعداء، وغري معربين عن املرشوع اإلسالمي السليم، ويمثلون 
والوقوف  ملنعهم  اإلخوان،  أي  مستعدين،  يروهنم  بل  السلفي،  العمل  عىل  خطًرا  دوًما 
أمامهم بشتى الطرق خاصة إذا وصلوا لسدة احلكم. بينام ال ينظر سلفيو القاهرة ودمنهور 
والقطبيون إىل اإلخوان هذه النظرة، بل يروهنم أجدر بالتصدر السيايس، ولذا اختار أكثرهم 
العمل عىل دعمهم والتحالف معهم سياسيًّا يف مرحلة ما بعد الثورة، وحتى بعد أحداث 

الثالث من يوليو 2013م.

األزهر،  مؤسسة  جتاه  السلفيني  موقف  تغري  هو  أيًضا  السلفي  التعلمن  مظاهر  أحد 
حيث وجدنا حتواًل يف ترصحيات جل رموز السلفية منذ معارك الدستور ووثيقة السلمي 
ووثيقة األزهر وغريها، حيث وجد السلفيون أنفسهم أمام رضورة املحافظة عىل املؤسسة 
مفسدة  عىل  الدينية  املؤسسة  تقوية  مصلحة  مغلبني  الدولة،  داخل  الرسمية  اإلسالمية 
العقيدة  املعيار السلفي، وهي  استكامل ممانعتها كجبهة إسالمية حتمل عقيدة بدعية، وفق 
األشعرية واملاتريدية، كام أهنم أملوا يف إمكانية اخرتاقها والعمل من داخلها، أو استاملتها 

والتعاضد معها، أمام املخاطر التي يراها السلفيون من العلامنيني واألقباط.

بل ازداد عمق هذا التعلمن السلفي إبان انتخابات الرئاسة يف 2012م، حيث انقسم 
السلفيون إىل ثالثة اجتاهات يف البداية، ثم إىل اجتاهني، ثم إىل اجتاه واحد؛ االنقسام األول 
الفتوح وحازم  أبو  املنعم  كان مع وجود ثالثة مرشحني إسالميني: خريت الشاطر وعبد 
ثم  املحتملني،  املرشحني  هؤالء  بني  اإلسالميني  أصوات  انقسمت  حيث  إسامعيل،  أبو 
الشاطر وأبو إسامعيل،  الفتوح بعد استبعاد  انحرصت االختيارات بني حممد مريس وأبو 
ووجدنا السلفيني يعملون جمدًدا قاعدة "املصلحة واملفسدة" ملحدد الختيار مرشح الرئاسة، 
فريق، خاصة  قرار كل  ذكرها يف عملية صناعة  السابق  األربعة  املنطلقات  بقوة  وظهرت 
عن  تتاميز  اإلسكندرية  سلفية  وجدنا  حيث  اإلخوان،  من  باملوقف  املتعلق  الرابع  املنطلق 
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باقي التيارات السلفية يف موقفها من اإلخوان، واختارت يف املرحلة األوىل عبد املنعم أبو 
الفتوح، بينام اختار باقي السلفيني مرشح اإلخوان حممد مريس.

"املصلحة واملفسدة"  هذا الذوبان يف املامرسة السياسية احلداثية، وإدماج قاعدة إعامل 
الرشعية فيها هبذه الصورة، والتي تتضمن خمالفة رصحية ملبدأ وحدة املسلمني ونبذ الفرقة 
قبل  ما  سنوات  يف  احلزيب  العمل  رفض  يف  حجتهم  السلفيون  عليها  بنى  التي  املذمومة 
الثورة؛ يؤكد حصول هذا التعلمن الذي أزعمه، إذ هو عىل احلقيقة نظر مصلحي برامجايت، 
التي طاملا كان يتكلم حوهلا  الرؤية األممية  ومتعلق برؤية مجاعاتية تنظيمية وليست ضمن 
جل اخلطاب اإلسالمي، أي إن غالب اجلامعات السلفية كانت تنظر إىل مصلحتها التنظيمية 
وليست ملصلحة األمة كام هو خطاهبا، ومنشأ ذلك هو حالة التامهي الشعوري بني اجلامعة/ 
التنظيم وبني اإلسالم/الدين، وهي إشكالية نراها يف جل اجلامعات واحلركات اإلسالمية.

متثل حالة حممد يرسي سالمة نموذًجا سلفيًّا مغايًرا؛ فقد ترك حزب النور واجته للعمل 
مع حزب الدستور والدكتور حممد الربادعي. وسالمة يعرب عن حالة خاصة داخل السلفية، 
نظًرا إىل إمكانياته كباحث رشعي تراثي متميز، لكن موقفه السيايس املتاميز والناضج عن 
عموم السلفية، وعمله مع حزب الدستور، جعله مقروًءا كنموذج متناقض نسبيًّا، خاصة 
بالنسبة إىل السلفيني. وملحمد يرسي الكثري من املقاالت والتدوينات التي مجعت أكثرها 
السلفية ووعيها  بتأخر احلالة  التي تشري إىل وعي سالمة  الثورة،  يوميات إجهاد  يف كتاب 
السيايس، وسخطه الشديد عىل كثري من املامرسات السياسية للسلفيني، وهو ما أثار عليه 

عموم قواعد السلفيني، بخاصة سلفيو اإلسكندرية1.

بدرجة كبرية، واستمروا  فقد خفت حضورهم  اجلامية  املدخلية/  السلفية  إىل  بالنسبة 
بصوت منخفض يثريون من حني آلخر قضاياهم املعتادة، كحرمة التحزب وبدعية العمل 
السيايس، وتبديع اإلخوان واجلامعات اإلسالمية األخرى، لكن صعد يف ظل هذا اخلفوت 

حوت  حيث  2014م(،  الرشوق،  دار  )القاهرة:  الثورة  إجهاد  يوميات  سالمة،  يرسي  حممد  انظر:    1
مقاالت وتدوينات حممد يرسي سالمة الكثري من التبرصات املهمة واالنتقادات احلقيقية للداخل السلفي 

عىل مستوى التفكري واملامرسة السياسية.
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السيايس  لالغرتاب  املتبنني  السلفيني  من  لقطاعات  كحاضنة  رسالن  سعيد  حممد  نجم 
أنفسهم  يف  الظانني  مأوى  هو  فكان  الصاعدة،  السياسية  احلالة  مع  العقائدية  واملفاصلة 
العربية  السنة واجلامعة، حيث تعترب خطبه ودروسه ولغته  املستمسكون بمنهج أهل  أهنم 

ا أساسيًّا لبقايا التيار املدخيل يف مرص. ا وعقائديًّ املتامسكة = مورًدا فكريًّ

"العالقات السلفية -العسكرية" أحد أبرز مظاهر جريان التعلمن عىل احلالة  كام متثل 
السلفية، فمنذ ثورة يناير إىل حقبة ما بعد االنقالب؛ وعالقات غالب رموز السلفية باتت 
ا وفاعل بصورة  مع قيادات املجلس العسكري مبارشة، وهو حتول نفيس وسيايس مؤثر جدًّ
كبرية يف تشكيل الوعي السيايس وروافده املعلوماتية، بل والدفاع عن ترصفات املجلس 

بصورة مبالغ فيها يف بعض األحيان.

السلفية السائلة أو زمن التيه السلفي

كان ملصطلح "السيولة"، الذي استخدمه الفيلسوف البولندي زجيمونت باومان، داللة 
الذي  للحداثة  النقدي  املنهج  فلسفية مع  فيزيقية وميتافيزيقية، مشتبكة بصورة  مزدوجة، 
تغّياه باومان يف كتاباته. ولعل من املفيد يف وصف حتوالت احلالة السلفية املرصية، سياسيًّا 
حمطات  لوصف  وذلك  باومان،  وظفها  التي  املزدوجة  الداللة  هذه  استخدام  واجتامعيًّا، 
التحول السيايس ومنعطفاته، خاصة فيام يتعلق ببنية وأسس التغريات الفكرية التي تتحكم 
يف الفعل السيايس السلفي، مقارنة بني مواقفهم املختلفة قبل ثورة يناير وبعدها، ثم مواقفهم 

من انقالب الثالث من يوليو وما تاله من أحداث.

لقد كان للسلفيني يف مرص مواقف متقاربة يف الناتج النهائي جتاه العمل السيايس، لكنه 
من حيث بنيته ومضمونه خمتلف وأحياًنا متناقض، بني خمتلف التيارات. بينام أحدثت ثورة 
بشكل  والثورة  عام،  بشكل  السياسة  من  السلفية  التيارات  بعض  موقف  يف  ارتباًكا  يناير 
خاص، وحدث بالفعل حتول يف مواقف التيارات السلفية جتاه الثورة وما تالها من انفتاح 
يف العمل السيايس وتأسيس األحزاب واملنافسة عىل االنتخابات الربملانية والرئاسية، فضاًل 
العداء لكل ما هو غري إسالمي، سياسيًّا،  السلفي بحالة من  السيايس  عن تشبع اخلطاب 
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واالجتامعية،  السياسية  والتعبئة  احلشد  يف  واملنابر  والفضائيات  املساجد  توظيف  وازدياد 
وهو تغري يف مضمون عمل هذه األدوات من املنطق الدعوي والرشعي التوعوي إىل املنطق 

السيايس واالجتامعي بتجلياته وتطوراته احلاصلة بعد الثورة.

مثلت مرحلة الثالثني من يونيو 2013م، وإرهاصاهتا السابقة وأحداثها التالية، رشًخا 
عميًقا يف خريطة السلفية املرصية، حيث متايزت عدد من التيارات السلفية عن األخرى يف 
ا  صورة الرصاع الوجودي السلفي أو ثنائية احلق والباطل، واعترب كل طرف اآلخر عدوًّ
لإلسالم وأهله، خاصة مع تفعيل آليات التأويل الرشعي يف أحداث رابعة والنهضة وفضهام 
العنيف، ورأى سلفيو اإلسكندرية رضورة ابتعادهم عن معركة اإلخوان ومن حالفهم من 
اإلخوان  من  القرب  بني  متقلًبا  التقليدية  السلفية  موقف  استمر  كام  النظام،  مع  السلفيني 
تزايد  مع  استغلوها  للرتاجع  مسافة  تركوا  بينام  مندفعة،  غري  بصورة  وحلفائهم  ومريس 
لكن  نفسها،  االسرتاتيجية  وفق  يسريون  مجيًعا  يكونوا  مل  وإن  اإلخوان،  سقوط  دالالت 

أبرزهم حممد حسان، وهو صاحب الشعبية واحلضور األكرب داخل هذا التيار.

بقيت باقي التيارات السلفية، حتى اجلهادية، يف اصطفاف بمنطق املعركة الصفرية مع 
النظام، بيد أن اجلامعة اإلسالمية تعاملت مع املوقف بيشء من احلذر لتجارهبا السابقة مع 
اللذين كانا حيسبان عىل  الزمر،  الزمر وعبود  النظام، وتفرق موقف كل من طارق  بطش 
معسكر واحد داخل اجلامعة يف السابق، حيث أخذ طارق موقًفا منارًصا لإلخوان، بينام اختذ 
عبود موقًفا بعيًدا عن اإلخوان وقريًبا نسبيًّا من النظام، لكنه ليس كموقف ناجح إبراهيم 

املتامهي متاًما معه.

للهيئة الرشعية  العام  القاهرة واألمني  إبراهيم، كأحد ممثيل سلفية  كام أن حممد يرسي 
للحقوق واإلصالح، آثر االبتعاد عن املشهد بعد سلسلة من املحاوالت اخلارجية حلشد 
معارضة وممانعة رشعية ضد االنقالب، حيث أقام عدًدا من املؤمترات يف تركيا، واستصدر 
عدًدا من البيانات من كيانات دينية خارجية؛ بغية تأليب الرأي العام اإلسالمي ضد السييس 
ونظامه، لكنه اختار الكمون السيايس بعد فشل هذه املحاوالت يف تغيري املسار، وبقي يف 

قطر حتى اليوم من دون نشاط إعالمي وسيايس.
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وجدت السلفية الثورية نفسها أمام حتد رشس من نظام قرر البطش بكل معارض خاصة 
التيار، وعىل رأسهم حازم  املعارضني اإلسالميني، واعتقل الكثري من رموز وقواعد هذا 
صالح أبو إسامعيل، بينام اختار بعضهم التوجه صوب االجتاه اجلهادي، فسافر البعض إىل 
ليبيا وسوريا، يبدو أن البعض اآلخر اختار العمل اجلهادي من داخل مرص، فاندجموا مع 
بعض شباب اإلخوان املنشق عن اخلط الرئييس = تيار حممد كامل وحممد منترص، وعمدوا 

لتأسيس بواكري حركات مقاومة عنيفة داخل مرص، لكنها كلها باءت بالفشل حتى اآلن.

مل تكن باقي السلفيات يف مرص بمعزل عن حالة السيولة التي رضبت جنبات السلفية 
مجعاء، فقد حصلت حتوالت وتقلبات عنيفة داخل احلالة السلفية من جراء مواقف السلفيني 
بعض  فانقلب  والنهضة،  رابعة  اعتصامي  فض  ثم  يوليو  من  الثالث  أحداث  من  املختلفة 
اجلهادية،  السلفية  نحو  القاهرة  بعض سلفيي  مدرستهم، وحتول  اإلسكندرية عىل  سلفيي 
بينام مثلت رشحية السلفية املستقلة والسلفية اجلديدة أكرب رشحية متلقية للسلفيني املتحولني، 
خاصة أن التحول اجلديد ناشئ عن مواقف أخالقية سياسية عقدية مركبة، ومل جيد الكثري من 
هؤالء املتحولني إجابات شافية من تياراهتم املتحولني عنها، بينام وجدوا بارقة أمل يف عدد 
من السلفيني املستقلني واجلدد من خالل جتديد اخلطاب الفقهي والفكري، فضاًل عن تطور 

مهارات التناول املعريف لعدد من القضايا السياسية والفكرية التي شغلت عقول الكثريين.

املستفيدين من حركة  أيًضا من  تنوعاهتا كانت  السلفية اجلهادية بمختلف  أن  ال شك 
فض  عايش  الذي  السلفي  الشباب  من  قطاع  رأى  حيث  حصلت،  التي  السلفية  اهلجرة 
اعتصامي رابعة والنهضة رضورة اللجوء إىل احلل العنيف، بل طرأت هذه القناعات عىل 
بعض شباب اإلخوان أيًضا، وهو ما جعل من هؤالء بضاعة تسويقية رائجة إلعالم داعش 

والقاعدة وغريهم.

هذه احلالة من التحوالت والتنقالت الداخلية بني السلفيات املختلفة، واتساع مساحة 
املتحولني للحالة السلفية اجلديدة املستقلة؛ جعلت من السلفية املرصية بشكل عام "سائلة" 
بنفس املعنى الذي قصده باومان، فلم يعد ثمة حدود فاصلة حادة بني السلفيات إال من 
كام  مقدسة  للسلفية  املرجعية  الرتاتبية  تعد  ومل  املركب،  العقدي  السيايس  األخالقي  احلد 



169 الدولم ا امل ياة السفؤل امليال 

السابق، بل ترسخت قناعات قوية لدى الكثري من الشباب السلفي أن القيادات واملشايخ 
املنهج  ميتافيزيقا  كثرًيا  وتضاءلت  السياسية،  واحلنكة  اخلربة  وقلييل  سذًجا  كانوا  الكبار 
والفرقة الناجية والطائفة املنصورة من أذهان هذا التيار اجلديد، وفرضت أطروحة "ما بعد 
السعودية  السلفية  أن  بقوة كجدل وسجال سلفي - سلفي حاد، خاصة  نفسها  السلفية" 
باتت متر بمرحلة أشد مما متر به السلفية املرصية، ومل يعد التمدد السلفي اإلقليمي املدعوم 

ا موجوًدا أو مسموًحا به. سعوديًّ

أكثر ما يشاهد يف زمن التيه السلفي، أو السلفية السائلة الراهنة، هو افتقاد السلفيات 
الراهنة حالة الثبات التصنيفي املستقر لفرتات، أو بصورة أخرى مل يعد السلفيون كأفراد 
يسكنون تصنيفات السلفية املختلفة لفرتات طويلة، أو يتحولون بني السلفيات بتفسريات 
معقلنة، وهو ما جيعل املراقب للحالة السلفية مشوًشا بصورة مستمرة إن مل يمسك بمفاتيح 

احلالة السلفية ومعاقد حتوالهتا املستمرة.

والدستور  الدولة  من  السلفيني  موقف  هو  احلادث  السلفي  التيه  سامت  أبرز  أحد 
واملامرسة احلداثية برمتها، والتي باتت ذات قداسة فاقت يف بعض املواقف القداسة التي 
رصاعات  اإلسكندرية  سلفيو  خاض  حيث  األقحاح،  واحلداثيون  الديمقراطيون  يبدهيا 
وسجاالت عنيفة من أجل تربير ختليهم عن اختاذ موقف احلليف مع اإلخوان والسلفيني 
الدينية  الرشعية  اإلخوان يف جدل  القاهرة وحلفاء  انخرط سلفيو  بينام  معهم،  املتحالفني 
والدستورية لرئاسة حممد مريس، ومدى حرمة وجرم االنقالب عليه وعزله، تارة بالتأويل 
اإلسكندرية  سلفيو  يسلم  مل  بينام  السطحي.  السيايس  بالتربير  وتارة  املتكلف،  الرشعي 
اإلخوان،  من  املصلحي  الربامجايت  موقفهم  حول  املتكررة  والسجاالت  االنتقادات  من 
واستمرار ممارستهم للحداثة السياسية كهوامش إسالمية موجودة يف نظام يوليو اجلديد، 
إال أن تربيراهتم الفكرية والرشعية اهنالت عىل قواعدهم بعد ترسب أعداد منها بعيًدا عن 
أبناء  البعض املوقف األخالقي الواجب جتاه  الفكرية املغلقة، واختبار  التنظيمية  األنساق 

احلركة اإلسالمية حتى وإن كانوا خمتلفني معهم.
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ا بصورة كبرية يف الفضاء السلفي، خاصة  لقد أصبح سؤال السياسة والسيايس مركزيًّ
أن لون الرصاع الذي صبغه السلفيون بعد رابعة هو الرصاع العقدي الصفري، سواء يف 
رؤية السلفيني املتحالفني مع اإلخوان للنظام السيايس ومن حالفه من اإلسالميني، أو من 
سلفية اإلسكندرية وحتميل اإلخوان وحلفائهم جزًءا من جرم ما حصل، أو من اجلهاديني 

جتاه النظام واإلخوان وكل خمالفيهم.



القطيعة بني اخلطاب السلفي والفكر اإلصالحي
حممد رشيد رضا منوذًجا

حماه هللا ولد السالم1

  "استطاع محمد رشيد رضا أن يسوق توجيهات محمد عبده وسط حشد ِمن اآلثار املحررة. 

َبْيَد أن قوى شريرة من الداخل والخارج اعترضت هذا الخير الدافق".

محمد الغزالي

"كان رشيد رضا قد خرج من حفرة صغيرة فوقع في هوة سحيقة".

كاتب معاصر

اخلطاب هو جمموعة من األفكار حتمل وجهة نظر، وينطبق ذلك عىل املعرفة االستداللية 
حتديًدا. كام أن مناهج حتليل اخلطاب تؤكد أن العربة ليست بتامثل األلفاظ، وإنام بسياقها 

وتوظيفها يف النص.

التي حتول  والثقافية  السياسية  للسياقات  العام  التارخيي  التحليل  نركز هنا عىل  ونحن 
فيها اخلطاب السلفي إىل صورته احلدية اخلالصة املنقطعة عن مقوالت وأفكار اإلصالحية 
احلديثة، مع الرتكيز عىل نموذج بارز هو فكر حممد رشيد رضا )1865-1935( وحتوله 

من اإلصالحية إىل السلفية، يف سياق غري واضح متاًما.

1  أستاذ التعليم العايل بجامعة نواكشوط املركزية، موريتانيا.
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ولذلك مل جيد حممد الغزايل، يف مقولته التي صدرنا هبا بحثنا، تفسرًيا ملسار فكر رشيد 
رضا ونتائجه إال التآمر من عدو خفي. وهو مثال عىل حرية املصلحني والباحثني املعارصين 
إزاء القطيعة التي أحدثها حممد رشيد رضا مع الفكر اإلصالحي النهضوي وتبديد رصيده 

التجديدي والعقالين.

تكوينًا  وعامل  منبًتا  وشامي  صليبًة  عريب  رضا،  رشيد  بمكانة  مصلح  عامل  يتحول  فأن 
ا، من اإلصالح والتجديد إىل احلرفية واالنغالق واحلدية، مسار جيب درسه  ومصلح حقًّ
والتوقف عنده، والبحث عن أسبابه، هل هي خيبة األمل؟ أم هي مرارات وآالم املسلمني 
الضمري  فراًرا من عذابات  النبوية والراشدية  اللحظة  إىل  السبب هو احلنني  أم  يف عهده؟ 

اإلسالمي ومرارات وأوجاع حارض املسلمني، أي التخطي فوق التاريخ.

يبدو أن رشيد رضا قد اختار ما يسميه توينبي "بالزيلوتية" وهي اهلجوم بالسالح البدائي 
عىل اخلصم األقوى، أي نزعة النجاة بالتقليدي البسيط هرًبا من املجهول األقوى عكًسا 

"للهريودية" التي خترتق العدو وتعرف رسه وهتامجه من الداخل1.

تزعم هذه املراجعة أن األفكار السلفية احلدية، القديمة أو املوروثة، ليست هي السبب 
التي أطرت اخلطاب  التارخيية  ما لعبت الرشوط  بقدر  إنتاج رسديات طوباوية عنيفة،  يف 
من  واملسارات  ذاهتا،  لألفكار  والفهم  املواقف  إنتاج  يف  حاساًم  دوًرا  وحتوالته  السلفي 
التجديد وأهله، ثم تأيت بعد ذلك عوامل ذاتية من قبيل احلْرفية التي تعوق عن إدراك ما يف 

الواقع من انعطاف ومرونة.

التفسري  أما  وصفي،  طابع  ذو  جلها  وأسباهبا،  القطيعة  لتلك  قراءات  عدة  ُقدمت 
صناعة   ،2015 لوزيري:  )هنري  مثل:  معارصة  نقدية  دراسات  يف  نجده  املوضوعي 
 Global Salafism: ( السلفية(، و)رول ميري: السلفية العاملية: حركة إسالمية دينية جديدة
Islam’s New Religious Movement(، و)كوينتني فيكتوروفيتش: 2006، ترشيح احلركة 

1 راجع: خالص جلبي: " أسطورة ابن الدن "، احلوار املتمدن-العدد: 206 - 2002 / 8 / 1 - 11:23 
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السلفية(1، وهو يلح عىل أن السلفية مجاعات خمتلفة تلتقي داخل املجال السلفي العام حول 
مقوالت حرفية لكنها ختتلف يف تطبيقها، لكن الحظ كوينتني كراهية سلفيي اليوم للفكر 

التجديدي لدى األفغاين وعبده، ما يعرب عن مدى القطيعة التي طبعت فكر رشيد رضا.

واخلطاب  اإلسالمي  النهضوي  اإلصالح  بني  والقطيعة  التحول  عنارص  أن  نعتقد 
التارخيية  الرشوط  نتيجة  بل  والتصلب،  احلرفية  بسبب  ليس  باملنغلق،  املوصوف  السلفي 

التي أثرت يف فكر املصلحني ومواقفهم.

من  وغريه  احلديث  بني  جيمعون  سلفيون  علامء  فيها  كان  مرحلة  من  االنتقال  تم  لقد 
قبل  وذلك  احلديث،  الديني  اإلصالح  من  طبيعيًّا  جزًءا  ويشكلون  االستداللية،  العلوم 

صعود الدعوة الوهابية2.

ومن أعالم تلك املرحلة: حممد حياة السندي )تويف سنة 1163هـ (، إبراهيم بن حسن 
الكوراين )1025-1103هـ(، صالح بن حممد الُفاّلين )1218هـ/ 1803م(، وغريهم، 
وكان منهم احلنفي والشافعي واملالكي واحلنبيل، ومنهم من كان صوفيًّا، وكانوا مجيعهم 
يدعون إىل التجديد ونبذ التقليد. من هؤالء مثال: سعيد صفر )ت 1192هـ/1778م(، 
)1235هـ(  الليل  مجل  العابدين  زين  1250هـ/1834م(  )ت  الشوكاين  عيل  بن  حممد 
آرائه  عن  أعلن  وكان  1803م(3،  1218هـ/  )ت.  الُفاّلين  حممد  بن  صالح  واملحّدث 
املناهضة للتمْذهب واجلمود عىل النصوص، وما يؤسسانه من تقليد ونمطية. يتضح ذلك 
انيَّة الفقهية وشنَّع عىل ُمْلتزمي الرأي  من ُمَؤّلِفه الشهري املعنون إيقاظ اهلمم، وفيه ذمَّ النَّصَّ

 1  Quintan Wiktorowicz (2006) "Anatomy of the Salafi Movement", Studies in Conflict &
Terrorism, 29:3, 207-239.

2  راجع مثال دراسة د. بشري نافع:
 "A Teacher of Ibn Abd al-Wahhab: Muhammad Hayat al-Sindi and the Revival of Ashab
al-Hadith’s Methodology," Islamic Law and Society, vol. 13, 2, 2006.

3  عن صالح الفالين وعالقته بالتصوف وباملصلحني املغاربة والشناقطة واحلجازيني، راجع:
 "Salih al-Fullani (1752/3-1803) The Career and Teachings of A West African ’Alim in
Medina", In: The Quest of an Islamic Humanism, American University Press, 1984. 
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والقياس من دون ركوٍن إىل الكتاب والسنة. وعىل الرغم من أن الفالين كان حذق أصول 
املذهب املالكي ومسائله، فإن ما أقلقه بشكل كبري، هو نْزعة التساهل التي الحظها لدى 

رين من أهل املذهب1. فقهاء عرصه إزاء املتأخِّ

تأثر حممد صالح الُفالين بعلامء جمددين من أمثال: حممد بن عيل الشوكاين، وحممد بن 
إسامعيل األمري الصنعاين )1099-1182هـ/1687-1767م(، ووصلته أصداء أفكار 
للتقليد  الدهلوي )1703-1762م( وكان صاحب جتديد ونقد  اهلل  اهلند مثل ويل  علامء 
وداعية للرجوع إىل الكتاب والسنة ونقد البدع وهو نفسه تلميذ أيب الطاهر الكوراين املتوىف 

سنة 1085هـ.

جيمعها  وصوفية،  وجتديدية  فروعية  املشارب،  متعددة  مدرسة  احلجاز  يف  ظهرت  كام 
التوافق والتفاهم وتبادل األسانيد، يف نسق أسميناه "احلقل الثقايف الوسط"2.

السندي،  تلميذ  الوهاب،  عبد  بن  حممد  سيعتربها  واملتنوعة،  اخلصيبة  التوفيقية  هذه 
متناقضة وخطًرا عىل اإلسالم وغريبة عنه متاًما، ما سيجعل اإلصالحية احلجازية  تلفيقية 
ترتاجع ثم ختتفي حتت وهج العاصفة الوهابية السياسية والفكرية، ويبقى الفًتا القطيعة التي 
تلقاها عن شيخه حممد حياة  التي  املعتدلة  نفسه مع اإلصالحية  الوهاب  ابن عبد  أحدثها 
السندي يف احلجاز، وتبدو الدافع النفسية والظروف االجتامعية والثقافية أبلغ أثًرا يف هكذا 

قطيعة من تأثري الرتاث السلفي نفسه. 

"ُأْجرِب"  "املعارضني" كام  العلامء  التي خضعت البن سعود من  البالد  "تطهري"  تم  لقد 
السكان عىل التخيل عن "العقائد" املنافسة.

ومع صعود الدولة السعودية قوي سلطان السلفية وجذب بريقها من جديد أنصاًرا من 
خارج اجلزيرة العربية ومن قلب األمصار التارخيية الكربى.

1  راجع: حممد صالح الفالين، إيقاظ مهم أويل األبصار، حترير وتعليق د. محاه اهلل ولد السامل )بريوت: دار 
الكتب العلمية، 2013(.

2  محاه اهلل ولد السامل، موريتانيا يف الذاكرة العربية )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2005(.
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لكن السؤال يظل مطروًحا عن تأثر إصالحيني آخرين، يف األمصار التارخيية الكربى، 
والعقالين  واملتدرج  الشامل  والتجديد  اإلصالح  خطاب  عن  وختّليهم  النجدية  بالسلفية 

الذي انتموا إليه سابًقا.

غري  واعتربها  عبده،  حممد  إىل  بالنسبة  البداية  منذ  منّفًرا  للوهابية  البدوي  الطابع  كان 
مناسبة إلنتاج اإلصالح الذي حيتاجه العامل اإلسالمي والذي يستطيع رد الغزو األجنبي.

وعندما فشلت الثورة العربية بدا وكأن حممد عبده نفض يده من السياسة وركز جهده 
مع  تداركها  وحاول  احلالة،  تلك  رشيد  تلميذه  ملس  ربام  واإلرشاد،  والتعليم  الرتبية  عىل 

ظهور دولة آل سعود العربية ودعوة ابن عبد الوهاب السلفية.
منذ الثالثينيات، بدأ الفكر اإلصالحي يواجه التصدع واالنشقاقات واخلالفات، ويمثل 

رشيد رضا أبرز مظاهر ذلك، بمكانته ومساره وجتربته ومكانته.

تكوين رشيد رضا

عىل  رأًسا  انقلبت  الفكرية  حياته  لكن  سياسية،  وغري  صوفية  رضا  رشيد  تربية  كانت 
عقب بعد اطالعه عىل أعداد من العروة الوثقى، وصار يرى أن من املهم أن يزاوج املسلم 

بني التزكية اخللقية والدعوة إىل تغيري أحوال املسلمني، واألخذ بأسباب النهضة احلديثة.

يفرس  ما  األزهر وبني غريهم، وهو  املصلحني من خرجيي  بني  التمييز  أنه جيب  نعتقد 
رسعة ختيل رشيد رضا عن أفكار حممد عبده اإلصالحية؛ ألنه مل يستند إىل تقليد أزهري 
والتيارات  املدارس  بني  الفتة  برسعة  يتنقل  جعله  ما  بذاهتا،  قائمة  مدرسة  إىل  وال  مكني 

واألفكار وال يطمئن إال إىل اجلذور األوىل لبيئته الشامية املتأثرة بالرتاث احلنبيل.

أما رؤيته السياسية فقد كانت عامة وغائمة وليست واضحة، وترتكز عىل أدبيات تربط 
بني السياسة والتجديد الديني1.

1  راجع:  حممود خروبات، "اإلصالح السيايس الرشعي عند حممد رشيد رضا"، يف: حممد رشيد رضا: 
للفكر اإلسالمي،  العاملي  املعهد  حترير: رائد محيل عكاشة )عاّمن:  العلمي،  جهوده اإلصالحية ومنهجه 

جامعة آل البيت، 2007(، ص 207-167.
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اإلصالح  أن  )1338-1399هـ/1918-1979م(  مطهري  مرتىض  الشيخ  يرى 

الديني فقد حرارته، وحتولت السلفية اإلصالحية من مقاومة االنحطاط ومقاومة االستعامر 

إىل الرصاع ضد العقائد التي ختالفها1. 

لقد اكتشف حممد رشيد رضا السلفية اكتشاًفا، إذ مل يكن كذلك يف البداية، لكنه عرف 

الفكر السلفي البن تيمية وابن قيم اجلوزية وابن عبد الوهاب من خالل مصنفاهتم، بعد أن 

تعمق فيها وصارت من املصادر السنية األصلية البارزة يف فتاويه2.

رشيد رضا قبل السلفية

اجلرس  حسني  حممد  مدرسة  خريج  هو  األول،  تكوينه  حيث  من  رضا،  رشيد  حممد 

)1845-1909( التي مل تعمر طوياًل، لكنه تأثر بطريقة اجلرس الصوفية ثم بربامج مدرسته 

التي مجعت بني العلوم احلديثة والعلوم الدينية.

لقد تم إغالق مدرسة اجلرس بعد تراجع رياح اإلصالح العثامين، ما أصاب رشيد رضا 

بخيبة أمل دفعته إىل االنتقال إىل مرص بعد قراءته أعداًدا من جملة العروة الوثقى.

ولكن رشيد رضا مل جيد فرًقا بني مدرسة اجلرس ومدرسة حممد عبده، فكان انتقاله سلًسا 

وطبيعيًّا بني املدرستني، يف مسار واحد من الرتبية واإلصالح والتجديد والدعوة لألخذ 

بالعلم واملدنية من أجل تقدم اإلسالم يف مواجهة أوروبا.

ا وعمليًّا  بدأ رضا وفيًّا ملنهج شيخه حممد عبده وكان اخلط العام لعمله إصالحيًّا وجتديديًّ

ظهر ذلك منذ أول يوم يف جملة املنار التي أنشأها يف مرص.

الشيخ مرتىض مطهري: اإلشكالية اإلصالحية وجتديد الفكر اإلسالمي )بريوت: مركز  1  خنجر محية، 
احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، 2009(،  ص 116 و138.

2  راجع: رضوان السيد، سياسات اإلسالم املعارص: مراجعات ومتابعات )بريوت: دار الكتاب العريب، 
1997(، ص 42.
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صدر العدد األول من جملة املنار يف )22 من شوال 1315هـ = من مارس 1898م(، 
الديني واالجتامعي لألمة،  منها هو اإلصالح  أن هدفه  تأكيد  الشيخ رشيد عىل  وحرص 
عىل  الواردة  الشبهات  وإبطال  البرش،  ومصالح  والعلم  والعقل  يتفق  اإلسالم  أن  وبيان 

اإلسالم، وتفنيد ما يعزى إليه من اخلرافات.

لنرش  باًبا  املختلفة  ميادينه  اإلصالح يف  تعالج  التي  املقاالت  إىل جانب  املجلة  أفردت 
تفسري الشيخ حممد عبده، إىل جانب باب لنرش الفتاوى واإلجابة عن ما يرد للمجلة من 
املنار أقساًما ألخبار األمم اإلسالمية، والتعريف  أسئلة يف أمور عقدية وفقهية، وأفردت 
يف  احلرية  قضايا  وتناول  واإلسالمي،  العريب  العامل  يف  والسياسة  واحلكم  الفكر  بأعالم 

املغرب واجلزائر والشام واهلند.

انتشاًرا  الناس، وانترشت  ومل متض مخس سنوات عىل صدور املجلة حتى أقبل عليها 
باسم رشيد رضا صاحب  ُعرف  العامل اإلسالمي، واشتهر اسم صاحبها حتى  واسًعا يف 
كام  مشكالت،  من  هلم  يعرض  فيام  ملجأهم  وصار  وعلمه،  قدره  الناس  وعرف  املنار، 
العامل  يف  األوىل  اإلسالمية  املجلة  هي  جملته  وأصبحت  علمه،  من  يستزيدون  العلامء  جاء 

اإلسالمي، وموئل الفتيا يف التأليف بني الرشيعة والعرص1.

يؤكد الباحثون اليوم2 أن بني العروة الوثقى واملنار صلة وثيقة، وأن هذه التزمت خط 
تلك وزادت عليه باخلطاب العقدي ونقد البدع.

عالقة رشيد رضا بالنخبة الحديثة

ينبز البعض رشيد رضا بـ"التُّقية" أيام شيخه عبده، وأنه بعد أن توارى شيخه أظهر ما 
كان يكتمه من عداء للمسيحيني العرب، ومن كره لإلصالح والتوافق والوحدة بني الفرق 
ا عن قناعاته السابقة.  اإلسالمية، وأعلن انحيازه املطلق للوهابية ودولتهم، ما خيتلف جذريًّ

1  أمحد متام، "رشيد رضا: اإلصالح يبدأ بالصحافة والتعليم"، موقع إسالم أون الين:
 https://archive.islamonline.net/?p=8990

2  فهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري اإلسالم )عامن: دار الرشوق، 1988م(، ص269.
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واحلق أن هذا قد ال يكون صحيًحا عىل إطالقه؛ ألن رشيد رضا كان يف بداية مواقفه 
الفكرية والسياسية قبل عالقته بمحمد عبده منفتًحا عىل كل األطياف السياسية والدينية 

والفكرية يف الدولة العثامنية، بل أعلن أفكاًرا غاية يف التحرر واالنفتاح.

يقول رشيد رضا يف تأبني صديقه النهضوي املسيحي شبيل شمّيل: "يف اليوم األول من 
هذه السنة امليالدية سنة )1917( اغتالت املنية الطبيب النطايس، احلكيم االجتامعي، العامل 
الطبيعي، األديب الكاتب، الناظم الناثر، الدكتور شبيل شميل، الشهري بتصانيفه ومقاالته 

العلمية واالجتامعية يف املجالت واجلرائد العربية والفرنسية"1.

ا نادر املثل يف جمموعة علومه وأعامله وأفكاره وأخالقه، والذي  وأضاف: "كان شبيل فذًّ
حيملنا عىل ترمجته أنه كان من طالب اإلصالح املدين والتجديد االجتامعي املخلصني ]...[ 
كان أول من نرش مذهب دارون باللغة العربية وانترص له وناضل دونه،... ومجهور املتعلمني 
عىل الطريقة العرصية من السوريني يف مرص وسورية وأمريكة حُيِّبون الدكتور شميل ويعّدونه 
من دعاة اإلصالح املخلصني ومنهم من يغلو فيه. أما النصارى منهم – وهم األكثرون – 
فال يرون يف عدم تدينه مانًعا من إصالحه االجتامعي، إذ ال عالقة للدين بذلك عندهم. 
وال شّك يف كون هذا من تساهلهم الذي قاربوا به اإلفرنج. وأما املسلمون فال يرون مروقه 
من عقيدته التي نشأ عليها مبعًدا له عنهم ألهنا ليست عقيدهتم، فهو يف نظرهم طبيب عامل 
اجتامعي غري مسلم، ولكنه أقرب من غريه من املخالفني هلم إىل التساهل واإلنصاف حلريته 
واستقالل فكره. وله أصدقاء من مسلمي مرص لعلهم يزيدون عىل أصدقائه من مسلمي 

سورية، الذين ال يعرفه أكثرهم إال بالسامع...".

وكرر آخرون أن فتاوى رشيد يف قضايا اجتامعية وثقافية تعكس نوًعا من التناقض سببه 
التحول إىل السلفية بعد أن كان معتداًل ومتفًقا مع أستاذه حممد عبده.

1  عبد اهلل حنا، "العلامين شبيل شميل يف نظر صديقه السلفي رشيد رضا"، العريب اجلديد، 27 ديسمرب، 
.2017
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من ذلك ما يتعلق باملوسيقى، حيث أفتى رضا يف البداية بأن االستامع إىل املعازف والغناء 
حالل وال حُيرم منه إال ما كان فاسًدا وحمرًضا عىل الرذيلة متخلًيا بذلك عن هنجه السلفي 
للموسيقار كامل اخللعي  كتاًبا موسيقيًّا  باملجلة  الفتوى عرض  احلنبيل، وبعد شهرين من 
مشيًدا به وحمبًذا القتنائه ومؤكًدا قيمته العلمية، إال أنه بعد سنوات عاد ليربز موقًفا متناقًضا 
مع فتواه بقوله إن اإلكثار من هذه األمور مكروه ولو مل تبعث عىل معصية، فإذا كانت مغرية 

بالفسق ُحرمت لسد الذريعة، حسبام قال أمحد املال1.

لكن انتقاله إىل السلفية قطع صلته بكل تلك املواقف "العرصية" كام قطعها مع أفكاره 
اإلصالحية اإلسالمية ذاهتا، لصالح الفكر السلفي يف طبعته النجدية.

ما بعد محمد عبده

من  جانًبا  كان  ذلك  أن  ويبدو  عبده،  حممد  ألستاذه  خمالًفا  مسلًكا  رضا  رشيد  سلك 
االنشقاقات التي عرفها التيار اإلصالحي احلديث. 

ويذهب آخرون إىل أن القطيعة كانت متدرجة، إذ بدأت داخل التيار اإلصالحي نفسه، 
بني عْبُده واألفغاين ثم بني عبده ومن تلوه2. 

التوجه اإلصالحي،  يرى جميد خدوري3 أن حممد عبده كان عامل وحدة بني أطياف 
الليربالية  التوجهات  بني  يوحد  كان  إذ  خمتلفة؛  توجهات  إىل  بعده  انقسموا  تالمذته  لكن 
املبكرة والتوجهات اإلصالحية الدينية العامة، وهذا ما يفرس التالقي بني املثقفني العرب 
الفريقني  إن  أي   .1913 العثامين سنة  الالمركزية  تأسيس حزب  واملسلمني يف  املسيحيني 

1  حممد شعبان، "املنار: املجلة التي جّذرت للفكر السلفي املعارص يف مرص"، موقع رصيف22:
 https://goo.gl/dK2vW5

العريب  النهوض  مرشوع  كوثراين،  وجيه  سابق،  مصدر  التقدم،  أسس  جدعان،  فهمي  مثال:  راجع    2
)بريوت: دار الطليعة، 1995(، رضوان السيد، سياسيات اإلسالم املعارص، مصدر سابق، حممد فتحي 

عثامن، السلفية يف املجتمعات املعارصة )الكويت: دار القلم، 1993(.
3  جميد خدوري، االجتاهات السياسية يف العامل العريب: دور األفكار واملثل العليا يف السياسة )بريوت: الدار 

املتحدة، 1985(، ص 85.
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انقسام وتصارعا بعد أن كانا منسجمني حول شخصية واحدة، ما جيعل حممد عبده نقطة 
التقاء بني خمتلف االجتاهات اإلصالحية العربية احلديثة التي ستنقسم وتتصارع بعد ذلك 

طوال النصف الثاين من القرن العرشين.

هلا دور يف  كان  والفكرية  الدينية  البيئة  تأثريات مكونات  أن  ألربت حوراين فريى  أما 
احلنبيل1.  باملذهب  متمسكة  شامية  بيئة  من  ينحدر  الذي  رضا  رشيد  عند  السلفي  املنحى 
لكن حممد عامرة ال يعطي اخلطاب السلفي أمهية كبرية وال يرى فيه منافًسا لإلصالح األول، 
بل يرى يف كل ذلك "خلًطا وتعمياًم يطمس فروًقا أساسية وهامة بني هذه التيارات، ومن 
خماطره أنه يلبس املتخلف ثوب املتقدم، ويزين بعباءة العقالنية واالستنارة قوًما وقفوا فقط، 

أو وقفت هبم قدراهتم عند ظواهر النصوص"2.

ومواجهة  العثامنية  السلطة  وإصالح  األمة  لتوحيد  ودعوة  سياسة  رجل  األفغاين  كان 
واإلرشاد  الرتبية  عىل  منفاه،  من  عودته  بعد  جهده،  فانصب  عبده  حممد  أما  االستعامر، 
وفاة  بعد  آخر  طريًقا  رضا  رشيد  تلميذمها  سلك  بينام  الدين،  وجتديد  األزهر  وإصالح 
شْيخيه، فاتصل بالدولة السعودية واقتنع باخلطاب السلفي الوهايب، وقطع روابطه بخطاب 

اإلصالحيني السابقني.

رشيد رضا والتحوالت السياسية

املؤرخ  السيايس، حسب  الفكري والعلمي لدى رشيد رضا عىل جانبه  غلب اجلانب 
ألربت حوراين3. وهو ما نراه عنرًصا يفرس رسعة التحاقه باملرشوع السيايس السعودي، ظنًّا 

منه أنه حيقق رغبته يف الدولة العربية املصلحة.

1  ألربت حوراين، الفكر العريب يف عرص النهضة، ترمجة: كريم عزقول )بريوت: دار النهار، 1977(، ص 
.277

2  حممد عامرة، تيارات الفكر اإلسالمي )القاهرة: دار املستقبل العريب، 1983(، ص285.
3  حوراين، الفكر العريب يف عرص النهضة، ص274-273.
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هذا التحول سامهت فيه عدة عوامل ذاتية وعملية وسياسية وكان الظرف التارخيي بالغ 
األثر يف توجيه تلك املؤثرات. ويذهب بعض الكتاب املعارصين إىل أن العنرص املادي كان 
حارًضا يف اتصال رشيد بالدولة السعودية؛ إذ يرى أمحد زغلول أن الدولة السعودية كانت 
تطبع كتب الرتاث لدى مطبعة املنار وجملتها، ما أسهم يف اقرتاب رشيد رضا من آل سعود1.

مارس صعود الدولة السعودية الثالثة تأثرًيا كبرًيا عىل بعض املصلحني السنيني، ومن 
هؤالء رشيد رضا الذي وجد يف دولة آل سعود نظاًما عربيًّا يف جزيرة العرب خارج نفوذ آل 
عثامن ويف ظل تراجع دولتهم التي كان يناصبها العداء، ولذلك مل يتحدث رضا عن اخلالفة 

كغالبية أتباع السلفية ألهنا تذكرهم بالعثامنيني.

وبعبارة رضوان السيد، وجد السلفيون يف آل سعود "دولة الكتاب والسنة" متحققة عىل 
أرض الواقع، فلم يرضوا عنها بدياًل، وتفرغوا للهدف األسمى وهو الدفاع عن "التوحيد" 

يف وجه "البدع واألهواء".

لقد تردد صدى انتصارات عبد العزيز فاحتل موقًعا كبرًيا "جفف دموع املاليني" احلزانى 
عىل "فقد اخلالفة العثامنية"، وجذب رجاالت اإلصالح الباحثني عن أمل جديد، لكنهم 

حتت وهج سلطان آل سعود ختلصوا من ذخريهتم اإلصالحية، أهم ما يملكون.

القول إن الدولة السعودية قد سلبت اإلصالحيَة اإلسالميَة أهم رجاالهتا، بل  يمكننا 
جعلت "التوحيد السلفي" خصاًم مبينًا للفكر اإلصالحي يف كل مكان.

لقد جذب بريق السلطة السعودية بعض املصلحني من أقطار العامل اإلسالمي، وجعلهم 
تقعيد مقوالهتا وهتذيبها،  ويقدمون جهدهم يف  ينافحون عنها  الوهابية  السلفية  يف صف 
ومن هؤالء حممد األمني الشنقيطي )1905-1975( وكان قدم من موريتانيا يف عهد امللك 
سعود وحرر الكثري من مقوالت السلفية النجدية بام يف جعبته من منطق وبيان ولغة، قبل أن 
يؤلف تفسريه ذائع الصيت أضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن، الذي حاز قبوالً واسًعا 

يف األوساط السلفية إىل اليوم. 

1  حممد شعبان، "املنار: املجلة..."، مصدر سابق
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ويذهب بعض الكتاب بعيًدا فريى حممد رشيد رضا ضالًعا يف خدمة اإلنجليز، إن مل 

احلميد ويف سبيل  عبد  السلطان  وأد مشاريع  بارز يف  بدور  قام  وأنه  ذلك،  من  أكثر  يكن 

ذلك قام بمساندة الرشيف حسني. يقول أمحد الرشبايص: "وتشري الدالئل عىل أن رشيد 

العاملية األوىل وذلك ضد االحتاديني، وهلذا  بداية احلرب  تعاَون مع اإلنجليز يف  رضا قد 

"وبني يديَّ اآلن مذكرة كتبها رشيد رضا  ل األمر". ويقول:  أوَّ أيَّد ثورة الرشيف حسني 

مها إىل رجال الدولة الربيطانية يف مرص،  بخط يده يف أوائل عام 1915م )1334هـ( وقدَّ

وقد بدأ رشيد مذكرته يف ملحق إضايف بنيَّ فيها سبب كتابته هذه املذكرة، وذكر أن بعض 

أصحابه السوريني مجعوه مع )الكولونيل هوكر باشا(، الذي سأل رشيد رضا عن موقف 

العرب إزاء دخول الدولة العثامنية يف احلرب احلارضة )احلرب العاملية األوىل( مع أملانيا، 

فأجابه رشيد بأجوبٍة متنَّى الكولونيل كتابَتها له ألمهيتها، ألجل دراستها مع رجال حكومته. 

كام حرص عىل ذلك مدير املخابرات يف مرص )الكابتن كليتن(، فكتب رشيد هذه املذكرة 

ا امللحق اإلضايف هلا فهو يف مخس  من أربع عرشة صفحة مع ملخص هلا يف صفحتني، أمَّ

صفحات... وعندما ساءت العالقات بني الرشيف حسني ورشيد رضا أرسع رشيد رضا 

لرشيد رضا.  معلومة  كانت  والتي  بريطانيا،  مع  الرسية  واتفاقاته  الرشيف حسني  بفضح 

يقول الرشبايص: "وأَخذ رشيد رضا يبنيِّ مساوئ وأخطاء ثورة احلسني وأرسارها، فيذكر 

العربية  اجلزيرة  بالد  حيكم  أن  عىل  ثورته  قبل  بريطانيا  مع  متَّفًقا  كان  حسينًا  الرشيف  أن 

ا مل يطَّلع عليه أحد،  ة بريطانيا. ويذكر أن ذلك االتِّفاق كان رسيًّ وسوريا والعراق حتت قوَّ

وقد أطلع أحُد اإلنجليز يف مرص رشيًدا عىل هذا االتفاق قبل الثورة، ويذكر رشيد أنه أنكره 

وقال: ال يرىض بذلك إال عدو للعرب أو محار ال يفهم معناه". واضح هنا أن رشيد رضا 

طرف أساس يف خدمة بريطانيا بحيث ُتطلعه عىل اتفاقاهتا الرسية. ويدافع الشيخ الرشبايص 

عن رشيد فيقول: "ولكن إذا كان رشيد قد اطَّلع عىل هذا االتفاق قبل الثورة - كام يقول 



183 الماييم لا الااة السفؤل والؤتل اسام ل

ح بإنكاره عىل الرشيف حسني يف ذلك الوقت وينصح له؟ لعلَّ رشيًدا فَعل  - فلامذا مل يرصِّ

ب االتِّفاق وأنكره" 1.  ذلك ولكن الرشيف حسينًا كذَّ

من  ينتقل  جعلته  املريرة،  اخلْيبات  من  سلسلة  السياسية  رضا  رشيد  مواقف  تبدو  وقد 

اإلصالح داخل الدولة العثامنية إىل مجاعة العروة الوثقى ومنها إىل السلفية والدولة السعودية 

وكانت تلك خامتة املطاف يف أخريات أيامه.

تحوالت رشيد الفكرية

تويف حممد عبده وقبله األفغاين قبل أن يكمال معامل إيديولوجية إصالحية إسالمية جتمع 

خمتلف التيارات املتنافسة واملختلفة، فتواىل االنشقاق الفكري عن اخلط اإلصالحي العام 

يف اجتاه العلمنة احلدية أو السلفية املنغلقة.

هلا دور يف  كان  والفكرية  الدينية  البيئة  تأثريات مكونات  أن  ألربت حوراين فريى  أما 

احلنبلية  املدرسة  من  انطالًقا  السني  اإلسالم  الذي فرس  عند رشيد رضا،  السلفي  املنحى 

املتشددة2.

يزعم بعض الباحثني أن رشيد رضا مارس التقية الفكرية يف أيامه األوىل؛ إذ "جاء الشيخ 

رضا إىل مرص حيمل بني جوانحه الفكر السلفي مع كراهية موروثة للمسيحيني استقاها من 

بيئته الشامية، ولكنه كتم هذه الثقافة الشامية داخله أثناء تبعيته لشيخه اإلمام حممد عبده"3.

1  صبحي منصور، "رشيد رضا عميال إلنجلرتة"، موقع احلوار املتمدن:
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=556377&r=0

2  حوراين، الفكر العريب...، مصدر سابق، ص277.
3  حسام احلداد، "وحدة اإلسالم السيايس"، موقع بوابة احلركات اإلسالمية:

http://www.islamist-movements.com/35235
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التصوف  عىل  اهلجوم  يف  عبده  حممد  اإلمام  فكر  يوافق  قد  رضا  رشيد  "أن  ويضيف 
وأوليائه، إال أنه ال يوافقه يف انتقاد األحاديث ويف انتقاده لتحجر الفكر الوهايب. وعندما 

مات شيخه اإلمام وجد فرصته يف الزعامة ميسورة إذا حتالف مع ابن سعود"1.

مفهوم التجديد من اإلصالحية إىل السلفية

عىل الرغم أن حممد عبده واحلركة الوهابية اتفقا يف حماربة البدع واخلرافات، فإهنام اختلفا 
يف الطريقة. فمنهج احلركة الوهابية هو ترك البدع واخلرافات التي جّدت عىل علوم الدين، 

والعودة إىل تقليد السلف الصالح عن طريق األخذ بظاهر النص ورفض التأويل.

أما حممد عبده، فقد رأى أن التقليد نفسه هو املشكلة سواء تقليد املشايخ فيام ابتدعوه من 
بدع وخرافات وأوهام حيشون هبا مناهج األزهر، أو التقليد النيص للسلف الصالح بدون 

إبداء مرونة يف التعامل مع مستجدات العرص وتغري املكان والزمان.

لقد رأى حممد عبده أن املشكلة ليست يف اختيار من نقّلده، وإنام املشكلة يف أن نلجأ إىل 
التقليد أصاًل. واحلل يف رأيه هو إعامل العقل وإحياء عقالنية الرتاث اإلسالمي، لنعطي 

لألمة بدياًل عن اجلمود وعن التغريب.

ويرى عبده أن الذين يريدون أن يفرسوا القرآن تفسرًيا حديًثا مستنرًيا، عليهم أن يتزودوا 
باألسلحة اللغوية وأسباب النزول والسرية النبوية، وأن ال تشكل آراء املفرسين السابقني 
حدوًدا للتفكري واالستنباط؛ ألن رؤى املفرسين السابقني ارتبطت باملستوى العقيل ودرجة 
العلم التي بلغوها، فال جيب أن نلزم أنفسنا بام بلغوه هم ونقف عنده فال نتعداه. وارتبط 

جتديد فهم العقيدة هنا بمواجهة الطغيان والظلم واحلرص عىل حرية املسلم وكرامته2.

كان حممد عبده صاحب خطاب عقدي يمزج بني منهج الفطرة والرتاث الكالمي السني 
بمختلف مدارسه. وال يعني ذلك أنه أراد استعادة "اللحظة االعتزالية" بحرفية وميكانيكية، 

1  نفسه
2  حممد عبده: رسالة التوحيد، حتقيق حممد عامرة )القاهرة: دار الرشوق، 1414هـ/1994م(، ص 140.
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بل قصد اإلفادة منها بمرونة كام هو شأنه مع كل مباحث الرتاث الكالمي واألصويل واملنطقي 
ملواجهة ترسانة الفكر األورويب املعارص وجاذبيته وسطوته يف دار اإلسالم. ونقاشه ألفعال 
العباد والرشك اعتامد جيل للكسب األشعري، وهو ما اعتربه السلفيون قبواًل للمقوالت 

االعتزالية التي هي يف نظرهم خمالفة للكتاب والسنة.

يقول حممد عبده يف كتابه رسالة التوحيد ما نصه:

الظاهرة،  األسباب  من  اهلل  وهبه  ما  فوق  أثًرا  اهلل  لغري  أن  اعتقاد  اإلرشاك 
وأن ليشء سلطاًنا عىل ما خرج عن قدرة املخلوقني، وهو اعتقاد َمن ُيعظم 
سوى اهلل، مستعينًا به فيام ال يقدر العبد عليه، كاالستنصار يف احلرب بغري 
قوة اجليوش، واالستشفاء من األمراض بغري األدوية التي هدانا اهلل إليها، 
التي  والسنن  الطريق  بغري  الدنيوية  أو  األخروية  السعادة  عىل  واالستعانة 
رشعها اهلل لنا. هذا هو الرشك الذي كان عليه الوثنيون ومن ماثلهم، فجاءت 
البرشية واألسباب  القدرة  فيام فوق  الرشيعة اإلسالمية بمحوه، ورد األمر 

الكونية إىل اهلل وحده1.

املقوالت االعتزالية،  مبنيًّا عىل  الكالمي األشعري ويعتربه  ينتقد رشيد رضا اخلطاب 
فهمها  بالعقيدة كام  التمسك  للسلف، ويلح عىل  املتبعني  احلديث  أهل  لفرقة  وأنه خمالف 
أهل احلديث، بينام كان عبده يستند إىل الرتاث العقدي والكالمي اإلسالمي بروح نقدية 

وجتديدية ملواجهة التفوق الغريب.

يقول رشيد رضا يف مقدمة كتاب صيانة اإلنسان للسهسواين: "ولكن األشاعرة جروا 
عىل طريقة متكلمي املعتزلة يف بناء العقائد عىل النظريات العقلية، وتأويل النصوص املخالفة 

هلا، فصاروا فرقة غري أهل احلديث املتبعني للسلف من كل وجه"2.

1  نفسه، ص 63
2  حممد بشري السهسواين اهلندي، صيانة اإلنسان عن وسوسة الشيخ دحالن، )د. ن(، 1975، ص 8.
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االستمرارية  عنارص  وال  والوهايب  التيمي  للرتاث  نقدية  قراءة  رضا  رشيد  يقدم  مل 
الوهاب  ابن عبد  كان  بينام  احلنابلة،  تيمية صنّف يف أصول  ابن  أن  بينهام، رغم  والقطيعة 
ا عىل طريقة أهل احلديث وينفر من العبارة األصولية والفقهية املعقدة، رغم أنه أدرك  أثريًّ

رجاالت التقليد احلنبيل الفقهي يف نجد واحلجاز يف ظل الدولة السعودية األوىل1.

ويذهب رشيد رضا إىل أبعد من ذلك يف القطيعة مع رؤية حممد عبده، قائاًل: " حتى صار 
لفظ "السنة واجلامعة" لقًبا مذهبيًّا انتحله بعض علامء الكالم املبتدع، وكادوا حيتكرونه دون 

متبعي السلف، وهم احلنابلة وأهل احلديث"2. 

تأثري املصادر الفكرية اإلسالمية

الفكرية  أن بعض مواقفهم  املصلحني اإلسالميني، وهي  تاريخ  هناك ظاهرة الفتة يف 
والسياسية تتوقف عىل اطالعهم عىل كتب بعينها!

للمفكرين اإلسالميني، مع  واملنهجية  الفكرية  االختيارات  أثر حاسم يف  للقراءة  كان 
تأثري حاسم للبيئة والظرف التارخيي، ومن ذلك تركيز بعضهم عىل مصنفات إسالمية بعينها 

تلبي حاجتهم الفكرية أو تغرّيها ابتداء.

يرى رضوان السيد أن رشيد رضا اعتنى يف فرتة حتوله نحو السلفية بكتاب االعتصام 
للشاطبي بينام اهتم شيخه عبده بكتاب املوافقات3.

االعتصام ألنه صادف هوى يف نفسه، وآثره ألنه مادة سلفية  اختار رشيد رضا كتاب 
العقائد  بالكامل، رغم أن مؤلفه قدمه ضمن مادة نقدية بعيدة عن األحكام اجلاهزة عىل 
وامللل؛ وذلك ألن الكتابني خمتلفان، رغم أن مؤلفهام واحد، فاألول، أي االعتصام، مادة 

بن  إبراهيم   ،274  \  1 الوابلة:  السحب  وابن محيد،   ،303  \  2 املجد:  عنوان  ابن برش،  مثال:  راجع    1
عيسى، عقد الدرر يف تاريخ نجد واملسمى تاريخ ابن عيسى، 41.

2  السهسواين، صيانة اإلنسان، مصدر سابق، ص10.
3  رضوان السيد، سياسيات اإلسالم املعارص، مصدر سابق، ص42.
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تأثر  املوافقات، خطاب جتديدي مقاصدي، وعىل حسب ذلك  أي  والثاين،  للبدع،  نقدية 
املعتمد عىل أحدمها.

الكبرية يف جتديد  فائدته  إىل  نظًرا  املوافقات؛  بكتاب  اهتموا  املسلمني  املصلحني  وجل 
املثال، كانت  ينل لدهيم عناية كبرية. عىل سبيل  الذي مل  االعتصام  أكثر من كتاب  الدين، 
لنداء  تلبية  عبده،  حممد  الشيخ  قراءات  يف  ا  مركزيًّ مكاًنا  حتتل  للشاطبي  املوافقات  قراءة 
للمؤلف  آخر  كتاًبا  واختار  ذلك  عكس  رضا  تلميذه  سلك  بينام  املقاصد،  وفقه  التجديد 
نفسه هو االعتصام، تبًعا ملادته النقدية للبدع وخطابه املعزز للهوية الفردية للمسلم، بينام 
ركز شيخه عىل ما يلبي حاجة التجديد واالجتهاد أي ما يفيد "السواد األعظم" من جواب 

عن السؤاالت القلقة التي يطرحها العرص ومطالبه.

ويذهب مؤلف كتاب خواطر حول الوهابية1 إىل أن رشيد رضا مل يعرف الوهابية إال بعد 
أن قرأ تاريخ اجلربيت بعد مقامه يف القاهرة!

ثم إن رضا نفسه كان قرأ عن الوهابية كتاب زيني دحالن األكثر حدة جتاه دعوة حممد 
املستمدة  الوهابية  أخبار  صغرنا  يف  نسمع  كنا   " يقول:  عنه.  تراجع  ثم  الوهاب،  عبد  بن 
من رسالة دحالن هذا وأمثاله، فنصدقها بالتبع ملشاخينا وآبائنا... وأنا مل أعلم بحقيقة هذه 
الطائفة إال بعد اهلجرة إىل مرص، واالطالع عىل تاريخ اجلربيت، وتاريخ االستقصا يف أخبار 
املغرب األقىص، فعلمت منهام أهنم هم الذين كانوا عىل هداية اإلسالم دون مقاتليهم... 
وأن الدولة العثامنية ما حاربتهم إال خوًفا من جتديد ملك العرب وإعادة اخلالفة اإلسالمية 

سريهتا األوىل"2.

وأصبح ينافح عن الوهابية وسريهتا قائاًل: "مل خيل قرن من القرون التي كثرت فيها البدع 
من علامء ربانيني جيددون هلذه األمة أمر دينها... ولقد كان الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
النجدي من هؤالء العدول املجددين، قام يدعو إىل جتريد التوحيد، وإخالص العبادة هلل 

1  حممد إسامعيل املقدم، خواطر حول الوهابية )اإلسكندرية: دار التوحيد للرتاث، 2008م(، ص 103.
2  السهسواين، صيانة اإلنسان، مصدر سابق، من املقدمة التي كتبها رشيد رضا، ص 8.
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وحده، بام رشعه يف كتابه وعىل لسان رسوله خاتم النبيني صىل اهلل عليه وسلم، وترك البدع 

واملعايص، وإقامة رشائع اإلسالم املرتوكة، وتعظيم حرماته املنتهكة املنهوكة"1.

ابن تيمية كان مؤصاًل للفقه بينام كان ابن عبد الوهاب يترصف عىل طريقة أهل احلديث 

بالفهم املبارش واحلريف والظاهر.

قبل ظهور الدولة السعودية األخرية بعد سقوط العثامنيني، مل يكن مفهوم السلفية حمدًدا 

أو خمتطًفا، بل مرًنا مشرتًكا، بني مجاعة تتعايش حتته مجاعات اإلصالح والتجديد وعنارص 

اإلرشاد والدعوة وأيًضا جمموعة من احلنابلة األكثر حْرفية.

فراغ السلطة وتأثريه يف الخطاب السلفي

لقد كانت السلفية النجدية مرشوًعا نشأ يف ظل فراغ السلطة، وخارج األمصار اإلسالمية 

الكربى، ويف فضاء ثقايف وجمتمعي مل يعرف صدمة االستعامر، ما جعله يف عزلة عن العامل، 

ولذلك رفض الوهابيون املصنوعات احلديثة )الراديو والتلغراف..(، وظلت بالنسبة إليهم 

البالد  التي عرفتها  احلديثة  بالتحوالت  يتصلوا  مل  ببساطة  ألهنم  جمرد خمرتعات شيطانية2؛ 

اإلسالمية األخرى، وليس ألن الفكر السلفي، بروافده القديمة واحلديثة، أنتج لدهيم رفًضا 

للنقد والتأويل واالختالف يف كل املواقف.

تبدو الظروف التارخيية التي عصفت بالرشق، من سقوط اخلالفة وظهور مرشوع آل 

املرشوع  إىل  التحول  إىل  رشيد  دوافع  أبرز  عبده،  حممد  مرشوع  حظوظ  وتراجع  سعود، 

ا. السلفي سياسيًّا وفكريًّ

1  مقدمة صيانة اإلنسان، مصدر سابق، ص 511-510.
2  مثل الفتاوى التي رد هبا مخسة من العلامء عىل أسئلة جمموعة "إخوان من طاع اهلل"،  مارس 1927م.
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ويف حياة الشيخ رشيد رضا قامت الدولة السعودية الثالثة، فكان الشيخ رشيد-من قبل 

قيامها ومن بعده-أكرب نصري هلا، ونستطيع أن نقول: إن جملة املنار صارت لسان حال الدولة 

السعودية الثالثة، ومقاهلا أيًضا، دفاًعا عنها ودعاية هلا وتأييًدا مللكها يف كل حمفل ومناسبة1. 

أعلن رشيد رضا تأييده الكامل آلل سعود وأهنم "أفضل من حافظ عىل املبادئ اجلوهرية 

للسنة بعد اخللفاء الراشدين"2.

وعن أثر هذه الدعوة يف نجد يقول الشيخ رشد رضا: "وقد كان من حسنات تأثري حممد 

بن عبد الوهاب املجدد لإلسالم يف نجد إبطال عبادة اجلن وغري اجلن منها، ومل يعبد فيها 

إال أهل جتريد التوحيد وإخالص العبادة هلل".

تحول رشيد إىل "االجتهاد السلفي"

ومع وفاة حممد عبده وحترر رشيد رضا من تأثريه، بدأ التلميذ يستعيد العنارص التقليدية 

املحافظة من تكوينه الديني، وهو ما انعكس رسيًعا عىل صفحات املنار، التي ما لبثت أن 

ظهرت فيها كتابات مناوئة للعقل متيل إىل احلد من دوره يف فهم الدين وتضعه يف مرتبة أدنى 

يف إطار العالقة مع النصوص، ومؤكدة عدم اختصاصه بمناقشة أصول الدين وأحكامه، 

بل عجزه عن ذلك أيًضا.

ا إغالق باب االجتهاد يف الدين، واعتربت هذا األمر مفسدة  رغم أن املنار رفضت نظريًّ

تعنيه  ما  أن  أوضحت  فإهنا  املتأخرين،  الفقهاء  النحرافات  نتيجة  باإلسالم  حلقت  كربى 

باالجتهاد هو التقيد بأحكام الكتاب والسنة وسرية السلف الصالح والتخلص من املذاهب 

التي وضعها الفقهاء املتأخرون، والتي "فتحت أبواب الضالل والبدع"، مشددًة يف إرصار 

1  وتستطيع بسهولة أن تدرك ذلك بمطالعة األجزاء األخرية من جملة املنار، 540/26، 162/27 و272 
وما بعدمها.

2  حوراين، الفكر العريب، مصدر سابق، ص 278.
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السنة"،  أو  الكتاب  من  فيه نص  فيام  اجتهاد  "ال  إنه  القائلة  املعروفة  السلفية  القاعدة  عىل 
حسبام ذكر امُلال1.

وعن مميزات كتب شيخ اإلسالم كام يشهد به الشيخ رشيد رضا قائاًل: "وأشهد اهلل بأنني 
مل أجد يف كتب أحد من علامء هذه امللة من أحاط بام أحاط به- يعني ابن تيمية- من حفظ 
عىل  والوقوف  واملبتدعة..  والفالسفة  واملتكلمني  املحدثني  من  الناس  وأقوال  النصوص 

أدلتهم وحتقيقها وحترير احلق الذي كان عليه سلف األمة وإقامة احلجة عليه".

ويقر بذلك رشيد رضا قائاًل: "فأنا أشهد عىل نفيس أنني مل يطمئن قلبي ملذهب السلف 
إال بقراءة كتبهام". 

وبالنسبة إىل الفروع الفقهية يقارن رشيد رضا بني األئمة األربعة املشهورين وبني ابن 
"إنه اطلع عىل ما مل يطلعوا عليه كلهم من األخبار واآلثار ألنه اطلع عىل  تيمية، فيقول: 
ما رووه وعىل غريه وحفظه، وعرف ما قالوه هم وما قاله غريهم من أقراهنم يف أسانيدها 
ومعانيها، فهو يف فتاويه يذكر خالف األئمة املجتهدين يف املسألة وأدلة لكل منهم ويمحص 
هذه األدلة، فيبني الراجح منها بالدليل، فمن يتأمل فتاويه بنظر اإلنصاف يرى أن ما رجحه 

هو احلق يف الغالب"2.

يف  منهجه  عن  رضا  رشيد  يقول  ألستاذه،  اإلصالحي  املنهج  بمخالفة  منه  واعرتاًفا 
التفسري بعد أن انفرد يف العمل فيه بعد وفاة عبده، قائاًل: "هذا، وإنني ملا استقللُت بالعمل 
بعد وفاته، خالفُت منهجه رمحه اهلل تعاىل بالتوسع فيام يتعلق باآلية من السنة الصحيحة، 
سواء كان تفسرًيا هلا أو يف حكمها، ويف حتقيق بعض املفردات أو اجلمل اللغوية، واملسائل 

اخلالفية بني العلامء، ويف اإلكثار من شواهد اآليات يف السور املختلفة".

أفكاره  إلدراج  منه  حماولٌة  أهنا  عىل  رشيد  عند  التحول  هذا  داللة  نقرأ  أن  لنا  ويمكن 
التفسري،  ميدان  يف  املعتمد  اإلسالمي  الرتاث  سياق  يف  تفسريه  يف  املعروضة  اإلصالحية 

1  حممد شعبان، "املنار املجلة التي رسخت الفكر السلفي"، مرجع سابق.
2  نفسه.
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وبذلك يمكن أن حيصل عىل رشعية القول اجلديد يف التفسري بأقل قدٍر ممكن من معارضة 

اجلمهور العريض.

انتهت السلفية النجدية واخلطاب السلفي عموًما إىل طريق مسدود، يف مواجهة السواد 

األعظم للمسلمني. يمكن تبنّي مدى القطيعة مع اإلصالحية لدى رشيد رضا يف آراء بعينها 

مثل "عدالة الصحابة" و"اجلهاد" و"التصوف".

القطيعة مع التصوف

كل رواد اإلصالح اإلسالمي كانوا من الصوفية أو تلقوا تربية صوفية حتى حممد رشيد 

رضا نفسه، وهو عنرص بالغ اإلجرائية يف تفسري جانب مهم من تكوين هؤالء، وهو عنرص 

سيضمر تدرجييًّا يف تكوين رشيد رضا بعد وفاة شيخه حممد عبده، قبل أن يتخلص منه هنائيًّا 

بعد اتصاله بالسلفية النجدية والدولة السعودية.

كان رشيد رضا أول أمره صوفيًّا شاذليًّا، وكان يقرأ ورد السحر عىل شيخه اجلرس، ثم 

ا عىل يد القاوقجي، ويذكر رشيد رضا أن الذي حبب إليه التصوف هو كتاب  صار نقشبنديًّ

إحياء علوم الدين للغزايل ثم تركه يف ما بعد، ثم قطع الصلة بكل ذلك. يقول: "إنني قد 

سلكت الطريقة النقشبندية، وعرفت اخلفي واألخفى من لطائفها وأرسارها، وخضت بحر 

التصوف ورأيت ما استقر باطنه من الدرر، وما تقذف أمواجه من اجليف، ثم انتهيت إىل 

مذهب السلف الصاحلني، وعلمت أن كل ما خالفه فهو ضالل مبني"1.

النوريس  سعيد  إىل  عبده  حممد  من  النهضة،  سياق  يف  التصوف  الوهاب،  عبد  حلمي  حممد  يراجع:    1
)بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2018(، )الفصل الثاين: حممد رشيد رضا والتصوف(.
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يرى الشيخ راشد الغنويش أن العنرص اخلرايف والشعبي يف التصوف هو الذي انتهى لدى 

حممد رشيد رضا، لكنه بقي مربًيا ومرشًدا، ولعل هذا امللمح ظل عنرًصا مقلًقا ألصدقائه 

من علامء السلفية يف السعودية1.

املوقف من الصحابة

"خارجة" عىل اخلط  مل تكن كل آراء رشيد رضا سلفية بالكامل، بل كانت له مواقف 

السلفي، ال سيام املوقف من عدالة الصحابة وسريهتم. من ذلك موقفه من2 معاوية: "سرية 

أنه وثب عىل هذا األمر  للرياسة وإين ألعتقد  للُمْلك حمبًّا  أنه كان طالًبا  معاوية تدل عىل 

مفتاًتا...". ثم رصح أنه ال يلعنه وال يرتىض عنه! وُيذكر أحياًنا أن هذا املوقف هو صدى 

بعيد لنزعة رشيد رضا إىل آل البيت الذين يعتربهم من أسالفه. ظل هذا املوقف، وغريه، 

من "رواسب" مرحلة حممد عبده، مزعًجا للسلفيني جتاه رشيد رضا حتى بعد وفاته.

مفهوم الجهاد لدى رشيد رضا

التاسع عرش  القرن  الثاين من  النصف  الديني يف  تيار اإلصالح  املعربون عن  يعالج  مل 

مل  تعريًفا واسًعا  له  وإنام عاجلوه بصورة عرضية وقدموا  مبارشة،  اجلهاد بصورة  موضوع 

يقترص عىل معنى القتال3.

1  من حمارضة للشيخ راشد ضمن ندوة لقناة احلوار بلندن، تاريخ 2010/10/11م. ورسد قصة عن 
سبب نفور حممد رضا من الصوفية عندما شاهد وهو يف إحدى حلقات الذكر فتيانا صغارا ينشدون ثم 

يسجدون للشيخ! 
2  جملة املنار، املجلد التاسع، فتاوى املنار، ص113-112.

3  حسني عبد العزيز، " تطور مفهوم اجلهاد يف الفكر اإلسالمي"، عرض كتاب، عىل موقع اجلزيرة نت:
  https://goo.gl/N61yBd
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أو هيدد  يقتلهم  أو  املؤمنني  الدعوة ويؤذي  يمنع  "إذا مل يوجد من  ويقول حممد عبده: 
األمن ويعتدي عىل املؤمنني فاهلل تعاىل ال يفرض علينا القتال ألجل سفك الدماء وإزهاق 

األرواح وال ألجل الطمع والكسب"1.

بمْكنة  وأن  اإلسالم،  جوهر  وأنه  السعي  عن  يتحدث  أمره،  أول  رضا،  رشيد  كان 
املسلمني العمل لتغيري العامل بالعمل املفيد، متاًما كاألوروبيني2.

ثم كان من القائلني بعدم "جهاد الطلب" اليوم، قبل أن يتشدد يف موقفه من التيارات 
األخرى3.

املوقف من الشيعة

ظهرت بعض اخلصومات املذهبية وصلت حد القطيعة بني املنظومتني السنية والشيعية، 
األمر الذي جعل رشيد رضا يغري من موقفه اإلصالحي يف هذا الشأن.

السنة  بني  اخلالفات  كتاب  عمليًّا  أنتجت  التي  التارخيية،  الظروف  حتديد  املمكن  من 
الدولة  سعود  آل  العزيز  عبد  امللك  فيها  حكم  التي  بالفرتة  رضا،  رشيد  ملحمد  والشيعة 
تيارين  ظهور  مع  وبالتزامن  العثامنية،  اخلالفة  اهنيار  بعد  سنية  دولة  كأول  السعودية، 

معارضني لقيامها مها: التيار العلامين، والتيار الشيعي.

 وحصل ذلك بعد "أن كان يعتقد أن الوحدة بني السنة والشيعة رضورة ماسة، وإن من 
املمكن حتقيقها عىل قاعدتني: األوىل أن تتعاون الطائفتان عىل ما يتفقان عليه، وأن تعذر 
الطائفتني عىل  إحدى  أحد من  إذا هتجم  أنه  والثانية  فيه.  ما خيتلفان  األخرى يف  إحدامها 

1  انظر: حممد الغزايل، السنة بني أهل الفقه وأهل احلديث )القاهرة: دار الرشوق، 2007م(، ص131. 
الداخل وكيد اخلارج )القاهرة: مكتبة هنضة  الدعوة بني عجز  جهاد  وراجع يف إيضاح كالمه هذا كتابه 

مرص، 2005م(، ص92-89.
2  راجع: حوراين، الفكر العريب، مرجع سابق، ص275.

3  راجع: حسني عبد العزيز، " تطور مفهوم اجلهاد"، مرجع سابق.
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الطائفة األخرى فالواجب أن يتوىل الرد عليه من هم من طائفته". هذا املوقف األول اعتربه 
ألربت حوراين من قبيل "العواطف النبيلة" التي لن تصمد أمام التحوالت املستجدة1.

رشيد رضا والتكفري

ظل رضا حتى هذه املرحلة وفيًّا لتعاليم أستاذه حممد عبده، لكنه مل يستمر طوياًل عىل 
هذا النهج، وأخذ التحول يطرأ عىل تفكريه منذ مطلع العقد الثاين من القرن العرشين، ال 
سيام بعد اعتداء إيطاليا عام 1911عىل طرابلس الغرب وبروز التوجه العلامين يف سياسة 

االحتاديني األتراك.

أصول  من  أصاًل  التكفري  عن  البعد  يف  رأى  الذي  عبده  حممد  أستاذه  ملوقف  وخالًفا 
افرتق  كام  واآلراء،  املواقف  بعض  تكفري  عىل  رضا  رشيد  حممد  أرص  الصحيح،  اإلسالم 
رضا عن أستاذيه عبده واألفغاين يف جعل اإليامن قائاًم عىل اإلذعان وليس عىل العقل الذي 

يفرتض وجود الدليل والربهان2.

خاتمة

تنقية  أم  قائاًم عن أهيام األوىل: إصالح حال األمة  املزدوج  التجديدي  السؤال  يزال  ما 
عقائدها، أو هل يمكن اجلمع بينهام وكيف؟

كان اإلصالحيون األوائل يقدمون رؤية شاملة ويتجنبون اخلوض يف تفاصيل القناعات 
جامعة  اإلصالح  مسرية  ظلت  ولذلك  البينية،  باخلالفات  شغلهم  أو  للمسلمني  الذاتية 
الفكرية بام فيها احلداثيني بمختلف طرائقهم، ومل يشهد املجال اإلسالمي  لكل األطياف 
النفس  وتراجع  احلدية،  السلفية  النزعة  بروز  بعد  إال  احلدية  واملواقف  االنشقاقات 

اإلصالحي اجلامع.

1  حوراين، الفكر العريب، مصدر سابق، ص 277.
2  حسني عبد العزيز، "تطور مفهوم اجلهاد..."، مرجع سابق.
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تفرق اإلصالح النهضوي احلديث أيدي سبا، بعد حممد عبده، وصار شيًعا وأحزاًبا، 
متأثرة بالليربالية واليسار أو بالسلفية والتصوف، كل عىل طريقته، ومل جيد حممد رشيد رضا 
آل  دولة  بريق  دفينة عززها  أولئك، فجذبته برسعة روح سلفية  أي من  مع  نفسه مطمئنًّا 
ا، ما حرم النهضة اإلسالمية  سعود، وانتهى الرجل سلفيًّا حرفيًّا بعد أن كان إصالحيًّا هنضويًّ
من مصلح عقالين حر، وتظل العوامل السياسية والتحوالت الفكرية، أعظم تأثرًيا يف ذاك 

التحول ومآالته.

رغم حتول رشيد إىل السلفية ودفاعه عنها، لكنه ظل موضع شبهة واهتام، يلخص ذلك 
رمز سلفي متأخر هو ربيع املدخيل قائاًل: "وحممد عبده له تأويالت ذهب يفرس القرآن من 
ن فكره حممد رشيد رضا يف كتابه  مكره ويدس فكره يف تفسري القرآن، ومع األسف كان يدوِّ
السلف وحيب  تيمية وحيب  ابن  يعني حيب  أمره عجيب!  املنار وحممد رشيد رضا  تفسري 
فجمع  وفكَره،  عبده  حممد  حيب  أخرى  جهة  ومن  احلديث،  أهل  وحيب  السلفية  الدعوة 
– مع األسف  فيها حممد رشيد رضا  انحرف  التي  األفكار  الغريبة، ومن  املتناقضات  بني 
الدجال،  خروج  ومنها  العقائد،  وحتريف  تأويل  إىل  تؤدي  التي  اآلحاد  أخبار  الشديد– 
ونزول عيسى عليه السالم، وطلوع الشمس من مغرهبا، وإىل عقائد أخرى؛ مثل امليزان وما 

شاكل ذلك، كل هذه ُتذكَر يف عقائد العقالنيني..."1.

السواد  مقابل  "الوهايب"  السلفي  اخلطاب  مستقبل  عن  مرشوًعا  سؤااًل  يطرح  موقف 
األعظم من املسلمني ثم يف مواجهة العامل املعارص؟

1  ربيع بن هادي املدخيل، الذريعة إىل بيان مقاصد كتاب الرشيعة )اجلزائر: دار املرياث النبوي، 2013م(، 
.3390/3





 انزياح السلفية من الدعوي إىل احلركي: 
املسارات واملآالت1

الحسن مصباح2

العريب واإلسالمي حالة اضطراب فكري وسيايس بل وحضاري منذ  يعيش عاملنا 

أنامطه  تعددت  االضطراب  هذا  التارخيية.  سريورهتا  وكرس  بلداننا  االستعامر  غزا  أن 

األبعاد  أحد  الديني  العامل  يبقى  لكن  وإجياًبا،  سلًبا  فيه  الفاعلون  وتعدد  ومساحاته 

األكثر تأثًرا وتأثرًيا يف هذه الوضعية املضطربة. ومن ثّم ال يمكن تشخيص هذه الوضعية 

تشخيًصا علميًّا بدون رصد التحوالت التي عاشها ويعيشها الدين والفاعلون الدينيون 

دولة  زادهتا  والتي  أمتنا  تعيشها  التي  احلضاري  االرتباك  حلالة  االستعامر  تدشني  منذ 

االستقالل احلديثة إرباًكا واضطراًبا. 

يف هذه الورقة اخرتنا أن نتحدث عن دور السلفية باعتبارها أحد املكونات األساسية 

للمشهد الديني يف التفاعل مع مستجدات العرص. واختيارنا للسلفية مرده إىل كوهنا ملتقى 

1  ما كان هلذا املقال أن يستوي عىل عوده يف صيغته احلالية لوال املالحظات القيمة التي أبداها األساتذة 
الباحثون سلامن بونعامن وفؤاد بوعيل وحممد مصباح وحييى رمضان عىل املسودة السابقة هلذا النص، فلهم 

مني جزيل الشكر عىل ما بذلوه من جهد.
2  أستاذ علم االجتامع يف جامعة حممد األول، ومسؤول اللجنة العلمية يف مركز الدراسات والبحوث 

اإلنسانية واالجتامعية، وجدة -املغرب.
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تفاعالت الساحة الدينية والسياسية ومؤرًشا ملا بدا لنا من ارتباك الفاعل الديني يف مواجهة 
حتديات العرص.

تحديات الحديث عن السلفية 1

ال أخال أنه بإمكان أي خطاب جَعل موضوعه السلفية أن ينجو من أرس آثار الصور 
النمطية، التي دفعت وال تزال تدفع يف اجتاه التعامل معها بمنطق هو أقرب إىل اإلدانة منه إىل 
التحليل اهلادئ. فالصور التي بناها املنافسون واخلصوم للسلفية وروج هلا اإلعالم، بقصد 
أو من غري قصد، تقدمها باعتبارها تيار تشدد وعنف وإرهاب. بالطبع مل تنشأ هذه الصور 
بعض  خطابات  بعضها  صنعت  متعددة،  عنارص  تكاثف  نتيجة  كانت  ما  بقدر  فراغ  من 
السلفية  رصاعات  عن  موروث  اآلخر  والبعض  ذاته،  وممارساته  السلفي  املشهد  أطياف 
التارخييني من  الدينية، سواء تعلق األمر بخصومها  الساحة  مع بعض مناوئيها من داخل 
أطياف الباطنية، أو ارتبط بمنافسيها من التيارات اإلسالمية احلديثة، كام ال ينبغي إغفال 
دور خصوم التيار الديني يف تغذية هذه الصور النمطية وإشاعتها إذ رأوا فيها فرصة ثمينة 

حلصار املد الديني.

أن  بعد  وحمدودة،  حمددة  وجغرافية  تيار  ضمن  السلفية  حرص  هو  بلة  الطني  زاد  ومما 
كانت عنواًنا حلركات اإلصالح مع بدايات القرن العرشين مرشًقا ومغرًبا. وهذا اخللط بني 
ا. فالسلفية التي انطلقت يف  اجلغرافية والدين واملذهب وسياسات نظام معني مل يكن عفويًّ
بداياهتا روًحا ممتًدا داخل األمة مل تعد سوى عنوان لطائفة داخل األمة. لقد كانت السلفية 
قبل ذلك تشمل رواد النهضة ورجاالت اإلصالح مرشًقا ومغرًبا، وانحرصت اليوم لتشمل 
تياًرا واحًدا هو التيار الوهايب. إن حممد عبده وعالل الفايس، وقد كانا يعتربان سلفيني، ما 
فسعي  املنمطة؛  والتقسيامت  احلايل  التطييف  ظل  يف  كذلك  اعتبارمها  اليوم  باإلمكان  عاد 
الوهابية الحتكار السلفية والصور النمطية السائدة عنها جعل الكثري يزهد بل ينأى بنفسه 

من ادعاء االنتساب إليها.
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من ثم، فإن أي حماولة لبناء رؤية موضوعية عن السلفية تغدو مهمة عسرية لتعدد منتجي 
اخلطاب  ينتج  ما  فبقدر  السلفية.  عن  اخلطاب  إنتاج  يف  املتدخلني  وتعدد  السلفي  اخلطاب 
املتعاطف نوًعا من الفهم األسلم للظاهرة السلفية بقدر ما يكون عاجًزا عن حتليلها، وخياطر 
بأن يتحول بذلك إىل جمرد حاٍك عن السلفية. يف املقابل فإن اخلطاب النقدي معرض ألن ينجرف 

مع منطق اإلدانة الذي هييمن عىل أغلب داريس السلفية من خارج الساحة "اإلسالمية".

عىل  والقبض  السلفية،  الروح  يمثل  بام  لإلمساك  السعي  يعني  السلفية  يف  التفكري  إن 
املشرتك  عن  بحًثا  وحديثها،  قديمها  األخرى،  الدينية  التمثالت  لباقي  بالقياس  متثله  ما 
واملختلف، ورصًدا لطبيعة التفاعل بينها وبني غريها، ومتييًزا للثابت فيها من املتغري؛ إذ ال 
حديث ممكن اليوم عن السلفية من دون احلديث عن جذورها التارخيية انطالًقا من مدرسة 
املحدثني، مروًرا باحلنبلية وابن تيمية، ووصوالً إىل جتلياهتا احلديثة مع ابن عبد الوهاب وما 

بعده، من دون إغفال جتلياهتا املعارصة التي جسدهتا مواقفها األخرية من الربيع العريب.

وجيدر بالذكر أن النسق السلفي ال خيتص بدين أو طائفة حمددة، بل هو نسق فكري عام 
ال يفلت منه دين وال طائفة وال إيديولوجيا1. فالسلفية من حيث كوهنا عودة لألصول قصد 
االستمداد والتجديد ظاهرة إنسانية عرفتها كل األديان واإليديولوجيات بل والفلسفات2، 

1  عبد اهلل الربيدي، السلفية الشيعية والسنية: بحث يف تأثريها عىل االندماج االجتامعي )بريوت: الشبكة 
العربية لألبحاث والنرش، 2014(، ص32.

التدبري: الهوت  يف أساس  الفلسفة األثينية يف بداية كتابه  العودة إىل  2  جواًبا عن سؤال حول مربرات 
التنظيم )Au fondement du Management. Théologie de l’Organisation(، يذكر فيلسوف التدبري 
]الفلسفة، يف جوهرها، عودة، وليست  أن   ،Baptiste Rappin بابتيست رابني  الفرنيس   Management
سوى العودة! دعونا نفكر يف التذكر األفالطوين الذي حيجر "مينون" والذي هو عودة إىل التأمل لألشكال 
نظرة  الواحد؛ ولنلقي  إىل  الذي هو عودة  األفلوطيني،   épistrophe الرجوع  نتأمل يف  الساموية. ودعونا 
نحو العودة األبدية لنيتشه التي هي الطريق إىل األصل؛ ...، فالفالسفة احلقيقيون ال يقومون سوى بتكرار 
مغامرة يوليسيس الذي كان يسعى إىل العودة إىل بلده األصيل، عىل شواطئ جزيرة إيثاكا، ... تبدو لعبة 

املنفى والعودة سمة مميزة للمرشوع الفلسفي[. انظر: 
 Entretien avec Baptiste Rappin : Autour de "Heidegger et la question du management".
Partie I, par Adrien Peneranda, Thibaut Gress, mardi 7 juin 2016, URL : http://www.aca-
tu-philosophia.com/spip.php?article684
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وليست ظاهرة سنية حمضة، وإنام الذي خيتلف فيها هو متظهراهتا التارخيية املرتبطة بالسياقات 
املجتمعية التي تربز ضمنها. ما خيتلف أيضا هو طبيعة هذا االستمداد الذي قد ينحرص يف 
تكرار وترديد كالم األولني، وقد يكون استمداًدا قصد جتديد الرؤى وجتاوز حالة التحنيط 

التي يعرفها املذهب أو اإليديولوجيا يف حلظة تارخيية معينة.

لقد كانت السلفيات دوًما مؤرًشا عن وضعيات املجتمعات وحالتها املعرفية، فهي ليست 
جمرد تعبري عن حلظات االنسداد فقط؛ ولكنها أيًضا ويف اآلن نفسه أداة لقياس طبيعة األزمة 
التي تعيشها هذه املجتمعات. فالسلفيات تلقي بإشاراهتا للتعبري عن وجودها، وقراءة هذه 
أيًضا فهم الوضعية  لنا فهمها بام هي جتلٍّ فكري ومعريف فقط، ولكن  يتيح  اإلشارات ال 
املجتمعية بأبعادها كلها يف اللحظة التي يطغى فيها الوجود السلفي أو عىل األقل يصبح 

أكثر عياًنا.

أزمة  طبيعة  لقياس  معياًرا  تعبرياهتا  بمختلف  السلفية  متدد  يشكل  السني،  عاملنا  ففي 
اإلسالم السني من جهة، كام هو يف الوقت نفسه جتسيد للرغبة يف جتاوز هذه األزمة، إضافة 
لكونه تعبرًيا عن طبيعة اجلهود املبذولة لتجاوزها، أو عن خيبات األمل نتيجة الفشل يف 

إجياد السبيل للخروج منها.

فقد أصبحت السلفية ملتقى تفاعالت الساحة الدينية والسياسية من خالل أجنحتها 
التجربة  وحتوالت  مسارات  قراءة  فإن  وبالتايل  واجلهادية.  والسياسية  الدعوية  العلمية 
السلفية سيكون مفيًدا يف فهم مآالت اإلسالم السني وجهود اإلصالح ضمن هذا العامل/
الفضاء السني. لكن احلديث عن السلفية وحتوالهتا هو حديث عن جمرة تعددت مكوناهتا 
وممارساهتا، مما جيعل اإلحاطة بتحوالهتا، ومن ثم إنتاج خطاب يلم بمختلف ظواهرها أمًرا 

أقرب إىل االستحالة.

فالسلفية بقدر تعدد أطيافها بقدر ما هي جزء من حميط تفعل فيه وتتفاعل معه، بل يمكن 
القول إن هذا التفاعل هو أحد جتليات عالقاهتا بمحيطها، إذ ليس بمقدور السلفية، شاءت 
التأثري والتأثر. وهذا ما جيعل احلديث عن هوية  أو أبت، إال أن ختضع كغريها ملعادالت 
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سلفية صعب املنال؛ السيام بعد خروجها من بيئتها اخلليجية احلاضنة إىل العامل. ومن ثم ال 
يمكن احلديث عن السلفية بدون احلديث عن عالقتها باملحيط، ال سيام الديني، الذي تقتسم 
معه الساحة نفسها واجلمهور نفسه تقريًبا وهو عامل املتدينني. فاحلضور السيايس والقتايل 
للسلفية املعارصة ال يمكن فهمه إال بربطه بمجريات الفعل الديني احلديث واملعارص الذي 

شكلت احلركة اإلسالمية أبرز مالحمه سلًبا وإجياًبا. 

انطالًقا مما سبق، فقد اخرتنا أن نعالج ضمن ورقتنا هذه ظاهرة بدت لنا مميزة للمامرسة 
السلفية يف عرصنا احلايل، والتي ارتبطت بام أسميناه النزوع احلركي لبعض أطياف املشهد 
السلفي. فهذا النزوع يشكل مؤرًشا مهامًّ عىل التحوالت التي يعيشها املشهد الديني السني 

من حيث دالالته عىل مسارات حضور اإلسالم السني ضمن جمتمعاتنا املعارصة1.

من الوعود األخروية إىل الوعود الدنيوية 2

 ،1967 نكبة  بعد  الدينية  الصحوة  عىل  الفكرية  هيمنتها  نتيجة  اإلسالمية  احلركة  إن 
عرب احلضور القوي لكتاباهتا ورجاالهتا، سامهت يف إعادة تشكيل الوعي واملامرسة الدينية 
وحتديثهام وفق خوارزمية جديدة جعلت من تغيري الواقع املجتمعي اجلامعي بداللته السياسية 
واالجتامعية هدًفا ومرمى للعمل الديني. لقد كان منهج املامرسة الدينية "التقليدية" االشتغال 
عىل اإلنسان الفرد قصد تقريبه من اهلل، أي هداية اإلنسان ملا فيه صالحه يف الدنيا واآلخرة. 
وشكلت األخرويات مبتغى اهلداية والفعل الديني. واعترب النجاح األخروي األصل يف 
الدنيا مزرعة اآلخرة  اجلنة وأن  املؤمن هو  إن غاية هذا اإلنسان  إذ  املؤمن،  فعل وممارسة 
بمعنى أهنا جمرد معرب نحو هذه اآلخرة. لكن مع احلركة اإلسالمية سيحتل موضوع الدولة 
اإلسالمية، ومن ثم احلضور السيايس لإلسالميني، مساحات واسعة من فعل اإلسالميني 

1  تناول املرحوم حسام متام من قبل موضوع العالقة بني السلفية واحلركية ضمن دراسته حول تسلف 
ألثر  عرًضا  إال  يرش  ومل  املسلمني،  اإلخوان  حركة  يف  السلفية  أثر  عىل  باألساس  ركز  لكنه  اإلخوان، 
اإلخوان عىل السلفية. انطر: حسام متام، تسلف اإلخوان: تآكل األطروحة اإلخوانية وصعود السلفية يف 

مجاعة اإلخوان املسلمني )اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية، 2010(.
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وطموحاهتم، أي إن اخلطاب واملامرسة السياسية سيزاحم خطاب اجلنة والنار األخرويتني، 
وختتل تراتبية العالقة بني الدنيوي واألخروي. 

حينام يصبح تغيري الواقع السيايس واالجتامعي مرمى الفعل الديني تتغري أساليبه وسلم 
عن  حديث  هو  واملعارص  احلديث  سياقه  ضمن  الواقع  عن  فاحلديث  ووعوده.  اهتامماته 
أبعاد اجتامعية وسياسية حتتل الدولة احلديثة أهم مفاصله، ويصبح الرصاع عىل الواقع من 
باعتباره  الفرد أساًسا  الدعوي باإلنسان  الفعل  ارتبط  بينام  الدولة،  ثم رصاًعا مبارًشا عىل 
املخاطب واملكلف دينيًّا عىل املستوى العقدي والعبادي والسلوكي. نحن هنا أمام انقالب 
الفت للنظر للعالقة بني ما هو دنيوي وما هو أخروي، حيث أصبحت الدنيا حمط اآلمال يف 
املقام األول1. هذا ال يعني غياًبا مطلًقا للبعد األخروي يف متثالت الفاعل الديني املسيس، 
بقدر ما تعني انقالًبا عىل مستوى الرتاتبيات بني األخرويات والدنيويات يف سلم أولويات 

الفاعل الديني املعارص.

أطروحتنا املركزية يف هذه الورقة هي أن احلركة اإلسالمية هي املسؤولة عن هذا التحول 
الديني من وعود دينية مرتبطة بام هو  وصناعته، من خالل حتويلها ملستوى وعود العمل 
أخروي إىل وعود دنيوية مرتبطة بتحقيق مراد الدين وغايته يف هذه احلياة الدنيا، وذلك عرب 
تركيز خطاهبا عىل الدولة اإلسالمية واخلالفة الرشعية، ومن خالل بحثها عن موقع ضمن 
الساحة احلزبية السياسية2. وأعتقد أن تدبريها ملستوى هذه الوعود هو الذي أدى إىل هذه 

الوضعية التي يعيشها العمل الديني عموًما من اضطراب. 

لذا فإن احلديث عن انزياح السلفية من الدعوي إىل احلركي هو حديث عن حتول عىل 
مستوى اهتاممات هذه اجلامعة الدينية من االنشغال بالشأن العقدي األخروي، الذي هو 

 1  Donegani Jean-Marie, "La mondanisation du salut", Recherches de Science Religieuse,
2012/3 (Tome 100), p. 345-363. DOI : 10.3917/rsr.117.0345. :
https://bit.ly/2Q6rKEY

2  ليست احلركة اإلسالمية وحدها من تعيش هذا االنقالب عىل مستوى العالقة بني ما هو دنيوي وما 
هو أخروي. فخطاب ما يسمى بالدعاة اجلدد وخطاب التنمية الذاتية يمثالن نموذًجا فاقًعا هلذا التحول. 

وسيكون لنا عودة إىل هذا اخلطاب ضمن دراسة قادمة. 
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أصل اهتاممها، إىل االهتامم بالشأن السيايس ذي الطبيعة الدنيوية يف املقام األول. بالطبع، 
تغيريات طالت مسارات  الوعود واالهتاممات هي حصيلة  التحوالت عىل مستوى  هذه 
الفعل السلفي الذي انتقل من االشتغال عىل الفرد إىل توسيع هذه املامرسة لتشمل البعد 
املجتمعي الشامل، ويمكن اعتبار هذا التحول عىل مستوى املامرسة أحد جتليات انزياحات 
وعي السلفية للواقع املعارص وأثًرا من آثاره، بل ومؤرًشا مهامًّ عىل مدى سعي هذه اجلامعة 
ليست  زمنية  لفرتة  ظلت،  الذي  واقعها  ملعضالت  معارصة  إجابات  عىل  للقبض  الدينية 
العامل احلديث، ومن دون  بعيًدا عن حتوالت  فيه  بإمكاهنا أن تترصف  أن  بالقصرية، تظن 

إحداث أي تعديل يذكر ملنظورها.

سريورة التالقح بني السلفية والحركية 3

املكونات  أحد  باعتبارها  السلفية  عىل  احلركية  واملامرسة  الفكر  منظومة  آثار  رصد  إن 
األساسية للساحة الدينية والسياسية يف عاملنا اإلسالمي اليوم، سيساعدنا يف فهم سلسلة 
من التحوالت التي يعيشها املشهد السلفي خصوًصا واملشهد الديني عموًما. وقد خلصنا 
سريورة هذا التالقح بني السلفية واحلركية يف ثالث مراحل كربى، بدأت األوىل تعاطًفا مع 
اإلخوان ضحايا القمع النارصي، لتتطور يف الثانية إىل تالقح فكري بينهام، وتنتهي يف الثالثة 
واألخرية بالتفاعل امليداين، ال سيام يف الساحة األفغانية التي دفعت بالسلفية نحو مسارات 
أقل ما يقال عنها إهنا جديدة بالنسبة إليها من خالل عوملتها وتسييسها وزرع املامرسة العنفية 

ضمن بعض مكوناهتا.

3.1 نكبة 67 وصناعة التعاطف السلفي اإلخواني

كانت نكبة 67 إيذاًنا بنهاية مرحلة وبداية مرحلة تارخيية جديدة يف عاملنا العريب ال نزال 
نعيش تردداهتا إىل يومنا هذا. فقد كانت النكبة تعرية لواقع متيز بالغموض، وهيمنة تيارات 
قومية وعلامنية نشأت مع االستعامر، وحضور باهت وهاميش للفاعل الديني. لكن أهم ما 

ميز النكبة هو كوهنا شكلت نقطة مفاصلة ومتايز بني مكونات املشهد املجتمعي.
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الفتنة  من  ابتداًء  تارخينا  يف  الكربى  املحطات  صنع  ما  هي  والفتن  واملحن  فالنكبات   

الكربى يف هناية العهد الراشدي، التي كانت منطلق تكون ومتايز الفرق والتوجهات الدينية 

واملذهبية يف تاريخ اإلسالم، ثم حمنة أمحد بن حنبل وما نتج منها من متايز داخل اجلامعة 

بأحداث احلادي عرش من سبتمرب  النقل، وانتهاء  الرأي وأصحاب  السنية، بني أصحاب 

وما تالها من متايز بني التيار السلمي وتيار العنف داخل الساحة الدينية السنية. وقد أدت 

يعتربون  من  بني  التأليف  وتفكيكيًّا؛  تأليفيًّا  مزدوًجا  دوًرا  دائاًم  والفتن  واملحن  النكبات 

أنفسهم ضحايا النكبة أو الفتنة، ومفاصلة مع التيارات املسؤولة أو التي مُحِّلت أوزار الفتنة 

أو النكبة.

الديني  املشهد  مكونات  بني  تعاطف  األقل  عىل  أو  تآلف  حلظة   67 نكبة  كانت  وقد 

القوميني  مع  مفاصلة  وحلظة  الديني،  املشهد  أطياف  من  وغريهم  وسلفيني  إخوان  من 

والعلامنيني. وقد سامهت قضية القدس واحتالهلا من طرف العدو اليهودي الصهيوين يف 

تأجيج العاطفة الدينية ويف الدمج بني البعد السيايس والديني. فقضية القدس هي قضية 

احتالل بام حتمله من دالالت سياسية، وقضية استيالء عىل املسجد األقىص ثالث احلرمني 

وما حيمله من دالالت دينية.

منه  نتج  وما  بكاملها،  مرحلة  عنوان  أصبحت  التي  الفلسطينية  القضية  مع  بموازاة 

السجون  من  اإلخوان  خلروج  كان  األمة،  عىل  تسلط  الذي  والغبن  باملأساة  إحساس  من 

النارصية، وما نتج منه من انتشار ألدبيات املحنة اإلخوانية، دور يف تعميق الشعور باملحنة 

اللحظة  الستحضار  وحمطة  خصوًصا،  الدينيني  الفاعلني  من  واسعة  فئات  لدى  والظلم 

املكية املؤسسة لإلسالم يف غربته وحمنته.

الفاعلني  لدى  املأساوي  واإلحساس  الشعور  اإلخوان  وحمنة   67 نكبة  دعمت  لقد 

الدينني، وسترتك بصامهتا عىل وعي وممارسة الفاعل الديني، ال سيام بعد انتشار اإلخوان 
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خصوًصا  اخلليجية  املنطقة  ربوع  يف  القومية  األنظمة  تسلط  ضحايا  اإلسالميني  وعموم 

املنطقة العربية عموًما1.

 وستكون هذه املرحلة وما شهدته من تعاطف مع اإلخوان واحلركة اإلسالمية عموًما 

املشهد  مكونات  بني  ا  وفكريًّ ميدانيًّا  أكرب  لتالقح  ومقدمة  الديني،  للفاعل  تسييس  حلظة 

الديني، وال سيام بني اإلخوان والسلفيني.

3.2 التالقح الفكري وبدايات الخلط بني العقدي واإليديولوجي

دور  من  شهدته  وما  املايض،  القرن  من  السبعينات  منتصف  مع  البرتول  لفورة  كان 

يف  دور  السلفية،  ثم  اإلخوانية  النرش  ودور  املطابع  وانتشار  خليجي،  سعودي  متصاعد 

االنتشار الواسع للكتاب الديني واحلركي الفكري والسلفي خصوًصا.

الواسع للكتابات احلركية والفكرية للحركيني وغري احلركيني دور  فقد كان لالنتشار 

كبري يف توجيه الرأي العام املتدين نحو قضايا جديدة عىل الفكر الديني، يتداخل فيها الديني 

بالسيايس باالقتصادي واالجتامعي. ففي هذه املرحلة انترشت كتابات سيد قطب وحممد 

قطب وحممد الغزايل ويوسف القرضاوي وغريهم من كتاب املدرسة اإلخوانية أو املتأثرة 

هبا. ولو تصفحنا ببليوغرافيا هذه املرحلة سنجدها حتمل طيًفا شاسًعا من العناوين والقضايا. 

فسيد قطب وأخوه حممد تركا مكتبة مهمة يف جماالت الفكر والتفسري واملجتمع واألدب 

السبعينيات، حيث  الدعاية للمنهج احلركي يف منتصف  أدبيات املحنة اإلخوانية أحد مداخل  1  كانت 
كنا نتلقى هذه األدبيات بوصفها دلياًل عىل صحة هذا املنهج، لكون املحنة هي املشرتك بني كل الرساالت 
والدعوات. وال زلت أذكر أنه يف منتصف التسعينيات حني حضوري حفال بمناسبة إطالق رساح أحد 
ويعيشها  عاشها  التي  السجن  حمنة  أن  به  امُلحتفى  استدالل  استغرايب  أثار  املعتقل،  من  الشباب  اإلخوة 

اإلسالميون دليل عىل صواب منهجهم. 
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والفن1. وترك عبد القدر عودة سفًرا مهامًّ يف الترشيع اجلنائي يف اإلسالم، زيادة عىل كتاباته 

األخرى عن اإلسالم وأوضاعنا القانونية واإلسالم وأوضاعنا السياسية. وشملت مكتبة 

حممد الغزايل شتى رضوب املعرفة املرتبطة بتحديات املرحلة التي عارصها كاتًبا وخطيًبا، 

حيث كتب يف السرية والعقيدة2، ويف الرد عىل الشيوعية، وعىل موجة التنصري، وعن التشدد 

والتطرف الديني، وعن اإلسالم واألوضاع االقتصادية، واإلسالم واالستبداد السيايس. 

وكذلك مد يوسف القرضاوي وال يزال الساحة الدينية بمختلف األعامل الفكرية والفقهية 

حول قضايا الزكاة، واحلالل واحلرام يف اإلسالم، وحتمية احلل اإلسالمي، وحول الصحوة 

الدينية وسبل ترشيدها، وعن الدين والسياسة وعن الغرب3.

1  خلف سيد قطب مكتبة غنية يف جمالت متنوعة لكن أكثرها تأثريا كان كتابه معامل يف الطريق وتفسريه 
جاهلية  فإن كتابه  أما شقيقه حممد قطب  تعبوية عالية.  ملا حيمالنه من شحنة  القرآن  يف ظالل  املسمى 
الوسط  ضمن  له  والرتويج  اجلاهلية  ملفهوم  االستداليل  البناء  يف  قوي  تأثري  له  كان  العرشين  القرن 
الديني، كام أن كتابه منهج الفن اإلسالمي شكل املصدر املرجعي لألدب اإلسالمي ولعموم ما يسمى 

بتيار أسلمة املعرفة.
2  كتابات حممد الغزايل والقرضاوي وغريمها من كتاب احلركة اإلسالمية عاجلت موضوع العقيدة من 
شأن  هو  كام  "املبتدعة"  عىل  الرد  أساسا  حيدوها  يكن  مل  الكتابات  فهده  السلفيني.  ملنطلق  مباين  منطلق 
الكتابات السلفية، وإنام هاجسها كان حفظ إيامن الشباب املسلم ومواجهة ما اعتربته هده الكتابات غزوا 

فكرًيا إحلادًيا باألساس أيام كانت الشيوعية إيديولوجية النخبة الفكرية. 
3  حممد الغزايل كتب يف جل املواضيع والقضايا املطروحة يف الساحة آنذاك بمنطق سجايل ودعوي يف 
آن واحد. ففيام هو سجايل نذكر عىل سبيل املثال كتاب من هنا نعلم الذي كان ردا عىل كتاب من هنا نبدأ 
خلالد حممد خالد، وكتاب السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث الذي كان كتابا سجالًيا مع السلفية 
الوهابية باألساس. أما كتاباته الدعوية والتوجيهية فهي السمة الغالبة عىل مؤلفاته. أما كتابات يوسف 
القرضاوي كان حضور املادة الفقهية مميزا هلا )احلالل واحلرام يف اإلسالم، فقه الزكاة، ...(، وإن كان كتب 
بشكل غزير يف املجال الفكري أو الدعوي مثل كتابه الصحوة اإلسالمية بني اجلحود والتطرف. كام يمكن 
اعتبار كتابه كيف نتعامل مع السنة النبوية رًدا عىل تداعيات كتاب حممد الغزايل املشار إليه سالفا حول 
السنة النبوية. ويمكن اعتبار كتاباته عموما، نتيجة تعدد جماالهتا وعناوينها، بمثابة موسوعة دينية لتوجيه 
املد الديني، يف مقابل كتابات حممد الغزايل التي كان النفس النضايل هو املوجه هلا. ومما يروى أن الغزايل 
منه بسعة معرفة هذا األخري  اعرتاًفا  الفقهية  القضايا  القرضاوي يف  كان يف كثري من األحيان حييل عىل 

واعتداله يف املجال الفقهي.
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العرص  قضايا  من  اعتربت  قضايا  عىل  املنفتح  بطابعها  املرحلة  الكتابات  هذه  ستسم 

من جهة، وبطابعها الرصاعي مع الغرب وروافده املحلية باعتبارها الوجه املناقض لألمة 

وقيمها الدينية. وقد سامهت هذه الكتابات أيًضا يف ترويج ما اصطلح عليه بـ"فقه الواقع" 

الذي هو يف عمقه "فقها" للواقع السيايس. وأصبح هذا "الفقه" أداة للتمييز ضمن مكونات 

الساحة الدينية بني من وصفوا بأهنم يعيشون مهوم األمة، وبني من صنفت انشغاالهتم بأهنا 

خارج التاريخ1. 

ويف هذه املرحلة بالذات ستنترش أيًضا، باملوازاة مع الكتاب الفكري احلركي، كتابات 

من اعتربهتم السلفية الوهابية شيوخها ومراجعها العلمية من أمثال كتابات، ابن تيمية وابن 

القيم اجلوزية وحممد بن عبد الوهاب. بالطبع كتابات ابن تيمية التي ستعرف انتشاًرا واسًعا 

هي باألساس رسائله الصغرية يف العقيدة وكذلك فتاويه التي مجعها عبد الرمحن بن حممد 

بن قاسم، والتي تم توزيعها جماًنا عىل كثري من املكتبات واألفراد. أما كتاباته األخرى مثل: 

درء تعارض العقل والنقل والرد عىل املنطقيني وغريها من الكتب العميقة فستنترش عناوينها 

أكثر من مضامينها. فالذي سينترش أكثر هو تأويالت ابن تيمية واملدرسة السلفية عموًما عرب 

كتابات تبسيطية من طرف جمموعة من الكتاب والوعاظ السلفيني2. 

وترتيبها  تصنيفها  خالل  من  املضامر  هذا  يف  بارًزا  دوًرا  يكن  فتحي  اللبناين  الداعية  كتابات  لعبت    1
للحركات واجلامعات الدعوية من حيث مدى شمولية منهجها )ماذا يعني انتامئي لإلسالم؟، مشكالت 
الفكر  التوبة يف كتابه:  املنوال سار غازي  كيف ندعو إىل اإلسالم؟، ...(. وعىل نفس  الدعوة والداعية، 

اإلسالمي املعارص دراسة وتقويم.  
املشار  الدراسة  ضمن  متام  حسام  إشارات  انظر  املرحلة،  هذه  يف  السلفي  الكتاب  انتشار  خيص  فيام    2
جتاوزه  يمكن  ال  كاريزميًّا"  "مرجًعا  يزال  وال  ظل  تيمية  ابن  أن  إىل  اإلشارة  من  البد  وهنا  سالفا.  إليها 
ضمن اخلطاب الديني احلديث واملعارص من خالل استخدام متنوع ومتعدد األغراض للكاريزما التيمية. 
فتاويه  إىل  استندت  العرشين  القرن  من  الثامنينيات  بداية  يف  انتفاضتها  أثناء  سوريا  يف  املقاتلة  فالطليعة 
الستباحة دماء النصرييني، وَكَتب الصوفية عن موقفه اإلجيايب من التصوف. ويمكن اإلشارة هنا أيًضا 
إىل كتابات الفيلسوف التونيس أبو يعرب املرزوقي التي أعطت أبعادا فلسفية جديدة للمتن التيمي مل تكن 

متداولة من قبل.



208 السلفية: تحوالتها ومستقبلها

لقد كان لالنتشار الواسع للكتاب اإلسالمي دور كبري يف خلق دينامية فكرية تالقحت 
فيها املعارف الدينية مع معارف حديثة ألبست لبوًسا دينًيا، أو ُمنِحت رشعية لكوهنا ختدم 
ما اعتربه الفاعلون الدينيون يتامشى مع أصول اإلسالم أو ال يتناىف معه1. فقد متثلت وظيفة 
الفعل الثقايف والفكري يف هذه اللحظة التارخيية يف تعزيز الثقة باإلسالم وإبراز متيزه، وحتصني 

األمة من الغزو الفكري، وخلق يوتوبيا إسالمية مقابل اليوتوبيات الغربية واملتغربة.

ويف هذا السياق التارخيي واملعريف انفتح الفاعل السلفي عىل الكتاب الفكري واحلركي؛ 
ذلك احلني  إىل  كانت  يعالج من قضايا  وملا  وأسئلته،  العرص  لفهم  أمهية  فيه من  له  بدا  ملا 
شبه غائبة عن املتن السلفي، وال سيام أن هذا الفاعل أحادي اللغة عموًما. وقد وجد يف 
الكتاب الفكري الديني ضالته ملا أتاح له من مادة معرفية يؤثث هبا خطبه وكتاباته، ويوظفها 
االجتامعية يف ظل  قاعدته  ولتوسيع  اخرتاقات حمتملة،  أي  السلفية من  الساحة  لتحصني 
التقليدية  صيغته  يف  السلفي  اخلطاب  أن  كام  الديني.  واإلعالم  للكتاب  الواسع  االنتشار 
والثقافة  النفس  يف  السلفية  وجدت  لذا  اجلديدة؛  األجيال  متطلبات  ملواجهة  كافًيا  يعد  مل 
احلركية غايتها، أي ما كانت حتتاج إليه لالنخراط يف العامل احلديث، ثم هي يف الوقت نفسه 

رصخة ومترد عىل التوظيف السيايس هلا بام بدا هلا أنه ال يتوافق وهويتها2.

هذا التفاعل هو أيًضا وليد استيعاب جمموعة من اإلسالميني ضمن مؤسسات العمل 
الديني العاملية التي أنشأت يف دول اخلليج )رابطة العامل اإلسالمي نموذًجا(. فاالشتغال 
ضمن هذه املؤسسات خلق مساحات تفاعل بني املكون احلركي والسلفي كان من نتائجه 
متدد الفكر السلفي ضمن حميط اإلسالميني احلركيني، الذين وجدوا يف هذا الفكر أداة لبناء 
احلركي  الفاعل  يف  رأوا  الذين  التقليدية  الدينية  املدرسة  علامء  منها  حرمهم  دينية  رشعية 

1  من الكتابات املرتمجة التي راجت يف الوسط الديني مع بدايات الصحوة اإلسالمية كتاب العلم يدعو 
لإليامن لـ"كرييس موريسون"، وكتاب اإلنسان ذلك املجهول أللكسيس كاريل. 

2  يمثل تيار الصحوة السعودي نموذًجا واضًحا ألثر الفكر احلركي عىل السلفي. انظر: 
احلق  عبد  بإرشاف  الرتمجة  السعودية،  يف  املعارصة  اإلسالمية  احلركات  الصحوة:  زمن  الكروا،  ستيفان 

الزموري )بريوت: الشبكة العربية لألبحاث والنرش، 2012(.
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دخياًل عىل العمل الديني. فطبيعة اشتغال السلفية عىل املستوى املعريف تتقاطع مع طبيعة 
االشتغال احلركي من حيث حرية التعامل مع املتن الديني والتحرر من املرجعيات العلمية 
الصارمة، بينام املؤسسة العلمية الدينية التقليدية تفرض رشوًطا "معقدة" للتعامل مع النص 
الديني تقتيض إملاًما بمجموعة من العلوم ومن الضوابط العلمية واملنهجية، التي ال يمكن 
استيعاهبا إال من خالل املرور عرب مراحل التعليم الديني الطويلة. وقد كان من نتائج هذا 

التفاعل أيًضا ما سامه املرحوم حسام متام "تسلف اإلخوان"1.

يف هذه اللحظة التارخيية اإليديولوجية مع بدايات الصحوة الدينية ستلعب كتابات سيد 
قطب واملودودي2 وابن تيمية الرائجة آنذاك دوًرا كبرًيا يف توجيه قطاع واسع من املتدينني. 

فنحن أمام متازج خطابني دينيني: 

رشوحات  − من  حوهلا  الدائرة  أو  تيمية  ابن  كتابات  جتسده  صارم  عقدي  خطاب 
وتأويالت؛

)سيد قطب وشقيقه  − القطبية  املدرسة  إيديولوجي صارم ومفاصل جتسده  خطاب 
حممد قطب باعتباره شارًحا لكتابات "سيد" ال سيام يف كتاباته األوىل(. وقد شكلت كتابات 
معامل يف  فكتاب  احلركي.  املتن  غائبة عن  كانت  إيديولوجية  نظرية  إرهاصات  سيد قطب 

كنا  الثامنينيات  وبداية  السبعينيات  أنه يف هناية  هنا  نذكر  اإلخوان، مصدر سابق.  تسلف  متام،  1  حسام 
املطبوعات  تيمية وغريها من  ابن  الفكرية واحلركية، رسائل  الكتب  مع  بموازاة  آنذاك،  نتداول كشباب 
الفكري.  السلفي واحلركي  املتن  تناقض بني  بأي  البعض، وبدون أن نشعر  السلفية كأهنا تكمل بعضها 
بالطبع هذا اإلقبال عىل الكتاب السلفي والتيمي خصوصا كان توظيفيا وانتقائيا ملواجهة كل ما هو طرقي 
وصويف وما كان يعترب خرافيا ضمن الثقافة التقليدية للمجتمع. فاحلركة اإلصالحية منذ حممد عبده مرورا 
بالشيخ عبد احلميد بن باديس يف اجلزائر وأبو شعيب الدكايل وعالل الفايس يف املغرب كانت تتلبسها نوع 
ما يسميه  قبل  الشبه-سلفية كانت حارضة حتى  النزعة  فإن هذه  للتقاليد. وبالتايل  الرافضة  السلفية  من 

حسام متام بتسلف اإلخوان مع اختالف يف السياقات والتمثالت.
2  لقد لعب أبو األعىل املودودي، بام مجعه من ثقافة دينية تقليدية وقانونية/سياسية حديثة، دوًرا رائًدا 
يف توجيه كتابات املدرسة القطبية خاصة، واإلسالمية احلركية عموما من خالل إمدادها بأدوات معرفية 
وحتليلية يف تصنيف وتقييم عموم التجربة الدينية اإلسالمية والغربية احلديثة. )مفهوم احلاكمية مثال هو 

من تراث املودودي(.
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إيديولوجيًّا  إطاًرا  العرشين ألخيه حممد قطب شكال  القرن  الطريق لسيد قطب وجاهلية 
تواجه  حتديات  آنذاك  اعترب  ما  مواجهة  يف  الدينية  للصحوة  والتأطريي  التسييجي  بمعناه 

الدعوة اإلسالمية واإلسالم عموًما.

خطاهبا  به  لتؤثث  رشعيًّا  سنًدا  التيمي  املتن  يف  القطبية  اإليديولوجية  وجدت  لقد 
اإليديولوجي املفاصل. فاجلامع بني سيد قطب وابن تيمية هو خطاب املفاصلة مع اآلخر 
الذي متثل يف الغرب وتوابعه مع سيد قطب، والباطنيات بمختلف أطيافها مع ابن تيمية. 

وقد كان هدف خطاهبام حتصني الذات اإلسالمية مما هيدد هويتها الدينية. 

لقد أنتج هذا التالقح بني الكتابات العقدية واإليديولوجية سيالًنا معرفًيا مزج بني ما هو 
عقدي ديني وما هو إيديولوجي سيايس. وقد وسم هذا السيالن املعريف احلالة الثقافية الدينية، 
وحيث  والتوجيه،  الصدارة  مواقع  الدينية  املدرسة  يلجوا  مل  ممن  العصاميون  احتل  حيث 
أصبح احلديث عن الدين واإلنتاج املعريف الديني متحرًرا من سلطة اجلامعة املعرفية1. فقد 
متت استباحة النص واملعرفة الدينية من لدن فئات عريضة من خرجيي اجلامعات احلديثة، 

وحتى ممن ليس هلم أي تكوين جامعي أو معريف معترب.

وسينتج من هذا السيالن املعريف أيًضا خلط يف املفاهيم وأوراق العاملني ضمن احلقل 
الديني. من ذلك اخللط الذي شاب تصنيف اخلصوم واألعداء اإليديولوجيني والسياسيني 
إيديولوجي،  هو  الذي  قطب  سيد  عدو  عدوين:  بني  اخللط  يف  املنزلق  هذا  والعقديني. 
التي عرفها  العنف والتطرف  الذي هو عقدي، سيكون مقدمة ملسارات  تيمية  ابن  وعدو 
سلطة  من  للتحرر  مقدمة  سيكون  املعرفية  اجلامعة  سلطة  من  فالتحرر  السني.  اجلسم 
اجلامعة السياسية. فجامعة املسلمني املعروفة بالتكفري واهلجرة ستؤسس للعصيان الديني 
والسيايس عن سلطة الدولة، عرب سعيها ملفاصلة املجتمع بواسطة إنشاء فضاء خاص هبا 

 ،3 العدد  نامء،  دورية  اإلسالمية"،  الدينية  املعرفة  "حتوالت  مصباح،  احلسن  التالية:  دراساتنا  انظر   1
2017. وكذلك حمارضتنا بمنتدى العالقات العربية والدولية حتت عنوان: "حتوالت املعرفة اإلسالمية 

املعارصة"، بتاريخ 17 أكتوبر 2017:
 https://www.youtube.com/watch?v=aP3c9qbg27Q
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خيضع لسلطتها وينازع الدولة يف احتكارها لوسائل العنف. ولقد توجت عملها باختطاف 
الشيخ حممد حسني الذهبي واغتياله سنة 19771.

يتطلب  النظر  كان  إذا  والعمل.  النظر  متطلبات  بني  التمييز  عدم  يف  أيًضا  وقع  اخللط 
رصامة فذاك من خصائصه ملا يتطلبه من متييز دقيق بني معطيات الفكر وال يقبل املساومة، 
بينام العمل خيضع لتموجات الواقع ورشوط التنزيل وما تتطلبه من مرونة ومراعاة للرشط 
التارخيي. فاملجال العقدي هو جمال للنظر بامتياز لذا كان جمال علامء الكالم بينام العمل كان 

جمال الفقهاء.

خالصة القول يف هذا املضامر أن مرحلة التالقح الفكري كانت بمنزلة مرحلة لتأسيس 
أرضية مشرتكة بني السلفية واحلركية مع تعدد يف التعاطي مع هذه األرضية. فإذا كان تيار 
الصحوة السعودي مثاًل قد بقي تفاعله أكرب مع ما هو فكري أو سيايس مسامل كام جيسده 
التيار اإلخواين العام، فإنه يف املقابل قد أصاب اجلسم السلفي نفس تشوهات اجلسم احلركي 
املتمثل يف تيار العنف واملفاصلة عرب ما يسمي السلفية اجلهادية. وهذا التيار العنيف وإن 
كان جمرد هامش داخل احلالة الدينية، لكنه يبقى مع ذلك هامًشا مزعًجا2. فقد ظلت السلفية 

1  ملزيد من التفاصيل انظر: ذكريايت مع مجاعة املسلمني – التكفري واهلجرة، عبد الرمحن أبو اخلري )بريوت: 
دار البحوث العلمية، 1980(.

2 مجاعات العنف الديني مثاًل يف مرص ابتداء من مجاعة املسلمني املعروفة باسم التكفري واهلجرة ومرورا 
قدرهتا  حيث  من  الدينية  الساحة  ضمن  هامًشا  إال  تارخيها  يف  تشكل  مل  بداعش،  وانتهاء  اجلهاد  بجامعة 
هذه  ضمن  السلمي  وللتيار  للسلطة  إزعاج  مصدر  شكلت  ذلك  مع  لكنها  انتشارها،  وسعة  التعبوية 
يسمى  ما  مجاح  لكبح  مفيًدا  نفسه  الوقت  ويف  مزعًجا  العنف  تيار  كان  احلكام،  إىل  فبالنسبة  الساحة. 
إزعاج  مصدر  الدينية  اجلامعات  عنف  شكل  فقد  مثاًل،  اإلخوان  إىل  بالنسبة  أما  السيايس".  "اإلسالم 
مزدوج لكون إرهاصاته األوىل تشكلت ضمن اجلامعة نفسها )التكفري واهلجرة مثاًل(، ولكونه كان مربًرا 
للسلطة للتضييق عىل اإلخوان متى شاءت بدعوى مواجهة املد اإلرهايب. واليشء نفسه بالنسبة إىل املغرب 
حيث كادت تؤدي تفجريات مايو 2003 بمدينة الدار البيضاء إىل حل حزب العدالة والتنمية. ورغم أن 
احلزب متت تربئته من حيث املسؤولية املادية عن هذه التفجريات، فإنه تم حتميله ما سمي آنذاك "املسؤولية 
املعنوية" عن هذه األحداث اإلرهابية. وتعرض نتيجة ذلك لضغوط مستمرة هدفت إىل تقليص حضوره 
السيايس، وأصبحت هتمة العنف بمثابة سيف ديمقليس املسلط عىل رأس احلزب، وال سيام عىل رؤوس 

مناضليه وقياداته التي ترفض اخلنوع لسياسة األمر الواقع.  
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العلمي،  الدعوي  الدخيل احلركي من خالل فصيلها  السلفية من  املواقع  تقاتل لتحصني 
وحيث تشكلت مدرسة أو تيار "دعاة ال قضاة"1 حماولة لتحصني اخلط اإلخواين من النزعة 
القطبية يف تأويالهتا املتشددة. وتشكل كتابات القرضاوي نموذًجا هلذه الكتابات الساعية 

لتحصني الذات اإلسالمية من موجة التشدد والتطرف2.

3.3 التالقح امليداني وانبثاق "العنف السلفي"

كانت املحطة األفغانية مرحلة تالقح ميداين بامتياز لعدد من مكونات الساحة الدينية 
من سلفيني وحركيني ومستقلني. وقد كان لعبد اهلل عزام دور الريادة يف هذا التالقح بخلفيته 
اإلخوانية والعلمية الرشعية، وجذوره الفلسطينية وما تعنيه من إحساس بالغبن والظلم 
الدينية  العاطفية  الشحنة  ذات  األفغانية  اللحظة  هذه  شهدت  وقد  اجلهاد.  ملنطق  وتثمني 
الكفار  باجلهاد ضد  ارتبط  تارخييًّا  دينيًّا  وعًيا  استعادت  مقاتلة  ميالد طائفة سلفية حركية 

واملرشكني، وسيكون هلذا الوعي اجلهادي آثار ال نزال نعيش خماضها إىل يومنا هذا. 

إذا كنت األخونة طبعت العمل الديني بالطابع السيايس الذي ال يمكن ملن ولج جماله 
أن ينفك منه، فإن األفغنة نقلت الوعي الديني والسلفي من منطق الدعوة إىل منطق القتال 
أو يف  التقليدية  العلمية  السلفية  القتالية ملجًأ لكل من مل جيد يف  العسكري، وجعلت من 

احلركية مبتغاه. 

إذا كانت الوهابية جعلت من السلفية عنواًنا لطائفة "شبه منبوذة"، عرب سعيها الحتكار 
من  جعلت  اجلهادية  فإن  للدين،  الضيق  والفهم  للتشدد  يرمز  عنواًنا  جعلها  مما  السلفية 

البنا،  دعاة ال قضاة هو عنوان كتاب حلسن اهلضيبي، املرشد العام لإلخوان املسلمني بعد حسن    1
لتيار أسايس داخل اإلخوان مثله باألساس  التكفري واهلجرة، وهو عنوان  ا عىل مجاعة  الذي كتبه ردًّ

بعده عمر التلمساين.
2  تعددت كتابات وخطب القرضاوي حول التطرف والتشدد، ولعل أبرزها وأكثرها انتشاًرا كتابه املشار 
إليه سالًفا الصحوة اإلسالمية بني اجلحود والتطرف املنشور ضمن سلسلة كتب األمة. كام يمكن اعتبار 
كتابات حممد الغزايل األخرية )احلق املر والسنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث( بمنزلة رصخة ضد 

الغلو السلفي/الوهايب.
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مصطلح اجلهاد رمًزا للعنف الديني بلغ حده األقىص فيام سمي بداعش. بل األخطر من 
ذلك أن جمموعة من الشباب الذين التحقوا بالسلفية اجلهادية ذوي سوابق جنحية1.

انتخابية  حمطات  من  تاله  وما  العريب  الربيع  يف  امليداين  للتالقح  الثانية  املحطة  وجتلت 
وسياسية، وفيام عرف بالثورة املضادة. فقد دفع الربيع العريب بالسلفية واإلسالميني عموما 
االرتباك عىل مستوى  تعيش حالة من  منتظر مما جعلها  إىل صدارة األحداث بشكل غري 
األداء السيايس. وستكون هذه املحطة السياسية وما وازاها من حمطات قتالية حلظات دافعة 
نحو متايز أكرب بني السلفية واحلركية. فاحلركيون، بالرغم من طمعهم يف الصوت السلفي، 
به،  املرتبطة  العنف والتشدد  السلفي لشبهة  الطيف  للتاميز عن  أنفسهم مضطرين  وجدوا 
ولكون التحالف مع السلفيني ستكون له تكلفة سياسية باهظة يف ظل رغبة الفصيل السيايس 
احلركي للربوز بمظهر االعتدال وسعيه املتواصل لالندماج يف اللعبة السياسية بام تتطلبه 
من متايز بني السيايس والديني2. أما السلفيون املسيسون فقد سعى قادهتم لالستفادة من 
مواقعهم االجتامعية لتقوية نفوذهم من جهة، ولتوظيف هذا الرصيد الشعبي واالنتخايب 
لتقوية مواقعهم التفاوضية مع األنظمة السياسية باعتبارها صاحبة األمر احلقيقي يف ظل 

غياب ديمقراطية حقيقية.

وباملوازاة مع ذلك، حاولت السلفية الدعوية والعلمية يف عمومها أن تنأى بذاهتا عن 
النزاعات واملنافسات السياسية، لكنها يف املقابل وجدت نفسها مضطرة إن أرادت احلفاظ 

1  مما يلفت النظر أن جمموعة ممن قاموا باألعامل اإلرهابية يف فرنسا وغريها من دول أوروبا ذوي سوابق 
إجرامية. واألمر نفسه يصدق عىل الشباب الذين قاموا بذبح السائحتني األوروبيتني أخريا يف املغرب، فيام 
عرف بجريمة شمهروش. وهذا األمر املتعلق باالنتقال من عامل اجلريمة إىل عامل السلفية اجلهادية يستحق 

أن تفرد له دراسة خاصة.  
2  لقد نأى حزب العدالة والتنمية يف املغرب بنفسه عن استقطاب التيار السلفي، ال سيام اجلهادي، رغم 
2003 اإلرهابية. وقد  16 مايو  رغبة بعض أقطاهبم ]للتقرب[ منهم وذلك الرتباط أسامئهم بأحداث 
التحق جمموعة منهم بام يسمى باألحزاب اإلدارية يف املغرب. يبقى ترشيح السلفي محاد القباج يف مدينة 
مراكش ابتداء يف االنتخابات الربملانية لسنة 2017 نشاًزا يف املسار. وهذا النشاز نفسه مل تتحمله السلطات 

العمومية، حيث ضغطت بقوة ملنع ترشيحه رغبة منها يف منع احتكار حزب العدالة للصوت الديني.
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عىل مواقعها وأدوارها العلمية والدعوية التسليم لصاحب الزمان بسلطته والقبول بام فرض 

عليها من مواالته.

4. السلفية وسوسيولوجيا التهميش 

بوصلتها.  أفقدها  مما  املمنهج  والعنف  والتدجني  التسييس  أسرية  السلفية  أصبحت 

فالتسييس أدخلها يف متاهات مل تكن مهيأة هلا بحكم سوسيولوجيتها ورؤيتها املانوية للعامل. 

فهي قد تعاطت للشأن العام بدون مقدمات، حيث وجلت املجال السيايس وتعاملت معه 

بمنطق االشتغال العقدي، فقسمت العامل إىل فسطاط احلق وفسطاط الباطل1. وهذا املنطق 

جلب هلا متاعب وخصومات، وخلق حالة ارتياب منها من جل مكونات الساحة السياسية، 

بام فيها السلطات احلكومية التي وظفتها يف رصاعاهتا مع أطياف احلركة اإلسالمية.

وهي قد امتدت اجتامعيًّا ضمن الطبقات االجتامعية البسيطة الريفية واملريفة املنترشة عىل 

هوامش املدن التي عرفت نزوًحا كثيًفا من البادية خالل العقود األخرية2. وقد أصبحت 

هده اهلوامش تشكل حزاًما للبؤس والتهميش والعنف االجتامعي. وضمن حزام البؤس 

مل  ناقمة  احتجاجية  هوية  بذلك  وشكلت  بطابعه  وتطبعت  السلفية  انترشت  والتهميش، 

تستطع االنفكاك منها. وزيادة عىل ذلك فإن ما هو متاح أمام هذه الفئات املحرومة واملهمشة 

من دور اجتامعي وجمتمعي لن يكون إال هامشيًّا. والسلفية يف متثالهتا االجتامعية هذه هي 

تعبري عن سعي اهلامش للخالص من حالة انسداد اآلفاق. فهذا اهلامش يعيش بني ناري 

1  ولو أن مصطلح الفسطاط تداولته باألساس السلفية اجلهادية، فإن منطق تقسيم العامل إىل معسكر احلق 
ومعسكر الباطل هو السائد ضمن جل مكونات املشهد السلفي.

القرى  من  املدن  إىل  اهلجرة  إن  حيث  اجتامعية/ثقافية،  حالة  هو  بل  معامرية،  حالة  ليس  الرتييف    2
والبوادي متت بوترية رسيعة مل تسمح للمدينة باستيعاب الوافد اجلديد كام كان احلال عليه من قبل؛ حينام 
كان للمدينة الوقت الكايف الستيعاب الوافد إليها ثقافيًّا واجتامعيًّا وتطبعه بطابعها امُلَميِّز هلا. اليوم أصبح 
املهاجر إىل املدينة هو من يفرض نمطه الثقايف عىل املدينة، وأصبحنا نعيش نتيجة ذلك تعددا يف الفضاءات 

املدينية وشبه املدينية بني ما هو حرضي وبني ما هو مرّيف.



215 اناياح السفؤيم قي الداول ًس اولتل  املساراة وامليلة 

هتميش  وليدة  هي  فالسلفية  واليأس.  البؤس  حالة  عن  املولد  والعنف  واالرتزاق  اليأس 
مضاعف: اجتامعي ومعريف وسيايس.

 فالنخب السلفية هي إما خرجية تعليم ديني منغلق كام هو حال التعليم الديني املهمش، 
أو خرجية تعليم حديث علمي تقني ال عالقة له بالعلوم الرشعية، وال يمنح صاحبه أي 
رشعية إال ما افتكه بقوة األمر الواقع. يبقى أن أغلبية الفاعلني يف احلقل السلفي والديني 
الديني.  املجال  يف  التكوين  عصاميو  فهم  ثم  ومن  احلديث،  التعليم  خرجيو  هم  عموما 
والعصامية بطبعها انتقائية وترقيعية )bricolage(، مستقلة ومتحررة من رشوط االجتهاد 
والتأويل التي وضعها وسهر عليها الفقهاء والعلامء طوال قرون. وهذه العصامية تولدت 
عنها ثقافة تأويلية للنص بام يتامشى واحلالة النفسية واالجتامعية لسوسيولوجيا التهميش. 

وقد تلبست النص الديني مع هؤالء العصاميني ثقافة احتجاجية ناقمة تولد عنها عنف 
ليست  الرئيسية  أوجهها  أحد  يف  فالسياسة  املادي.  للعنف  املوضوعية  املقدمة  كان  لفظي 
سوى رصاع حول احتكار أدوات العنف. وضمن هذا الرتييف املعريف والسوسيولوجي 
العنف  أن  الصدد  هذا  يف  إليه  اإلشارة  جيدر  ومما  واحلركية.  السلفية  بني  االحتكاك  نشأ 
تلقفته  النارصية1. وقد  نشأ ضمن هوامش احلركة اإلسالمية داخل سجون  قد  "الديني" 
السلفية من ضمن ما تلقته نتيجة احتكاكها باجلسم احلركي. فالعنف ليس قدر السلفية وإنام 

هو وليد ظروف جمتمعية وتأويالت للنص صنعتها هده الظروف. 

اهلوامش  ضمن  السلفية  تسيست  التارخيية  السياقات  وهذه  الظروف  هذه  وضمن 
والقوى  الفئات  حتتله  مركز  السيايس  فللعمل  السيايس.  للفعل  املركزية  الدوائر  وخارج 
ا. أما اهلامش فهو جمرد خزان وأداة من أدوات من حيتل مواقع  املتمكنة اجتامعيًّا واقتصاديًّ

1  يمكن القول إن  ما يسمي بجامعة التكفري واهلجرة التي نشأت يف سجون النارصية أول مجاعة عنف 
ديني حديث يف الفضاء العريب السني. ويف املرحلة نفسها )سنة 1975( سيعرف املغرب حالة من العنف 
حمدودة مارستها الشبيبة اإلسالمية يف املغرب بقيادة عبد الكريم مطيع آنذاك أساًسا ضد اليسار، بينام مل 
اليساري عمر بن  السيايس  الزعيم  نتيجتها مقتل  الدولة. وقد كان  املرحلة مؤسسات  تلك  تستهدف يف 
جلون سنة 1975 عىل يد بعض شباب هذه احلركة. وقد كان لعملية االغتيال هذه آثار سلبية يف العمل 

احلركي اإلسالمي عموًما، حيث أصبحت تالحقه هتمة العنف منذ ذلك التاريخ. 
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القرار يف املركز، وال يمكن للهامش أن يكون له دور يف ظل اختالل موازين القوى املحلية 
والدولية1. والربيع العريب مل يستطع أن يزحزح كثرًيا هذه املوازين. لذا نرى القوى السلفية 
املسيسة وعموم القوى االجتامعية القادمة من اهلامش تتخبط بني التدجني واالرتزاق كام هو 
حال بعض األحزاب السلفية، أو بعض فصائل السلفية "العلمية/الدعوية"، وبني العنف 

املدمر كام هو حال ما اصطلح عىل تسميته السلفية اجلهادية. 

اليأس  تعبري عن حالة  املدمر  العنف  إىل  السلفية  متزايدة من شباب  قطاعات  فلجوء 
اهلجرة  يف  بعضهم  وجد  وقد  واالجتامعي.  السيايس  للتدجني  ورفض  اآلفاق  وانسداد 
نحو مواقع القتال يف العراق والشام فرصة للخروج من حالة التهميش. كام لعبت املناطق 
للتضحية  مستعدين  بمقاتلني  القتال  مناطق  إمداد  يف  مهاًم  دوًرا  مثاًل،  واملهمشة،  الريفية 
يف  افتقدوها  اعتبارية  قيمة  نفوسهم  ملنح  فرصة  املناطق  هذه  يف  وجدت  التي  بأرواحهم 

بلداهنم األصلية2. 

بني  للتاميز  حثيث  سعي  نحو  دفعت  السلفي  اجلسم  تلبست  التي  العنف  حالة  إن 
مكونات الساحة الدينية من سلفيني وحركيني. وستساهم هذه اللحظة يف فك االرتباط 
بني التيارات احلركية التي نزعت أكثر نحو العمل السيايس احلزيب والسلمي، والسلفية 
التي تسيست أو التي نأت بنفسها عن كل ما هو سيايس احتجاجي. وكأن احلركية بعدما 
عنها  ملن وجله، ختلت  منه  االنفكاك  يمكن  الذي ال  السيايس  املسار  السلفية يف  ورطت 

لتواجه مصريها لوحدها.

دول  من  جمموعة  يف  الدولة  عقيدة  هي  السلفية  لكون  اإلطار،  هذا  يف  متميزة  اخلليجية  احلالة  تبقى    1
اخلليج )السعودية باألساس( من جهة، ولكون التاميز االجتامعي يف هذه املنطقة هو أساًسا بني اخلليجيني 
والوافدين أكثر مما هو بني أبناء البلد الواحد. يبقى أن التهميش حارض عىل مستوى صناعة القرار، وذلك 
ألسباب مرتبطة بام هو ثقايف أكثر مما هي اجتامعي. فالدولة احلديثة هي يف حاجة إىل إطار ونخب ال يمكن 
للمحاضن السلفية أن تفرزها. بل إن املنطق السلفي ورجاالته أصبح مصدر إحراج وإزعاج هلذه األنظمة 

يف سعيها لـ "حتديث" جمتمعاهتا. 
2  حممد مصباح، "التيارات السلفية باملغرب: دراسة سوسيولوجية لسريورات التحول نحو الراديكالية 

واالعتدال" )أطروحة دكتوراه، جامعة حممد اخلامس -الرباط، 2016(.
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5. أزمة السلفية اليوم بني االستسهال واالنزياح

اإلسالمية  الدينية  الساحة  أمر طارئ عىل  السلفية وكأهنا  الظاهرة  مع  البعض  يتعامل 
ا، فإن وجودها  يمكن جتاوزها. لكنها يف حقيقة األمر وإن كانت عنواًنا ألمر يبدو مستجدًّ
التارخيي يمتد إىل العصور األوىل التي تشكلت فيها املذاهب والفرق اإلسالمية، ووجودها 

يف حد ذاته دليل عىل احلاجة إليها. 

لقد كان حلم السلفية املجهض يف حلظتها التأسيسية هو إجياد بنية عقدية تنبني عليها وحدة 
األمة التي فرقتها املذاهب واآلراء. هذا الدور املفرتض فيها تأديته أجهضته السلفية ذاهتا من 
خالل سوء تدبريها ملجموعة من الرشوط املوضوعية املتعلقة بام هو معريف وما هو جمتمعي.

لقد متيز التعامل السلفي مع جمموعة من القضايا املعرفية واملجتمعية بنوع من االستسهال 
وغياب النظر العميق ملآالت الفعل السلفي. فأزمة السلفية املعارصة تكمن يف استسهاهلا 
للرشط العلمي أساس البناء السني التارخيي، ونظرهتا الضيقة ملوضوع املقدسات والتقاليد، 
وجتاهلها األبعاد اإلجيابية للتقاليد املجتمعية يف احلفاظ عىل وحدة املجتمع، وغفلتها من 
ثم عن أن أحد أصول التسنن ومراميه الكربى، بل منبعه وشغله الشاغل، هو احلفاظ عىل 
بيضة اإلسالم. كام أن تعاملها مع الشأن السيايس اتسم بالضبابية وسوء التقدير ملتطلبات 
ورشوط االشتغال ضمن هذا املجال. وهذا مرتبط بعدم استيعاهبا لعمق تأثري الغرب عىل 
املعارصة  احلياة  عقيدة  املايل  االقتصاد  أصبح  وحيث  ودوالً،  مجاعات  جمتمعاتنا  صريورة 

واملوجه الرئييس لنمط حياة اإلنسان املعارص1.

5.1 السلفية وخلخلة التقليد وتفكيك املقدس

والدولة  الغرب  مع  االحتكاك  نتيجة  املجتمعية،  التقليدية  البنيات  لتحطيم  كان  لقد 
قلق  عن  تعبري  هي  والسلفية  هلويتها.  املحددة  واملعامل  بوصلتها  األمة  فقدت  أن  احلديثة، 

املدين: دراسة  اإلنسان  صناعة  1  حول تأثري االقتصاد املايل يف احلياة املعارصة انظر: موريزيو الزاراتو، 
حول الوضعية النيوليربالية، ترمجة احلسن مصباح )الدوحة: منتدى العالقات العربية الدولية، 2017(.
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احلارض نتيجة تدمري التقليد الذي كان يشكل حلمة املجتمع. لكن املفارقة أن السلفية بقدر 
ما هي ردة فعل عىل تدمري هذا التقليد بقدر ما كانت أحد األدوات الرئيسية يف حتطيم التقليد 
التي يمثلها  البدعة وتبخيسها للجامعة العلمية السنية  املجتمعي؛ وذلك بتوسيعها ملفهوم 

الفقهاء وجتاوزهم من خالل القفز عىل النص الرشعي واستباحته.

احلديثة،  املجتمعات  تعيشها  التي  الشائكة  القضايا  من  هو  التقاليد  موضوع  تدبري  إن 
باعتبارها ترسخ  املجتمع،  التقاليد حلمة  ما تشكل  فبقدر  بينها جمتمعاتنا اإلسالمية.  ومن 
سلوكات معرفية ضمن جمتمع تارخيي، بقدر ما هي مهددة بالتحنيط وما يشكل هذا التحنيط 
من عرقلة حلركية املجتمع. لكن تدبري اخلروج من حالة التحنيط، بل حتديد املحنط منها، 
عىل  القائمة  املجتمعات  فتامسك  قلم.  بجرة  التقاليد  إلغاء  يمكن  وال  اهلني،  باألمر  ليس 
التقليد مسألة ال يمكن االستهانة بتدبريها، ألن حلم ما تم تكسريه صعب املنال إن مل يكن 

مستحيال. إن تقطيع أوصال املجتمع يفقدنا كل إمكانية إلعادة جتميع الصفوف.

عليه  أمجعت  الذي  املشرتك  باعتبارها  املقدسات  موضوع  التقاليد  بموضوع  ويرتبط 
بلحمة  لإلخالل  مقدمة  به  املس  غدا  والذي  وهويتها،  إمجاعها  مصدر  وأصبح  األمة، 
صلة  ذا  املجتمعي  املقدس  لكون  وتعقيًدا؛  إشكااًل  أكثر  املوضوع  هذا  وتدبري  املجتمع. 
مبارشة باملقدس العقدي. ونحن يف حاجة إىل بناءات نظرية تعيد االعتبار للمقدس، وحتدد 
رشوط ولوج عامل املقدسات وكيفية التعامل معه، ومتى وكيف يتم سحب صفة املقدس 
عام تم رفعه إىل مرتبة املقدس يف حلظة تارخيية معينة، وأصبح اإلبقاء عليه يف حلظة تارخيية 
َس. إن السلفية، بسوء تدبريها ملوضوع التقاليد واملقدسات،  أخرى خمالف ملا من أجله ُقدِّ
سامهت من دون وعي منها يف خلخلة البنيات املجتمعية من خالل استسهاهلا ألمهية األدوار 

املجتمعية للتقاليد واملقدسات. 

5.2 السلفية والرشط العلمي

عرفت اجلامعة السنية بناء جمموعة من املؤسسات كان هلا الدور الفعال يف ترسيخ/تركيز 
فيها  التشكيك  املؤسسات عرب  السلفية يف حتطيم هذه  السني. وقد سامهت  البناء  وجتذير 
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ويف منظومتها املعرفية، والسيام مؤسسة الفقهاء التي كان هلا الدور الرائد يف محاية املنظومة 
السنية. فقد كان ملعول التشكيك دور كبري يف إهناك هذه املؤسسة املعرفية. بالطبع، ليست 
السلفية املسؤول األول أو الوحيد عن تقويض هذه املؤسسة، وإنام كانت عاماًل مساعًدا 
الُقطرية احلديثة؛ حيث لعبت هذه األخرية الدور األكرب يف تقليص  لالستعامر ثم للدولة 
نفوذ كل املؤسسات التارخيية سعًيا منها لتقويض كل الرشعيات السابقة عليها، وإعادة بناء 

الرشعيات باالستناد إىل ذاهتا املتأهلة.

لقد شاركت السلفية يف عملية التقويض من خالل التشكيك يف نجاعة ورشعية مؤسسة 
الفقهاء باستباحتها للنص الرشعي. وهي بذلك سامهت يف اخللط املعريف واملنهجي الذي 
تشهده الساحة الدينية. فالعلم الرشعي تأسس وفق قواعد ومعايري لالستنباط من النص 
س، والتي تتجىل أساًسا يف أصول الفقه وقواعد االجتهاد واستقراء الرتاكم التارخيي  امُلؤسِّ
املعريف. السلفي يقفز عىل هذا الرتاث املنهجي املعريف باستخدامه املبارش للنص. فاعتالء 
مرتبة االجتهاد واإلفتاء لدى الفقهاء يتطلب دربة واطالًعا واسًعا عىل املوروث الفقهي متنًا 
وأدوات منهجية، بينام ال حيتاج متنطعو السلفية إىل هذه الدربة بقدر ما حيتاجون إىل اجلرأة 

عىل النص.

5.3 السياسة والتسييس وسؤال دور العمل الديني

عموم  يميز  مل  حيث  السيايس؛  املجال  يف  السلفي  احلضور  أيًضا  ميز  االستسهال  هذا 
املجال  يف  والنظر  الفعل  يقتضيه  وما  السيايس،  العمل  ورضورات  رشوط  بني  السلفيني 
العقدي1. وحالة التدجني أو العنف التي تلبست قطاعات واسعة من اجلسم السلفي دليل 

عىل هذا اخللط النظري والعميل. 

به  إىل أن كل نظام خطايب يضع معايريه اخلاصة  برينو التور  الفرنيس  الفيلسوف وعامل االجتامع  ينبه    1
قليال  حتدثنا  "إذا  عنوان:  حتت  مقالته  انظر  والفشل.  النجاح  عن  اخلاصة  وتعاريفه  والكذب،  للصدق 

السياسة؟" )قيد الرتمجة إىل اللغة العربية(:
Latour Bruno, " Si l'on parlait un peu politique ? ", Politix, 2002/2 (n° 58), p. 143-165.
https://bit.ly/33D6xWS
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تعبري  والعنف  والتسييس  التدجني  بني  السلفي  اجلسم  يعيشها  التي  التداعي  حالة  إن 
جمسم عن حالة التداعي التي يعيشها اجلسم الدعوي السني عموًما، وفقدان البوصلة لدى 
هذا اجلسد منذ دخول االستعامر لبلداننا العربية واإلسالمية وتكسريه لسريورهتا الداخلية. 
االستعامر  بسياقات  املرتبطة  مقدماهتا  يف  احلفر  بدون  هذه  التداعي  حالة  فهم  يمكننا  وال 

وإنشاء الدولة الوطنية بعد ذلك.

فإذا كانت اللحظة االستعامرية شاهًدا عىل حالة الضعف التي كانت تعيشها األمة أمام 
ا صليبيًّا، فإن اللحظة التي تلتها، واملسامة دولة االستقالل، املتمثلة يف  ما كانت تعتربه عدوًّ
إنشاء الدولة احلديثة عىل أنقاض بنيات املجتمع التقليدي، وما نتج عنها من فعل وردود 
فعل لدى العاملني ضمن احلقل الديني من علامء ودعاة، كل ذلك شاهٌد عىل حالة الضياع 

وفقدان البوصلة لدى هذا الفريق األخري.

فمع نشأة املدرسة احلديثة املوازي وجودها لنشأة الدولة احلديثة، استغنت هذه األخرية 
عن جل خدمات خرجيي التعليم الديني، وتقلصت املساحات املتاحة أمام الفاعل الديني. 
وستعمل هذه الدولة احلديثة، بوعي منها أو بغري وعي منها، عىل فصل قرسي بني املجال 
وعموم  عموًما،  الدينيون  الفاعلون  به  يسلم  مل  الفصل  هذا  الدنيوي.  واملجال  الديني 
املتدينني من خرجيي املدارس احلديثة، بل الدولة يف حد ذاهتا وجدت نفسها يف مأزق أمام 
نتائج هذا الفصل ملا يرتتب عنه من إمكانية الستقاللية املجال الديني عن سلطتها. وقد 
تعددت السياسات العمومية يف احلقل الديني بتعدد أنفس احلكومات والقادة املتعاقبني 

عىل كرايس احلكم. 

إن امتداد السلفية واحلركية ارتبط باهنيار املؤسسات التقليدية التعليمية يف عاملنا السني، 
الديني  النقاش  خروج  وسيصحب  العلمي.  تداوهلا  وساحة  املعرفة  مصدر  كانت  والتي 
املعرفية؛ حيث  السيولة  العام حالة من  الفضاء  إىل  املدريس  التقليدي  واملعريف من فضائه 
خيتلط الفقهي بالعقدي بالسيايس واالجتامعي، وحيث تم استباحة املعرفة الدينية من طرف 
فئات مل تلج قط املدرسة الدينية، أو ممن خلطوا ما تلقوه من هده املدرسة بمتون ال عالقة هلا 
بام اعتادت طرحه املتون الدينية. هذه احلالة الضبابية ستكون هلا ارتدادات سلبية عىل حقيل 
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النظر والعمل الديني، وعىل طبيعة الدور املنوط بالفاعلني الدينيني. فبموازاة مع املدارس 
املعرفية والدينية التقليدية من فقهاء وصوفية وسلفيني، اقتحم ساحة الفعل الديني فاعل 
جديد ديني/حداثي خريج املدرسة احلديثة، سيكون ملسارات فعله آثار كبرية عىل الفعل 
الديني. هذا الفاعل الذي اصطلح عىل تسميته الفاعل احلركي كان ملسارات فعله آثار يف 

وعي الفاعل الديني ألدواره املجتمعية1. 

واحلكام،  العلامء  بني  األدوار  لتقسيم  أصل  قد  الشافعي  اإلمام  منذ  الديني  فالفاعل 
حيث جعل من املجال املعريف الديني جماال خاصا للعلامء؛ ملا يتطلبه من استيعاب ملجموعة 
من األدوات املعرفية املنهجية من أصول فقه وأصول فتوى ومحاية للنص الديني من سوء 
االستخدام، وباملقابل سلموا للحكام بوظيفتني أساسيتني مها حراسة الدين وسياسة الدنيا. 
املرجعية  الطرفني صافية متاما، لكن ما كان جيمعهام هو وحدة  بالطبع مل تكن األمور بني 
املعرفية لكال الطرفني حكاما وعلامء حتى يف أحلك اللحظات التارخيية مثل فتنة أمحد بن 
حنبل2. هذه األرضية املعرفية اجلامعة ستعرف انشطارا متمددا بني العلامء واحلكام نتيجة 
تباين الرؤى للحياة والعامل بني الطرفني يف عرصنا هذا. وبني الطرفني، وقف الفاعل احلركي 
ساعيا لوقف هذا التباعد بني املرجعيات املعرفية لألمة عرب إعادة اللحمة للمشهد املجتمعي 

عرب املدخل السيايس.

لكن سعي الفاعل احلركي جاهدا لالندماج ضمن السياق العام السيايس للدولة القطرية 
أفقده هويته الدينية والروحية. فالتجارب السياسية للحركات اإلسالمية بينت لنا بوضوح 
مآالت "اإلسالم السيايس"؛ بحيث حتول إىل جمرد رقم ضمن حالة سياسية ال طعم هلا وال 
رائحة. أما عنوان اإلسالمية فال يعدو أن يكون جمرد تعبري عن انتامء تارخيي مل يعد يعرب عن 

1  احلسن مصباح، " حتوالت املعرفة الدينية"، مصدر سابق.
نفسه  يعترب  فقد كان  دينيًّا،  ما كان  بقدر  مل يكن سياسيًّا  املأمون  دافع  فإن  السيد،  إىل رضوان  بالنسبة    2
مسؤواًل عن حراسة الدين واستقامة عقيدة الناس. انظر: نيمرود هورويتز، أمحد بن حنبل وتشكل املذهب 
والنرش،  لألبحاث  العربية  الشبكة  )بريوت:  الدين  علم  غسان  ترمجة  السلطة،  موقع  يف  الورع  احلنبيل: 

2011(، ص 16.
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أي هوية حارضة، بل وجدنا من اإلسالميني من يفضل استخدام تعبري حمافظني بدال من 
تعبري إسالميني بدعوى عدم الرغبة يف احتكار الدين1.

خاتمة: سؤال الحاجة إىل السلفية اليوم

سؤال احلاجة إىل السلفية حييل باألساس إىل سؤال الدور التارخيي الذي من أجله نشأت 
السلفية، وما األدوار التي يمكن أن تؤدهيا السلفية يف جمتمعاتنا اإلسالمية املعارصة.

لقد ارتبطت السلفية تارخييًّا باملوضوع العقدي من خالل سعيها لتصحيح العقيدة، وربط 
املوضوع العقدي بام يوحيه ظاهر النصوص الرشعية رغبة منها بإبعاد العقيدة عن جداالت 
الفرق واملذاهب. فقد كان ابن حنبل، الذي إليه ينتسب السلفيون، يتجنب مناقشة املسائل 
العقدية التي تقع خارج النصوص الرشعية من قرآن وحديث واجلدال حوهلا؛ لكوهنا تثري 
اخلالف والفرقة بينام متثل النصوص عاصاًم من ذلك. فقد كان يرفض إدماج الرأي اخلاص 
يف املجال العقدي، وقد جتىل ذلك بوضوح يف رده عىل استجوابات ابن أيب دؤاد، باعتبار 
الرأي جمرد تأويل ال يمكن أن يرقى ملرتبة النص2. لقد وعى ابن حنبل أن العقيدة ليست 
موضوع مهاترات ونقاشات وإنام هي جتربة معاشة، وكتاباته عن الزهد والورع دليل عىل 
رغبته يف أن يعيش املسلمون الدين وفق هذه األخالقيات. أي إن وظيفة الدين هي أخالقية 

باألساس، وأن النقاش فيام ليس وراءه عمل مضيعة للوقت بتعبري الفقهاء. 

لقد فقدت السلفية هويتها ودورها التارخيي اإلصالحي يوم انساقت يف منافسات مع 
احلركيني، أو بقبوهلا لعب دور الكومبارس ألنظمة فقدت حسها التارخيي. وهي بتخليها 
عن وظيفتها املجتمعية التارخيية املتمثلة يف اإلصالح العقدي الروحي تركت فراًغا يف جمال 
التأطري الديني للمجتمعات العربية واإلسالمية. وقد كان رفض ابن حنبل ممارسة الوالء 

1  حزب العدالة والتنمية يف املغرب وحركة النهضة يف تونس من بني األحزاب "اإلسالمية" التي أصبحت 
تتفادى وصف نفسها بأحزاب دينية أو إسالمية. أما حزب العدالة والتنمية يف تركيا فيصف نفسه بكونه 

حزًبا حمافًظا.
2  نيمرود هورويتز، أمحد بن حنبل، مصدر سابق، ص 205-204
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مقابل االنتفاع-من خالل امتناعه عن تقبل العطايا ونأيه عن العمل مع السلطان-تعبرًيا 
عن رفض لتدجني العمل الديني من طرف السلطة القائمة. هذا السلوك احلنبيل يعرب عن 

اختيار واع من طرف ابن حنبل وأتباعه ألدوار جمتمعية أخالقية علمية1.

ما حتتاجه اليوم ساحة التأطري الديني ملجتمعاتنا، يف ظل هيمنة قيم السوق2، هو إعادة 
إحياء دور العقيدة الدينية يف املجتمع، وإعادة االعتبار للعمل الديني املستقل؛ وهذا يتطلب 
التجربة  اختزال  الديني، والتوقف عن  للعمل  إعادة االعتبار لألخرويات كمؤطرة  أيًضا 
الروحية الدينية يف نصوص وقواعد. فالتجربة الدينية هي جمموع اخلربات لعيش الدين، 
الدينية،  املامرسة  أساس  هي  فالقدوة  والدنيوية.  الدينية  حياته  يف  للمؤمن  إهلام  ومصدر 

والنصوص هي السياج املؤطر هلذه التجربة اإليامنية.

التحدي الذي يواجه السلفية اليوم، بحكم تارخيها، هو مدى قدرهتا عىل تأدية هذا الدور 
التارخيي املتمثل يف التحصني العقدي لألمة، وإحياء دور العقيدة يف حياة املؤمنني يف عرص 
سيطرت فيه املاديات والعقالنيات اجلافة عىل حياة اإلنسان. أي مراعاة متطلبات اإليامن 
يف عرصنا، وعدم استنساخ مشاكل وإشكاالت عقدية عفا عليها الزمن. وهذا يتطلب منها 
إعادة تأهيل معريف للجسم السلفي بام يتناسب وهذا الدور التارخيي املنتظر منه حاليا. كام أن 
الساحة الدينية يف حاجة إىل تقاسم األدوار بني مكوناهتا وفق اخلصوصية الذاتية لكل مكون 
من مكوناهتا )كل ميرس ملا خلق له(، بدل الرصاع حول جماالت وساحات ليست ساحاهتا، 

وال أدوار ليست من صميم أدوارها، وال هي مما ُينتظر منها أداؤه.

1  املصدر السابق، ص 177.
2  حول تلبس قيم السوق للحالة الدينية، انظر: باتريك هايني، إسالم السوق، نقله إىل العربية عومرية 

سلطاين )القاهرة: مدارات لألبحاث والنرش، 2005(. 





اخلطاب السلفي يف الفضاء اإلعالمي املعاصر

فايزة قالل1

امللخص

برز اخلطاب الديني يف املؤسسات اإلعالمية اجلامهريية مؤخرا كظاهرة اجتامعية حديثة 
التحوالت  خمتلف  رصد  إىل  الدراسة  هذه  هتدف  حوهلا.  التقيص  إىل  الباحثني  استدعت 
الدينية من خالل دراسة مضامني اخلطاب الديني السلفي عرب الفضائيات اإلعالمية كتعبري 
له داللة قوية عن واقع هذه التحوالت يف املجتمعات العربية، حيث عرفت يف السنوات 
األخرية عودة الظاهرة الدينية وقوة حضور الدين يف الفضاء املجتمعي، خاصة يف ظل تأثري 
األفراد  وممارسات  تصورات  خالل  من  الديني  فعودة  للعوملة؛  املوازي  احلداثي  السياق 
استلزمت النخبة الدينية إعادة بناء املنظومات العقائدية، بعدما تأثرت بمختلف الفلسفات 
الهويت  خطاب  عرب  الديني  التأطري  عمليات  هبذا  ففرضت  الغربية،  واأليديولوجيات 
يستمد قدسيته من النصوص مما ساهم يف إنتاج أنساق وبنيات قيمية تصوغ العقل اجلمعي. 
استخلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج أمهها أن اخلطاب السلفي املعارص يدعو إىل رضورة 

العودة إىل النموذج املاضوي املقدس وإعادة إنتاجه يف الواقع املعاش.

1  جامعة وهران 2.
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الكلمات املفتاحية

السلفية، اخلطاب، الفضاء اإلعالمي، األيديولوجيا، الدين.

مقدمة

موضوًعا  منه  جعلت  العريب  املجتمع  يف  املتخصصة  الدينية  القنوات  جتربة  حداثة  إن 
إعالميًّا مهامًّ طرح نفسه كموضوع جدير باالهتامم من قبل الباحثني واملختصني، ما يسمح 
بمعرفة خلفياته ومنطلقاته الفكرية واأليديولوجية باستقصاء خمتلف أبعاده. إذ برز اخلطاب 
الديني، بمختلف أنامطه، عرب الفضائيات العربية، وهدفه األسايس تقنني البنية املجتمعية 
وفق معادالت مفاهيمية قائمة باألساس عىل النصوص والتفسريات التي تنتج شبكة من 

الرموز تعكس األدوار االجتامعية لكل فرد داخل النسق املجتمعي. 

إشكالية الدراسة

إن تشخيص الواقع اإلعالمي واالجتامعي اليوم جعلنا ندرك أمهية الفضائيات احلديثة 
القيمي.  النسق  وإنتاج  العمومي  الفضاء  تشكيل  يف  واالتصالية(  التكنولوجية  )الوسائل 
ولعل الفضائيات الدينية والسلفية، عىل وجه اخلصوص هلا تأثريات بالغة داخل البنيات 
الفكر  معامل  رسم  يف  الفضائيات  هذه  أسهمت  حيث  للمجتمعات؛  واالجتامعية  الثقافية 
الديني وفق منظومة قيمية معيارية تسعى إلعادة تشكيل املجتمع وفق بنية اجتامعية معينة 
يف ظل هذا اخلطاب، لتصبح إحدى أهم اإلشكاليات املعارصة التي يواجهها الفكر العريب. 
وعليه نطرح السؤال اآليت: ما مضمون اخلطاب السلفي وخصائصه يف الفضاء اإلعالمي 

املعارص؟

أهمية الدراسة

علم  يف  جمالني  بني  املفاهيم  ربط  حماولتنا  خالل  من  البحثية  الدراسة  هذه  أمهية  تربز 
االجتامع: املجال الذي يدرس الظاهرة الدينية، واملجال الذي يعمل يف الظاهرة اإلعالمية 



227 الااة السفؤل ا الؤلاس اسامقل امليال

من  السلفي  للخطاب  اخلفية  واملعامل  األبعاد  بتحليل  خالهلا  من  هنتم  والتي  واالتصالية، 
خالل الفضائيات الدينية.

حماولة فهم الظاهرة، باستنطاق املعطيات وترمجتها إىل معطيات اجتامعية كفيلة بفهمها، 
 )microsociology( اجلزئي(  تندرج ضمن دراسات )علم االجتامع  الدراسة  أن  خاصة 
للمجتمع؛ ذلك أهنا تبحث يف الظاهرة السلفية التي فرضت نفسها كموضوع سوسيولوجي، 

خاصة بعد بروز اخلطاب الديني السلفي يف اإلعالم املعارص.

 أهداف الدراسة

إن اهلدف من هذه الدراسة يكمن يف:

- حماولة حتليل مضمون اخلطاب السلفي املعارص؛ وذلك بالوقوف عىل أهم خصائصه، 
ورصد تأثري التحوالت يف احلركات والتيارات الدينية، وباخلصوص التغري الذي طرأ عىل 
اخلطاب السلفي من خطاب ديني عَقدي إىل خطاب اجتامعي مجاهريي حيمل أيديولوجية 

فكرية معينة. 

القيمية  األنساق  بناء  يف  ودورها  الدينية،  اإلعالمية  الرسالة  وبنية  مضامني  دراسة   -
واملعيارية للمجتمع، وحماولة الكشف والتقيص يف خمتلف أيديولوجيات احلركة السلفية.

منهجية الدراسة

ختتلف املناهج والتقنيات التي يرشكها الباحث يف حقل دراسته، وبام أن هذه الدراسة 
تدرج ضمن سوسيولوجية االتصال وسوسيولوجية الدين، األمر الذي تطلب منا توظيف 
منهج حتليل املضمون للخطاب السلفي الفضائي، يمتاز هذا النوع من التحليل باالعتامد 
عىل التقارير وعىل وسائل اإلعالم والسجالت الرسمية، فتستخرج منها االجتاهات احلقيقة 
املعربة عن واقع معني. كام هتدف الدراسة إىل وصف وحتليل وتفسري ظاهرة احلركة السلفية 
عىل  أيًضا  الدراسة  اعتمدت  كذلك  وخصائصها.  وأشكاهلا،  واقعها،  حتليل:  خالل  من 
املنهج الوصفي التحلييل الذي يصف الظاهرة حمل الدراسة كام هي يف الواقع، وهيدف هذا 
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املنهج إىل اكتشاف الوقائع ووصف الظواهر وصًفا دقيًقا، وحتديًدا كيفيًّا وكميًّا، وهو منهج 
يقوم بالكشف عن احلالة السابقة للظواهر وكيف وصلت إىل صورهتا احلالية.

للبحث،  توسيعيًّا  بعًدا  تعطي  باعتبارها  االستبيان  أداة  عىل  أيًضا  الدراسة  اعتمدت 
يعرف بأنه "جمموعة من األسئلة املرتبة حول موضوع معني، يتم وضعها يف استامرة ترسل 
األسئلة  أجوبة  عىل  للحصول  متهيًدا  باليد  تسليمها  جيرى  أو  بالربيد  املعنيني  لألشخاص 
قمنا  حيث  املوضوع،  عن  جديدة  حقائق  إىل  التوصل  يمكن  وبواسطتها  فيها"،  الواردة 

باستطالع الرأي مع 100 طالب جامعي حول الفضائيات الدينية السلفية.

مجال الدراسة

يظهر جمتمع البحث من خالل املتغري واملتمثل يف جمموع الفضائيات الدينية التي تذيع 
الصناعي  القمر  عىل  واملوجودة  اإلعالمية،  ورسالتها  براجمها  خالل  من  سلفية  خطابات 

نايل سات.

عينة الدراسة

ختتلف املعاينة حسب اختالف املواضيع؛ فصحة نتائج الدراسة أو عدم صحتها يتوقف 
الربامج  بعض  بمتابعة  قمنا  امليداين، حيث  البحث  يتطلبها  التي  العينة  اختيار  عىل طريقة 

واحلصص واخلطابات يف الفضائيات الدينية:

- قناة املجد للقران الكريم - قناة املجد الفضائية  

- قناة اهلدى - قناة الفجر   

- قناة األمة - قناة مكة   

- قناة الرمحة - قناة احلكمة   

- قناة البصرية - قناة أهل القرآن  
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مفاهيم الدراسة

إن تعدد األيديولوجيات داخل الرتاث الفكري العريب أدى بالرضورة إىل اختالفات 

املفاهيمية. سنحاول  اإلشكاالت  العديد من  مما خلق  الرؤى،  وبالتايل يف  املرجعيات،  يف 

السلفية، ووضع تعريف إجرائي، فهذا  الفكري ملختلف جوانب مفهوم  إبراز اجلدل  هنا 

املصطلح له أبعاد ومستويات متعددة. 

- مفهوم السلفية

السلفية: هي حركة ومجاعة دينية إسالمية، ذات طابع طائفي1، حتاول تصحيح العقائد 

واملامرسات الدينية مما علق هبا من مستحدثات وتطورات )البدع(، وذلك بالرجوع هبا إىل 

طابعها األصيل، أي إىل ما كان عليه السلف الصالح وأهل السنة واجلامعة، مشكلني بذلك 

قطيعة مع نامذج التدين األخرى.

أنامط  من  نمط  أهنا  دينية،  كحركة  السلفية،  تعريف  يمكننا  التعريف  هذا  خالل  من 

عن  متاميز  ديني  وتيار  طائفة  شكل  يف  ظهرت  اإلسالمية،  املجتمعات  يف  السائدة  التدين 

باقي التيارات الدينية األخرى، ويسعى هذا التيار للرجوع إىل حقبة تارخيية معينة.

- مفهوم اإلعالم اإلسالمي

"حتكيم اإلسالم يف  الدين، هو عملية  اإلعالم اإلسالمي، كإعالم متخصص يف جمال 

هبا  يقر  التي  واملواعظ  األحكام  بمختلف  األفراد  وتزويد  عرض  عملية  إنه  أي  اإلعالم، 

الدين اإلسالمي يف خمتلف جماالت احلياة، سواء االجتامعية أو االقتصادية...وغريها، وهذا 

1 عبد احلكيم أبو اللوز، احلركات السلفية يف املغرب )1971-2004( بحث أنثروبولوجي سوسيولوجي 
)بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2010(، ص 41. 
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من خالل رسالة إعالمية حتمل حقائق ومفاهيم دينية حيث يتطرق من خالل براجمه املتعددة 
إىل شتى مواضيع العقيدة والتعامل"1.

- مفهوم اخلطاب الديني

والسنة،  القرآن  الثابتة  الدين  أصول  من  دينية  مرجعية  إىل  يستند  الذي  اخلطاب  "هو 
سواء كان منتج اخلطاب منظمة إسالمية أم مؤسسة دعوية رسمية أو غري رسمية أو أفراًدا 

متفرقني، سعًيا لنرش دين اهلل عقيدة ورشيعة وأخالًقا ومعامالت وبذل الوسع يف ذلك"2.

- مفهوم األيديولوجيا

هناك عدة تعاريف لأليديولوجيا؛ فقد عرفها بارسونز أهنا "نسق من األفكار املوجهة 
التي هلا أصل إمبرييقي؛ تلك التي متنح اإلنسان تفسريا للطبيعة اإلمبرييقية للجامعة واملواقف 
التي تقف فيها العمليات التي نمت هبا حتى حالتها الراهنة، ثم األهداف التي يتوجه إليها 

األعضاء مجاعيًّا وعالقتهم بمسار األحداث يف املستقبل"3.

املقاربة امليدانية

1-قراءة سوسيولوجية للخطاب السلفي يف الفضاء اإلعالمي املعارص

 يف ظل التغريات التي تعيشها املجتمعات العربية، والتحوالت التي طرأت عليها بفعل 
تأثري السياق احلداثي والعوملة، مما أدى إىل سقوط العديد من الفلسفات واأليديولوجيات 
التقليدية والتي كانت تتبناها احلركات السلفية باعتبارها مذهًبا وفكًرا، كل هذا أدى هبم 
إىل تبني اسرتاتيجيات جديدة تعيد من خالهلا بناء مكانتها وإقامة قاعدة مجاهريية من خالل 

1984(، ص  1  حميي الدين عبد احلليم، اإلعالم اإلسالمي وتطبيقاته العلمية )الرياض: دار الرفاهية، 
 .145

السكينة،  موقع  عىل  منشور  مقال  الديني"،  اخلطاب  "مفهوم  اآلنيس،  غالب  محود  السالم  عبد   2
:2013/09/11

http://www.assakina.com/news/news1/27831.html#ixzz3ViZvoRaB

3  عيل ليلة، البنائية الوظيفية يف علم االجتامع واألنثروبولوجيا )القاهرة، دار املعارف، 1982(، ص7. 
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دخوهلا ملؤسسات حداثية هلا تأثريات يف الفرد واملجتمع ككل، منها املؤسسة اإلعالمية. ذلك 
أن اإلعالم يعّد مؤسسة تنشيئية تعمل عىل ترسيخ مجلة من القيم والسلوكيات داخل الوسط 
املجتمعي. وبالتايل، يسعى اإلعالم الديني يف عموميته لإلصالح املجتمعي والعقائدي عن 
دينية  باالعتامد عىل شخصيات  العملية، وذلك  لدفع هذه  الدين كمحرك  توظيف  طريق 
الدعاة، وعىل نصوص وتفاسري دينية هتدف إىل  العريب، والذين نسميهم  يقدسها املخيال 
الفضائية  فالقنوات  متدين.  اجتامعي  نظام  إلقامة  ومعرفية  قيمية  منظومات  إنتاج  إعادة 
والتنظيم  للضبط  أدوات  باعتبارها  والثقايف؛  الديني  للتواصل  كوسيلة  برزت  الدينية 
االجتامعي وحتى األخالقي، ملا هلا من تأثري مبارش يف املشاهدين. أي إن اخلطاب السلفي 
املتلفز قدم نفسه كحل أيديولوجي حلالة الفوىض غري املعيارية داخل األنظمة العربية، من 
خالل دفع عمليات التغيري يف املجتمع بداية من الفرد ومن ثم النظام، بمعنى إحداث الفعل 

التغيريي من األسفل. 

2-السلفي من الفضاء املحيل إىل الفضاء احلداثي

إن الواقع اإلعالمي واالجتامعي اليوم وربط الدين بقضايا العرص فرضت عليه احلتمية 

خالهلا  من  نفهم  جديدة  وباسرتاتيجيات  املظاهر،  يف  خصوًصا  التحول،  هذا  االجتامعية 

خطاب  من  اإلسالمي  اخلطاب  حتول  وكذلك  السلفية،  لأليديولوجية  النوعي  االنتقال 

منربي تقليدي إىل خطاب فضائي له خصائصه ومميزاته؛ فاالنتقال من اخلطاب الكالسيكي 

املحصور يف فضاء ضيق إىل خطاب إعالمي افرتايض )عىل اإلنرتنت( حيمل يف مضامينه 

ثقافة جديدة. إذ أسهمت الفضاءات االفرتاضية، كشبكات التواصل االجتامعي واملدونات 

اإللكرتونية، يف رسم معامل التغيري الديني عرب شبكة براجمية هادفة، وخطاب ديني اجتامعي 

ن"؛ أي العقل الذي يصيغ املفاهيم واملعرفة  مجاهريي، مما شّكل ما سامه اجلابري "العقل املكوِّ

الدينية. لذلك، يعرب واقعنا اليوم عن وجود نمطني من الفقهاء: املحليني والفضائيني. ويف 

اجلدول التايل سنحاول تبيان نقاط التباين واالختالف بينهام.
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الشكل رقم )1(: يوضح أوجه التباين واالختالف بني الفقيه السلفي األريض والفقيه 

السلفي الفضائي

الفقيه السلفي الفضائيالفقيه السلفي األريض
مؤسسة تقليدية: الفضاء

- املنرب
- املسجد

فضاء مطلق حداثي: 
- تلفزيون

- اإلنرتنت
- اهلاتف الذكي

- خطاب عاملي مفتوحخطاب تقليدي ضيقاخلطاب
- خطاب تفاعيل

لغة تواصلية عرصيةلغة بسيطة اللغة 
- مجهور حميلمجهور حمدد حسب املكاناجلمهور

- مجهور أجنبي

والسلفي  املحيل  السلفي  بني  التباينات  جليًّا  لنا  يتضح   )1( رقم  الشكل  خالل  من 

الفضائي؛ حيث يعمل األول عىل إنتاج نسق قيمي ديني يف فضاء ضيق يتمثل يف املؤسسة 

بلغة بسيطة موجه  املسجد واملنرب، مع خطاب تواصيل  تتمثل يف  التي  التنشيئية،  التقليدية 

مستحدثة،  وتقنيات  يوظف وسائل  فقد  الثاين  أما  حمددة،  جغرافية  برقعة  إىل مجهور حميل 

عاملية  جديدة  ثقافة  عىل  قائمة  خطابات  مع  وغريها،  واإلنرتنت  التلفزيونية  كالفضائيات 

تفاعلية بلغة عرصية هلا مجهور حميل وأجنبي، أي مجهور عاملي.

داخل  رمزيتها  هلا  ودينية  إعالمية  نخبة  تقدمه  الفضائي  السلفي  فاخلطاب  وبالنتيجة، 

الضمري اجلمعي، كام يتشكل الفضاء اإلعالمي املعارص من تركيبة متجانسة من الفضاءات 

السياسية  واألنظمة  املجتمعية،  واملعايري  القيم،  من  مجلة  إنتاج  وظيفتها  والدالالت 

واالقتصادية، والتي أنتجت من قبل نخبة سلطوية هتدف إىل احلفاظ عىل رشعيتها املقدسة. 
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وبنية اخلطاب هي مكونات حمورية يف الرسالة اإلعالمية؛ ملا هلا من تأثريات يف اجلمهور 
املشاهد واملتابع هلذه الفضائيات، ومن ثّم فرض اهليمنة والتأثري، كام متيز السلفي الفضائي 
عن غريه بالشكل واللباس والسلوك واللغة واملرجعية الدينية مما تيرّس له عمليات اهليمنة 

عىل الفضاء العمومي.

3-اإلعالم السلفي كرهان سلطوي

تعّد املؤسسة اإلعالمية بمنزلة خط حموري بني السياسة االقتصادية والسلطوية خلدمة 
للضبط  أدوات  التلفزيونية  القنوات  أصبحت  إذ  ديني؛  خطاب  عرب  معينة  سياسية  نخبة 
والتحكم السيايس واالجتامعي يف املجتمعات الراهنة. وال يمكننا حتليل هذه الظاهرة دون 
يقوم  ا  رهاًنا سلطويًّ أصبح  السلفي  فاإلعالم  التي حتكمها؛  السياسية  األبعاد  إىل  الرجوع 

بمسايرة البنية الفكرية للنظام، ويف دراستنا هذه سنعرض نموذًجا هلذا اإلعالم السلفي.

* قناة الرمحة

القناة  2007 حتت إرشاف الشيخ السلفي حممد حسان، شعار  قناة سلفية برزت سنة 
"وما أرسلناك إال رمحة للعاملني". هذا الشعار يؤكد أمهية الدعوة املحمدية، وأن القناة تسعى 

إلعادة إنتاج هذه الدعوة بتأكيدها املنظومات املعرفية واملعامالتية للسلف الصالح.

وقد أغلقت القناة عدة مرات بسبب خطاهبا السيايس اخلفي، خاصة يف فرتات الربيع 
العريب، حيث اتضح توظيف الفقيه السلفي الفضائي للسياسة، فإشكالية الغلق والتشويش 
للقناة إنام هو تعبري عن تغيري املعادلة السياسية للدولة. فقد غريت مرص بعد الربيع العريب من 
نظامها السيايس يف العديد من املرات، وتغري املعادلة يؤدي بالرضورة إىل تغيري يف التوجهات 
اإلعالمية بتوظيف شخصيات كاريزمية هلا تأثري مبارش يف األفراد، وهنا أصبحت القنوات 
الدينية التلفزيونية أدوات للضبط والتحكم السيايس واالجتامعي يف املجتمعات الراهنة، 
والسلطوية  االقتصادية  بالسياسة  مرتبط  وهدفها  للنظام،  الفكرية  البنية  بمسايرة  وتقوم 
خلدمة نخبة سياسية معينة عرب خطاب ديني مسيس قائم عىل آليات إعادة إنتاج املنظومات 
املجتمعية، وبالتايل تكرس ألوضاع سياسية تعمل سواء للمحافظة عىل النظام أو خمالفته. 



234 السلفية: تحوالتها ومستقبلها

الدراسة االستطالعية

جدول رقم )1(: عدد االستبيانات املوزعة واملسرتجعة والقابلة للمعاجلة
النسبة املئوية الطلبة اجلامعيون االستبيان

٪100 100 االستبيانات املوزعة
٪89 89 االستبيانات املسرتجعة
٪80 80 االستبيانات القابلة للمعاجلة

من خالل اجلدول الذي يتبنى دراسة العينة، والتي يبلغ عددها 100 طالب جامعي، 
بعد عملية املراجعة األولية لقوائم االستبيان، وإجراء عملية الفرز األولية يف اإلجابات من 
املستجوبني، اعتمدنا يف مناقشة وحتليل النتائج عىل 80 إجابة من بني 89 استامرة مسرتجعة.

جدول رقم )2(: يوضح عينة الدراسة حسب اجلنس
النسبة املئوية التكرار اجلنس

%62.5 50 ذكر
%37.5 30 أنثى
%100 80 املجموع

يعد اجلنس من املتغريات التي يضعها الباحث يف االستامرة كونه يبني نوع اجلنس للفئات 
التي أجابت عن أسئلة الدراسة، ومن خالل بيانات اجلدول يتضح أن نوع جنس أفراد عينة 

البحث كانت نسبة الذكور فيها 62.5٪ ونسبة اإلناث 37.5 ٪. 

جدول رقم )3(: يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغري الفئة العمرية
النسبة املئوية التكرار العمر

%35 28 20 إىل 25 سنة
%41.25 33 25 إىل 30 سنة
%23.75 19 30 إىل 35 سنة

%100 80 املجموع

من خالل بيانات اجلدول يتضح أن أكرب أفراد عينة البحث كانوا من أعامر ما بني 25 إىل 
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30 سنة بنسبة 41.25٪ من جمموع 80، تليها الفئة العمرية ما بني 20 إىل 25 سنة بنسبة 
تقدر 35٪، أما أقل نسبة من األعامر فكانت ما بني 30 إىل 35 قدرت نسبتهم ٪23.75.

جدول رقم )4(: يبني رأي العينة يف اخلطاب السلفي املعارص

النسبة التكرار الفئات  ت
٪18.75 15 خطاب إصالحي هنضوي 1
٪37.5 30 خطاب يعترب مرجعية يف املامرسات الدينية 2

٪31.25 25 مؤثر ولديه مجهور 3
٪12.5 10 خطاب يتامشى مع تطورات العرص 4
٪100 80 املجموع

من خالل اجلدول الذي يبني رأي عينة الدراسة يف اخلطاب السلفي املعارص، وحسب 
رأي بعض أفراد العينة أنه خطاب إصالحي هنضوي بلغ عددهم )15( ونسبتهم ٪18.75، 
ويرجع ذلك إىل أن اخلطاب الديني وظيفته هي إعادة إنتاج النموذج املاضوي املقدس وزمن 
السلف الصالح، وهيتم بالفرد أساًسا للتغيري املجتمعي، أما أغلبية أفراد العينة فيعتربون أن 
37.5٪؛  هي  ونسبتهم   )30( عددهم  وقدر  الدينية  املامرسات  يف  مرجعية  لديه  اخلطاب 
يف  وممارستها  األخالقية  والعقائدية  الفكرية  توجهاهتم  حيدد  من  هو  اخلطاب  ألن  وذلك 
احلياة اليومية هبدف إقامة نظام اجتامعي متدين، أما بالنظر إىل اعتبار اخلطاب مؤثًرا ولديه 
مجهور فبلغ عدد املوافقني 25 ونسبتهم 31.25 ٪، وهذا يرجع جلامهريية اخلطاب واإلعالم 
السلفي. وبخصوص أفراد العينة الذين يعتربون أن اخلطاب يتامشى مع تطورات العرص 

فعددهم هو)10( وتقدر نسبتهم نحو 12.5 ٪، كام هو مبني يف اجلدول أعاله.

جدول رقم )5(: توزيع العينة حسب الوسائط التي يستمد منها اخلطاب الديني والسلفي

املجموع الفضائيات الدينية إنرتنت  أرشطة  كتب دينية الوسائط
80 41 27 02 10 التكرار

٪100 ٪51.25 ٪33.75 ٪2.5 ٪12.5 النسبة
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من خالل هذا اجلدول الذي توزعت فيه العينة حسب متغري الوسيط اإلعالمي الذي 
الدينية  الفضائيات  أن  السلفية، نالحظ  الدينية  يستمد ويتعرف من خالله إىل اخلطابات 
ثقافتهم  العينة  أفراد  يستمد  حيث   .٪51.25 بـ  قدرت  مشاهدة  نسبة  أكثر  هي  السلفية 
مميزات  من  هلا  ملا  الديني؛  التوجه  ذات  قنواته  خمتلف  عرب  للتلفاز  مشاهدهتم  من  الدينية 
املزايا  وأيًضا  واالجتامعية،  الدينية  التنشئة  بعملية  تقوم  التي  احلداثية  الوسائط  ووسائل 
القائمة باألساس عىل ثقافة الصورة وتقديم عروض ثقافية ودينية متعددة، تليها اإلنرتنت 
تليها  ثم  للمعلومات،  أساسيًّا  ومصدًرا  مستحدثة  وسائل  باعتبارها   ،٪33.75 بنسبة 
الفكري  البناء  يف  تساهم  أساسية  مراجع  الكتب  أن  باعتبار  واألرشطة،  الدينية  الكتب 

واملعريف للفرد.

جدول رقم )6(: يوضح مشاهدة العينة للفضائيات الدينية السلفية
مج قناة 

البصرية
قناة 

الرمحة
قناة 
األمة

قناة 
اهلدى

قناة 
املجد 

للقرآن 
الكريم

قناة 
أهل 
القرآن

قناة 
احلكمة

قناة 
مكة

قناة 
الفجر

قناة 
املجد 

الفضائية

الفضائيات 
الدينية 
السلفية

80 05 22 03 07 12 06 09 02 04 10 املشاهدة
%100 %6.25 %27.5 %3.75 %8.75 %15 %7.5 %11.25 %2.5 %5 %12.5 النسبة

يتبني لنا من اجلدول أعاله أن أغلبية أفراد العينة املتمثلة يف 80 طالًبا جامعيًّا يشاهدون 
الفضائيات الدينية السلفية، وقد تصدرت قناة الرمحة بنسبة 27.5 ٪، أي ما يعادل 22 
طالًبا من جمموع 80. هذا يرجع إىل أن القناة تؤكد إعادة إنتاج الدعوة املحمدية بتأكيدها 
بنسبة  الكريم  للقرآن  املجد  قناة  تليها  الصالح،  للسلف  واملعامالتية  املعرفية  املنظومات 
تقوم  متفاوتة.  بنسب  فجاءت  األخرى  القنوات  أما  الفضائية،  املجد  قناة  ثم   ،٪15
اجلمعي،  العقل  صياغة  حياول  ديني  وخطاب  إعالمية  رسالة  عىل  السلفية  الفضائيات 
الواقع  التي حتاول ربط  إذ أصبحت أدوات للضبط االجتامعي وفق مجلة من الضوابط 

باملايض املقدس.
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جدول رقم )7(: يبني دور اإلعالم السلفي يف عملية اهليمنة والتأثري
النسبة التكرار الفئات  ت

٪86.25 69 مؤثر 1
٪13.75 11 غري مؤثر 2

٪100 80 املجموع

 يتضح لنا من خالل اجلدول رقم )7(، الذي يبني دور اإلعالم السلفي يف عملية اهليمنة 
وهذا   ،٪  13.75 بنسبة  مؤثر  وغري   ،٪  86.25 بنسبة  العينة  أفراد  يف  مؤثر  أنه  والتأثري، 
يرجع إىل أن اإلعالم السلفي يصوغ الضمري اجلمعي من خالل بناء رموز وشخصيات دينية 
كاريزمية مما يسمح بعمليات التأثري، وهو ما يدعى يف العلوم االجتامعية بأسلوب النمذجة 
االجتامعية، فالعملية اإلعالمية تتجسد من خالل عالقة تبنى بني املرسل املتمثل يف الفقيه 
السلفي الفضائي، الذي تنطلق منه هذه العملية، واملرسل إليه، أي اجلمهور املتابع له، من 
الفضائي،  السلفي  اخلطاب  بذلك  الشيخ، مشّكلة  قائمة عىل خطاب  معينة  خالل رسالة 

والذي يالحظ بتأثرياته من خالل ما يسمى بالتغذية الرجعية. 

جدول رقم )8(: يبني العالقة بني اخلطاب السلفي والسلطة
النسبة التكرار الفئات  ت

38.75 31 خطاب ديني سلطوي 1
23.75 19 مؤثر يف القرار السيايس 2

30 24 أداة للضبط والتحكم السيايس 3
7.5 6 هيتم فقط باإلرشاد واإلصالح الديني 4

٪100 80 املجموع

 من خالل هذا اجلدول تتبني العالقة بني اخلطاب الديني والسلطة، حسب عينة الدراسة، 
حيث إن أغلبية أفراد عينة البحث يقولون عن اإلعالم السلفي بأنه خطاب ديني سلطوي، 
التي تغري من سياساهتا  السلفية  الفضائيات  بالنظر إىل نامذج من  بنسبة ٪38.75،  وذلك 
ونمطها وشعاراهتا، ثم يليه الذين يقولون إنه مؤثر يف القرار السيايس بنسبة 23.75٪، أما 
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أفراد العينة الذين يعتربونه أداة للضبط والتحكم السيايس فبلغت نسبتهم 30 ٪؛ باعتبار 
الذين يرون أن  البناء الفكري للنظام، أما  أن اإلعالم السلفي حيافظ عىل السلطة ويساير 
اخلطاب الديني هيتم فقط باإلرشاد واإلصالح الديني، وال عالقة له بالسلطة وديمومتها، 

فقد كانت نسبتهم هي األقل 7.5 ٪.

نتائج الدراسة

التي تتطلب الدراسة والتحليل  الدينية املعارصة من املواضيع  تعد الظاهرة اإلعالمية 
والتفسري؛ الرتباطها باألنظمة املجتمعية؛ إذ يعترب اإلعالم إحدى أبرز مؤسسات التنشئة 
النسق  داخل  املعيارية  واملنظومات  القيمية  البنيات  وتغيري  إنتاج  إلعادة  تسعى  التي 
املجتمعي. وقد شهدت السنوات األخرية تزايًدا كّمًيا لظاهرة القنوات الدينية السلفية التي 
حتمل توجهات فكرية وأيديولوجية خمتلفة، برزت نتيجة تشابك عدة عوامل يف مقدمتها 
وتقنني  ضبط  استلزمت  والتي  العربية،  املجتمعات  عرفتها  التي  والتغريات  التحوالت 
التحول  فكان  بنيته.  التي مست  والتغريات  التأثريات  بعد  للدين، خاصة  العقائدية  البنية 
إىل الواجهة املجتمعية، وربط الدين بقضايا العرص، هو احلل األمثل للخطاب السلفي كرد 
فعل عىل خمتلف السياقات احلداثية املعوملة. أي إن اخلطاب السلفي املتلفز قدم نفسه كحل 
أيديولوجي حلالة التفّكك داخل األنظمة العربية، وتوظيف الدين كمحرك لدفع عمليات 

اإلصالح املجتمعي، وعليه يمكن عرض مجلة من النتائج أمهها: 

- إن دراسة اخلطاب الذي حتمله الربامج الدينية يبني أن الفضائيات هلا دور عميق يف 
التأثري املبارش يف املشاهدين وجعلهم مستقبلني سياسيني؛ إذ تعترب القنوات الدينية بمنزلة 

أدوات سياسية تروج لرؤى اجتامعية وسياسية حمددة.

األيديولوجيات  تأكيده  خالل  من  ا  سلطويًّ رهاًنا  أصبح  الديني  اإلعالم  أن  كام   -
بواسطة  ا حياول  دينية ومرشوًعا هنضويًّ أيديولوجية  السلفية  اعتبار  يمكننا  أي  املذهبية. 
النظام اإلسالمي إىل صدره األول، وفق صورة مثالية مطابقة هلذا  إنتاج  اإلعالم إعادة 
والسيايس؛ وذلك  املجتمعي  بالتغيري  القيام  كام حياول كذلك  املثايل.  املاضوي  النموذج 
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بطرحه لنسق معياري يؤطر الفرد املؤمن انطالًقا من منظومة متسقة من املعاين والرموز 
التي تؤكد نموذج السلف الصالح.

التجاري، ومنطق  الربح  منطق  منطقان:  فيه  يتحكم  اإلعالمي  الفضاء  أن  نجد  - كام 
فرض اهليمنة والتأثري، وهذا عرب جمموعة من اإلنتاجات والدالالت الرمزية مثل: توقيت 
الربنامج، وتصميم الديكورات يف مرسح العرض، وأسلوب مقدم الربامج ولغته. فالشيخ 
الدينية  التلفزيونية  الربامج  فمقدمو  واللباس،  بالشكل  غريه  عن  متيز  الفضائي  السلفي 
يظهرون ليس باعتبارهم علامء دين، ولكن بصفتهم شخصيات حتظى باهتامم متابعني من 
أيًضا، كام يصنفون عىل أهنم نجوم هلم طريقتهم اخلاصة يف  اجلامهري، وهلم أساليب مميزة 

اجلذب بمنطقها اخلاص يف الشهرة.

وعليه، من خالل ما سبق، يمكن استنتاج أن اخلطاب السلفي أصبح يصيغ شبكة من 
الدالالت الرمزية من خالل إعادة إنتاج زمن السلف الصالح كدعامة لبناء الواقع، بتمجيد 
املايض عرب الرجوع إىل الذاكرة اجلامعية واألحداث التارخيية وحماولة إسقاطها عىل احلارض.

خاتمة

إن دراستنا هذه هتتم بالظاهرة االجتامعية يف ارتباطها الوثيق باملؤسسة اإلعالمية والبعد 
الديني، والتي رصدنا من خالهلا وحللنا بنية ومضامني اخلطاب الديني السلفي يف صناعة 
وتكوين الرأي العام. ولقد برز اخلطاب السلفي اإلعالمي املعارص يف الفضائيات الدينية، 
املخيال  صياغة  عىل  يعمل  متييزي  كخطاب  الصورة،  وثقافة  اخلطاب  سلطة  عىل  والقائم 
االجتامعية  املفاهيم  من  وشبكة  الثقافية،  واملعايري  القيم  من  مجلة  وفق  اجلمعي  والضمري 
والسياسية واالقتصادية، والتي ُأنتجت من قبل نخبة سلطوية تسعى من خالهلا إىل احلفاظ 

عىل سريورهتا وديمومتها.

كام ال يمكننا حرص اإلعالم الديني يف خطاب موحد؛ وهذا راجع إىل تعدد املرجعيات 
واأليديولوجيات الدينية للفضائيات أو الدعاة، والتي انتقلت فيها احلركة السلفية من مرحلة 

التأطري الديني املعاماليت إىل الفعل االجتامعي وحماوالت التغيري املجتمعي والسيايس.
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السلفية: نماذج وبلدان





اجلماعة السلفيَّة يف اهلند بني املاضي واحلاضر

صاحب عالم األعظمي الندوي1

اخللفيَّة التارخييَّة للسلفيَّة أو أهل احلديث يف اهلند

يتفق مجيع املؤرخني واملتخصصني اهلنود عىل أنَّ للحركة السلفيَّة أو ألهل احلديث يف 
اهلند تارخًيا قدياًم يعود إىل ما قبل ظهور الدعوة السلفيَّة أو الوهابيَّة للشيخ حممد بن عبد 
االستعامر  عرص  ويف  املغوليَّة،  الدولة  بعد سقوط  سيام  ال  اهلند،  يف  ظهَرت  فقد  الوهاب. 
الربيطاين، العديد من الشخصيات اإلسالميَّة التي قامت بتنشيط الدعوة اإلصالحيَّة، مع 
الرتكيز عىل نرْش عقيدة التوحيد والقضاء عىل العادات والتقاليد اهلندوسيَّة التي انترَشت 
يف املجتمع اإلسالمي آنذاك انتشاًرا كبرًيا. وللعلم بأنَّ التدين ومظاهره يف اهلند أقرب إىل 
التصوف منه إىل السلفيَّة أو الوهابيَّة؛ ذلك ألنَّ اهلنود املتبِعني للمذهب احلنفيِّ يف عموم 
نّي بمسحة صوفيَّة  فوا عىل اإلسالم السُّ شامل اهلند واملذهب الشافعيِّ يف جنوب اهلند تعرَّ
، مروًرا  منذ القرن اخلامس اهلجريِّ إىل ما بعد قيام سلطنة دهيل يف القرن السابع اهلجريِّ
تلك  يف  اإلصالحيني  الدعاة  معظم  كان  هنا  ومن   . الربيطاينِّ واالستعامر  املغوليَّة  بالدولة 
الفرتة ينتمون إىل الطرق الصوفيَّة، ومنهم عىل سبيل املثال: الشيخ عيّل متقي اهلندي املتوىف 

1  باحث بمركز حسن بن حممد آل ثاين للدراسات التارخيية، الدوحة.
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975هـ/1567م، والشيخ حممد طاهر پتني الگجرايت املتوىف 986هـ/1578م، والشيخ 
املتوىف  الرسهندي  أمحد  والشيخ  1052هـ/1642م،  املتوىف  الدهلوي  حمدث  احلق  عبد 
1115هـ/1703م،  البلگرامي املتوىف  1034هـ/1624م، والشيخ السيد مبارك حمدث 
والشيخ مري عبد اجلليل البلگرامي املتوىف 1138هـ/1725م، والشيخ مرزا مظهر جانجانان 
املتوىف 1195هـ/1780م، والشيخ شاه ويّل اهلل الدهلوي املتوىف 1176هـ/1762م، وابنه 
تراجم  النظر يف  1239هـ/1823م وأصحابه. وعند  املتوىف  الدهلوي  الشيخ عبدالعزيز 
أولئك العلامء والدعاة واإلصالحيني نجد أنَّ اجلميع كانوا ينتمون إىل الطرق الصوفيَّة مثل: 

ة... إلخ1. ة. والشطاريَّ ة، والنقشبنديَّ ة، والچشتيَّة، والسهرورديَّ الطريقة القادريَّ

وضع السلفيَّة عند سقوط الدولة املغوليَّة ويف بداية عهد االستعمار 
الربيطاين

لقد أدَّت الظروف السياسيَّة يف عرص االستعامر الربيطاينِّ إىل تشكيل بعض اجلامعاِت 
لمي  السِّ الدينيِّ والدعويِّ اخلرييِّ  الدينيَّة بني اإلصالح  تنوَعت اجتاهاهتا  التي  اإلسالميَّة 
اهلندوسيَّة،  اإلمارات  بعض  ضّد  أو  الربيطاين  االستعامر  ضّد  سواء  املحارب،  واجلهاديِّ 
بن  أمحد  السيد  من  كلٌّ  سها  أسَّ التي  تلك  ة  اجلهاديَّ اإلصالحيَّة  اجلامعات  تلك  أهمِّ  ومن 
املتوىف  الغني  عبد  بن  إسامعيل  الشيخ  وصاحبه  1246هـ/1831م،  املتوىف  عرفان  حممد 
عديدة  إشكاالت  فهنالك  ذلك  ومع  اإليامن.  تقوية  كتاب  صاحب  1246هـ/1831م 
نشأة  إىل  أدت  التي  الظروف  تلك  كتاباهتم، وال سيام  وناقشوها يف  باحثون هنود  طرحها 
اجلامعة السلفيَّة بيد السيد أمحد املذكور. وقد انقسم الباحثون إىل فريقنْي أو اجتاهنْي يف حتديد 

إسهاماِت تلك اجلامعة السلفيَّة ونشاطاهتا الدينيَّة واإلصالحيَّة واجلهاديَّة.

اندالع  بدور حاسم يف عمليَّة  قاموا  احلديث  أهل  أو  السلفيني  أنَّ  األول  الفريق  يرى 
الثورة العامة يف عام 1857م ضد اإلنجليز، وكان هلم الفضل الكبري يف تنسيق اجلامعات 

1  للتفصيل راجع: ممتاز أمحد عبد اللطيف، حتريك أهل حديث كا تارخيي پس منظر )دهيل: دار النرش 
والتأليف، 2004م(، ص44-43.
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الثوريَّة ضد الربيطانيني؛ كوهنم ُمتحّلني بأيديولوجيَّة دينيَّة وسياسيَّة ثابتة عىل مبدأ اإلسالم 
ورشيعته. وكذلك كان هلم إسهام كبري يف دعم الثوار العاملني يف اإلدارة املغوليَّة يف دهيل 
وغريها من مراكز الثورة. كام يرون أنَّ ظهور جلان من اجلنود التي استوَلت فعليًّا عىل احلكم 
روا  يف دهيل ولكنه كان نتيجة التصال اجلنود اهلنود مع السلفيني واالرتباط هبم، الذين طوَّ
واملرافعاِت،  التوقيفاِت  من  سلسلة  إجياد  خالل  من  التآمريِّ  العمل  يف  أسلوهبم  بالفعل 
تلك  فإنَّ  واملراقبة واالستطالع، وعليه  التجسس  الرسّيني، وإجياد شبكة  العمالء  وجتهيز 
اإلدارة السياسيَّة التي أنشأهتا بعُض النّخب يف البالط املغويل أثناء الثورة كانت تنتمي إىل 
أولئك السلفيني املجاهدين1. يف حني ال يتفق الفريق الثاين مع الفريق األول حول ذلك، 
العامة  الثورة  تلك  السلفيني يف  والتدقيق يف مسألة مشاركة  البحث  من  املزيد  إىل  ويدعو 
السلفّيني  البحث عن موقف أولئك  إنه ملن الرضوري  الفعليَّة. حقيقة األمر  وإسهاماهتم 
من احلُكم االستعامريِّ الربيطاينِّ قبل عام 1857م، والفحص الدقيق يف مشاركتهم الفعليَّة 
ة التي قام هبا السلفيون يف البنجاب والسند  يف تلك الثورة أو حتى تلك النشاطات اجلهاديَّ
ويف احلدود األفغانيَّة حتت قيادة السيد أمحد الربيلوي؛ وذلك من أجل معرفة ما إذا كانت 

ضّد اإلنجليز أو ضّد بعض اإلمارات اهلندوسيَّة فحسب2.

السيد أمحد وأتباعه ضد حكومة رنجيت  به  قام  الذي  أنَّ اجلهاد  الباحثني  يرى بعض 
سنگه يف منطقة ݒنجاب وما حوهلا يف البداية خالل الفرتة ما بني عامي 1826-1831م، ويف 
وقت الحق بشكل متقطِّع حتى عام 1864م ضد اإلنجليز، كان جمرد َمظهر للنضال، إنام 
كان اهلدُف الرئيُس منها إحياَء تلك احلركة املتمثلة يف تطهري اإلسالم يف اهلند من املامرساِت 
واملعتقداِت والعاداِت والتقاليد التي كانت املدرسة السلفيَّة تراها انحرافاٍت دينيَّة، والتي 

 1 Ashraf, K.M., "Muslim Revivalists and the Revolt of 1857", in Rebellion 1857: A
Symposium, edited by Joshi, P.C., (New Delhi, 1957), pp. 71,81,83,87.

 2 Khan, Iqtidar Alam, "The Wahabis in the 1857 Revolt: A Brief Reappraisal of Their
 Role", Social Scientist, Vol. 41, No. 5/6 (May-June 2013), pp. 15-23; Khan, Iqtidar Alam,
 "The Gwalior Contingent in 1857-58: A Study of the Organisation and Ideology of the
Sepoy Rebels", Social Scientist, Nos. 296-299, (January-April 1998), pp. 64-65.
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أنشأها الشيخ ويلُّ اهلل الدهلوي وأبناؤه وأتباعه، فضاًل عن الدعوة إىل التوحيد والتجديد 
واجلهاد1. ومع ذلك اختلف بعض املؤرخني يف تلك املسألة، وطبًقا لرأهيم فإنه من الصعب 
ة إىل الشيخ شاه ويل اهلل الدهلوي2؛ وعليه أطلق خصومهم  إرجاء إهلام تلك احلركة اجلهاديَّ
عىل حركتهم بشكل ساخر احلركة الوهابيَّة، املستَمدة من حركة ابن عبد الوهاب يف اجلزيرة 
من  بداًل  احلديث"  "أهل  عليهم  ُيطَلق  أْن  وأتباعه  أمحد  السيد  ل  فضَّ هنا  ومن  العربية3، 
ة يف تلك الفرتة يتبنيَّ أنَّ  الوهابيني4. وعند النظر يف نشاطاِت أهل احلديث الدينيَّة والدعويَّ
ة للسلفيني كانت تستهدف فقط إمارة رنجيت سنگه وليست احلكومة  النشاطات اجلهاديَّ
الربيطانيَّة وال حتى حكام غري املسلمني اآلخرين الذين ُينظر إليهم عىل أهنم متساحمون مع 

املسلمني، وحيرتمون دينهم وعقائدهم5.

 ، دينيٍّ كواعظ  ة  والدعويَّ الدينيَّة  الساحة  يف  1816م  عام  يف  أمحد  السيد  ظهور  إنَّ 
ًرا  وكشخصيَّة بارزة بني تالميذ الشيخ شاه عبد العزيز بن شاه ويّل اهلل الدهلوي كان تطوُّ
ة ومقابالته الشخصيَّة  ُمهامًّ يف احلياة الدينيَّة واالجتامعيَّة ملسلمي اهلند. جذَبت ُخطبه الناريَّ
ت غالبيَّة تالميذ شاه عبد العزيز وأتباع مدرسة  حشوًدا كبرية يف دهيل وما حوهلا، وانضمَّ

 1  Ahmad, Qeyamuddin, The Wahabi Movement in India, (Calcutta: Cambridge University
Press, 1966), pp. 25-98. Ashraf, Ali, Islam in the Subcontinent, (Patna: 1992), pp. 30-33.

 2 Rizvi, S.A.A., Shah 'Abd al-'Aziz: Puritanism, Sectarian Polemics and Jihad, (Canberra:
1982), p. 531.

3 Ashraf, Ali, op. cit., pp. 30-41.

4  أشار الرس سيد أمحد خان يف أحد كتبه إىل متثيل أتباع السيد أمحد لدى السلطات الربيطانيَّة حول مسألة 
تلك التسمية، وعليه، أمرت احلكومة الربيطانيَّة يف عام 1888م باستبدال كلمة "أهل احلديث" بـ"الوهايب" 
يف الوثائق الرسميَّة. ومع ذلك نجد أنَّ السلطات الربيطانيَّة فضلت استخدام مصطلح "الوهايب" يف مجيع 
األوراق والسجالت الرسميَّة. راجع الرس سيد، مقاالت رس سيد )دهيل: جملس ترقي أدب، 1990م(، 

.221-210/6
: "االستيالء عىل األرايض ليس هدفه  5  اقتبس بعض الباحثني بياًنا أصدره السيد أمحد والذي قال فيه إنَّ
األصيل، وأنه إذا قام السيخ بإزالة القيود التي فرضوها عىل املسلمني بشأن ممارسة األحكام اإلسالميَّة يف 

حياهتم اخلاصة والعامة فلن يكون لدينا سبب للقتال ضدهم"، راجع:
 Manglori, Tufail Ahmad, Towards a Common Destiny: A Nationalist Manifesto, translated
by Ali Ashraf, (New Delhi: People's Publishing House, 1994), p. 68.
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شاه ويّل اهلل إىل حركة السيد أمحد؛ من أجل تطهري اإلسالم وتنقيته من االنحرافاِت الدينيَّة 
واالجتامعيَّة1. كام ظهر الشاه إسامعيل حفيد شاه ويّل اهلل الدهلوي يف الوقت نفسه باعتباره 
أهمَّ ُمنظِّري تلك احلركة السلفيَّة اجلديدة. ناقش الشاه إسامعيل بالتفصيل يف أعامله طبيعة 
النظام يميل يف طبيعته  أنَّ ذلك  ُمعترًبا   ، السيايسِّ اإلسالميِّ النظام  املَلكيِّ يف جمال  النظام 
وجوهره نحو الطغيان والظلم، ولكن وفًقا لنظريته الدينيَّة والسياسيَّة فإنَّ احلاكم املسِلم 
يف دولة معينة يتمُّ التعامل معه عىل أنه اإلمام؛ أْي رئيس املجتمع اإلسالمي، بغضِّ النظر 
عن عيوبه الشخصيَّة وانحرافاته الدينيَّة واالجتامعيَّة. وعليه فإنَّ اخلروج عىل ذلك احلاكم 
سيصبح ملِزًما للمسلمني فقط يف تلك احلالة حينام يذهب إىل أقىص حدٍّ لفرض القيود عىل 
ل دولته إىل دار احلرب. وسيقود ذلك إىل  ممارسة األحكام اإلسالميَّة، وهو األمر الذي حيوِّ
شنِّ اجلهاد ضده وضّد دولته، يقوم به إماٌم من اجلالية اإلسالميَّة املقيمة خارج دار احلرب. 
هنالك، إًذا، رشطان مسبقان لبدء اجلهاد، أوهلام: قيام املسلمني باهلجرة إىل مكان خارج دار 

احلرب، وثانيهام: اختيار الشخص املتدين والكفؤ كإمام لإلسالم واملسلمني2.

ة منذ عام 1816م،  ويف الواقع عند النظر يف حياة السيد أمحد ونشاطاته الدينيَّة والعسكريَّ
عندما ظهر ألول مرة كشخصيَّة بارزة بني تالميذ الشيخ شاه عبد العزيز يف دهيل، ووصواًل 
إىل وفاته يف تلك احلرب التي دارْت بني السلفّيني وقوات رنجيب سنگه يف باالكوت عام 
ا لإلسالم  ة يف اهلند عدوًّ 1831م، يكشف لنا أنه مل يكن َيُعّد الدولة الربيطانيَّة االستعامريَّ
واملسلمني، والتي تستحق أْن يقوم هو وأتباعه بشنِّ احلرب أو الثورة املسلحة ضدها3، بل 
األدهى من ذلك أنه عندما سأله شخٌص ما عن سبب عدم ختطيطه للجهاد ضد احلكومة 

1  سجل طفيل أمحد منگلوري يف كتابه األردي مسلامنون كا روشن مستقبل أحداث وروايات مفصلة 
Towards a Com- ة عيل أرشف بعنوان  ة. وقد ترمجه إىل اإلنجليزيَّ )ومتعاطفة حلركة السيد أمحد اجلهاديَّ

mon Destiny: A National Manifesto(، راجع ص74-62.

2 راجع: شاه إسامعيل، منصب إمامت، مقتبسات مرتمجة يف كتاب:
Mujeeb, M., The Indian Muslims, (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1985), p. 463.

3  للتفصيل راجع: حممد ميان، علامء هند كان شاندار مايض )دهيل: ايم برادرس، 1957م(، 3/ 56-
.57
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الربيطانيَّة أجاب السيد قائاًل: "ال حاجة للجوء إىل اجلهاد ضد هؤالء األشخاص غري املؤذين 
)يب رضر قوم(1؛ وعليه فإننا نستطيع القول إنه كان ذا صلة طيبة باإلنجليز وبالعاملني يف 
ا  اإلدارة الربيطانيَّة، ولوال ذلك ملا استقبله العديُد من األشخاص املرموقني استقبااًل حارًّ
السلطات  مهمة يف  مناصب  يشغلون  كانوا  والذين  1821م،  عام  كلكتا  إىل  عند وصوله 
الذي  العزيز،  عبد  شاه  شيخه  ُخطى  عىل  سرًيا  املوقف  ذلك  تبنّى  أنه  ويبدو  الربيطانيَّة2. 
أصدر فتوى يف عام 1804م وصف فيها تلك األرايض التي يسيطر عليها اإلنجليُز باسم 
"دار احلرب" ألغراض قانونيَّة ورشعيَّة فحسب، ولكنَّه يف الوقت نفِسه جتنَّب إصدار دعوة 

ألتباعه  العزيز  عبد  شاه  الشيخ  سمح  ذلك،  من  العكس  عىل  بل  اإلنجليز،  ضد  للجهاد 
الربيطانيَّة يف مجيع  ة  ة واملدنيَّة يف املصالح اإلداريَّ الوظائف اإلداريَّ أنواع خمتلفة من  بقبول 

نواحي اهلند3.

يف الواقع، وكام تفيد املصادر املعارصة، فإنَّ السيد أمحد مل يمتنع عن اجلهاد ضد اإلنجليز 
فحسب، بل سمح لنفسه وأصحابه باحلصول عىل املساعدات املاليَّة والضيافة من األشخاص 
التابعني للسلطات الربيطانيَّة. ونرضب هنا مثااًل واحًدا لتوضيح تلك املسألة، ففي أثناء 
سريه إىل السند مع أتباعه وأعوانه يف عام 1826م توقَّف السيد أمحد عدة أيام يف گواليار يف 
ضيافة أمريها سندهيا الذي كان حليًفا وثيًقا لإلنجليز. وكان موقف حاكم گواليار املساعد 
ة يف سبيل تشجيع  اإلنجليزيَّ السياسة  دلياًل واضًحا عىل  املناسبة  تلك  أمحد يف  السيد  جتاه 
بعض  يرى  بل  سنگه.  رنجيت  حكومة  ضد  اجلهاديِّ  مرشوعهم  يف  ومجاعته  أمحد  السيد 
عوه  الباحثني أنَّ اإلنجليز منذ بداية ظهور السيد أمحد عىل الساحة الدينيَّة والسياسيَّة شجَّ
عىل أمل إضعاف سلطة رنجيت سنگه4. وإنَّ الشبكة التنظيميَّة التي أنشأها السيد أمحد يف 

1  راجع: غالم رسول مهر، سيد أمحد شهيد )الهور: 1968م(، 267-191-190/1.
علامء هند كان  ميان،  املرحلة راجع: حممد  تلك  الربيطانيَّة يف  بالسلطات  الطيبة  السلفيني  2  عن عالقة 

شاندار مايض، 63-62/3.
3 Rizvi, op. cit., pp. 531-578.

4 Ashraf, Ali, op. cit., p. 30.
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بعد عالنيًة جلمع األموال والتربعات واملتطوعني،  فيام  التابعة لإلنجليز عملْت  األرايض 
.1 ونقلها إىل املليشيات السلفيَّة التي كانت حتارب ضد رنجيت سنگه يف الشامل الغريبِّ

حقيقة األمر أنَّ إعالن اجلامعة السلفيَّة يف قيادة السيد أمحد اجلهاد يف عام 1826م ضّد 
حكم رنجيت سنگه، وإقامة مستوطنة ألتباعه يف جمرى هنر اإلندوس؛ هبدف شنِّ حرب 
ضد حكومة السيخ بمساعدة القبائل األفغانيَّة أمر مثري لالهتامم، وناقشه العديد من الباحثني 
ا حول ذلك التطور  واملؤرخني من زوايا عديدة2. ولكن ما يلفت النظر ويثري انتباًها خاصًّ
هو أنَّ اجلهاد مل هيدف إىل إقامة دولة إسالميَّة يف منطقة الپنجاب نفسها، بل وفًقا الجتهاد 
السيد أمحد وعقيدته اخلاصة ركز فقط عىل إجبار سلطات السيخ عىل إزالة ما اعتربه قادة 

ة تامة3. اجلهاد قيوًدا عىل ممارسة األحكام اإلسالميَّة والطقوس الدينيَّة بحريَّ

ومن هنا فإنَّ ذلك اجلهاد مل يكن بأيِّ حال من األحوال عالمة أو داللة عىل االستقطاب 
عب اهلندي. وعىل الرغم من خطاب السيد أمحد الدينيِّ فقد نظر إليه وإىل أتباعه  الطائفيِّ للشَّ
اهلندوس والسيخ واملسلمني عىل حدٍّ سواء عىل أهنم متعّصبون ومتطّرفون يستغلون الديَن 
من أجل حتقيق املصالح املعينة. فقد احرتمهم الناس بسبب استعدادهم للخضوع للمعاناة 
باجتياح  "خالصه"  السيخ  جيش  قام  عندما  الواقع  ويف  اعتنقوها.  التي  القضيَّة  سبيل  يف 
ت عن املجاهدين السلفيني قام جنود السيخ املكونون من  "سمه" التي انشقَّ أرايض قبيلة 
املسلمني واهلندوس يف جيش رنجيت سنگه بإحراق كلِّ قرية يف املنطقة قائلني: "إذا كنتم 

قد غدرتم بمرشدكم الروحيِّ فكيف يمكن أْن تكونوا خملصني لنا؟!"4.

1 Manglori, op. cit., pp. 66-67; Mehr, op. cit., Vol. 1, pp. 273-274; Rizvi, op. cit., p. 486.

2  طبًقا لبعض الباحثني املتعاطفني مع السيد أمحد وحركته السلفيَّة، عندما هاجر السيد أمحد مع مجاعته 
إىل حدود اهلند الشامليَّة، واختذها مركًزا لدعوته، ليتقدم منها إىل اهلند إلجالء اإلنجليز، وتأسيس دولة 
نَّة... وعند الوصول إىل تلك املنطقة أُسس دولة رشعيَّة، ونفذ احلدود  إسالميَّة عىل منهاج الكتاب والسُّ
احلسن  أبو  السيد  راجع:  للتفصيل  دقيًقا".  تطبيًقا  واإلداري  املايل  اإلسالمي  النظام  وطبق  الرشعيَّة، 

الندوي، جب إيامن كي باد هبار چيل )لكهنؤ: مكتبة فردوس، 1425هـ/2004م(، ص8-7. 
3 Manglori, op. cit., p. 68.

4 Ibid, p. 69.
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وال ريب أنَّ النزاع بني السلفيني واإلنجليز بدأ بالفعل منذ عام 1838م وصاعًدا عندما 
اندلَعت احلرب األفغانيَّة األوىل. وعثر عىل بعض السلفيني املوجودين يف خميامت يف ناحية 
ن اإلنجليز من  الشامل الغريب وهم يقاتلون يف اجلانب األفغاينِّ ضد اإلنجليز. وعندما متكَّ
السلفيون  أصبح  )1844-1845م(،  األوىل  الپنجاب  حرب  بعد  پيشاور  عىل  السيطرة 
ِموا بتخريب والء اجلنود اهلنود  املقيمون عىل احلدود مشتبًها هبم يف أنشطة معادية، وحتى اهتُّ

.1 الذين كانوا خيدمون يف اجليش الربيطاين يف الشامل الغريبِّ

أفراد  العديد من  ُشّتت شمل مجاعته، وجلأ  السيد أمحد،  استشهاد  بعد  أيِّ حال،  وعىل 
اجلامعة إىل جبال أفغانستان، غري أنَّ العدد األكرب منهم عاد إىل اهلند بقيادة موالنا واليت عيّل، 
وأتباعه الذين دخلوا يف طاعة السلطات الربيطانيَّة التي، طبًقا لبعض املؤرخني املعارصين، 
بعد  وفيام  عندها2.  ضيوًفا  وأنزلْتهم  هتم  وأعزَّ مجاعته  وأفراد  عيّل  واليت  الشيخ  أكرَمت 
ة  انقسَمت حركُته إىل مركزْين أساسينْي أحدمها يف صادق پور يف پتنه عىل نفس الرؤية والنظريَّ
ة، أّما املركز القديم يف دهيل فاختار أعضاؤه طريًقا سلميًّا يف النضال مع اإلنجليز ال  اجلهاديَّ
سيام بعد فشل الثورة العامة، مع إجياد جبهة جديدة اشرتك فيها املسلمون واهلندوس عىل 
حدٍّ سواء ضد احلكومة الربيطانيَّة من أجل استقالل اهلند، وطبًقا لبعض الباحثني كان لتلك 
اجلبهة دور أساس يف إنشاء حزب املؤمتر الوطنيِّ الذي انعقد أول مؤمتر له يف بومباي يف 28 

ديسمرب عام 1885م، شارك فيه الشخصياُت البارزة من املسلمني واهلندوس3.

الدينيَّة  الساحة  يف  احلديث  أهل  وبروز  السنة  أهل  بني  الزناع 
واالجتماعيَّة

ة  لقد كان لفرض احلكم الربيطاينِّ يف اهلند عواقب وخيمة عىل مفاهيم املسلمني واهلويَّ
اإلسالميَّة. وجدير بالذكر أنَّ املفهوم الشائع عىل نحو واسع بأنَّ اإلسالم خيضع لتهديدات 

1 Hunter, W.W., The Indian Musalmans, (Calcutta: 1945), p. 15.

2  حممد ميان، علامء هند كان شاندار مايض، مصدر سابق، 63-62/3.
3 للتفصيل راجع: املرجع السابق، 9-8/3.
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كبرية ساعد عىل تعزيز الشعور بالوحدة اإلسالميَّة التي تتجاوز احلدود الطائفيَّة والِعرقيَّة. 

ورغم ذلك فقد أوجد احلكم الربيطاينُّ مساحاٍت جديدة للنزاعات بني املسلمني. ففي تلك 

نيِّ األوسع نطاًقا، ممّا أدى إىل ظهور  الفرتة برَزت اختالفاٌت خطرية داخل املجتمع املسلم السُّ

دة بدقة ومعارضة بعضها بعًضا يف العديد من القضايا، وكانت اجلامعاُت  مجاعاٍت طائفيَّة حمدَّ

ة وأهل احلديث والشيعة والقاديانيَّة1. وقد زعَمت كلٌّ من  ة والربيلويَّ الرئيسة هي الديوبنديَّ

نَّة واجلامعة،  نيِّ "الصحيح"، أو ما ُيسمى أهل السُّ هذه اجلامعاِت أهنا احتكَرت متثيل الرتاث السُّ

مما حدا هبم إىل وْصم املّدعني املنافسني بأهنم ضاّلون، بل مرتّدون يف بعض احلاالت. فقد كان 

رواد مجاعة أهل احلديث يرون أنفَسهم كام لو كانوا حياربون للرتويج ملا كانوا يعتقدون أنه 

" الذي كان عليه الرسول الكريم وأصحابه2. اإلسالم "احلقيقيُّ

نَّة اآلخرين فقد كانوا يعتربون الشيعة خارجني عن ملَّة اإلسالم.  وِمثل عدد من علامء السُّ

نيَّة األخرى أيًضا قد ضلَّت عن طريق  باإلضافة إىل ذلك فقد كانوا يعتقدون أنَّ اجلامعات السُّ

نيني اهلنود، أخطأوا  "السلف الصالح". لقد زعموا أنَّ األحناف، وهم القطاع السائد بني السُّ

آراؤهم ختالف  احلنفيَّة حتى عندما كانت  املدرسة  لعلامء  )تقليدهم( األعمى  التزامهم  يف 

ذلك  عىل  الموهم  لقد  الرشيفة.  واألحاديث  الكريم  القرآن  يف  الواردة  الرصحية  األوامر 

"اإلرشاك". فقد عاَرضوا برضاوة العادات  ك أو خطيئة  بقسوة وقالوا إنَّ هذا شبيه بالرشِّ

واملعتقدات الشعبيَّة التي كانت شائعة عىل نطاق واسع بني املسلمني اهلنود، مثل: الصوفيَّة 

واملغاالة يف حمبة الصاحلني، فقد أرّصوا أنَّ تلك األمور ال جتيزها ُسنَّة النبيِّ -عليه الصالة 

 1 Allen, Charles, "The Hidden Roots of Wahhabism in British India", World Policy Journal,
Vol. 22, No. 2 (Summer, 2005), pp. 87-93.

نيَّة األخرى  2  للتعرف بصورة موجزة عىل مجاعة أهل احلديث واالختالفات التي متيزها عن اجلامعات السُّ
)دهيل: مكتبة املنشورات اإلسالميَّة،  تاريخ أهل حديث كا تعارف  راجع: كتاب عبد الرؤوف گالب، 

دون تاريخ(.
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والسالم- ومن َثّم فإهنا "بدع ُمِضلَّة"1. لقد وصفوا عاداٍت معينة يامرسها املسلمون اهلنود 
عىل نطاق واسع، مثل السجود أمام املقابر، أو الصالة دون نطق كلمة "آمني" باجلهر، أو 
بابة، وأصل عدد الركعات يف صالة  السَّ در، ورفع  البطن بداًل من الصَّ اليدْين عىل  وضع 
، علاًم بأنه ال تزال تلك االختالفاُت  الرتاويح... إلخ، وهو ما كانوا يرونه خمالًفا هلدي النبيِّ

غَل الّشاغل جلميع اجلامعاِت الدينيَّة اإلسالميَّة يف اهلند2. التافهة الشُّ

للهداية،  كمصدر  واحلديث  القرآن  عىل  فقط  يعتمدون  املسلمني  أنَّ  عىل  أرّصوا  لقد 
مقّدمني بذلك فهاًم حرفيًّا للغاية ملصَدَري الترشيع اإلسالميِّ الرئيسنْي هذْين، متجاهلني 
كتب الرتاث ونقول األئمة من أصحاب املذاهب والفقهاء. وبوجه عامٍّ لقد تبنَّْوا مهمة إنقاذ 
ك، ومحلوا عىل عاتقهم مسؤوليَّة هدايتهم إىل التوحيد  املسلمني مما اعتقدوا أنه خطيئة الرشِّ
اخلالص الذي كان عليه النبيُّ وأصحابه3. واختذ معظمهم من حممد بن عبد الوهاب ورفاقه 
مصدَر إهلام هلم، فكانوا يولون اهتامًما كبرًيا النتقاد الوهابّيني السعودّيني للعاداِت الشائعة 
ُيطلق  أْن  فرفضوا  الفكر،  هذا  إىل  أنفسهم  ينسبوا  فلم  ذلك  ورغم  اخلصوص.  وجه  عىل 
فقد  َقْدرهم.  بذلك من  منتقصني  ُيسموهم  أْن  اعتاد معارضوهم  "الوهابيون" كام  عليهم 
الكريم،  الرسوُل  به  الذي جاء  اإلسالم  يمثلون  أهنم وحَدهم  ذلك عىل  بداًل من  أرّصوا 
أنه  يعتقدون  ما  إحياء  عىل  يعملون  فقط  فإهنم  جديدة  طائفة  سوا  يؤسِّ أْن  من  بداًل  وأهنم 
؛ فقد زعموا أهنم "املوّحدون" أو "املؤمنون احلقيقيون" و"أهل  . ومن َثمَّ اإلسالم احلقيقيُّ

.4" احلديث" أو "أهل حديث النبيِّ

1  وهلذا فعىل سبيل املثال يزعم شكيل أمحد مريهتي، وهو أحد علامء أهل احلديث يف دهلي، أّن املقلدين، 
الذين يدافعون عن االلتزام الشديد بواحد من مذاهب الفقه األربعة املقبولة بوجه عام، يلّفقون عبارات 
جهنم.  جزاؤه  اجلرم  هذا  يرتكب  َمن  أنَّ  عىل  يرصُّ  وهو  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  النبيِّ  إىل  خطأ  ينسبوهنا 
راجع "مقدمة" الشيخ أمحد مريهتي يف كتاب: صالح الدين يوسف، تاريخ جهاد: مجاعت أهل حديث اور 

أحناف )دهيل: دار الكتاب اإلسالميَّة، 2003م(، ص3.
2  حممد هباء الدين، تاريخ أهل حديث )الهور: مكتبة إسالميَّة، 2011م(، ص515-331.

 3 Mohamed Ali, & Ahmad Saiful Rijal Bin Hassan, "From Legitimacy to Social Change:
Understanding the Appeal of Salafism", RSIS Commentaries, No. 238, (2016), pp. 2-3.

4  عبد اللطيف، تاريخ أهل حديث كا تارخيي پس منظر، مصدر سابق، ص98-89.
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التاسع  القرن  ورغم خالفاهتم مع األحناف؛ فإنَّ علامء أهل احلديث اهلنود يف أواخر 
عرش وأوائل القرن العرشين مل يتجاوزوا يف خصومتهم ليتَّهموهم رصاحًة بأهنم كفار، رغم 
ك.  موا خصوَمهم بالرشِّ الذين اهتَّ إليه ضمنيًّا يف كتابات بعض علامئهم  أنَّ هذا كان ُيشار 
املسلمني، ولكنهم يزعمون أهنم قد  اعتربوهم -وبصورة حمدودة- من زمرة  ويبدو أهنم 
ة إىل اإلصالح. بل إنَّ بعض رواد أهل احلديث،  ضّلوا الطريق؛ ولذلك فهم بحاجة ماسَّ
مثل موالنا حممد ثناء اهلل أمرترسي املتوىف 1361هـ/1943م قد تعاون مع علامء الطائفة 
ة يف تأسيس مجعيَّة علامء اهلند، رغم أنه كان ال يزال ينتقد بشدة بعَض املامرساِت  الديوبنديَّ

واملعتقداِت احلنفيَّة.

ورغم أنَّ معظم علامء أهل احلديث األوائل كانوا معجبني بجهود حممد بن عبد الوهاب؛ 
بأنَّ  إليه من زعمه  بالكليَّة. ولذلك رفَض بعضهم ما ُنسب  آرائه  غري أهنم مل يوافقوا عىل 
املسلمني الذين مل يشاركوه معتقداته كفار )غري مؤمنني( ودُمهم حالٌل. ويف معارضة واضحة 
" متاًما، فإنَّ بعض  ملوقف حممد بن عبد الوهاب من الصوفيَّة باعتبارها فكًرا "غرَي إسالميٍّ
التاسع عرش مثل: املحّدث نذير حسني  القرن  ة يف أواخر  اهلنديَّ رواد مجاعة أهل احلديث 
1307هـ/1890م،  املتوىف  خان  حسن  وصّديق  1320هـ/1903م،  املتوىف  الدهلوي 
وداود الغزنوي وغريهم كانوا صوفيني أو كانوا يميلون إىل التصوف والتزكَية والسلوك. 
ويتضح من ذلك القول ما مفاُده بأنَّ رائد أهل احلديث األوائل، صديق حسن خان، كان 

مقتنًعا بوجود نور صويفٍّ ينبعث باستمرار من قرب والده1. 

ة بُحكم  ويف هذا املقام ُيستحسن بنا أْن نذكر أفكار صديق حسن خان الدينيَّة والفكريَّ
ة تركز  أنه كان يمثل التيار السلفيَّ التقليديَّ يف تلك الفرتة، وكانت نشاطاته الدينيَّة والدعويَّ
عىل نرْش التوحيد وحماربة البدع. يف الواقع كانت آراؤه وأفكاره الدينيَّة نتاج مدرسة شاه ويّل 
اهلل اإلصالحيَّة املتمثلة يف التغيري واإلصالح بالطرق والوسائل السلميَّة، إىل جانب األفكار 

أجمديه،  تقليد شخيص كي آسيب )دهيل: كتب خانه  بجواب  فريب  إزاله  قدري،  ياسني  أخرت  1  حممد 
2001م(، ص118-82.
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اإلصالحيَّة لكلٍّ من اإلمام الشوكاين وابن تيمية1. وعليه قام صّديق حسن خان ومجاعته 
ة املامثلة عىل النمط السائد يف ذلك الوقت2.  أهل احلديث برتويج األفكار الدينيَّة والدعويَّ
وال نبالغ لو قلنا إنَّ معظم أفكار صّديق حسن خان بمنزلة ردِّ فعل ضدَّ املناخ الديني السائد، 
والذي يامثله ذلك املناخ الدينيُّ الذي عاش فيه أسالفه األيديولوجيون املذكورون أعاله. 
ة، فكانت  ة وحتى الديوبنديَّ حيث إنه دخل دائرة الرصاع مع الشيعة والقاديانيَّة والربيلويَّ
تلك اجلامعات هي أهدافه الرئيسة لالنتقاد وحماربته3. وقد تمَّ وْصف وجهات نظر خان 
الدينيَّة عىل أهنا ركَزت عىل الرغبة يف العودة إىل القيم اإلسالميَّة األصليَّة التي أتى هبا النبيُّ 
صىل اهلل عليه وسلم، وختليص العامَل اإلسالميِّ من علل املشعوذين والدّجالني واملحتالني، 

فضاًل عن نرْش عقيدة التوحيد، وحماربة العادات والتقاليد اهلندوسيَّة4.

ويقال إنَّ السلطات الربيطانيَّة ضيََّقت عليه وأرغمْته فيام بعد عىل ترك منصبه السيايسِّ 
، والدعوة إىل اجلهاد ضد  واإلداريِّ يف هبوپال؛ بسبب قيامه بنرش الفكر السلفيِّ أو الوهايبِّ
احلكومة الربيطانيَّة5، ولكنَّ احلقيقة تكُمن يف أهنا فعلْت ذلك بسبب تلك اإلشاعات التي 
الدبلوماسيَّة  العالقات  بتقوية  شاهجهان  األمرية  وزوجه  حسن  صّديق  قيام  مفادها  كان 
برشفاء مكة والسلطات العثامنيَّة من أجل التآمر ضد احلكومة الربيطانيَّة6، ومع ذلك اعرتف 

 1 Schimmel, Annmarie, Islam in the Indian Subcontinent, (Leiden: Brill Publishers, 1980),
p. 208.

 2 Alavi, Seema, "Siddiq Hasan Khan (1832-90) and the Creation of a Muslim
 Cosmopolitanism in the 19th century", Journal of the Economic and Social History of the
Orient, Volume 54, Issue 1, (2001), p. 6.

3 Schimmel, op. cit., p. 208.

 4 Khan, Shaharyar, The Begums of Bhopal: A History of the Princely State of Bhopal,
(London: I.B. Tauris, 2000), p. 148.

5  ملزيد من التفاصيل عن مسألة عالقته بالوهابية يف السعودية وموقف السلطات الربيطانية من نشاطاته 
الدينية واالجتامعية يف تلك الفرتة، راجع: رضية حامد، نواب صديق حسن خان )هبوپال: مكتبة رضية 

حامد، 1983م(، ص116-110.
6  Alvi, op. cit., p. 7; Schimmel, op. cit., p. 207.
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مسؤولون بريطانيون فيام بعد أهنم باَلغوا يف ردِّ فعلهم بناًء عىل اإلشاعات واملؤامراِت بني 
م زوًرا1. النخبة السياسيَّة يف هبوبال، وأنَّ صديق حسن قد اهتُّ

وفيام يتعلق بعالقته بالوهابيني يف اجلزيرة العربيَّة، أو تأثُّره بالدعوة الوهابيَّة، كان الشيخ 
يف احلقيقة يعارض حممد بن عبد الوهاب ودعوته خصوًصا يف قضايا معينة مثرية للجدل، 
أنَّ  غري  إلخ،  بالسياسة...  الدعوة  وربط  ة  الدمويَّ ة  العسكريَّ باألعامل  يتعلق  فيام  سيام  وال 
أهل احلديث يف اهلند اعترَبوا ذلك هتمة وسارعوا بعد ذلك إىل نفيها2. وُيستحسن بنا أْن 
الشيخ صديق حسن موقَفه من  املسألة، حيث كتب  لتوضيح تلك  فقرًة من كتابه  نقتبس 
"أولئك الذين يعبدون إهلًا واحًدا من الطبعي أْن يعرتضوا  عبد الوهاب والوهابيَّة قائاًل: 
عىل أْن ُيطلق عليهم اسم "الوهابيني" وتسمى مجاعتهم بـ"الوهابيَّة" عىل طريق ]ابن[ عبد 
ة خمتلفة وأحواهلا وسياستها املتغرية فحسب،  الوهاب؛ وذلك ليس ألنَّ األخري ينتمي إىل ُأمَّ
العاملني  ربُّ  اهلل  أنَّ  حني  يف  دون،  املوحِّ وحَدهم  أهنم  أنفسهم  يف  يرون  ومجاعته  ألنه  بل 
وأعدل العادلني وأحكم احلاكمني، فكيف يمكن أْن ُيطِلق عىل املؤمنني به اسم "الوهابيني" 
تلك  ُينَسب أصحاب  أْن  املعقول والصحيح  ليس من  الوهاب، وعليه  منسوًبا البن عبد 
اجلامعة السلفيَّة إىل حممد بن عبد الوهاب"3. ورغم ذلك فقد كانت تلك حاالت استثنائيَّة؛ 
ألنَّ أغلب أهل احلديث اهلنود األوائل كانوا يدعمون حممد بن عبد الوهاب ودعوته بقوة، 
إال أنَّ هذا ال يعني أنَّ بعضهم مل يعاِرضوه يف قضايا معينة مثرية للجدل مثلام رأينا يف حالة 

الشيخ صديق حسن خان.

وعىل أّي حال فقد كان بروز أهل احلديث يف اهلند بصفتهم طائفة )مسلك( منفصلة 
عمليَّة تدرجييَّة، وكان أكثر برهان عليها إنشاء مساجد ومدارس منفصلة منذ أواخر القرن 

 1  Preckel, C., "Wahhabi or National Hero? Siddiq Hasan Khan", ISIM Newsletter, Vol. 11,
Issue, 1, (2002), p. 31.

2  منظور نعامين، شيخ حممد بن عبد الوهاب كي خالف پروپيگنده اور هندوستان كي علامء حق پر اسكي 
اثرات )لكهنؤ: مركز فرقان للكتب، 1998م(، ص19.

3  صديق حسن خان، ترمجان وهابيه )أگرا: مطبعة مفيد عام، 1884م(، ص27.
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التاسع عرش وما بعده؛ ممّا أعطى احلركة مظهَر اجلامعة املستقلة عن األغلبيَّة احلنفيَّة. وكان 
هذا يرجع بشكل جزئيٍّ إىل املعاَرضة الرشسة التي وجدها أهُل احلديث من األحناف.

ويف املقابل كان العديد من العلامء األحناف والديوبندّيني والربيلّيني ينظرون إىل أهل 
احلديث باعتبارهم واجهة خفيَّة للوهابيني، والذين نظر إليهم األحناف باعتبارهم أعداًء 
لإلسالم من أجل معارضتهم الشديدة لالفتتان البالغ بالنبيِّ الكريم والصاحلني، ولرفضهم 
للعادات الشعبيَّة وتقاليدها، وااللتزام الشديد بواحٍد من املذاهب األربعة املقبولة بشكل 
نَّة. عالوًة عىل ذلك فقد كانوا يرون أنَّ أهل احلديث يمثِّلون حتدًيا مبارًشا  عامٍّ يف فقه السُّ
. لقد أصدر العديُد من العلامء األحناف فتاوى  ملزاعمهم بأهنم يمثِّلون اإلسالم التقليديَّ
َتِصم أهَل احلديث بأهنم مهرطقون، وكانوا يشريون إليهم باحتقار باعتبارهم غري مقّلدين 
نظًرا إىل معارضتهم للتقليد، والذي كان األحناف ينظرون إليه باعتباره جزًءا ال يتجزأ من 
نيِّ القائم. فقد كانت معارضة األحناف ألهل احلديث قاسية للغاية، ففي بعض  الرتاث السُّ
كذلك.  ومقابرهم  بل  ومدارسهم،  مساجدهم  دخوهلم  يرفضون  األحناف  كان  األماكن 
لالعتداء  يتعرضون  كانوا  احلديث  أهل  مجاعة  أتباع  إنَّ  بل  ممنوًعا،  منهم  الزواج  وكان 

اجلسديِّ يف بعض األماكن.

ة املنفصلة ألهل احلديث بإقامة مؤمتر أهل احلديث ملسلمي عموم  ز مفهوم اهلويَّ وقد تعزَّ
1324هـ/1906م، والذي حرَضه علامء من خمتلف مناطق اهلند، كان القاِسم  اهلند عام 
سوا يف تلك املناسبة  املشرتك بينهم هو التزاُمهم الشديد برؤية مجاعة أهل احلديث، كام أسَّ
ة يف اهلند"1، ومنذ ذلك الوقت بدأ علامء أهل احلديث يبذلون  "مجعيَّة أهـل احلديث املركزيَّ

نة  جهوًدا هائلة سعًيا وراء إثبات الضالل الذي عليه اجلامعاُت املسلمة املنافِسة، وهم السُّ
والشيعة كذلك، مع الرتكيز عىل نقاط االختالف بني هذه اجلامعاِت وأهل احلديث؛ لُيثبِتوا 
ة املنفصلة  زعَمهم بأهنم يمثِّلون الرتاث اإلسالميَّ احلقيقيَّ الوحيد، ولتعزيز مفهوم اهلويَّ

1  دستور أسايس مركزي مجعيت أهل حديث هند، ص6-5.



257 م ا اةند لا املاة واواا املام السفؤيل

جلامعة أهل احلديث. وقد ردَّ عليهم خصومهم باألسلوب نفسه1. ولكن عىل الرغم من 
يف  األوائل  احلديث  أهل  علامء  يتجاوز  مل  وغريهم  احلديث  أهل  بني  العالقات  تدهور 
نيَّة األخرى رصاحًة بأهنم مرتّدون؛ فقد كان القيام هبذا  خصومتهم ليتهموا اجلامعات السُّ
أقليَّة  أمًرا بالغ اخلطورة؛ ألنَّ أهل احلديث يف ذلك الوقت، كام هم اآلن، كانوا يشكلون 
القرن  سبعينيات  من  بدًءا  التغري  يف  املوقف  بدأ  فقد  ذلك  ورغم  نة.  السُّ أهل  بني  صغرية 
، وأقاموا عالقاٍت مع مؤيدين سعوديني  العرشين، فبعد أْن حصلوا عىل التمويل السعوديِّ
ذوي مكانة مرموقة استطاع العديُد من قادة أهل احلديث مهامجة خصومهم األحناف بثقة 

مفرطة، رغم أهنم كانوا ال يزالون يشكلون أقليَّة بني مسِلمي اإلقليم.

ة الذاتيَّة ألهل احلديث. فرغم أنَّ  اًل ملحوًظا يف اهلويَّ فقد شهَدت تلك الفرتة أيًضا حتوُّ
بعض رواد أهل احلديث مل خُيفوا خالفاهتم مع الوهابيني يف اململكة العربيَّة السعوديَّة حول 
بعض النقاط؛ أّدى حصوهلم عىل التمويل السعودي إىل حمو تلك االختالفاِت تدرجييًّا، حتى 
دون  ة،  السعوديَّ الوهابيَّة  من  كربونيَّة  كنسخة  أنفسهم  مون  يقدِّ أصبحوا  احلديث  أهل  إنَّ 
الصورة  باعتبارها  الصورة من اإلسالم  تبنّوا تلك  الوهابيَّة، حيث  يميزهم عن  ما  وجود 
ة. وكام رأى نقادهم املسلمون فقد كان هلذا تفسري واحد: هو أنَّ تلك كانت وسيلة  التقليديَّ

ذكيَّة لكسب تأييد املتربعني السعوديني األسخياء.

العالقة بني السعوديَّة وأهل احلديث يف اهلند

إىل  الوهابّيني  والعلامء  ة  السعوديَّ والدولة  احلديث  أهل  بني  الوثيقة  العالقاُت  ترجع 
العقود األوىل من القرن العرشين. ففي أوائل العرشينّيات عندما قام عبد العزيز آل سعود 
ة الثالثة أثار ذلك استياَء  بغزو احلجاز بمساعدة بريطانيَّة، وأعلن تأسيس الدولة السعوديَّ
العديد من املسلمني يف اهلند ونواحي أخرى من العامل؛ إذ كانوا خيشون أْن يقوم الوهابيون 
الذين يغالون يف مهامجتهم للتقاليد واملعتقدات السائدة بتدمري قرب الرسول واملواقع املقدسة 

1  عبد اللطيف، تاريخ أهل حديث كا تارخيي پس منظر، مصدر سابق، ص73-57.
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ة العداء بني  األخرى يف شبه اجلزيرة العربيَّة1. وكام هو متوقَّع أدى غزو احلجاز إىل زيادة حدَّ
نيَّة األخرى يف اهلند. أهل احلديث واجلامعات املسلمة السُّ

ويف هذا الوقت، عندما واجه احلكام السعوديون معارضًة شديدة من ِقَبل عدة شخصياٍت 
ة إىل الدفاع عنهم. فقد أرّصوا عىل  مسلمة بارزة يف اهلند، سارَعت مجاعة أهل احلديث اهلنديَّ
"، وعليه زعموا أنه جيب الدفاع عنهم مهام كانت  "بحقٍّ أنَّ احلكام السعوديني إسالميون 
ملقابلة  نجد  إىل  ة  اهلنديَّ احلديث  أهل  مجاعة  علامء  بعُض  سافر  1926م  عام  ويف  التكلفة. 
ابن سعود وحضور مؤمتر احلجاز الذي قام بتنظيمه ليحصل عىل تأييد املسلمني يف مجيع 
نواحي العامَل2. وعند عودهتم إىل اهلند قام أهُل احلديث ملسلمي عموم اهلند بتنظيم عدٍد من 
االجتامعاِت احلاشدة للحصول عىل التأييد البن سعود، ومواَجهة َمن حيّطون من قدِره بني 

املسلمني اهلنود.

عن  تدافع  وُكتًبا  دعائيَّة  مطوياٍت  البارزين  احلديث  أهل  علامء  من  العديُد  كتب  كام 
القبور  فوق  املقامة  لألرضحة  سعود  ابن  تدمري  أنَّ  فزعموا  والوهابيَّة،  السعوديِّ  احلاكم 
كان متوافًقا متاًما مع تعاليم اإلسالم. وعىل منوال آراء العديد من زمالئه من أهل احلديث 
أعلن مؤسس ورئيس مؤمتر أهل احلديث ملسلمي عموم اهلند، حممد بن إبراهيم جونا گري 
املتوىف 1360هـ/1942م يف كتيب يدافع فيه عن ابن سعود أنه مناسٌب متاًما ليكون عاهَل 

مها ممثلو املسلمني اهلنود إىل احلكومة الربيطانيَّة بخصوص  1  ولدينا ملف وثائقّي حيتوي عىل التامساٍت قدَّ
انتهاك القوات الوهابيَّة التابعة البن سعود للعديد من املباين واآلثار املقدسة يف احلرمني الرشيفني. وطلبوا 
فيها من احلكومة الربيطانيَّة أْن حتث ابن سعود عىل إعادة تلك املنشآت املقدسة واآلثار التي ُهِدَمت، كتلك 
ة، أو أّي  ة والبحريَّ التي كانت موجودة يف جنة البقيع، ومتتنع عن تزويد ابن سعود باملساعدات العسكريَّ

نوع آخر من املساعدة. للتفصيل راجع:
British Library, Hejaz and Indian Muslims, Desecration of tombs by Wahabis, etc., (IOR/L/
PS/12/2111).

2  حول موقف زعامء حركة اخلالفة من حكومة ابن سعود وال سيام الزعيم حممد عيل جوهر، وشقيقه 
املؤمتر، وعارضوا  ذلك  حرضوا  الذين  وغريهم  الندوي  والسيد سليامن  قرييش،  شوكت عيل، وشعيب 

بشدة سياسات ابن سعود حيال احلرمني الرشيفني وحكمه، للتفصيل راجع:
 Kramer, Martin, Islam Assembled: The Advent of the Muslim Congress, (New York:
Columbia University Press, 1986), pp. 106-109.
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)حاكم( احلجاز من مجيع اجلوانب، دينيَّة كانت أم سياسيَّة. ومن جانبه أرسَل ابُن سعود 
ة ُيِقرُّ فيها بامتنانه ملساعدهتم، ويعربِّ  عدًدا من اخلطاباِت إىل قادة مجاعة أهل احلديث اهلنديَّ
عن دعمه ملهمتهم. وقد تمَّ نرش تلك اخلطابات الحًقا يف عدة صحف تتبع أهَل احلديث. 
ة  ة والدولة السعوديَّ خت بني مجاعة أهل احلديث اهلنديَّ وعليه فقد زادت الروابط التي ترسَّ

وعلامئها الوهابيني الرسميني يف العرشينياِت لتصبح أكثَر قوة يف العقود التالية1.

معينة  عربيَّة  دول  من  متزايدة  مشاركة  املايض  القرن  من  السبعينياُت  شهَدت  وقد 
سات اإلسالميَّة يف  ومؤسساٍت ومتربِّعني شخصيني حتت رعاية عدد من املنظَّامت واملؤسَّ
اهلند. وقد كان هذا نتيجة مبارشة لالرتفاع اهلائل يف عائداِت النفط، وخاصًة بعد الزيادة 
رة للنفط )األوبك(  الشديدة يف أسعار النفط التي أقرهْتا الدول األعضاء بمنظمة الدول املصدِّ
أثناء احلرب العربيَّة اإلرسائيليَّة عام 1973م. ورغم أنه ال يمكن التأكد من احلجم احلقيقيِّ 
ة؛ فإهنا كانت مساعدة هائلة دون شك، رغم  للمساعدة اخلليجيَّة للمنظامِت اإلسالميَّة اهلنديَّ
ة دأبت عىل املبالغة بشأهنا. لقد ذهَبت معظم املساعدات املاليَّة اخلليجيَّة،  أنَّ الصحافة اهلنديَّ
ة، إىل املنظامت اإلسالميَّة السلفيَّة إلنشاء املساجد واملدارس ودور النرش.  بام فيها السعوديَّ
وبدرجة أقل، تمَّ توجيه األموال إىل املؤسسات اإلسالميَّة إلنشاء املستشفياِت يف األحياء 

املسِلمة، وتوفري املنح الدراسيَّة للطالب املسلمني املحتاجني2.

وكان التمويل السعوديُّ للمؤسساِت اإلسالميَّة يف اهلند يأيت عرب جمموعة من املوارد، 
ة مثل: رابطة  ة نفسها ومنظامت إسالميَّة خمتلفة برعاية سعوديَّ والتي تتضمن الدولة السعوديَّ
شخصيون،  متربعون  وكذلك  واإلرشاد،  والدعوة  اإلفتاء  ودار  بمكة،  اإلسالميِّ  العامل 
ة.  ومعظمهم من الشيوخ األثرياء وبعضهم تربطه عالقات وثيقة باألرسة املالِكة السعوديَّ

1  ملزيد من التفاصيل راجع: أيب املكارم عبداجلليل، إمام حممد بن عبدالوهاب كي دعوت اور علامء أهل 
حديث كي مساعي )بنارس: إدارة البحوث اإلسالميَّة، 2001م(، ص159-37.

للوهابيَّة  والرتويج  ة  السعوديَّ اخلارجيَّة  للمساعدات  السيايس  لالقتصاد  شيقة  مناقشة  عىل  لالطالع   2
آباد:  پالييس اور سعودي عرب )حيدر  أمريكي خليج فارس  القيوم،  ة يف اخلارج، راجع: عبد  السعوديَّ

2004م(.



260 السلفية: تحوالتها ومستقبلها

ة يف وظائف  العربيَّة السعوديَّ اململكة  الذين يعملون يف  العديد من املسلمني اهلنود  أنَّ  كام 
البلداِت والقرى  املال لتمويل املؤسساِت اإلسالميَّة، ومعظمها يوجد يف  خمتلفة يرسلون 
نيودهلي هلا  ة يف  السعوديَّ السفارة  إنَّ  يقال  إىل ذلك،  باإلضافة  فيها عائالهتم.  يعيش  التي 
املؤسساِت  املسلمني ومديري  الدين اإلسالميِّ والصحفّيني  روابط وثيقة بعدد من علامء 
مزاعم  هناك  فإنَّ  ذلك؛  من  التحقق  املمكن  من  يكن  مل  أنه  ورغم  البالد.  يف  اإلسالميَّة 
بأنَّ طلبات املساعدة املاليَّة غالًبا ما يتمُّ تقديمها إىل السفارة من طَرف هؤالء األشخاص 
ة يف اململكة  واملؤسساِت، لتقوم السفارة بدورها بتوجيه هذه الطلباِت إىل اجلهاِت املختصَّ

ة نفسها1. العربيَّة السعوديَّ

وهنالك أيًضا مزاعم بأنَّ عدًدا من الصحف واملجالت، اململوكة للمسلمني وغريها، 
ة لنرش مقاالٍت لدعم النظام السعوديِّ احلاكم. عالوًة  حتصل عىل أموال من موارد سعوديَّ
ة تدفع رواتَب عدد من املدرسني، املعروفني  عىل ذلك، فإنه من املؤكد أنَّ السلطاِت السعوديَّ
باسم املبعوثني، املوظفني يف خمتلف املدارس اهلنديَّة ألهل احلديث، ومعظم هؤالء املدرسني 
ة ويرتبط معظُمهم بأهل احلديث. باإلضافة إىل التمويل السعوديِّ  خرجيو جامعات سعوديَّ
عبد  للشيخ  العربيَّة  الكتب  وترمجة  املؤلَّفات،  لنرْش  البحثيَّة  ومراكزها  السلفيَّة  للمدارس 

ة وتروجيها يف مجيع أنحاء اهلند2. الوهاب والعلامء الوهابّيني السعودّيني إىل اللغاِت اهلنديَّ

دة سوى طريقة واحدة سعى من خالهلا  وما املساعداُت املاليَّة ملؤسسات إسالميَّة حمدَّ
السعوديون ملنارصة القادة املسلمني البارزين وُصنّاع الرأي يف اهلند والتأثري عليهم كذلك. 
وتتضمن صور املساعدة األخرى: رحالت احلج املدعومة للقادة املسلمني، ومساعدة دور 
ة، إىل  نرْش معينة ومنح دراسيَّة لطالب املدارس للدراسة يف اجلامعات اإلسالميَّة السعوديَّ
ة.  جانب منْح وظائف هلؤالء اخلرجيني يف القطاعنْي العامِّ واخلاصِّ باململكة العربيَّة السعوديَّ

1  Racimora, William, Salafist/Wahhabite Financial Support to Educational, Social and Re-
ligious Institutions, (Brussels: European Union, 2013), pp. 16-19.

2 راجع: مقدمة كتاب مرتجم باألردي، عبدالعزيز بن عبد اهلل بن باز، سرية حممد بن عبد الوهاب )دهيل: 
دار الكتاب الدوليَّة، دون تاريخ(، ص48-47.
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وهنالك اعتقاد بأنَّ املستفيد األكرب من هذه اهلباِت السخيَّة هم أهل احلديث، رغم أنَّ هنالك 
املساعداِت إىل  أيًضا من تلك  ة استفادتا  الديوبنديَّ بأنَّ اجلامعة اإلسالميَّة واجلامعة  مزاعم 
ة والشيعة - وكالمها تنظر إىل الوهابيَّة  حدٍّ ما عىل األقل يف تلك الفرتة. أّما الطائفة الربيلويَّ
عىل  حتصال  مل  أو  للغاية،  قليلة  مساعداٍت  عىل  حصَلتا  فقد  جمملها-  يف  هرطقة  باعتبارها 
ة. وهذا يشري إىل أنَّ التمويل السعوديَّ  أيِّ مساعداٍت عىل اإلطالق من املصادر السعوديَّ
لإلسالم  معينة  أيديولوجيَّة  رؤية  خدمة  إىل  هيدف  كان  اهلند  يف  اإلسالميَّة  للمؤسساِت 
والرتويج هلا، وهي الرؤية التي ترتبط بمصالح النظام السعوديِّ احلاكم وعلامئه الرسمّيني 

من الوهابّيني1.

وْضع أهل احلديث أو التيارات السلفيَّة يف اهلند يف الوقت احلايل 

نوات األخرية، بدأ اإلعالم اهلنديُّ املتهور يسهم يف نرش مسألة صعود التطرف  يف السَّ
الدينيَّة  ونشاطاهتا  العديدة  وتياراهتا  السلفيَّة  احلركة  بنمو  وترسيخه  اهلند  يف  اإلسالميِّ 
كأتباٍع  كرياال  والية  سكان  من  شخًصا   21 وْصف  تمَّ  املثال،  سبيل  وعىل  والفكريَّة2. 
2016م لالنضامم  عام  مايو  أفغانستان عرب ديب يف  إىل  والذين سافروا  السلفيَّة،  للحركة 
إىل ما ُيسمى بدولة خراسان اإلسالميَّة، التابعة لداعش يف منطقة أفغانستان وپاكستان3. 
اهلند  يف  املعتقلني  املسلمني  املتطّرفني  من  ومخسني  اخلمسة  نصف  إنَّ  أيًضا  يقال  وباملثل، 
عام 2016م بتهمة اإلرهاب والتطرف هم من أتباع مدرسة الفكر السلفي4. فقد أثاَرت 

 1 Mishra, Abhinandan, "Saudi cash floods India to promote Wahhabism", The Sunday
Guardian, (27th June, 2015); Suroor, Hasan, "Indian ‘concern' over Saudi funding for ex-
tremists", The Hindu, (17th March, 2011).

2 Raman, Sunil, "The New Threat to Islam in India: Hardline Wahabis and Salafis are at-
tracting new converts", The Diplomat, (February 04, 2016).

 3 Safi, Micahel, "How Isis recruiters found fertile ground in Kerala, India's tourist gem",
The Guardian, (29th November, 2017).

 4 Jain, Sreenivasan, "Truth vs Hype: The Shadow of Salafism", NDTV, (24th September,
2017).
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اهلنود  الكتاب  قلًقا كبرًيا يف األوساط اإلسالميَّة خصوًصا وأنَّ بعض  تلك االعتقاالُت 

التي وصَفها أولئك الكتاب والصحفيون  بالسلفيَّة  التطرف والعنف يف اهلند  ربطوا نمو 

واجلامعاِت  املنظامِت  من  العديد  هامَجت  حني  يف  اهلند"1،  يف  لإلسالم  اجلديد  بـ"التهديد 

الطوائف  مع  تساحُمها  بسبب عدم  ة  اهلنديَّ السلفيَّة  التيارات  تلك  السلفيَّة  اإلسالميَّة غري 

الدينيَّة واالجتامعيَّة األخرى، وبمامرسة زيارة املقابر واالحتفال بعيد ميالد النبيِّ صىل اهلل 

ة منذ ظهور اإلسالم فيها  ة يف شبه القارة اهلنديَّ عليه وسلم، والتي كانت وال تزال مستمرَّ

ويف جنوب آسيا.

العربيَّة  اململكة  القادمة من  املاليَّة  املساعدات  كبرية من  كميَّة  أثرَيت خماوف حول  كام 

املدارس  متويل  أجل  من  املتنوعة،  الوهابيَّة  أو  احلاليَّة  السلفيَّة  احلركة  موطن  ة،  السعوديَّ

لبعض  پرديش وغريها2، وعليه ووفًقا  اإلسالميَّة يف واليات مثل: كرياال وكرناتكا وأتر 

الباحثني فإنَّ اجلهات املعنيَّة قدَمت اقرتاحاٍت بأْن تقوم احلكومة بتتبُّع التمويالِت األجنبيَّة 

وكاالت  وحذَرت  مكاهنا.  يف  صارمة  ضوابط  وْضع  خالل  من  اإلسالميَّة  للمؤسسات 

االستخبارات من أنَّ الوهابيني والسلفيني من اجلزيرة العربيَّة سيتمُّ فحص هويتهم فحًصا 

دقيًقا قبل إصدار تأشريات الدخول للهند3. ولكن يبدو أنَّ هنالك سيناريو آخر للموضوع، 

 1700 نحو  أنفَقت  ة  السعوديَّ العربيَّة  اململكة  أنَّ  ويكيليكس  معلومات عن  فقد كشفت 

ة )نحو 250 مليون دوالر أمريكي( إلقامة املدارس واملراكز الدينيَّة عىل  مليون روپيَّة هنديَّ

1  Raman, Sunil, "The New Threat to Islam in India", The Diplomat, February 04, 2016.

2 Raman, Sunil, "Saudi funding fans ultra-conservative Islam in India; the political, ideo-
logical response to it remains meek", First Post, (Nov 23, 2015).

3 Raman, Sunil, "The New Threat to Islam in India", February 04, 2016.
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، وذلك بشكل أساس من أجل جماهبة التوعية اإليرانيَّة بالشيعة اهلنود  املنهج السلفيِّ الوهايبِّ

ة وغريها1.  واجلامعات اإلسالميَّة األخرى مثل: مجاعة التبليغ والدعوة والربيلويَّ

يف احلقيقة، فإنَّ السلفيَّة أو أهل احلديث يف الوقت احلايل يف اهلند متنوعة ومتعددة األفكار 

واالجتاهات مثل: التيارات السلفيَّة األخرى يف الدول العربيَّة. وُيعد التيار السلفي "مجعية 

أهل احلديث" من التيارات السلفيَّة القديمة القائمة عىل أُسس متينة وله وجود وحضور 

قوي يف داخل املجتمع اهلندي، ومنذ السنوات األخرية تغرَي الكثري من املفاهيم الدينيَّة يف 

ة الدينيَّة واملذهبيَّة والثقافيَّة ويعزز التسامح الديني واملذهبي  هذا التيار، فبدأ يؤمن بالتعدديَّ

والثقايف املتنوع. ولديه تاريخ ثرّي من التعايش السلمي وُيعرف بخصائصه اهلندية املتمثلة 

يف حماولة اجلمع أو التوفيق بني املعتقدات الدينيَّة املختلفة وطبيعتها املتنوعة. وعليه، يدعو 

دعاة ذلك التيار السلفي إىل تعليم مبادئ اخلري املتبادل والوحدة والسالم واألخوة وحمبة 

للبالد واحرتام القيم اإلنسانيَّة الرافضني ألسباب الرصاع والفرقة2.

أنحاء  مجيع  يف  منترِشة  دينيَّة  ومؤسسات  مراكز  احلديث"  أهل  "مجعيَّة  لتيار  وتوجد 

اهلند، ولكنَّه يعمل عماًل رئيًسا يف الوقت احلايل يف نحو عرشين والية يف األجزاء الشامليَّة 

والوسطى من البالد3. وتدعي مجعيَّة أهل احلديث أهنا متثل نحو 22 مليون سلفي يف اهلند 

ة تشعر بالقلق الشديد من نفوذ إيران املتنامي  1 وفًقا لتقارير بعض الباحثني؛ فإنَّ اململكة العربيَّة السعوديَّ
يف اهلند وتواصل طهران مع الطائفة الشيعيَّة يف البالد، وعليه كانت األمانة العامة لرابطة العامل اإلسالمي 
ة إنشاء مراكز ومدارس سلفيَّة/وهابيَّة يف اهلند. للتفصيل راجع  يف مكة طلبت من اململكة العربيَّة السعوديَّ

املقال:
 Singh, Sushant, "In WikiLeaks, how Saudi Arabia wanted to match Iranian influence over
India", The Indian Express, (June, 24, 2015).

ة يف  والدعويَّ الدينيَّة واالجتامعيَّة  وأهدافها  باهلند ومقاصدها  أهل حديث  تاريخ مجعيَّة  للتفصيل عن   2
كتاب خاّص له املنشور بعنوان مركزي مجيعت أهل حديث هند كي دعويت، تعليمي اور رفاهي خدمات 

)دهيل: مركزي مجعيت أهل حديث هند، دون تاريخ(، ص 5-4-3.
3 املرجع السابق، ص 7-6.
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أْي نحو 13 يف املئة من جمموع السكان املسلمني، وتنّظم العديد من املؤمترات واللقاءات 
والفعاليات الدينيَّة والثقافيَّة يف كل عام1.

وضمن احلركة السلفيَّة يف اهلند هنالك تياران سلفيان رئيسان يف جنوب اهلند يف الوقت 
احلايل2، ومها تيار "ندوة املجاهدين" وأفرعها يف كرياال وما حوهلا، وتيار احلركة السلفيَّة يف 
كرناتكا. تأّسس تيار حركة املجاهدين يف عام )1947-1950م(، وله تاريخ قديم يعود 
ة  إىل الشيخ سيد ثناء اهلل املكتي هتنكل الذي عاَش يف القرن التاسع عرش امليالدي يف واليَّ
ة  كرياال3. وخيتلف هذا التيار األخرُي اختالًفا يسرًيا عن مجعيَّة أهل احلديث واجتاهاته الفكريَّ
يف أنَّ تيار ندوة املجاهدين يتأثر يف بعض األحيان باحلركات املاركسيَّة يف كرياال. ومع ذلك، 
يوجد لكال التيارْين مدارس ومراكز دينيَّة وتعليميَّة وشبكات مدارس تعمل يف العديد من 

1 )( املرجع السابق، ص32-13.
إخييا  مسلم  "كرياال  باسم  املسلمني  للعلامء  منتدى  شكل  يف  أنشئ  كرياال  يف  سلفي  تيار  أقدم  لعل   )(  2
سنكم"، والذي نتج عنه يف االجتامع السنوي العام لوالية كرياال تيار سلفي منظم باسم "مجعيَّة علامء أهل 
السنة واجلامعة بكرياال" يف عام 1924م، وقامت تلك اجلمعيَّة بإنشاء تيار "ندوة املجاهدين كرياال" فيام 

بعد. للتفصيل راجع مقال منشور يف صحيفة إلكرتونيَّة:
 Kerala Nadvathul Mujahideen, (https://bit.ly/2DGyJzU); Samad, M. Abdul, Islam in
Kerala: Groups and Movements in the 20th Century, (Kollam: 1998).

داعًيا  وكان  الربيطانيَّة.  اهلند  يف  ماالبار  يف  اإلصالحّيني  الزعامء  رواد  من  ُيَعد  اهلل  ثناء  الشيخ  كان   )(  3
لإلقبال عىل التعليم الغريب مع التحيل بالتعليم والثقافة اإلسالميَّة يف جمتمع ماپال املتخلف آنذاك. وُيَعد 
أول عامل مسِلم من ماالبار عرف بأمهيَّة تعليم الثقافة الغربيَّة املتطورة، وبرضورة إملام التعليم الغريب من 
الرضائب  كمفتش  املهنيَّة  مسريته  بدأ  اهلند.  يف  املسلمني  لدى  والثقفة  التعليم  إصالح  مسألة  فهم  أجل 
واملكوس يف إدارة احلكومة الربيطانيَّة يف اهلند غري أنه استقال يف وقت الحق من ذلك املنصب بسبب قيام 
ة يف ماالبار. وبذل جمهوًدا كبرًيا يف وقف نشاطاهتم  التبرشيَّ املسيحّيني ونشاطاهتم  املبرشين  إدارته بدعم 
النبي  لتشويه صورة  ة  التبرشيَّ وقام هبجوم مضاد عىل حماولتهم ومدارسهم  ماالبار،  والثقافيَّة يف  الدينيَّة 
اإلسالم  مشاهري  أعامل  إلبراز  عديدة  كتًبا  ألف  املرجوة  أهدافه  حتقيق  أجل  ومن  وسلم.  عليه  اهلل  صىل 
الثقافة  الثقافة الغربيَّة املتمكن من  بلغته األم مليامل. كان حيلم باملجتمع اإلسالمي اجلديد الواعي بمزايا 
اإلسالميَّة. وكان ينتمي إىل حركة اخلالفة ويشارك يف نشاطاهتا السياسيَّة والثقافيَّة، ويقال إنه ُيَعد واحدة 
من الشخصيات التي أسهَمت يف اندالع ثورة موپال ضد اهلندوس والدولة الربيطانيَّة يف كرياال آنذاك. 

للتفصيل راجع:
 Filippo Osella & Caroline Osella, "Islamism and Social Reform in Kerala, South India",
Modern Asian Studies, Vol. 42, No 2/3, (2007), pp. 325-330.
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بعضهام  متواصاًل مع  تعاوًنا  ويتعاونان  اهلنود،  السلفيني  غالبيَّة  مًعا  يمثالن  املناطق. ومها 
تيار  ُيَعدُّ  ذلك،  من  وبالرغم  والدعويَّة1.  والثقافيَّة  الدينيَّة  والقضايا  الشؤون  يف  البعض 
حركة املجاهدين من التيارات السلفيَّة اإلصالحيَّة الراديكاليَّة، ويستمد إهلامه من جمموعة 
ة سواء يف اهلند أو يف العامل العريب واإلسالمي2. وكذلك له تاريٌخ  واسعة من املشارب الفكريَّ
ة األخرى مثل "اجلامعة اإلسالميَّة"، ال  طويٌل حول اخلالف مع التياراِت اإلسالميَّة اهلنديَّ
أيًضا  السلفيَّ يسهم  التيار  أنَّ ذلك  السياسيَّة واحلاكميَّة... إلخ3. غري  القضايا  سيام حول 
فإنَّ  الباحثني  لبعض  وطبًقا  كرياال،  والثقافيَّة يف جمتمع  التعليميَّة  التوعية  كبرًيا يف  إسهاًما 
تلك النشاطاِت التعليميَّة للتيار حققت نسبة عالية من نرش التوعية عن أمهيَّة العلم والثقافة 
التياراِت اإلصالحيَّة اإلسالميَّة يف كرياال  إنَّ  الواقع،  الكريايل4. ويف  املجتمع  واملعرفة يف 
د،  ، ويف الوقت نفسه تنبثق يف إطار سياق اجتامعيٍّ وسيايسٍّ وتارخييٍّ حمدَّ ذات طابع حميلٍّ
املؤمن بأفكار حركة اجلامعة اإلسالميَّة املعتقدة بتوسيع نطاق السيادة اإلسالميَّة يف مجيع 

أنحاء العامل5.

ة، مثل تنظيم الدولة  ويف الوقت الذي ترفُض فيه اجلامعات واملنظامت اإلرهابيَّة اجلهاديَّ
اإلسالميَّة والقاعدة، الديمقراطيَّة كنظام للحكم، وتسعى لإلطاحة باحلكومات القائمة يف 
ة والدينيَّة،  الدول العربيَّة واإلسالميَّة من أجل إرساء حكم اهلل حسب معتقداهتم الفكريَّ
ا من ِقَبل املنظامِت واجلامعاِت والتياراِت السلفيَّة  فإنَّ مثل ذلك االعتقاد ال يلقى تأييًدا تامًّ
يف اهلند. وقد أشار الشيخ ويّص اهلل عبايس، أحد الرموز السلفيَّة يف اهلند، والذي يدرس 

1 للتفصيل راجع: مركزي مجيعت أهل حديث هند كي دعويت، تعليمي اور رفاهي خدمات، ص 43-
.44

2 Prabodhanam 60th anniversary issue, (Calicut: 2009), p. 318.

 3 Samad, M. Abdul, Islam in Kerala: Groups and Movements in the 20th Century, (Kollam:
1998), pp. 157-158.

 4 Lakhani, Abdul Hafiz, "Muslim literacy lowest: demographic report", The Milli Gazette,
(Dec. 2012).

 5 Filppo, op. cit.; Kinalur, Mujeeb Rahman, Muslim navothaanavum aadhunikathayum,
(Calicut: Yuvatha Books 2010).
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الديمقراطيَّة وإجراء االنتخابات وغريها  أنَّ مفهوم  السلفيَّة ترى  أنَّ  إىل  املكرمة،  يف مكة 
مفهوم خاطئ وغري مقبول، بل هو حرام، وعىل الرغم من ذلك، حثَّ الشيخ املسلمني عىل 
املشاركة يف االنتخابات، واإلدالء بأصواهتم ضد رئيس الوزراء احلايل مودي يف انتخابات 
عام 2014م، مشدًدا عىل أنه، نظًرا إىل الظروف اخلاصة، فإنه من املفيد اسرتاتيجيًّا أْن يشارك 

مسلمو اهلند يف االنتخاباِت ويدلوا بأصواهتم فيها1.

د قادة مجعيَّة أهل احلديث عىل  ويف مؤمتر اهلند العام الثالث والثالثني يف عام 2016م، شدَّ
ة واالستفادة منها"2.  ًما بتجاهل الثقافة اهلنديَّ ة: "ال يمكن لنا أْن نحرَز تقدُّ أمهيَّة الثقافة اهلنديَّ
الدينيَّة والثقافيَّة من  الرموز  العديد من  وعالوة عىل ذلك، فإنَّ مؤمتراته السنويَّة حيرضها 
خمتلف األديان واملذاهب الدينيَّة مثل: آريا سامج، وهي مؤسسة دينيَّة هندوسيَّة تأسست عام 
1875م من أجل الدعوة إىل التوحيد اخلالص والقضاء عىل االعتقاداِت الدينيَّة اهلندوسيَّة 
اخلاطئة مثل: عبادة األصنام واألوثان، واالعتامد عىل الكتب اهلندوسيَّة املقدسة ويداس3. 
د بعض املتحدثني عىل موضوع الوحدة بني املسلمني واهلندوس من خالل توضيح  كام شدَّ
مرياث الزعيم موالنا أبو الكالم آزاد الديني والسيايس والفكري، والذي ُيَعدُّ أحد رموز 

احلركة الوطنيَّة يف اهلند الربيطانيَّة4.

والدستور  بالديمقراطيَّة  يتعلق  فيام  النهج  ذلك  "كرناتك"  يف  السلفي  التيار  يتَِّخذ  كام 
. ويف أحد خطاباته، رشح مصطفى تنوير، الناطق واملنظِّر األيديولوجي لتيار حركة  اهلنديِّ
املجاهدين الشباب- وهو فرٌع من التيار السلفيِّ يف كرناتكا- أمهيَّة اتباع الدستور اهلندي. 

1 ووفًقا لرأيه فإنه ال يمكن القول إن املشاركات يف العمليَّة الديمقراطيَّة واالنتخابات حرام يف كلِّ ظرف 
أو موقف أو حالل يف كلِّ حالة أي األمر خيتلف من حالة إىل أخرى حسب الظروف، ثم إنَّ الرضورات 

تبيح املحظورات. للتفصيل راجع:
 Umer, Arshan, "Is voting haraam or shirk? Democracy in Islam by Sheikh Wasiullah
Abbas", Crescent Magazine, (25 September 2016).

 2 Ali, Maulana Asghar, Country's different organizations are a bunch of garden‘s flowers,
Ahle Hadees Conference, 2016.

3 All India Ahle Hadees Conference, 2010.

4 Ali, Maulana Asghar, op. cit.
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ة الدينيَّة؛ فإنَّ االمتناع عن املشاركة يف  وقال أيًضا إنه طاملا أنَّ حكومة اهلند وعدت باحلريَّ
العمليَّة الديمقراطيَّة ال يصبح ُمعادًيا للوطنيَّة فقط، بل مناهًضا لإلسالم أيًضا1. وعالوة 
املجاهدين- الشبان  احتاد  ملنظمة  السابق  الرئيس  كنالور،  الرمحن  ع جميب  ذلك، شجَّ عىل 
ملحاربة  الدينيَّة  املدارس  مناهج  جتديد  عىل  كرناتكا-  يف  السلفي  للتيار  الشبابيَّة  اجلبهة 

األيديولوجيات املتطرفة، وذلك يف مؤمتر انعقد يف عام 2016م2.

وعىل الرغم من الشموليَّة لذينك التيارْين جلامعات أهل احلديث يف اهلند، فقد تناهى 
إلينا اخلرب عن العديد من وقائع املشاحنات واملشاَجرات الطائفيَّة عىل مدى السنواِت القليلة 
اهلند  إىل  املستوردة  اجلديدة  ة  اجلهاديَّ السلفيَّة  إىل  ذلك  ُيعزى  أْن  اهلند. ويمكن  املاضية يف 
الربيع، ومع  ثورات  فيها  اندلَعت  التي  العربيَّة  الدول  األوسط، وال سيام من  الرشق  من 
وغري  الفضفاضة  السلفيَّة  التيارات  من  ُيعد  السلفيَّة  من  اجلديد  الصنف  ذلك  فإنَّ  ذلك، 
ة من الدعاة عرب  املنظَّمة، بحيث يقتبس معظم أتباعها معارفهم وتعاليمهم الدينيَّة والفكريَّ
ًبا  اإلنرتنت يف مجيع نواحي العامل. وعليه صار ذلك التيار السلفيُّ اجلديد أكثر تطرًفا وتعصُّ
ة القديمة  بشأن املعتقداِت األخرى، كام أنَّ أتباعه صاروا أكثر انتقاًدا للتيارات السلفيَّة اهلنديَّ
نفسها. وعىل سبيل املثال، وصَفت املواقع السلفيَّة املتشددة تيار "مجعيَّة أهل احلديث" بأنه 
ميلء باالرتباك والتشويش والكذب... ومركزهم مجعيَّة أهل احلديث بعيد كلَّ البعد عن 
السلفيَّة  حيال  واإلخالص  دق  الصِّ من  ة  ذرَّ لديه  شخص  أيُّ  بذلك  وسيعرتف  السلفيَّة، 
احلقيقيَّة... وكيف يمكن هلذا املركز أْن يمدح ويعظِّم رجاًل مثل سيد أمحد خان، وأْن يضعه 
ة  بني أفراد أهل احلديث والسلفيني3. وباملثل، "انتقد بعُض رجال الدين السلفّيني يف السعوديَّ

التيار السلفّي يف كرناتكا لكونه منحرًفا عن املسار احلقيقي"4.

1 Thanveer, Musthafa, "Can Muslims Compromise with Democratic Governances?":
 (https://bit.ly/2QiY8kt).

2 "No need to leave country for Islam: Mujahid leader", The Hindu, (July, 206).

 3 Iyaad, Abu, "Neo-Mu'tazili Sayyid Ahmad Khan and Markazi Jamiat-E-Ahle Hadees
Hind", Salafis.com, (2014).

4 Hasan, Nabeel, "The Salafisation Of Kerala’s Muslims", Swarajya, (August, 2016).
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ة الكثري من تلك التطوراِت داخل التياراِت السلفيَّة  مل تستقطِب وسائل اإلعالم اهلنديَّ
عاة  بالدُّ صالٌت  هلم  الذين  املتعلمني  للجهاديني  املتنامي  االجتاه  ذلك  سيام  وال  ة،  اهلنديَّ
الدين  الوثيقة بدعاة ورجال  ة عرب اإلنرتنت، بداًل من صالهتم  باللغة اإلنجليزيَّ الناطقني 
املجاورة. ووفًقا لبعض  املساجد  أو يف  الدينيَّة  املدارس اإلسالميَّة واملراكز  املتمركزين يف 
الباحثني فإنه يمكن ملِثل أولئك األفراد أْن جيدوا أنفَسهم يف مساراٍت حتميَّة نحو التطرف 
نوا من الوصول إىل املكان الصحيح عىل اإلنرتنت، ولزموا أنفسهم لتلك  والعنف إذا متكَّ
ة املتطرفة واإلرهابيَّة. وهذا هو االجتاه الذي اكتسب رسعة السري يف مجيع  الرشحية الدعويَّ
أنحاء العامل من أجل التواصل مع دعاة اإلنرتنت والذين يقومون بدور حاسم يف تطرف 
مل  داعش  إىل  انضّموا  الذين  اهلنود  املسلمني  الشباب  من  الكثري  إنَّ  الواقع،  يف  الشباب1. 
التقليدّيني العاملني يف املساجد واملدارس  يكونوا معروفني بالعالقاِت بالشيوخ السلفّيني 
اإلسالميَّة، بل كانوا حيرضون الربامج الدينيَّة التي حيتفظ هبا أقراهنم، وهي نزعٌة لوحَظت 

يف أجزاء أخرى من بلدان جنوب آسيا أيًضا2.

لوا إىل التطرف والعنف يعملون  ومن هنا، نجد أنَّ الكثري من أولئك الشبان الذين حتوَّ
عماًل مستقالًّ بني األصدقاء والعائلة، وهي حقيقة أقل اعرتاًفا عىل املستوى الرسميِّ اهلنديِّ 
لألسف. وقد حدَدت بعض التقارير أيًضا أشخاًصا ليس هلم أيُّ صلة بأيِّ شخص آخر 
سوى بمشّغيل داعش من سورية وأفغانستان الذين التقوا هبم عرب اإلنرتنت3. ويف الواقع 
الم يف اهلند.  هم األكثر عرضة للعنف والتطرف ويشكلون خطًرا حقيقيًّا عىل اإلسالم والسَّ
وقد يتضح ذلك التطور عىل أفضل وجٍه من حادث تعطَلت فيه عمليَّة إرهابيَّة زرعْتها خليَّة 
إرهابيَّة لداعش يف حيدر آباد يف يونيو من العام املايض. وكان مكان وجودهم ُيدار بواسطة 
قائد جمموعة من اجلهادّيني اهلنود يف الرقة، سورية. وقد بلغ اإلرهابّيون مرحلة متقدمة من 

1 Gilsinan, Kathy, "ISIS and the ’Internet Radicalization’ Trope", The Atlantic, (Dec. 2015).

 2 Basit, Abdul, "Threat of Urban Jihadism in South Asia", Counter Terrorist Trends and
Analyses, Vol. 10, No. 3 (March 2018), pp. 1-5.

 3 Callimachi, Rukmini, "Not ’Lone Wolves’ After All: How ISIS Guides World’s Terror
Plots From Afar", The New York Times, (Feb. 4, 2017).
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التخطيط لرضب أهداف متعّددة يف املدينة، بام يف ذلك بعض املعابد اهلندوسيَّة، واألسواق 

ة ومركز للرشطة. وإنَّ املجموعة املشاركة يف تلك العمليَّة اإلرهابيَّة كانوا  واملراكز التجاريَّ

متعلمني ومثقفني وخرجيني يف جمال هندسة الربجميات وعلوم األجهزة اإللكرتونيَّة وإدارهتا، 

وتعلَّموا عرب اإلنرتنت كيفيَّة صنع القنابل، واشرتوا املواد املفجرة وكميات كبرية من املواد 

هم وقبضوا عليهم وجدوا  القنابل. وعندما دامَهت الرشطة مقرَّ ة من أجل ُصنع  الكيامويَّ

ة مزورة، وكتيبات لتعليم صنع املتفجرات إلخ1. عندهم أسلحة، ووثائق هويَّ

القديمة  املذهبيَّة  والرصاعات  الدينيَّة  االختالفات  وجود  من  الرغم  فعىل  وعليه، 

تلك  مجيع  الراهنة  الظروف  أدَّت  فقد  األخرى،  الدينيَّة  واجلامعاِت  السلفيَّة  التياراِت  بني 

التيارات اإلسالميَّة إىل االتفاق عىل مسألة اإلرهاب والتطرف الديني، وعليه فقد أصدَرت 

ة تدين منظمة  مدارس دينيَّة تابعة لتلك التيارات الدينيَّة وال سيام مدرسة ديوبند فتاوى قويَّ

ث ضد اإلرهاب بشكل  داعش ونشاطاهتا إدانة تامة، وباستثناء الفتاوى السابقة التي تتحدَّ

والتطرف  العنف  أعامل  فتاوى كثرية ضدَّ  أهل احلديث(  عام2، كام أصدر مركز )مجعيت 

أكثر من عرشة  له  الفتاوى يف شكل كتاب ونرش  تلك  نبذها، ومجَعت  واإلرهاب وكيفيَّة 

التيارات  بعض  شجَبت  وكذلك  واإلنجليزيَّة3.  ة  اهلنديَّ باللغات  لتوزيعها  نسخة  آالف 

العنف  أشكال  مجيَع  ا  تامًّ "كرناتك" شجًبا  السلفيَّة يف  احلركة  تيار  مثل:  األخرى  السلفيَّة 

واإلرهاب والتطرف، بام يف ذلك تنظيم الدولة اإلسالميَّة ونشاطاهتا اإلرهابيَّة، وذلك يف 

خمتلف فعالياهتم ومؤمتراهتم الدينيَّة والثقافيَّة. وعىل سبيل املثال، أطلَق تيار احلركة السلفيَّة 

عة الستهداف أيديولوجيَّة داعش ومكافحتها عىل  يف "كرناتك" محلة إعالميَّة اجتامعيَّة موسَّ

 1 Janyala, Sreenivas etc., "NIA arrests five in Hyderabad, says Islamic State attacks were
imminent", The Indian Express, (June 30, 2016).

2 Buncombe, Andrew, "Muslim seminary issues fatwa against terrorism", The Indepen-
dent, (June 2, 2008).

3 للتفصيل راجع: كتيب، مركزي مجعيت أهل احلديث كي دعويت تعليمي خدمات، ص 55.
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منصات وسائل اإلعالم االجتامعيَّة مثل: فيسبوك وواتس وغريمها يف عام 2015م1. هذا، 
باإلضافة إىل عقد مؤمتراٍت وندواٍت خمتلفة من أجل إدانة اإلرهاب بكلِّ أشكاله2. إًذا مجيع 
التياراِت الدينيَّة واملذهبيَّة من السلفيَّة وغريها تدعو إىل رضورة تكثيف اجلهود للحدِّ من 

انتشار ظاهرة العنف والتطرف الدينيِّ ونبذمها يف اهلند.

اخلامتة

ونشاطاهتا  السلفيَّة  حركة  تاريخ  عن  معامل  رسم  سبيل  يف  الطويلة  الرحلة  تلك  وبعد 
الدينية والسياسية واالجتامعية منذ نشأهتا وظهورها يف الساحة السياسية والدينية إىل الوقت 
احلايل، يمكن القول إن للسلفيَّة يف اهلند تارخًيا طوياًل، وكانت هلا مدرسة مستقلة إصالحية 
يف العصور اإلسالمية وإن كانت غري منظمة، كام كان حضورها حرًصا عىل املجال الدعوي 
واالجتامعي سواء بشكل فردي أو مجاعي، ولكن عند سقوط الدولة املغولية وقيام الدولة 
الربيطانية، برزت السلفيَّة يف الساحة السياسية يف قيادة الزعامء السلفيني، وشاركت بطريقة 
أو بأخرى يف النضال القومي الوطني من أجل حترير اهلند من براثن االستعامر الربيطاين، أو 
ألجل الصحوة اإلسالمية من خالل تنشيط الدعوة اإلصالحية مع الرتكيز عىل نرش عقيدة 

التوحيد والقضاء عىل العادات والتقاليد اهلندوسية.

وعىل الرغم من أن اجلامعة السلفيَّة كانت قد قويت ومتاسك بناؤها ووسعت نشاطاهتا 
اجلامعات  مع  طويل  ومذهبي  ديني  رصاع  يف  دخلت  فإهنا  الربيطاين،  االستعامر  عرص  يف 
الدينية األخرى، وهذا، ال يعني أن الرصاع الفكري مل يكن موجوًدا بني اجلامعات اإلسالمية 
األخرى قبل ظهور اجلامعة السلفية يف الساحة الدينية والدعوية، ولكن تلك اجلامعات مل 
التكفري والنظر والكراهية، بل كان االجتاه الغالب وامليول يمثل يف تغليب  تكن تتجه إىل 

 1 Prashanth, "Tackling Terror- Muslim group in state to campaign against IS", Times of
India, (September 04, 2015).

2 Staff Reporter, "Ignorance of religion leads to extremism: scholar", The Hindu, (Decem-
ber 28, 2012).



271 م ا اةند لا املاة واواا املام السفؤيل

الطابع الديني والعمل السلمي والقبول باالختالفات الفكرية والعقدية. ومن هنا، وعند 
الديني  الرصاع  بأن  لنا جليًّا  يتضح  الفرتة،  تلك  اهلند يف  الديني ملسلمي  الوضع  النظر يف 
الغالب بني مجيع  الدينية والفقهية، وكان يدور يف  املذاهب  ارتكز عىل اختالف  واملذهبي 
اجلامعات واملذاهب الدينية خصوًصا يف املسائل العقدية والقضايا الدينية الفرعية، بحيث 
رأت كل مجاعة وفرقة أهنا عىل حق وصواب وأن غريها عىل خطأ وضالل. وعليه زعمت 
كل واحدة بأهنا حتتكر متثيل الرتاث السني الصحيح. وقد أدى ذلك األمر بامتياز إىل التفرقة 

الدينية واملذهبية واالجتامعية اخلطرية يف املجتمع اإلسالمي اهلندي.

وملا كانت الروابط والدعم الدوليان من بني األدوات الرئيسة يف االسرتاتيجية السعودية 
للحصول عىل الرشعية داخليًّا وخارجيًّا، ومن هنا فإن الروابط االنتقالية من األمهية بمكان 
الوهابية  بالغ األمهية لآللة اإلعالمية  اهلند هدًفا  املعارص كان  العاملية  الوهابية  يف مرشوع 
150 مليون مسلم. وقد كان ذلك يف  السعودية، خصوًصا أن اهلند يعد موطنًا ألكثر من 
صورة دعاية هائلة للصورة السعودية لإلسالم الوهايب، والتي تم تقديمها باعتبارها الصورة 
الوحيدة لإلسالم احلقيقي. والسمة املتأصلة يف ذلك االدعاء هو افرتاض أن مجيع الصور 
األخرى لإلسالم ضالة بل ومعادية لإلسالم بطبيعتها. فقد كان نرش الوهابية أداة رئيسة 
للرتويج لصورة النظام السعودي احلاكم يف الداخل واخلارج مًعا، إذ إن الدعاية الوهابية 
حكامها  قيادة  حتت  السعودية  العربية  اململكة  إن  القائلة  باملزاعم  معقدة  بصورة  مرتبطة 
احلاليني هي الدولة الوحيدة يف العامل التي تزعم أهنا تلتزم "بتطبيق" اإلسالم والرشيعة كام 
أنزل. وكجزء من التمدد العاملي للوهابية، حصلت العديد من املنظامت اإلسالمية اهلندية 
واألفراد كذلك عىل صور خمتلفة من املساعدات السعودية، من مصادر رسمية وغري رسمية 
كذلك. ونظًرا إىل وجود كثري من العوامل املشرتكة بينهم وبني السعوديني الوهابيني، كانت 
أقلية  أهنا كانت تشكل  اهلبات رغم  )السلفيَّة( أكرب مستفيد من تلك  مجاعة أهل احلديث 
صغرية ضمن مسلمي البالد. لقد أدى ذلك إىل تعزيز حالة من العداء املتزايد من جانب 
أهل احلديث، الذين أصبحوا يتعاملون مع اجلامعات اإلسالمية املنافسة بعدوانية مل تكن 
لدهيم. ومما يثري الدهشة أن التمويل السعودي أسهم أيًضا يف تقليل اخلالفات بل وزواهلا 
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أنفسهم  تقديم  إىل  احلديث  أهل  سعي  مع  احلديث  وأهل  السعوديني  الوهابيني  بني  متاًما 
كنسخة مطابقة للوهابيني. كان هذا هو نفس احلال مع الديوبنديني ولكن بصورة حمدودة، 
فقد سعوا لطرح قراءة بديلة لرتاث أسالفهم ليكسبوا بذلك قدًرا كبرًيا من الدعم السعودي 
مثل أهل احلديث. ولذلك، فبينام ساعدت العالقات السعودية عىل تقريب اخلالفات بني 
الطوائف السنية املختلفة من ناحية، فقد أسهمت من ناحية أخرى يف تعزيز صورة اململكة 
العربية السعودية وصورة اإلسالم الوهايب الرسمي الذي تقدمه باعتباره املرجعية املثالية 

لإلسالم يف حالة اختالف املفاهيم بشأن الدين وعقيدة أهل السنة.

وعند النظر يف الوضع احلايل إىل اجلامعة السلفيَّة ونشاطاهتا الدينية والدعوية، نجد أهنا 
ال تزال تعمل كأداة سياسية ومذهبية للوهابية والسعودية. ومجيع مؤسسات أهل احلديث 
يف اهلند عىل أتم االستعداد للتعاون مع السعوديني والوهابيني لتحقيق أهداف السعودية 
يف  كثرًيا  السيناريو  اآلن  تغري  ذلك،  ومع  احلايل.  الوقت  يف  واأليديولوجية  االسرتاتيجية 
وظهرت  األوجه.  متعددة  نفسها  السلفيَّة  وأصبحت  اهلند،  يف  والدعوية  الدينية  الساحة 
تيارات سلفية عديدة وال سيام بعد هجامت سبتمرب عام 2001م، والتي ترتبط باحلركاِت 
املتطرفة واإلرهابيَّة يف أجزاء أخرى من العامَل، غري أن التيار السلفيَّ الرئيس نفسه يعارض 
اإلرهاب والتطرف يف مجيع أشكاله ويدينه إدانًة تاّمة. ويف الواقع، معظم التياراِت السلفيَّة 
يف اهلند حتاول اجلمع والتوفيق بني مجيع املعتقداِت واملذاهب الدينيَّة، وأتباعهم وطنيون وهلم 
ة. ومتثل تلك اخلصائص املتطرفة إىل حدٍّ كبري يف العدد الضئيل من  انتامء قويٌّ بالقوميَّة اهلنديَّ
املسلمني اهلنود الذين استجابوا لدعوة داعش للهجرة إىل العراق وسورية. ومع ذلك، فإنَّ 
التياراِت السلفيَّة املعرَتف هبا مثل: مجعيَّة أهل احلديث، والتيار السلفّي لكرناتكا، واجلامعات 
غري السلفيَّة مثل: اجلامعة اإلسالميَّة، والتبليغ والدعوة، تواجه حتدياٍت كربى بسبب انتشار 
األفكار املتعصبة واملتطرفة املستوردة من الرشق األوسط والقادمة عرب اإلنرتنت. لذا، من 
الرضوريِّ التمييز بني اجلامعاِت والتياراِت السلفيَّة املختلفة يف اهلند، وحتديد أولئك الذين 

. يدعون للتطرف والعنف الدينيِّ
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ويف النقاش حول السلفيَّة وتياراهتا يف اهلند يف الوقت احلايل، جيب مالحظة ثالث نقاط 
مهمة، أواًل، هنالك اختالف بسيط يف توصيف التياراِت السلفيَّة املختلفة، وهذا يمكن أْن 
يؤدي إىل إعطاء نتائج سلبيَّة وعكسيَّة، وعليه قد يؤدي إىل تبديد االنتباه عىل التياراِت السلفيَّة 
األخرى التي تدعو إىل التعصب والتطرف والعنف. ثانًيا، بينام حتتاج نشاطاُت اجلهاديني 
ة أيًضا إىل رصد نمو التياراِت السلفيَّة اجلديدة التي  للمراقبة عن كثب، هنالك حاجة ُملحَّ
تدعو إىل التفرد والتطرف والعنف. ثالًثا، سيتعني إيالء مزيد من االهتامم الواجب للشباب 
املحرتفني ذاتيًّا واملوجودين يف وسائل اإلعالم االجتامعيَّة، والذين يفصلون عن جمتمعهم، 
ويستمدون األفكار من عقائد الدولة اإلعالميَّة عىل اإلنرتنت، ويتلقون أوامر من مشّغيل 

داعش يف سورية وغريها.





التحوالت السلفية ومستقبلها يف باكستان يف أعقاب 
أحداث 11 سبتمرب عام 2001م

التحوالت املنهجية يف وفاق املدارس السلفية باكستان أمنوذًجا 

)دراسة حتليلية نقدية(

محمد نواز1

مقدمة

ا يف تاريخ اإلسالم لتلبية االحتياجات  أّدت املدارس الدينية والتعليم الديني دوًرا حيويًّ
التعليمية للمجتمع اإلسالمي، وأصبح قطاع املدارس الدينية حمور املناقشات يف املجتمع 
الدينية كـوسيط  املدارس  إىل  وُينظر  2001م،  عام  11 سبتمرب  أحداث  الباكستاين عقب 
حيوي لتعزيز املواقف الدينية والطائفية واالجتامعية والسياسية، وُيسلط الضوء عىل احلاجة 
إىل إصالح املدارس الدينية لتحويل األيديولوجيات الراديكالية إىل القيم اإلسالمية املعتدلة، 
وتوفري أسلوب التعليم التطبيقي لكي يصبح طالب املدارس الدينية جزًءا مفيًدا للمجتمع 
احلكومية،  املدارس  نظام  هي:  باكستان  يف  للتعليم  متوازية  أنظمة  ثالثة  وهناك  البرشي. 
للطالب  الديني  التعليم  توفر  الدينية، واألخرية  املدارس  املدارس اخلاصة، ونظام  ونظام 

الذين لدهيم طموحات للتخصص يف التعليم الديني.

1  أستاذ مساعد بكلية اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آباد – باكستان.
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التيارات السلفية يف شبه القارة الهندية -الباكستانية

وصلت السلفية إىل اهلند عندما سافر الشيخ حممد إسامعيل مع قائده أمحد بن عرفان إىل 
احلج عام 1237هـ، والتقى هناك باإلمام حممد بن عيل الشوكاين الذي حج يف تلك السنة 
إىل  معه  الفكر  الوهابية ورجع هبذا  احلركة  أخرى من علامء  بمجموعة  التقى  كام  كذلك، 
اهلند، وهو أول من عارض تقليد املذاهب الفقهية فيها. لكن ال يمكن أن يطلق عىل الشيخ 
إسامعيل سلفيًّا باملفهوم اإلصالحي احلايل؛ فهو كان مرتبًطا بالصوفية آلخر حياته. ومن 

أبرز من أسسوا السلفية يف شبه القارة اهلندية كذلك الشيخ نذير حسني1. 

وضع املدارس الدينية يف باكستان

شهدت  التي  الدينية  املدارس  عدد  حيث  من  اإلسالمية  الدول  أكرب  من  باكستان  ُتعد 
تنامًيا ملحوًظا يف عام 1977م. مل يتمتع احلكم الربيطاين يف شبه القارة اهلندية -الباكستانية 
بعالقات طيبة مع املدارس الدينية، ومن ثم تم تقسيم النظام التعليمي اهلندي إىل جمالني مها: 
نظام التعليم للمدارس التقليدية، ونظام التعليم احلديث، وكان هذان النظامان أثناء احلكم 
الربيطاين خمتلفني متاًما يف طبيعتهام واجتاههام، إضافة إىل السلطات التي كانت تسيطر عليهام2.

أّدى اإلسالم دوًرا مهامًّ يف إنشاء باكستان، ولكن بعد والدة الدولة مل يدرك أي نظام 
من أنظمتها الديمقراطية، ومل يتولَّ مسؤولية إعطاء االهتامم املالئم لنظام التعليم للمدارس 
الدينية، فظل نظام التعليم هلذه املدارس يف أيدي القطاع اخلاص حتى السبعينيات، إال أن 
البدء، عام  تم يف  السابق، حيث  الباكستاين  الرئيس  اجلنرال ضياء احلق،  انتباه  لفت  ذلك 
1977م، تسجيل بضع مئات مدارس دينية لدى جملس املدارس املركزي3. ويف وقت الحق 

1  . مصباح اهلل عبد الباقي، "خريطة التيارات اإلسالمية الباكستانية: سلفية وصوفية وجهادية"، مقال تم 
نرشه يف جريدة الفجر نيوز بتاريخ 2010/01/21م، عىل الرابط:

  https://www.turess.com/alfajrnews/25928

2  . Nasib Dar Muhammad ,"Regulating the Islamic Seminaries in Pakistan under Deeni 
Madaris Ordinance 2002", European Journal of Social Sciences, Vol:20, March,2011.P: 314

3  ibid.
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1988م، وأّدت هذه  املدارس حتى  )احتاد(  لدى وفاق  دينية  2800 مدرسة  تم تسجيل 

املدارس الدينية دوًرا مهامًّ يف سقوط االحتاد السوفيتي1.

االتحادات املرشفة عىل مجالس التعليم للمدارس الدينية يف باكستان

الدينية أحست سلطاهتا بكل توجهاهتا، بام فيها السلفية والربيلوية  ملا كثرت املدارس 

أهداف  عىل  للحصول  واحد  نظام  حتت  املدارس  تنظيم  رضورة  والديوبندية،  والشيعة 

معينة؛ بام فيها احلصول عىل االعرتاف بشهادات املدارس ومعادلتها بشهادات نظام التعليم 

احلكومي، وإجراء االمتحانات حتت نظام واحد، فكل ذلك كان سبًبا يف إجياد االحتادات 

التي ترشف عىل املدارس الدينية، وتفصيلها عىل النحو التايل2:

عام اجتاههاسم احتاد املدارسالرقم
تأسيسه

مقره

فيصل آباد1955مأهل احلديثوفاق املدارس السلفية1
مولتان1959مالديوبنديةوفاق املدارس العربية باكستان2
الهور1960مالربيلويةتنظيم املدارس باكستان3
الهور1959مالشيعةوفاق مدارس الشيعة باكستان4
حزب اجلامعة رابطة مدارس اجلامعة اإلسالمية5

اإلسالمية 
الهور 1983م

عدد املدارس باعتبار اتجاهها ومناطقها يف باكستان

تسعى املدارس الدينية، بام فيها السلفية والديوبندية والربيلوية والشيعة، لزيادة نفوذها 

وعددها يف خمتلف مدن باكستان عرب االهتامم بنشاطاهتا التعليمية والدعوية حسب مناهجها 

1 ibid.

 2 Butt, Intezar Husain, »Sectarian Division of Pakistani Society: Role of Madera and
Politics«, Middle-East Journal of Scientific Research 19 (2): 196-201, 2014.
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الدراسية، ويشري اجلدول التايل إىل تقسيم املدارس باعتبار اجتاهها ومناطقها يف باكستان يف 
عام 2013م1.
اإلقليم/ 

املنطقة
اجلامعة الديوبنديةالسلفية

اإلسالمية
املجموع الربيلويةالشيعة

الكيل
316345711322236337741البنجاب

خيرب بختون 
خواه

252010183139163147

471872124913672501السند
57462114130916بلوشستان

160644160388-كشمري احلرة
21088762187إسالم آباد

58-445-9املناطق الشاملية
18-144--املناطق القبلية
14956 40483535314005268املجموع الكيل

وضع املدارس الدينية الباكستانية يف أعقاب الغزو السوفيتي ألفغانستان

عندما تم غزو أفغانستان من قبل قوات االحتاد السوفيتي يف ديسمرب عام 1997م حتى 
عرشات  الدينية  املدارس  هذه  استوعبت  1988م،  عام  أغسطس  يف  وانسحاهبا  هزيمتها 
اآلالف من أطفال الالجئني األفغان والشبان، وكانت تعّد بمنزلة احلصون ضد العدوان 
11 سبتمرب  1996م، وأحداث  السوفيتي. وأدى كل من استيالء طالبان عىل كابول عام 
غزو  وشكل  العامل2.  نظر  يف  الباكستانية  الدينية  املدارس  صورة  تغيري  إىل  2001م،  عام 
االحتاد السوفيتي ألفغانستان عاماًل بارًزا يف اهتامم احلكومات الباكستانية بدعم املدارس 
الدينية، وكانت املدارس الدينية تقوم بنشاطاهتا بكل هدوء حتى وقعت أحداث 11 سبتمرب 

1 ibid.

2  . Nasib Dar Muhammad ,opt. cit. p.314..
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2001م، فتعرضت بعدها باكستان لضغوط كبرية من قبل الغرب، بشكل عام، ومن قبل 
الواليات املتحدة األمريكية، بشكل خاص، ملراقبة نشاطات املدارس الدينية1.

وضع املدارس الدينية الباكستانية يف أعقاب أحداث 9/11 

منذ 11 سبتمرب عام 2001م تعرضت باكستان لضغوط كبرية للسيطرة عىل نشاطات 
املدارس الدينية وإجراء اإلصالحات يف نظامها التعليمي، ودفع ذلك احلكومة الباكستانية 
يف فرتة )1999-2008( إىل اختاذ معايري إصالحية يف نظام التعليم للمدارس الدينية، وأشار 
إىل ذلك الدكتور حممود أمحد غازي أحد أعضاء جملس األمن يف حكومة اجلنرال مرشف 
3/أغسطس  آباد يف  السياسية يف إسالم  الدراسات  نظمها معهد  ندوة  ألقاها يف  كلمة  يف 
2000م حيث قال: "ختطط احلكومة لدمج املدارس الدينية مع نظام التعليم العام للمدارس 
احلكومية العامة، وإحداث تغيريات وحتوالت يف مناهجها وطرق تدريسها، وجيب القيام 
بذلك هبدف متكني هذه املؤسسات من لعب دورها الواجب ليس يف ختريج العلامء الدينيني 
اختاذ  فتم  اإلنسانية"2،  واجلهود  التعليم  جماالت  مجيع  يف  قادة  ختريج  كذلك  بل  فحسب، 
للحكومة  خمتلفة  فرتات  يف  الدينية  املدارس  يف  اإلصالحات  إلجراء  عديدة  خطوات 

الباكستانية، وتفصيلها عىل النحو التايل:

أ. خطوات جتاه تسجيل وتنظيم املدارس الدينية يف عامي 2001-2002م

ملا أحست السلطات الباكستانية رضورة إعادة النظر يف موقفها حول املدارس الدينية، 
التي  الشهرية  الدينية  اجلامعات  خاصة  الرقابة،  حتت  الدينية  املدارس  مجيع  وضع  أعلنت 
خّرجت كبار العلامء والزعامء الدينيني، وطلبت من سلطات املدارس الدينية تسليم قوائم 
طالهبا، ومعلومات عن عائالت الطالب، ومنهج التعليم املتبع يف هذه املدارس إىل اجلهات 
املراقبة  حتت  ووضعها  وتنظيمها  الدينية  املدارس  تسجيل  أجل  ومن  املعنية.  احلكومية 

احلكومية تم إصدار مرسومني مها:

1 ibid.

2 Quarterly IPS NEWS (July-September 2000) Institute of Policy Studies, Islamabad, p. 3.
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1. مرسوم جملس التعليم للمدارس الدينية باكستان عام 2001م.

2. مرسوم تسجيل وتنظيم املدارس الدينية عام 2002م.

وتفصيلهام عىل النحو التايل:

1. مرسوم جملس التعليم للمدارس الدينية باكستان عام 2001م

التعليم  بعنوان )مرسوم جملس  2001م، أصدرت احلكومة مرسوًما  يف أغسطس عام 
للمدارس الدينية باكستان عام 2001م( )PMEBO( الذي اختذ مقره إسالم آباد1، وذلك 
إلنشاء املدارس الدينية النموذجية التي تقوم بتحديث وتدريب اجليل اجلديد للعلامء الدينيني 
التعليم  جملس  إىل  االنضامم  ختتار  التي  احلالية  الدينية  املدارس  عىل  واإلرشاف  املعتدلني، 
للمدارس الدينية. إال أن أغلبية العلامء الدينيني واإلداريني من السلفية والديوبندية أعربوا 
عن خماوفهم حول نوايا احلكومة واصفني املرسوم بأنه مؤامرة جللب باكستان إىل العلامنية2.

لو ألقينا نظرة عىل بنود خمتلفة ملجلس التعليم للمدارس الدينية لوجدنا أن هدفه احلقيقي 
تنوير طالب املدارس الدينية بمعرفة معارصة، وتسيريهم عىل قدم املساواة مع املؤسسات 
وتدريب  هلا،  دراسية  مناهج  وإعداد  نموذجية  دينية  مدارس  وإنشاء  العامة،  احلكومية 
إدماج  إىل  إضافة  احلكومة،  لدى  وتسجيلها  فيها،  التعليم  معايري  وحتسني  هبا،  املعلمني 
املناهج واملقررات الدراسية للمدارس الدينية ضمن املناهج واملقررات الدراسية للمدارس 
احلكومية العامة3. ولكن الغرب ظل يرغب، ال سيام الواليات املتحدة األمريكية، يف علمنة 
وإصالح املدارس الدينية لكي ال يرغب خرجيوها يف اجلهاد وال يميلوا إىل التطرف، وسعت 

 1 ."The Pakistan Madrasah Education (Establishment and Affiliation of Model Dini
 Madaris) Board Ordinance, 2001". (http://nasirlawsite.com/laws/pmebo.htm), (Retrieved
on: 1/4/2018).

2  . The Daily Jang, Rawalpindi, 23rd august, 2001.

 3  . "Pakistan Madrassa Education (Establishment and Affiliation of Model Deeni Madaris)
 Board Ordinance",  published in: The Gazette of Pakistan, August 18, 2001 by Ministry of
Law, Justice, Human  Rights and Parliamentary Affairs.
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احلكومة الباكستانية، بجانب رغبتها اخلاصة يف حتديث النظام التعليمي يف املدارس الدينية، 

إىل تنفيذ أجندة متعلقة بإجراء اإلصالحات يف املدارس الدينية1.

2. مرسوم تسجيل وتنظيم املدارس الدينية عام 2002م

يف عام 2002م، تم إصدار مرسوم آخر بعنوان )مرسوم تسجيل وتنظيم املدارس الدينية 

لعام 2002م( من قبل اللجنة الفيدرالية، وبموجبه وجب عىل كافة املدارس الدينية احلالية 

تسجيلها لدى جملس التعليم للمدارس الدينية الباكستانية، واإلعالن عن مواردها املالية 

بشكل منتظم2. وينص البند رقم )3( من املرسوم عىل أن مجيع املدارس الدينية يف العاصمة 

إسالم آباد واملناطق القبلية املدارة فيدراليًّا )FATA( أن تسجل نفسها لدى جملس التعليم 

للمدارس الدينية الباكستانية الذي تم تشكيله بموجب مرسوم )XL( لعام 2001م، وينص 

البند رقم 9 عىل أن املدارس جيب عليها مشاركة كافة املعلومات مع احلكومة، وتتضمن هذه 

املعلومات سجالت الطالب واملعلمني ومؤهالهتم العلمية ورواتبهم واملناهج الدراسية، 

هذا  ويف  أخرى.  ومعلومات  الراعية  واجلهات  التمويل  وموارد  التدريبية،  والدورات 

عليها  والسيطرة  عليها  اإلرشاف  يتم  الدينية  املدارس  كافة  بأن  االستنتاج  يمكن  السياق 

من قبل جملس التعليم للمدارس الدينية؛ من السياسات إىل املناهج الدراسية، وإجراءات 

جملس  وتوجيهات  بتعليامت  االلتزام  عليها  وجيب  بالكامل،  نظامها  ومراقبة  االمتحانات 

التعليم للمدارس الدينية، ويتضح هنا بأن اهلدف الرئييس للمرسوم هو السيطرة عىل نظام 

املدارس الدينية من قبل احلكومة.

1 . Fakhr-ul- Islam, "Religious Madaris: A Review", in The Journal  Dawah, Dawah Acad-
emy, International Islamic University Islamabad, October 2002.
https://www.researchgate.net/publication/251331180_Mainstreaming_Religious_Educa-
tion_in_Pakistan

2  . Nasib Dar Muhammad ,"Regulating the Islamic Seminaries in Pakistan under Deeni 
Madaris Ordinance 2002", European Journal of Social Sciences, Vol:20, March,2011.P: 314.
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تسجيل  قانون  يف  التعديل  بإجراء  اإلقليمية  للحكومات  السامح  تم  2006م،  عام  يف 
املجتمعات لعام 1860م، وذلك لتنظيم املدارس الدينية عرب تنفيذ مرسوم جملس التعليم 
قانون  يف   21 رقم  املادة  إدراج  تم  عليه  وبناء  تام.  بشكل   )PMEBO( الدينية  للمدارس 
الدينية أن تسجل  أنه جيب عىل كافة املدارس  املادة عىل  تسجيل املجتمعات، وتنص هذه 
نفسها لدى احلكومة، وجيب عليها أن تقدم تقريرها السنوي حول نشاطاهتا التعليمية أمام 
السلطة التسجيلية، وجيب عليها أن تقوم بتدقيق حساباهتا من قبل مدقق، وتقديم التقرير 
إىل جهة حكومية معنية يف هذا الصدد، وجيب أال تقوم أي مدرسة دينية بتدريس أو نرش أي 

مادة قد تتسبب يف نرش التمرد أو إثارة الطائفية والنفور الديني.

الدينية  للمدارس  التعليم  جملس  مرسوم  بني  جوهري  فارق  هناك  يكن  مل  الواقع  يف 
2002م، ومرسوم تسجيل املجتمعات املعدل عام 2006م؛ حيث كان يطالب كل منهام 
املدارس الدينية بالتسجيل لدى احلكومة، إال أن معظم سلطات املدارس الدينية رفضت 
إجراء  احلكومة  بدأت  التحدي  هذا  وملواجهة  للحكومة،  كبرًيا  حتدًيا  شكل  مما  التسجيل 
املباحثات مع سلطات احتاد تنظيامت مدارس باكستان، وبناء عليه قامت احلكومة، يف عامي 
2005-2006م، بتنظيم رحالت لقيادة احتاد تنظيامت املدارس الدينية )ITMP( إىل كل 
من بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية للتشاور مع أكاديميني وواضعي السياسة هناك1.

ب. خطوات جتاه تسجيل املدارس الدينية يف عام 2008م

إجراء  عرب  الدينية  املدارس  تسجيل  جتاه  مبادرات  2008م  عام  يف  احلكومة  اختذت 
املباحثات مع سلطات احتاد تنظيامت املدارس الدينية، حيث عقد وزير الداخلية الباكستاين 
اجتامًعا مع قيادة احتاد تنظيامت املدارس يف عام 2009م، وأوضح خالل االجتامع مالمح 
املجالس  تسجيل  يتم  بقوله:  الدينية  املدارس  وسلطات  احلكومة  بني  املحتملة  االتفاقية 
التعليمية لـ 5 مدارس الفكر املنتمية إىل: السلفية والديوبندية والربيلوية والشيعة واجلامعة 
اإلسالمية، ملنح االعرتاف بشهادات هذه املدارس، ويتم تشكيل جملس املدارس الدينية، 

1  Fakhr-ul- Islam, ibid, pp.  38-39.
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الذي يعترب املؤسسة العليا لدى املدارس الدينية، لتوثيق شهادات املدارس الدينية ومراجعة 
جملس  لدى  كافة  الدينية  املدارس  تسجيل  ويتم  الدينية،  املدارس  يف  السائد  التعليم  نظم 

املدارس الدينية1. 

ردة فعل سلطات املدارس الدينية حول عملية تسجيل املدارس لدى احلكومة

ذهبت سلطات املدارس الدينية إىل أن مرسوم تسجيل وتنظيم املدارس لعام 2002م 
يسحب احلرية واالستقالل الذايت من املدارس الدينية، ومن جهة أخرى ادعت احلكومة 
املناهج  فرض  ليس  2001م  عام  الدينية  للمدارس  التعليم  جملس  مرسوم  هدف  بأن 
للمدارس  التعليم  جملس  إىل  االنضامم  عىل  احلالية  املدارس  وإجبار  احلكومية،  الدراسية 
الدينية عام 2001م، وأن سلطات املدارس الدينية لدهيا حتفظات عىل البند رقم 9 الذي 
يلزم املدارس الدينية مشاركة تفاصيل املعلومات عن مصادر التمويل واجلهات الراعية؛ 
نظًرا إىل أن اجلهات املانحة قد توقف دعمها للمدارس يف حالة تسليم قوائمها إىل احلكومة، 
ويؤدي ذلك إىل خلق أزمة مالية كبرية للمدارس الدينية. ومن املثري لالهتامم أن هذا املرسوم 
أسفر عن قيام جمالس التعليم الحتادات املدارس املنتمية إىل السلفية والديوبندية والشيعة 

.)ITMD( )والربيلوية، بتشكيل حتالف حتت مسمى )احتاد تنظيامت املدارس الدينية

التحوالت السلفية يف املناهج الدراسية لوفاق املدارس السلفية-باكستان يف 
أعقاب أحداث 9/11 عام 2001م

بمرور  الدراسية  مناهجه  يف  تعديالت  بإجراء  السلفية-باكستان  املدارس  وفاق  يقوم 
قام  عليه  وبناء  التعليم،  وخرباء  واملفكرين  الدين  علامء  ومقرتحات  آراء  يف ضوء  الوقت 
التي تم تشكيلها ملساعدة هذه  الفرعية  اللجنة  إىل  الدراسية، إضافة  املناهج  بتشكيل جلنة 
اللجنة الرئيسية، وقامت اللجنة الفرعية ببذل اجلهود املكثفة لوضع املناهج الدراسية، ويف 
هناية املطاف تم إرسال هذه املناهج الدراسية املقرتحة إىل خمتلف املدارس الدينية لكسب 
تأييدها وآرائها، وعقدت اللجنة الرئيسية اجتامعها يف عام 2000م إلجراء النقاش حول 

1  . The Daily Dawn, Islamabad, 30 September 2009.
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فيها،  التعديالت  بعض  إجراء  عىل  االجتامع  خالل  ووافقت  املقرتحة،  الدراسية  املناهج 
ويف النهاية تم تنفيذ املناهج الدراسية املعدلة للعام الدرايس 1421هـ - 1422هـ، املوافق 
2000-2001م1. ويبذل وفاق املدارس السلفية مساعيه منذ تأسيسه يف باكستان لتحقيق 
أهدافه املتمثلة يف توفري تسهيالت لتدريس العلوم الدينية، ووضع املناهج الدراسية الشاملة 
التناغم فيه حسب مقتضيات العرص احلديث، وتوفري احلامية ملصالح  للمدارس، وحتقيق 
املدارس السلفية كافة، واالهتامم بالبحوث العلمية والفكرية حول مواضيع مهمة، وإعداد 

الكتب وطباعتها، واالهتامم بتنظيم دورات تدريبية ملعلمي املدارس السلفية.

املناهج الدراسية لـ"وفاق املدارس السلفية-باكستان"

الرئيسيني  القسمني  إىل  السلفية-باكستان  املدارس  لوفاق  الدراسية  املناهج  تنقسم 
التاليني:

1. قسم علوم القرآن الكريم.

2. قسم العلوم اإلسالمية.

ويشمل املنهج الدرايس لقسم علوم القرآن الكريم عىل 4 أقسام هي:

2. قسم التجويد 1. قسم حفظ القرآن    

4. قسم القراءات الثالث 3. قسم القراءات السبع  

ويتضمن املنهج الدرايس لقسم العلوم اإلسالمية 4 مراحل أيًضا هي:
معادلتها مع املرحلة الدراسية احلكوميةمدهتااملرحلة الدراسيةالرقم

الثانوية العامة احلكومية )Matric(سنتانالثانوية العامة1
الثانوية اخلاصة احلكومية )F. A(سنتانالثانوية اخلاصة2
مرحلة البكالوريوس )B.A(سنتانالدراسة العالية3
مرحلة املاجستري )M.A(سنتانالدراسة العاملية4

1 . http://www.wmsp.edu.pk/
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املقررات الدراسية حسب املراحل الدراسية املتبعة من قبل لـ"وفاق املدارس 
السلفية- باكستان"

فيام ييل تفاصيلها: 

املقررات الدراسية للثانوية العامة

)السنة األوىل(

أ. املقررات الدراسية اإلجبارية:

 1. حتفيظ القرآن الكريم مع التجويد 2. ترمجة القرآن الكريم 3. احلديث الرشيف 4. 
السرية النبوية 5. اللغة العربية 6. الرصف 7. النحو 8. الرتمجة واإلنشاء.

ب. املقررات الدراسية االختيارية:

احلكومية 1 للمدرسة  العامة  للثانوية  األوىل  للسنة   )Computer( اآليل  احلاسوب 
وفق جملس التعليم احلكومي بإقليم البنجاب.

اإلنجليزية )English( للسنة األوىل للثانوية العامة للمدرسة احلكومية وفق جملس 2
التعليم احلكومي بإقليم البنجاب.

للمدرسة 3 العامة  للثانوية  األوىل  للسنة   )General Math( العامة  الرياضيات 
احلكومية وفق جملس التعليم احلكومي بإقليم البنجاب.

العلوم العامة )General Science( للسنة األول للثانوية العامة للمدرسة احلكومية 4
وفق جملس التعليم احلكومي بإقليم البنجاب.

)السنة الثانية(

أ. املقررات الدراسية اإلجبارية:

1. حتفيظ القرآن الكريم مع التجويد 2. ترمجة القرآن الكريم 3. احلديث وأصوله 4. 
العقائد 5. السرية النبوية 6. اللغة العربية 7. الرصف 8. النحو 9. الرتمجة واإلنشاء.
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ب. املقررات الدراسية االختيارية:
للمدرسة 1 العامة  للثانوية  الثانية  للسنة   )Pakistan Studies( باكستان  مطالعة 

احلكومية وفق جملس التعليم احلكومي بإقليم البنجاب.
احلاسوب اآليل )Computer( للسنة الثانية الثانوية العامة للمدرسة احلكومية وفق 2

جملس التعليم احلكومي بإقليم البنجاب.
اإلنجليزية )English( للسنة الثانية للثانوية العامة املدرسة احلكومية وفق جملس 3

التعليم احلكومي بإقليم البنجاب.
للمدرسة 4 العامة  الثانوية  الثانية  للسنة   )General Math( العامة  الرياضيات 

احلكومية وفق جملس التعليم احلكومي بإقليم البنجاب.
العلوم العامة )General Science( للسنة الثانية الثانوية العامة للمدرسة احلكومية 5

وفق جملس التعليم احلكومي بإقليم البنجاب.

التحوالت السلفية يف املناهج الدراسية ملرحلة الثانوية العامة 

تم التحول املنهجي عرب االهتامم بإدراج املقررات الدراسية احلكومية بام فيها احلاسوب 
 ،)General Math( العامة اآليل )Computer(، واإلنجليزية )English(، والرياضيات 
والعلوم العامة )General Science(، ومطالعة باكستان )Pakistan Studies( يف املقررات 
الدراسية لوفاق املدارس السلفية باكستان ملرحلة الثانوية العامة. وجتدر اإلشارة إىل أن هذه 
مواد  تعترب  السلفية  الدراسية  املقررات  يف  إدراجها  تم  التي  احلكومية  الدراسية  املقررات 

اختيارية للطالب والطالبات. 

املقررات الدراسية للثانوية اخلاصة

)السنة األوىل(

أ. املقررات الدراسية اإلجبارية:

1. ترمجة القرآن الكريم 2. احلديث وأصوله 3. الفقه اإلسالمي 4. العقائد 5. اللغة 
العربية 6. الرصف والنحو 7. التاريخ اإلسالمي 8. املنطق
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ب. املقررات الدراسية االختيارية:

وفق 1 احلكومية  للمدرسة   F. A لـ  األوىل  للسنة   )Economics( االقتصاد  علم 
جملس التعليم احلكومي بإقليم البنجاب.

جملس 2 وفق  احلكومية  للمدرسة   F. A لـ  األوىل  للسنة   )English( اإلنجليزية 
التعليم احلكومي بإقليم البنجاب.

علم االجتامع )Social Sciences( للسنة األوىل لـ F. A للمدرسة احلكومية جملس 3
جلنة التعليم احلكومي بإقليم البنجاب.

مطالعة باكستان )Pakistan Studies( للسنة األوىل لـ F. A للمدرسة احلكومية 4
وفق جملس التعليم احلكومي بإقليم البنجاب.

وفق 5 احلكومية  للمدرسة   F. A لـ  األوىل  للسنة   )Computer( اآليل  احلاسوب 
جملس التعليم احلكومي بإقليم البنجاب.

)السنة الثانية(

أ. املقررات الدراسية اإلجبارية:

1. ترمجة القرآن الكريم 2. احلديث الرشيف 3. الفقه اإلسالمي وأصوله 4. العقائد 5. 

النحو والرصف 6. اللغة العربية 7. املنطق

ب. املقررات الدراسية االختيارية:

علم االقتصاد )Economics( للسنة الثانية لـ F. A للمدرسة احلكومية وفق جملس 1
التعليم احلكومي بإقليم البنجاب.

اإلنجليزية )English( للسنة الثانية لـ F. A للمدرسة احلكومية وفق جملس التعليم 2
احلكومي بإقليم البنجاب.

علم االجتامع )Social Sciences( للسنة الثانية لـ F. A للمدرسة احلكومية وفق 3
جملس التعليم احلكومي بإقليم البنجاب. 
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F. A للمدرسة احلكومية 4 لـ  الثانية  مطالعة باكستان )Pakistan Studies( للسنة 
وفق جملس التعليم احلكومي بإقليم البنجاب.

احلاسوب اآليل )Computer( للسنة الثانية لـ F. A للمدرسة احلكومية وفق جملس 5
التعليم احلكومي، بإقليم البنجاَب

التحوالت السلفية يف املناهج الدراسية ملرحلة الثانوية الخاصة.

االقتصاد  علم  فيها  بام  احلكومية  الدراسية  املقررات  إدراج  عرب  املنهجي  التحول  تم 
 ،)Pakistan Studies( باكستان  ومطالعة   ،)English( واإلنجليزية   ،)Economics(
واحلاسوب اآليل )Computer Sciences(، وعلم االجتامع )Social Science( يف املناهج 
هذه  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  باكستان،  السلفية  املدارس  وفاق  عليها  وافق  التي  الدراسية 
مواد  تعترب  السلفية  الدراسية  املقررات  يف  إدراجها  تم  التي  احلكومية  الدراسية  املقررات 

اختيارية للطالب والطالبات.

املقررات الدراسية ملرحلة الدراسة العالية

)السنة األوىل(

أ. املقررات الدراسية اإلجبارية:

5. أصول  الفقه   .4 3. احلديث الرشيف  التفسري  2. أصول  القرآن الكريم  1. تفسري 
الفقه 6. النحو 7. األدب العريب 8. البالغة 9. التاريخ اإلسالمي.

ب. املقررات الدراسية االختيارية:

البنجاب 1 جامعة  البكالوريوس،  ملرحلة  األوىل  للسنة   )Politics( السياسة  علم 
بمدينة الهور

علم االقتصاد )Economics( للسنة األوىل ملرحلة البكالوريوس، جامعة البنجاب 2
بمدينة الهور
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البنجاب 3 جامعة  البكالوريوس،  ملرحلة  األوىل  للسنة   )English( اإلنجليزية 
بمدينة الهور

مطالعة باكستان )Pakistan Studies( للسنة األوىل ملرحلة البكالوريوس، جامعة 4
البنجاب الهور

البنجاب 5 البكالوريوس، جامعة  الرتبية )Education( للسنة األوىل ملرحلة  علم 
بمدينة الهور

)السنة الثانية(

أ. املقررات الدراسية اإلجبارية:

1. تفسري القرآن الكريم 2. علوم القرآن 3. احلديث الرشيف 4. أصول احلديث 5. 

الفقه اإلسالمي 6. علم الفرائض 7. القواعد 8. األدب اإلسالمي 9. املنطق

ب. املقررات الدراسية االختيارية:

علم االقتصاد )Economics( للسنة الثانية ملرحلة البكالوريوس، جامعة البنجاب 1
بمدينة الهور

البنجاب 2 جامعة  البكالوريوس،  ملرحلة  الثانية  للسنة   )Politics( السياسة  علم 
بمدينة الهور

اإلنجليزية )English( للسنة الثانية ملرحلة البكالوريوس، جامعة البنجاب بمدينة 3
الهور

مطالعة باكستان )Pakistan Studies( للسنة الثانية ملرحلة البكالوريوس، جامعة 4
البنجاب الهور.

البنجاب 5 جامعة  البكالوريوس،  ملرحلة  الثانية  للسنة   )Education( الرتبية  علم 
بمدينة الهور
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التحوالت السلفية يف املناهج الدراسية ملرحلة الدراسة العالية.

االقتصاد  علم  فيها  بام  احلكومية  الدراسية  املقررات  إدراج  عرب  املنهجي  التحول  تم 
)Economics(، وعلم السياسة )Politics(، واإلنجليزية )English(، ومطالعة باكستان 
)Pakistan Studies(، وعلم الرتبية )Education( يف املناهج الدراسية التي وافق عليها 
وفاق املدارس السلفية باكستان، وجتدر اإلشارة إىل أن هذه املقررات الدراسية احلكومية 

التي تم إدراجها يف املقررات الدراسية السلفية تعترب مواد اختيارية للطالب والطالبات.

املقررات الدراسية ملرحلة شهادة العاملية

)السنة األوىل(

أ. املقررات الدراسية اإلجبارية:

1. تفسري القرآن الكريم 2. أصول التفسري 3. احلديث الرشيف 4. مصطلح احلديث 
5. الفقه اإلسالمي 6. أصول الفقه 7. العقائد 8. األدب اإلسالمي

ب. املقررات الدراسية االختيارية:
املنهج 1 وفق   )Economic System in Islam( اإلسالم  يف  االقتصادي  النظام 

الدرايس ملرحلة املاجستري بجامعة البنجاب بمدينة الهور
النظام السيايس يف اإلسالم )Political System in Islam( وفق املنهج الدرايس 2

ملرحلة املاجستري بجامعة البنجاب بمدينة الهور.
مقارنة األديان )Comparative Study of Religions(، املسيحية، واليهودية، 3

والقاديانية، والفرق الضالة )اخلوارج ومنكري األحاديث(، واحلركات اإلسالمية 
الراهنة وفق املنهج الدرايس ملرحلة املاجستري بجامعة البنجاب بمدينة الهور.

دراسة األسانيد وأصول التخريج4
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)السنة الثانية(

أ. املقررات الدراسية اإلجبارية:

1. تفسري القرآن الكريم 2. تاريخ التفسري 3. احلديث الرشيف 4. مكانة احلديث 5. 
الفقه اإلسالمي 6. أصول الفقه 7. تاريخ الفقه 8. العقائد 9. أرسار الترشيع اإلسالمي 

10. األدب اإلسالمي

ب. املقررات الدراسية االختيارية:

النظام السيايس يف اإلسالم واحلركات السياسية اجلديدة.1
تاريخ العلوم من مبحث "تاريخ العلوم" من مقدمة ابن خلدون2
تاريخ اإلسالم )من سقوط بغداد إىل العرص احلارض(3
أصول الدعوة، من كتاب أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان4

التحوالت السلفية يف املناهج الدراسية ملرحلة شهادة العاملية

تم التحول املنهجي عرب إدراج املقررات الدراسية احلكومية بام فيها النظام السيايس يف 
اإلسالم، واحلركات السياسية اجلديدة، وتاريخ العلوم، وتاريخ اإلسالم التي وافق عليه 
وفاق املدارس السلفية باكستان، وجتدر اإلشارة إىل أن هذه املقررات الدراسية احلكومية 

التي تم إدراجها يف املقررات الدراسية السلفية تعترب مواد اختيارية للطالب والطالبات.

بواعث التحوالت السلفية يف املناهج الدراسية لوفاق املدارس السلفية-باكستان

تتضمن التحوالت املنهجية التي تم حتقيقها يف املقررات الدراسية للمدارس السلفية 
عدة بواعث وأبرزها عىل النحو اآليت:

1. البواعث عىل املستوى اخلارجي

املدارس  يف  إصالحات  إجراء  حول  الدويل  املستوى  عىل  باملناقشات  االهتامم  بدأ  أ. 
الدينية الباكستانية يف أعقاب أحداث 9/11، وأدى ذلك إىل اختاذ خطوات مشرتكة من قبل 
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احلكومة الباكستانية وسلطات املدارس الدينية لتحسني وضع املدارس الدينية ومصداقيتها 
داخل املجتمع الدويل، فتم اختاذ خطوات فعالة من قبل سلطات وفاق املدارس السلفية-
تم  الدراسية، حيث  املقررات  التحول يف  تطوير وضع مدارسها عرب حتقيق  باكستان جتاه 
إدراج عدد من املقررات الدراسية املعارصة يف املناهج الدراسية الرشعية السائدة يف خمتلف 

املراحل الدراسية.

ب. يف أعقاب أحداث 9/11، متت مناقشة املدارس الدينية دوليًّا بكوهنا أرًضا خصبة 
للتطرف، وغالًبا ما يقال إهنا مرتبطة باإلرهاب بشكل مبارش أو غري مبارش، يف حني تنفي 
إدارة املدارس الدينية ذلك بشدة، وأدركت سلطات املدارس الدينية أن التحوالت املنهجية 
يف املقررات الدراسية عرب االهتامم بإدراج املواد الدراسية املعارصة قد تساعد يف إزالة الفكرة 
اخلاطئة التي يمتلكها الغرب بشأن املدارس الدينية، وأيًضا قد تظهر هذه التحوالت املنهجية 
للمجتمع الدويل بأن املدارس لدهيا مناهج دراسية وفق متطلبات العرص احلديث لتحقيق 

االعتدال والوسطية يف املجتمع.

ج. بدأ يف الغرب إطالق محلة مكثفة ضد املدارس الدينية يف أعقاب أحداث 9/11، 
أن  إال  والتطرف،  اإلرهاب  إىل  تدعو  أفكار  نرش  يف  متورطة  الدينية  املدارس  أن  معترًبا 
باملناهج  هتتم  الدينية  املدارس  بأن  معتقدة  وبشدة،  ذلك  نفت  الدينية  املدارس  سلطات 
فقامت  والسالم،  األمن  إىل  تدعو  التي  والسنة  القرآن  علوم  فيها  بام  الرشعية  الدراسية 
الدراسية هبدف حتقيق  املناهج  املعارصة يف  الدراسية  املواد  بإدراج بعض  الدينية  املدارس 
االعتدال والوسطية، ويعتقد بأن ذلك كان باعًثا عىل حث سلطات وفاق املدارس السلفية 
عىل االهتامم بالتحول يف مناهجها الدراسية، وبناء عليه تم إدراج املواد الدراسية املعارصة 

يف املناهج الدراسية الرشعية.

2. البواعث عىل املستوى احلكومي

احلكومة  الغربية  والدول  املتحدة  الواليات  أجربت   9/11 أحداث  أعقاب  يف  أ. 
الباكستانية عىل اختاذ إجراءات فورية جتاه إجراء إصالحات يف املدارس الدينية، ومنذ ذلك 
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2001م  عام  أغسطس  ويف  مستمرة.  الشأن  هذا  يف  الباكستانية  احلكومة  وجهود  الوقت 
الباكستانية عام  للمدارس  التعليم  بعنوان )جملس  الباكستانية مرسوًما  احلكومة  أصدرت 
املناهج  التعليم عرب إدراج املقررات الدراسية يف  2001م( )PMEBO(؛ لتحسني معايري 
الدراسية املتبعة من قبل سلطات املدارس الدينية، فقامت سلطات وفاق املدارس السلفية 

بإدراج بعض املقررات الدراسية املعارصة يف مناهجها الرشعية. 

وتنظيم  تسجيل  )مرسوم  مسمى  حتت  آخر  مرسوم  إصدار  تم  2002م  عام  يف  ب. 
املدارس  الفيدرالية، وبموجبه وجب عىل  اللجنة  قبل  2002م( من  الدينية عام  املدارس 
الدينية كافة أن تسجل نفسها لدى جملس التعليم للمدارس الباكستانية الذي تم تشكيله 
يف عام 2001م، وينص البند رقم 27 عىل أن جملس التعليم للمدارس الدينية الباكستانية 
متنح هلا صالحية للتعريف باملعايري واملناهج الدراسية، فقامت املدارس السلفية بالتعريف 

باملناهج الدراسية وإدراج بعض املواد الدراسية املعارصة يف مناهجها الرشعية. 

3. البواعث عىل املستوى املدريس

أ. أحست املدارس الدينية أن املناهج الدراسية ال تعالج متطلبات العرص احلديث، مما 
املعارصة  الدراسية  املواد  بعض  إدراج  بشأن  قرار  اختاذ  إىل  الدينية  املدارس  سلطات  دفع 
تلبية متطلبات العرص احلديث بام فيها متكني  الدراسية الرشعية، وذلك هبدف  املناهج  يف 

خرجيي املدارس من احلصول عىل وظائف يف خمتلف املجاالت احلديثة.

ب. يف الفرتة )1999-2008( تم إجراء املفاوضات حول قضية إصالحات املدارس 
مستمرة،  بصفة  الدينية  للمدارس  التعليم  جمالس  وإدارات  احلكومة  سلطات  بني  الدينية 
ثّم اختذت بعض  لدى احلكومة، ومن  نفسها  الدينية سجلت  املدارس  أن بعض  ولوحظ 
سلطات املدارس الدينية، بام فيها سلطات وفاق املدارس السلفية، قرارات جتاه إدراج املواد 
الدراسية يف املناهج الدراسية الرشعية، ويعّد ذلك حتوالً كبرًيا يف املناهج الدراسية املتبعة 

من قبل املدارس الدينية.
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املعارصة،  العامل  قضايا  عن  عادًة  كافية  غري  معرفة  الدينية  املدارس  طالب  لدى  ج. 
ويؤدي ذلك إىل عدم متكينهم من املقارنة بني العلوم اإلسالمية مع العلوم األخرى السائدة 
املناهج  املعارصة يف  الدراسية  املواد  إدراج  تام، وأدى ذلك إىل  يف عرصنا احلديث بشكل 
الدراسية الرشعية من قبل سلطات املدارس الدينية؛ لكي يتمكن خرجيو املدارس من القيام 

بإجياد حلول ممكنة للقضايا املعارصة.

الدراسية يف  املواد  بإدراج  الدين إىل االهتامم  الدعوية من قبل رجال  د. برزت احلملة 
املناهج الدراسية السائدة يف خمتلف املدارس الدينية، حيث رصح سيف اإلسالم قاسمي يف 
مقال له ودعا إىل إدراج مقررات دراسية معارصة يف مناهج املدارس الدينية، ولديه موقف 
الدعوية  احلملة  هذه  حثت  احلديثة1.  والعلوم  القرآن  بني  صدام  أي  يوجد  ال  بأنه  صارم 
سلطات املدارس الدينية عىل اختاذ قرارات وخطوات جتاه إدراج املواد الدراسية املعارصة 
قبل  من  ُتتبع  التي  الدراسية  املناهج  كبرًيا يف  يعد حتوالً  مما  الرشعية،  الدراسية  املناهج  يف 

سلطات املدارس الدينية. 

هـــ. تتبع املدارس الدينية يف باكستان منهًجا معروًفا بـ)درس نظامي(، أي املنهج الدرايس 
النظامي، كان اهلدف من وضع هذا املنهج هو تقديم التعاليم اإلسالمية مع العلوم املعارصة 
لكي يعمل خرجيو املدارس الدينية بصفة حمامني وقضاة وإداريني يف الدولة، ومر هذا املنهج 
بمراحل عديدة، وتم إدراج ختصصات دنيوية فيه مثل املنطق وعلم الفلك. وقد كانت هذه 
التخصصات موضع عناية عند إطالق املنهج الدرايس النظامي آنذاك، ولكن بمرور الوقت 
فأدركت سلطات  تام،  املعارصة بشكل  الدراسية  واملواد  املعارصة  باللغات  االهتامم  يتم  مل 
املناهج  يف  املعارصة  املواد  إدراج  عرب  امللموس  التحول  حتقيق  إىل  احلاجة  الدينية  املدارس 
الدراسية، لكي يتمكن خرجيوها من أداء دور يف نرش اإلسالم بني دول العامل بشكل فعال. 

تحديات وصعوبات ومشاكل للمدارس السلفية يف باكستان

يبذل وفاق املدارس السلفية مساعيه لتنظيم وإدارة شؤون كافة مدارسه، بام فيها تطوير 
املناهج الدراسية، ولكن رغم هذه اجلهود هناك عدة حتديات وصعوبات يعاين منها وفاق 

1  . Monthly Zindagi Nau Delhi (India), December 2008
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التعليمي،  التقدم واالزدهار يف املجال  املتمثلة يف حتقيق  السلفية لتحقيق أهدافه  املدارس 
ونستعرض أبرزها عىل النحو اآليت:

1. إن كافة احتادات املدارس الدينية مستعدة إلجراء اإلصالحات يف مدارسها، ولكن 
يف الوقت نفسه لدهيا خماوف عديدة بام فيها اخلوف من فرض احلكومة سيطرهتا عىل املدارس 
تتم خماطبة هذه املخاوف  التعليمية واإلدارية، وال  الدينية والتدخل احلكومي يف حرياهتا 
بصورة جدية، وال يتم كسب ثقة سلطات املدارس الدينية من قبل سلطات احلكومة قبل 

وضع القوانني وتنفيذها يف هذا الصدد.

السلفية  املدارس  وفاق  قام  الدراسية،  املناهج  يف  اإلصالحات  بإجراء  يتعلق  فيام   .2
بإدراج املواد احلديثة يف املناهج الدراسية الرشعية يف خمتلف املراحل الدراسية، ولكن ما 
زالت هناك مشاكل يعاين منها وفاق املدارس السلفية لتحقيق مزيد من التقدم يف هذا الشأن؛ 
حيث ال توجد تسهيالت كافية تتعلق بعملية إدراج مواد دراسية متعلقة بالتكنولوجيا وتقنية 

املعلومات لسد متطلبات العرص احلديث.

3. ترغب احلكومة الباكستانية يف السيطرة عىل املدارس الدينية بطريقة إدارية وتعليمية، 
وفيام يتعلق بالطريقة التعليمية تسعى احلكومة لتنفيذ مناهجها الدراسية اخلاصة يف املدارس 
الدينية، ولكن مل يتم حتقيق مطالب املدارس الدينية، مثل االهتامم بمنح فرص العمل خلرجيي 
املدارس الدينية يف املجاالت احلكومية، واختاذ خطوات جتاه إزالة عراقيل البريوقراطية يف 
فرصة  الدينية  املدارس  طالب  ومنح  احلكومية،  السلطات  لدى  املدارس  تسجيل  عملية 

لاللتحاق باجلامعات احلكومية.

مستقبل املدارس السلفية يف باكستان

رغم مواجهة التحديات والصعوبات واملشاكل، تبذل املدارس السلفية مساعيها لتنفيذ 
أجندهتا التعليمية حتت إرشاف وفاق املدارس السلفية-باكستان. وهتتم بتحقيق التحول 
املقررات  املعارصة يف  احلديثة  الدراسية  املواد  بإدراج  االهتامم  الدراسية عرب  مناهجها  يف 
الدراسية الرشعية وفق متطلبات العرص احلديث. وتسعى أيًضا للتغلب عىل التحديات 
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املدارس  بأن  ويتوقع  واإلدارية،  التعليمية  بالشؤون  املتعلقة  القضايا  خمتلف  خماطبة  عرب 
فعال.  باكستان بشكل  والدعوة يف  التعليم  أهدافها يف جمايل  السلفية ستتمكن من حتقيق 
ولوحظ أيًضا أن املدارس السلفية تقوم بنرش الكتب الدراسية واملنشورات األخرى اهلادفة 
إىل نرش الدعوة السلفية يف البالد، وتعمل املطابع واملراكز السلفية عىل نرش الكتب السلفية 
واملنشورات الدعوية يف باكستان، ويعتقد أن كل ذلك يساهم يف حتقيق أهداف املدارس 
أخرى،  جهة  من  التعليم.  أو  بالدعوة  متعلقة  أهدافها  كانت  سواء  باكستان،  يف  السلفية 
تام،  بشكل  الدينية  املدارس  إصالحات  أجندة  لتنفيذ  مصممة  الباكستانية  احلكومة  فإن 
وتسعى لوضع كافة املدارس الدينية، بغض النظر عن اجتاهاهتا السلفية والربيلوية والشيعة 
والديوبندية، حتت مراقبة شديدة، وتدعم كافة اجلهود الرامية إىل عملية تسجيل املدارس 
املدارس  يتمكن خرجيو هذه  الدراسية لكي  املناهج  السلطات احلكومية، وإصالح  لدى 
املعارصة  القضايا  ومعاجلة  املجاالت  خمتلف  يف  العمل  فرص  عىل  احلصول  من  الدينية 

حسب متطلبات العرص احلديث.

االستنتاجات 

1. أصبح قطاع املدارس الدينية حمور املناقشات يف املجتمع الباكستاين عقب أحداث 
11 سبتمرب عام 2001م، وُيسلط الضوء عىل احلاجة إىل إصالح املدارس الدينية لتحويل 
األيديولوجيات الراديكالية إىل القيم اإلسالمية املعتدلة، وتوفري أسلوب التعليم التطبيقي 

لكي يصبح طالب املدارس الدينية جزًءا مفيًدا للمجتمع البرشي.

2. هناك ثالثة أنظمة متوازية للتعليم يف باكستان هي: نظام املدارس احلكومية، ونظام 
املدارس اخلاصة، ونظام املدارس الدينية.

3. هناك مخسة احتادات ترشف عىل جمالس التعليم للمدارس الدينية املنتمية إىل السلفية 
)1955م(،  احلديث  ألهل  السلفية  املدارس  وفاق  هي:  والديوبندية  والشيعة  والربيلوية 
املدارس-باكستان  وتنظيم  )1959م(،  للديوبندية  العربية-باكستان  املدارس  ووفاق 
للربيلوية )1960م(، ووفاق مدارس الشيعة-باكستان للشيعة )1959م(، ورابطة مدارس 
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الباكستانية  املدارس  تنظيامت  احتاد  يسمى  ما  تشكيل  وتم  )1983م(.  اإلسالمية  اجلامعة 
)ITMP( هبدف اإلرشاف عىل هذه االحتادات اخلمس للمدارس الدينية الباكستانية.

4.حسب إحصاءات عام 2013م، توجد يف إقليم البنجاب 316 مدرسة سلفية، ويف 
إقليم خيرب بختون خواه 25 مدرسة سلفية، ويف إقليم السند 47 مدرسة سلفية، ويف إقليم 
املناطق  ويف  سلفيتان،  مدرستان  آباد  إسالم  العاصمة  ويف  سلفية،  مدارس   5 بلوشستان 
مدرسة   404 السلفية  للمدارس  الكيل  املجموع  عدد  ويبلغ  سلفية،  مدارس   9 الشاملية 

سلفية يف باكستان.

5. يف أعقاب 11 سبتمرب عام 2001م، تعرضت باكستان لضغوط كبرية من قبل دول 
الغرب، السيام الواليات املتحدة، ملراقبة نشاطات املدارس الدينية وإجراء اإلصالحات يف 
نظامها التعليمي، ودفع ذلك احلكومة بني )1999-2008( إىل اختاذ معايري إصالحية يف 

نظام التعليم للمدارس الدينية.

6. تم إصدار مرسومني من قبل اللجنة الفيدرالية مها: مرسوم جملس التعليم للمدارس 
2002م  عام  الدينية  املدارس  وتنظيم  تسجيل  ومرسوم  2001م،  عام  باكستان  الدينية 

إلجراء إصالحات يف املدارس الدينية.

7. تنقسم املناهج الدراسية لـوفاق املدارس السلفية-باكستان إىل قسمني رئيسني مها: 
لقسم علوم  الدرايس  املنهج  العلوم اإلسالمية. يشمل  الكريم، وقسم  القرآن  قسم علوم 
القرآن الكريم عىل أربعة أقسام هي: قسم حفظ القرآن، وقسم التجويد، وقسم القراءات 
أربع  العلوم اإلسالمية  لقسم  الدرايس  املنهج  الثالث. ويتضمن  القراءات  السبع، وقسم 

مراحل أيًضا هي: الثانوية العامة، والثانوية اخلاصة، والدراسة العالية، والدراسة العاملية.

8. تم التحول املنهجي يف املرحلة الثانوية العامة عرب االهتامم بإدراج املقررات الدراسية 
احلكومية بام فيها احلاسوب اآليل )Computer(، واإلنجليزية )English(، والرياضيات 
باكستان  ومطالعة   ،)General Science( العامة  والعلوم   ،)General Math( العامة 

)Pakistan Studies( يف املقررات الدراسية لـ )وفاق املدارس السلفية-باكستان(.
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9. تم التحول املنهجي يف املرحلة الثانوية اخلاصة عرب إدراج املقررات الدراسية احلكومية 
باكستان  ومطالعة   ،)English( واإلنجليزية   ،)Economics( االقتصاد  علم  فيها  بام 
االجتامع  وعلم   ،)Computer Sciences( اآليل  واحلاسوب   ،)Pakistan Studies(
)Social Science( يف املناهج الدراسية التي وافق عليها وفاق املدارس السلفية-باكستان.

الدراسية  املقررات  إدراج  عرب  العالية  الدراسة  مرحلة  يف  املنهجي  التحول  تم   .10
احلكومية بام فيها علم االقتصاد )Economics(، وعلم السياسة )Politics( واإلنجليزية 
يف   )Education( الرتبية  وعلم   ،)Pakistan Studies( باكستان  ومطالعة   ،)English(

املناهج الدراسية التي وافق عليه وفاق املدارس السلفية-باكستان.

الدراسية  املقررات  إدراج  عرب  العاملية  الدراسة  مرحلة  يف  املنهجي  التحول  تم   .11
احلكومية، بام فيها النظام السيايس يف اإلسالم واحلركات السياسية اجلديدة. وتاريخ العلوم، 
وتاريخ اإلسالم التي وافق عليها وفاق املدارس السلفية-باكستان. وجتدر اإلشارة إىل أن 
هذه املقررات الدراسية احلكومية املذكورة أعاله، التي تم إدراجها يف املقررات الدراسية 

السلفية، ُتعد موادَّ اختيارية للطالب والطالبات.

12. هناك عدة بواعث لتحقيق التحوالت يف املناهج الدراسية بام فيها: البواعث عىل 
املستوى اخلارجي، والبواعث عىل املستوى احلكومي، والبواعث عىل املستوى املدريس.

13. هناك عدة حتديات وصعوبات ومشاكل تعاين منها املدارس الدينية، ولدهيا خماوف 
والتدخل احلكومي يف شؤوهنا  املدارس،  فيها اخلوف من سيطرة احلكومة عىل  بام  خمتلفة 
التعليمية واإلدارية واملالية، وعدم توفري تسهيالت كافية ملزيد من التقدم والتطور للمناهج 
الدراسية، وعدم اهتامم احلكومة بتحقيق مصالح املدارس بام فيها منح فرص العمل خلرجيي 

املدارس يف املجاالت احلكومية.

14. رغم مواجهة التحديات والصعوبات واملشاكل تبذل املدارس السلفية يف باكستان 
بتحقيق  وهتتم  السلفية.  املدارس  وفاق  إرشاف  حتت  التعليمية  أجندهتا  لتنفيذ  مساعيها 
يف  املعارصة  احلديثة  الدراسية  املواد  بإدراج  االهتامم  عرب  الدراسية  مناهجها  يف  التحول 
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عىل  للتغلب  أيًضا  وتسعى  احلديث.  العرص  متطلبات  وفق  الرشعية  الدراسية  املقررات 
التحديات عرب خماطبة خمتلف القضايا التي تتعلق بالشؤون التعليمية واإلدارية للمدارس. 

بشكل  الدينية  املدارس  إصالحات  أجندة  لتنفيذ  مصممة  الباكستانية  احلكومة   .15
تام، وتسعى لوضع كافة املدارس الدينية، بغض النظر عن اجتاهاهتا السلفية والربيلوية 
والشيعة والديوبندية، حتت مراقبة شديدة. وتدعم كافة اجلهود الرامية إىل عملية تسجيل 
خرجيوها  يتمكن  لكي  الدراسية  املناهج  وإصالح  احلكومية،  السلطات  لدى  املدارس 
حسب  املعارصة  القضايا  ومعاجلة  املجاالت  خمتلف  يف  العمل  فرص  عىل  احلصول  من 

متطلبات العرص احلديث.
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حتوالت اخلطاب السلفي لدى اجلماعات اجلهادية 
يف كردستان العراق

إدريس سيويلي1

مقّدمة

أصبحت السلفية ظاهرة جلّية يف العامل اإلسالمي، وهلا حضور حّي يف معظم اجلوانب 
املتعلقة بالدين واملجتمعات اإلسالمّية، ومل حُترم كردستان العراق من تأثريات هذا الفكر 

السلفّي، حيث ُتوجد صور متنوعة من السلفّية يف التصور والتفكري واملامرسة.

لدى  ظهوره  عىل  الضوء  وتسليط  السلفي،  اخلطاب  لعرض  حماولة  البحث  وهذا 
العراق وجذورها وسامت اخلطاب يف فرتات  اجلهادية يف كردستان  اجلامعات اإلسالمية 
اخلطاب  مر هبا  التي  التحوالت  ما  الرئييس:  السؤال  اإلجابة عن  الباحث  متتالية. حياول 
السلفي لدي اجلامعات اإلسالمية يف كردستان العراق، وما طبيعة هذه التحوالت؟ ويتبع 
األسباب  وحيلل  األحداث  يتتبع  حيث  والتحلييل؛  التارخيي  املنهجني  البحث  يف  الباحث 
والعوامل املؤثرة يف بروز األفكار السلفية وحتوالهتا وطبيعتها لدى تلك اجلامعات، توخًيا 

للوصول إىل نتائج وانعكاسات هذه التحوالت عىل عمل اجلامعات اجلهادية.

1  عضو اهليئة التأسيسية، ومدير قسم الدراسات اإلسالمية يف مركز كردستان لدراسة الرصاع واألزمات.
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التكفري، اجلهاد، دار الكفر ودار اإلسالم(  إن موضوعات )احلاكمّية، الوالء والرباء، 
للتيار  الفكرّية  املبادئ  من  جزًءا  املسائل  هذه  وتعد  السلفّيني،  لدى  الكثري  اجلدل  أثارت 
السلفّي، والتي تظهر بوضوح يف خطاب اجلامعات اإلسالمّية. لذا حاولنا يف هذا البحث 

عرض هذه املواضيع من املنهج والتصور هلذه اجلامعات يف مراحل نضاهلم املختلفة. 

تعريف املفاهيم

لتحديد إطار البحث وتعريف القارئ باملفاهيم املستخدمة يف هذا البحث، نلقي الضوء 
هنا باختصار عىل املفاهيم الرئيسة

1- السلفيّة

ال يوجد حّتى اآلن تعريف حمدد ملفهوم السلفّية بحيث يكون موضع قبول لدى اجلميع. 
التي تعرّب عن مفهوم السلفّية،  املبادئ والسامت  الباحثني واملختصني خمتلفون عىل  كام إن 
وهلذا نأخذ هنا تعريًفا واحًدا ونجعله إطاًرا ومداًرا الستخدام هذا املفهوم يف بحثنا هذا. 
السلفّية، بشكل عام، منهج وتصور يرى أّن التلقي والفهم والتفسري لإلسالم جيب أن يكون 
عىل طريقة السلف )عرص النبّي عليه السالم والصحابة والتابعني(، وبناًء عىل هذا التصور 
فإّن السلفّية ليست خاصة ومقّيدة بمرحلة تارخيّية، بل متتّد إىل العرص احلارض ومتعلّقة بفهم 

اإلسالم كام فهمه السلف الصالح1.

2- الخطاب السلفّي

املقصود باخلطاب السلفي النظر والتصور إىل النصوص الدينية والواقع، حيث ُتستخدم 
فيه العديد من املفاهيم واألدوات، وُتعرّب عنه بعّدة سلوكيات وأساليب للتعامل، ويسند 

ذلك التصور إىل السلف الصالح.

1 أمحد سامل وعمرو بسيوين، ما بعد السلفية: قراءة نقدية يف اخلطاب السلفي املعارص )بريوت: مركز نامء 
للبحوث والدراسات، 2015(، ص29.
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3- الجماعات الجهادية يف كردستان العراق

نقصد باجلامعات اجلهادية يف هذا البحث تلك اجلامعات اإلسالمية التي جتعل اجلهاد 
جزًءا من رؤياها واسرتاتيجية عملها يف املنهج والنظام الداخيل للحزب، ومتارسه يف الواقع 
أو تنوي ممارسته يف املستقبل، وحدود عمل هذه اجلامعات اجلغرافية هي كردستان العراق.

بدايات ظهور الفكر السلفي يف كردستان العراق

أول اجتاه سلفّي ظهر يف كردستان العراق هو السلفّية العلمية1، وظهر هذا االجتاه يف 
البداية عىل يد املال محدي عبد املجيد السلفي، الذي درس يف سوريا، وبدأ يف املنتصف الثاين 
من سبعينيات القرن املايض بنرش الفكر السلفي يف كردستان العراق، وكانت له عالقة مع 
أّي طالب كردي بجامعة اإلمام حممد بن  قبول  يتّم  السلفّية يف اخلارج، بحيث ال  املراكز 

سعود اإلسالمية يف السعودّية إال بتأييد من املال محدي2.

القرن  السليامنّية يف أواخر ثامنينيات  السلفّي يف  التيار  الثانية لظهور هذا  كانت املحطة 
املايض عىل يد املال عمر اجلنكنياين )چنگيانی(، وانترش الفكر السلفي يف زمانه، وله عدد 
السليامنّية  يف  السلفّيون  قام   )1991( آذار  مارس/  انتفاضة  وبعد  العلم،  طلبة  من  كبري 
من  العديد  بإثارة  كردستان  يف  املسلمني  املتدينني  مجيع  وواجهوا  موسع،  وعمل  بتحّرك 
املسائل اخلالفية واجلانبّية، ممّا أّدى إىل وقوع مشكالت ونزاعات بينهم وبني عاّمة املسلمني3.

شّدد هؤالء عىل أداء العبادات والسنن الظاهرة، ولكن يف مطلع القرن احلادي والعرشين 
خّتىل املال عمر اجلنكنياين عن هذا الفكر، وأعلن يف سلسلة مقاالت تراجعه عن كثري من املسائل 

1 ُتستخدم اآلن مصطلحات مثل: السلفّية الالحزبية، املدخلية، السطحية، لتسمية هذا النوع من السلفّية؛ 
وذلك الهتاممهم بالعلوم الرشعية والعبادات الظاهرة وحتريم وتبديع العمل احلزيب، وتبنّوا املنهج الذي 

ُيطّبقه العامل السلفي املعروف )الشيخ ربيع بن هادي املدخيل(.
وهاتنی بۆ كوردستان،  ئیسلامیی، قۆناغه كانی گه شەسە ندنی  عالایی: سه له فیگه رایی  عەبدوڵا   2

.)WWW.milletpress.com( اإلنرتنت، موقع
یا، بێ شوێنی چاپ، 2014،  ل106. 3 موختار هووشمه ند: ساڵێك له گه ڵ ئه بو زه كه ر
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التي طرحها وقتئذ باسم السلفّية، وعّد ذلك من باب انتقاد الذات ومراجعة النفس، وبنّي أّن 
هذا االجتاه السلفّي ال يالئم طبيعة املجتمع الكردي، أو أّن هذه التصورات واألفكار كانت 
تكراًرا لتجارب مناطق أخرى )خصوًصا السعودية( من دون مراعاة خصائص بيئة كردستان.

وبدأت آخر حمطات التيار السلفّي العلمي يف كردستان العراق يف مطلع القرن احلادي 
حيث  السلفّي،  اللطيف  بعبد  املعروف  مصطفى  أمحد  اللطيف  عبد  يد  عىل  والعرشين 
وفتح  املنشورات  بطبع  أتباعها  قام  إذ  واسًعا،  انتشاًرا  زمنه  يف  املدخلّية  السلفّية  انترشت 
السلفّي يف  التيار  منظري ودعاة  بني  والنزاع  ما وقع اخلالف  قناة فضائية، ولكن رسعان 
السلفّية  أّن مجاعته هي  يّدعى  منهم  كّل  إىل فرق ومجاعات صغرية،  وانقسموا  كردستان، 
احلقيقّية، حّتى وصل األمر إىل حّد جلأ فيه بعض دعاهتم إىل الشيخ ربيع بن هادي املدخيل 

يف السعودية لسحب الثقة عن عبد الطيف أمحد وبعض دعاة هذا التيار1.

نرش السلفّيون أفكارهم عرب وسائل خمتلفة، خاصة الطباعة والنرش وترمجة كتب حممد 
إلقاء  الفكر عن طريق  السعوديني، حيث رّوجوا هلذا  السلفّيني  الوهاب والعلامء  بن عبد 
املحارضات والدروس عن هذه الكتب يف املسجد وقناة النصيحة )ئامۆژگاری( الفضائية.

السلفّي،  التيار  هذا  أفكار  تأثري  حتت  نسبي،  بشكل  اإلسالمية،  اجلامعة  وقعت  وقد 
يدّرسها  التي  الكتب  قناعة هبذه األفكار، خاصة  نتيجة وجود  التأثري  وكان جزء من هذا 
السلفّيون التي أصبحت منهج التدريس يف بعض حلقات التعليم والتدريس لدى اجلامعة 
اإلسالمّية. كام أّن جزًءا آخر من التأثري وتبنّي السلفّية مرتبط بسحب وأخذ الرشعية من 

التيارات السلفّية األخرى، وعّد اجلامعة اإلسالمية نفسها بأهّنا هي السلفّية احلقيقية.

السلفّية اجلهادّية وتأثريها يف اجلماعات اجلهادّية يف كردستان

ومطلع  السبعينيات  أواخر  إىل  العراق  كردستان  يف  اجلهادّية  السلفّية  جذور  تعود 
الثامنينيات من القرن املايض ، إذ وصلت أثناء هذه املّدة أدبيات ومنشورات مجاعة اجلهاد 

1 سەرتیپ شێخانی: ڕەنگدانەوەی هزری مەدخەلی لە سەر ڕەوتی سەلەفییەت لە كوردستان، 
)www.kurdistanc.com( الإنترنت، موقع
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املرصية واجلامعات األخرى، وخطب وحمارضات عبد احلميد كشك وعبد اهلل عّزام بنسبة 

قليلة وبشكل رّسي إىل أربيل، وتّم نرشها بني عدد من شّبان هذه املدينة1 . كام أّن جميء عدد 

من العاّمل املرصيني إىل أربيل يف مطلع الثامنينيات، وهم من أصحاب فكر اجلهاد والتكفري 

قام -بحسب  التشّدد، وقد  فكر  بذور وتكوين قرشة من  تأثري كبري يف نرش  له  واهلجرة2، 

قول فاتح كريكار )كرێكار(- وقتئٍذ وحتت تأثري هذه األفكار، عدد من الشباب يف أربيل 

بالتدريب عىل استخدام األسلحة اخلفيفة3.

يونس  ووليد  كريكار،  فاتح  منهم:  األكراد  من  عدد  شارك  الثامنينيات،  منتصف  ويف 

احلركة  تشكيل  تّم  وعندما  األفغان4.  جهاد  يف  ويل  وعيل  األصل(  خبيب-الرتكامين  )أبو 

اإلسالمّية،  احلركة  داخل  شخصان  لعب   )1987( عام   العراق  كردستان  يف  اإلسالمّية 

إىل  للهجرة  األكراد  من  العديد  حتريض  يف  كبرًيا  دوًرا  الباري،  وعبد  الشهيد  عبد  ومها 

أفغانستان5. وقام املجاهدون اإلسالمّيون األكراد يف هناية الثامنينيات، كباقي املجاهدين من 

األقوام األخرى يف العامل اإلسالمّي، ببناء مكان خاص هلم يف بيشاور باسم )بيت األكراد( 

قاموا  كام  أفغانستان،  واألموال حلرب  التربعات  فيه، ومجع  األكراد  املجاهدين  الستقبال 

بالتدريب العسكري يف خميامت خوست بأفغانستان التابعة لعبد اهلل عّزام6.

احلركة اإلسالمية يف كردستان العراق واقع وأمل، اجلزء األول، من إصدارات مكتب  1 فاتح كريكار: 
اإلعالم اخلارجي، دون مكان الطبع، 1995، ص38.

2 أمحد محد أمني، اإلخوان املسلمون يف أربيل: نشأهتم وتطورهم )1946 – 1994( )أربيل، مطبعة ژيان، 
2016(، ص70.

3 فاتح كريكار: املصدر نفسه، ص38.
4 موختار هووشمه ند: هەمان سەرچاوە،، ل57.

5 حەسەن یاسین: مێژووی پێوه ندییه  نهێنییه كانی نێوان پشتیوانانی ئیسلام وقاعیده ، كەركوك، 
2006، ل17.

6 یوسف گۆران: ده ركه وتنی رێكخراوی قاعیده  له  كوردستانی عێراقدا، سلێمانی، ده زگای چاپ 
وپه خشی حه مدی، 2009، ل16.
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أخرى  حمطة  اإلسالمية،  باحلركة  والتحاقه  باكستان  من  كريكار  فاتح  عودة  أصبحت 
النتشار الفكر اجلهادي السلفّي يف كردستان، حيث التحق رسميًّا باحلركة اإلسالمّية عام 
)1989(، وصار عضًوا بمجلس الشورى للحزب، وحّدد حسب قوله عدًدا من الكتب-
أتى ببعضها من باكستان معه-لتكون منهًجا لتطوير وتكوين األعضاء واملجاهدين، وهبذا 
يمّر زمن  باالنتشار واالزدياد1. مل  تيار سلفّي داخل احلركة وبدأ  وبعد عام ونصف ظهر 
طويل حتى وقع اخلالف بني كريكار وقيادات احلركة، وأّدى اخلالف والنزاع إىل انفصال 
فاتح كريكار من احلركة وإعالنه حزًبا جديًدا باسم )اجلامعة اإلسالمّية يف كردستان العراق( 
يف )1990/11/5(، وبعد انتفاضة مارس/ آذار )1991( قامت اجلامعة بتأسيس مقّرات 
يف خليفان وحاجی اومران، ثّم بعد زمن ألغيت هذه اجلامعة ورجع أصحاهبا إىل صفوف 

احلركة اإلسالمّية2.

فكر سلفّي جهادّي، جتىّل  كان صاحب  اجلامعة،  كريكار، مؤّسس  فاتح  أّن  وبناًء عىل 
هذا الفكر والتصور يف الربنامج والنظام الداخيل للحزب، حيث ورد يف املادة الرابعة من 
البيان  منهج  البداية  يف  ويتخذ  اجلهادية،  الرتبية  عىل  كوادره  ُيريب  احلزب:  هذا  تصورات 
الرمحة  العقيدة،  يف  )التوحيد  الرتبوّي  املثلث  أساس  عىل  للجهاد  اإلعداد  ثّم  واإلفهام، 

والشفقة يف التعامل، الغلظة والشّدة يف املواجهة(3.

تنظياًم  خۆشناو(  )پريداود  خوشناو  بريداود  أمني  املال  أّسس  الثامنينيات،  مطلع  ويف 
املوصل  إىل  نشاطهم  ووصل  جهادّية4،  بروح  أعضاءه  التنظيم  هذا  ُيريّب  أربيل،  يف  ا  رّسيًّ

1  فاتح كريكار، احللقة املفقودة بني ابن الدن وصدام حسني )لندن، الدار األندلسية، 2004(، ص198.
2 ئیدریس سیوەیلی: ره وتی ئیسلامیی له  باشووری كوردستان 1946 – 1991، تویژینه وه یه كی مێژوویی 

له  كار وچالاكیی پارت وكۆمه ڵه  ئیسلامییه كان، سلێمانی، چاپی دووەم، 2009، ل160- 161.

3 ئیدریس سیوەیلی: رەوتی ئیسلامیی له  باشووری كوردستان، ل269.

4 امني بريداود خوشناو، القواعد األساسية يف اإلسالم )أربيل، من مطبوعات مجاعة اجلهاد اإلسالمي يف 
كردستان، 1995(، ص6. 
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آذار )1991( أعلنوا عن حزب جديد باسم )مجاعة  انتفاضة مارس/  والسليامنية، وبعد 
اجلهاد اإلسالمّي يف كردستان العراق( وفتحوا مقّرات له يف خليفان وجومان وحجران1.

كان هدف مجاعة اجلهاد -كام أعلنوه-القيام باجلهاد حسب مراحله: الدعوة، والتبليغ، 
والرتبية، والتعليم، واإلعداد العسكري وتطبيق حكم الرشيعة عىل األرض2. وُيعدُّ تطبيق 
حكم الرشيعة بني الناس إحدى أهداف مجاعة اجلهاد العليا3. كام اعتقدوا بخروج أي دولة 

أو حزب أو طرف من دائرة اإلسالم إذا مل حيكم برشيعة اإلسالم4.

وبخصوص اخلالفة اإلسالمّية، رأت مجاعة اجلهاد أّنه جيب عىل املسلمني العمل والسعي 
إلعادهتا كام كانت هلم يف السابق، حيث سيطرت عىل قارات ثالث )آسيا، إفريقيا، أوروبا( 
ملّدة ثالثة عرش قرًنا، وأّن املسلمني أّمة واحدة، كّلهم وأراضيهم جزء من أرض اإلسالم، 

واحلدود املصطنعة بينهم من مؤامرة أعداء اإلسالم هبدف تضعيفهم وإذالهلم5.

مل يمتّد زمن نضال مجاعة اجلهاد اإلسالمّية، كحال اجلامعة اإلسالمّية، طوياًل؛ فرسعان 
ما انضّم كالمها إىل صفوف احلركة اإلسالمّية، وبعد اهلجرة اجلامعية للشعب الكردي عام 
ا يف ناحية )ديانا (، وتّم تشكيل جزء رئييس منه من أعضاء  )1991( فتح فاتح كريكار مقرًّ
التحق  نفسه  الوقت  ويف  اإلسالمّية،  احلركة  إىل صفوف  انضّموا  الذين  السابقني  احلزبني 
هبم بعض السلفينّي يف كرميان بزعامة دلشاد كرميانی )دڵشاد گەرميانی(، وأصبح مقّر 
)ديانا( مركًزا رئيسيًّا للتدريب العسكرّي للحركة اإلسالمّية وتنمية الفكر السلفّي اجلهادّي، 

وجعلوا كتاب العمدة يف إعداد العدة املنهج واألساس النظري للمعسكر 6.

1 ئیدریس سیوەیلی ره وتی ئیسلامیی له  باشووری كوردستان، ل158.

2 امین پیرداود خوشناو، المصدر السابق، ص7.

3 املصدر نفسه، ص9.
4 املصدر نفسه، ص75.

5 املصدر نفسه، ص120-119.
6 موختار هووشمەند: هەمان سەرچاوە، ل107- 108.
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 ،)1994( عام  اإلسالمّية  واحلركة  الكردستاين  الوطني  االحتاد  بني  احلرب  اندلعت 
وأحلقت رضًرا كبرًيا باحلركة اإلسالمّية، وأّدت نتائج احلرب إىل فشل هذا احلزب، وظهور 
الرصاع الداخيل بني األطراف املوجودة داخل احلركة، وتفيش فكر االنتقام ومراجعة النفس 
يف أذهان عدد من كوادر احلركة. ويف بداية هذه املراجعة، قام عدد من الكوادر املتوسطة 
"قوة سوران الثانية"  يف مناطق أربيل وخليفان وبالكايتي وكاللة وحاجی امران بتشكيل 
)هێزی دووی سۆران( عام )1995(، وكان تشكيل هذه القوة هبدف محاية أنفسهم من 
الرصاعات الداخلية، وتربية األعضاء بروح السلفّية اجلهادّية1. وبعد مرور سنوات تّم -بناء 
عىل فكرة أيب خبيب الرتكامين- تأسيس مركز الدراسات اإلسالمّية يف حلبجة، وأصدر هذا 
املركز جملتني شهريتني باسم )لواء الرشيعة( و)أخبار املسلمني يف العامل(، فضاًل عن إعادة 
نرش وطبع كتب ومقاالت العديد من الُكّتاب السلفينّي اجلهاديني بأعداد كبرية، باإلضافة 

إىل فتح دورات عديدة يف حلبجة وبياره. 

تعامل هذا املركز و"قوة سوران الثانية" بعيًدا عن االنتامء القومي، بحيث انضّم إليهام 
العرب من العراق وخارجه، ووّطدوا عالقاهتم مع السلفيني اجلهادينّي يف اخلارج، خاصة 
مع القاعدة واجلامعات اجلهادّية يف أفغانستان، كام بعثوا ممثليهم، عّدة مّرات، إىل أفغانستان 

للمشاركة يف دورات متنوعة هناك2.

وبمرور الزمن، ازداد فكر التشّدد والسلفّي اجلهادّي تطوًرا بني بعض أعضاء وكوادر 
احلركة اإلسالمّية، فهناك أسباب ودوافع ذاتّية وموضوعّية يف حتريك فكر التشّدد يف تلك 
املرحلة، ونتيجة لذلك أّسس )حسن صويف( مجاعة باسم )محاس( عام )1998( يف منطقة 
حلبجة، وُقتل املذكور يف حادث مريب، وناب )عمر بازياين( منابه. كام ُأّسست يف أربيل 
مجاعة باسم)التوحيد( بزعامة شخص اسمه رسباز )سەرباز( املعروف بـ)أيب بصري(، وقد 
عّرفت مجاعة التوحيد نفسها، يف منشوراهتا، بأهّنا مجاعة سلفّية جهادّية مكّونة من أشخاص 

1 هەمان سەرچاوە، ل113.

2 هەمان سەرچاوە، ل114.
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تركه وغيابه، ويعملون إلعادة  بعد  اجلهاد،  بفريضة  والقيام  التوحيد  بنرش دعوة  يقومون 
اخلالفة عىل منهاج النبوة1.

الرصاعات  وسط  واالستمرار  الثبات  من  و)محاس(  )التوحيد(  مجاعتا  تتمّكن  مل 
الداخلية املوجودة يف صفوف احلركة اإلسالمّية، وأمام ضغوط األحزاب العلامنّية، ولكن 
"قوة  إىل  انضموا  ثّم  ومن  اجلهادّي،  السلفّي  الفكر  تنمية  يف  كبرًيا  دوًرا  اجلامعتان  أّدت 

سوران الثانية"2.

حركة النهضة اإلسالمية

أعلنت حركة النهضة اإلسالمّية عن نفسها يف )1992/11/22(، بقيادة الشيخ صديق 
لنا هنا لنتحدث  املنهج وعرصية املواجهة(، وال جمال  العزيز، ورفعت شعار )سلفية  عبد 
بحسب  ولكن  الشعار،  هذا  لرفع  احلزب  هذا  دفعت  التي  األسباب  مجيع  عن  بالتفصيل 
رأي كثريين، رفع هذا الشعار من قبل حركة النهضة كان للتاميز عن اإلخوان، حيث ُوجد، 
وقتئٍذ، خالف شديد بني الطرفني، وليس عن قناعة ودراسة دقيقة للواقع، ويأيت ذلك بعد 
ولكنهم   ،)1979( عام  اإلخوان  باسم  النهضة  قيادات  به  قامت  الذي  التارخيي  النضال 

يئسوا من اإلخوان فأعلنوا هذا احلزب3.

ويف األعوام األربعة األُوىل، كان نضال هذا احلزب يف مرحلة العمل الرسّي، ويف ظل هذا 
الشعار، وّجه كثري من دعاة وخطباء هذا احلزب انتقاًدا الذًعا لالحتاد اإلسالمي الكردستايّن 
)وهو يمّثل اإلخوان يف كردستان(، وعّدوا االنفتاح والتعامل الذي سلكه االحتاد اإلسالمي 

1 "زنجیرەی بڵاوكراوەكانی كۆمەڵی یەكتاپەرستی"، ژمارە )1(، بێ مێژوو.

2 موختار هووشمەند: ل132- 133.
التنظيم وظروف تأسيس الحزب، انظر: ئیدریس سیوەیلی  المعلومات حول خلفية هذا  3 وللمزيد من 
رەوتی ئیسلامیی لە باشووری كوردستان، ل103- 111. ئیدریس سیوەیلی: بزووتنەوەی راپەڕینی 
ناوەندی  سلێمانی،  بەڵگەنامەییە،  مێژوویی  توێژینەوەیەكی   )1999  -1992( ئیسلامیی 

كوردستان بۆ توێژینەوە لە ململانی وقەیرانەكان، چاپخانەی كارۆ، 2017، ل41-15.



310 السلفية: تحوالتها ومستقبلها

تنازالً وانحراًفا عن مبادئ اإلسالم. ولكن بعد عام )1996(، ويف مرحلة العمل اجلهري 
هلذا احلزب، وقعت قياداته يف حالة االحتاد اإلسالمي نفسه، وأوقعتهم الدعوى السلفّية، 
التي تبنوها من قبل، يف مشكالٍت أجلأهتم إىل إصدار منشورات عن رشعية العمل والتعامل 
السيايّس، وجاء ذلك من منطلق أّن معظم قيادات هذا احلزب يرون بأهّنم سيتمّكنون، يف 
مّدة قصرية، من تطبيق نصوص الرشيعة يف كردستان، ولكن ظهر هلم فيام بعد أّن ذلك غري 
يسري وليس هبذه السهولة، وكّرروا جتارب االحتاد اإلسالمي نفسه يف التعامل. وبام أّن رفع 
شعار "سلفية املنهج" من قبل هذا احلزب والتعامل يف الواقع بخالف ذلك، صار موضع 
قلق وغضب من قبل بعض كوادر احلزب وتركوا صفوفه، وهبذا أصبح رفع شعار السلفّية 

يف النظام الداخيل مشكلة ومعضلة يف مرحلة من مراحل نضال هذا احلزب1.

والذي ثبت جذوره من األفكار رسيًعا يف هذا احلزب، دعوته إىل اجلهاد وتنمية روح 
اجلهاد بني أعضائه، وجتيل السلفية يف الفكر والتصور والرؤيا واملوقف واملامرسة2. كام تبلور 
تصور اجلهادّية والسلفّية يف املنهج الرتبوّي بصورة كاملة، وشّددوا عىل ذلك يف الدروس 
واملحارضات الرتبوية كخصلة وسمة ممّيزة عن باقي األحزاب األخرى، وموضع االفتخار 

واالعتزاز هلم3.

تنظر حركة النهضة إىل مسألة اجلهاد والتعامل مع اآلخرين انطالًقا من تصور سلفّي، 
ففي تصور هذا احلزب أن األصل يف التعامل بني الكفر واإلسالم هو احلرب، تدوم وتستمّر 
احلرب بصور خمتلفة، ولكن يف حالة الضعف وعدم القدرة والقّوة، جيوز اهلدنة والتحالف 

1 التغييرات التي طرأت في تصور حركة النهضة الإسلامية في تلك المرحلتين، تمّت الإشارة إليها بوضوح 
سیوەیلی:  وئیدریس  قادر  ئارام  انظر:  المعلومات  من  وللمزيد  الحزب،  هذا  ومنشورات  أدبيات  في 
به ڵگه نامه كان ده دوێن )بزووتنه وه ی راپه ڕینی ئیسلامیی 1992 – 1999(، سلێمانی، چاپخانەی 

چوراچرا، 2010.

2 ئیدریس سیوەیلی بزووتنەوەی راپەڕینی ئیسلامیی، ل36.

3 جلنة إعداد املناهج حلركة النهضة اإلسالمية: املنهج الرتبوي والتثقيفي، فرتة املصاحبة، يف املنهج والبناء 
)3(، مطبعة وزارة الرتبية، د. ت.، ص36-35.
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الذي يعقد ويربط  الناجح هو  أّن احلزب  العلامنّيني كاّفة، كام يرى  والتعاقد واالّتفاق مع 

الرتبية واجلهاد مًعا، واجلهاد، يف نظر احلركة، يمّر بمراحل أربع، وهي:

اهلجرة.. 1

اإلعداد. . 2

الرباط.. 3

القتال1.. 4

كام رأوا إخراج احلكم من أيدي الطغاة والبغاة وتسليمه للمؤمنني باهلل ورسوله، وتبنوا 

فكرة تقسيم العامل إىل دار الكفر ودار اإلسالم، واملقصود بدار اإلسالم: كّل منطقة حيكمها 

اإلسالم، ودار الكفر تشمل كّل منطقة ال حيكمها اإلسالم2.

أّما بخصوص كيفية الوصول إىل السلطة، تؤمن حركة النهضة بوجود أساليب خمتلفة 

للوصول إىل السلطة، منها: االنتخابات والربملان، كام تعتقد بأّن األصل عدم املشاركة يف 

االنتخابات وعدم االعتامد عليها، إال يف حالة الرضورة ووجود عرقلة أمام الدعوة وسّد 

األساليب األخرى، واملشاركة حينئٍذ تكون برشوط وتتخذ كأسلوب تكتيكي ملرحلة من 

أّن أحسن  احلركة  كّلها3. وترى  للمراحل  اسرتاتيجيًّا  أسلوًبا  يمكن جعلها  املراحل، وال 

نظام هو اخلالفة املقرونة بالشورى، حيث يعيش املسلمون يف ظّلها حياة آمنة مطمئنة، وقد 

كمعظم  النهضة،  حركة  وتنظر  للحزب4.  الداخيل  النظام  يف  األهداف  ضمن  ذلك  ُثّبت 

1 ئیدریس سیوەیلی: بزووتنەوەی راپەڕینی ئیسلامیی، ل181- 187.

2 هەمان سەرچاوە، ل191.

3 هەمان سەرچاوە، ل194. 

4 بەرنامەو پێڕەوی ناوخۆی بزوتنەوەی راپەڕینی ئیسلامی، پەسەندكراوی كۆنگرەی یەكەم، بێ 
شوێنی چاپ، ل3.
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األحزاب السلفّية، برؤية ونظرة ضيقة إىل الديمقراطية، وترى أّن الديمقراطية تعني حكم 
الشعب للشعب، وُعّد ذلك من الكفر واملخالفة لإلسالم1.

نظًرا إىل ما ذكر من قبل، يتضح لنا أّن الفكر السلفّي اجلهادّي ترك أثًرا كبرًيا، يف تسعينيات 
القرن العرشين، عىل تصور ورؤيا ومسرية األحزاب اإلسالمّية اجلهادّية يف كردستان العراق 

بحيث بقيت تأثرياته يف املراحل األخرى للتيار اإلسالمي.

تراجع السلفّية اجلهادّية وممارسة النضال املدين

توحدت، يف أغسطس/ آب 1999، كّل من حركة النهضة اإلسالمّية واحلركة اإلسالمّية 
يف كردستان/ العراق، وأعلنتا حزًبا جديًدا باسم )حركة الوحدة اإلسالمّية يف كردستان/ 
ُيعمر طوياًل، فرسعان ما تفّكك احلزب بسبب املشكالت واخلالفات  العراق(، ولكنه مل 
الداخلّية، ويف هذه الفرتة أيًضا احتفظ السلفّيون اجلهادّيون، املجتمعون بالدرجة األوىل يف 
"قوة سوران الثانية"، بأنفسهم وابتعدوا عن اخلالفات الداخلّية، وانشغلوا بتقوية موقعهم 
شبكة  وتشكيل  والرتبية،  العسكري  واإلعداد  التدريب  طريق  عن  وذلك  وإمكاناهتم، 

عالقات يف الداخل واخلارج مع الشخصيات واجلامعات اجلهادية كالقاعدة. 

جديد  حزب  بإعالن   ،)2001/5/30( يف  الوحدة،  حركة  قيادات  معظم  قام  وقد 
باسم )اجلامعة اإلسالمّية يف كردستان/ العراق( بزعامة عيل بابري )باپري(، كام قامت مجاعة 
"قوة سوران الثانية" يف حركة الوحدة املتفّككة مع عدد من السلفّيني اجلهادّيني اآلخرين 
يف يوم )2001/9/1( بتأسيس )جند اإلسالم يف كردستان( بزعامة أيب عبد اهلل الشافعي، 
ومن ثّم انضّم فاتح كريكار يف )2001/12/10( إىل جند اإلسالم وغرّيوا اسم احلزب 
إىل )أنصار اإلسالم يف كردستان(، وصار فاتح كريكار أمرًيا للجامعة. كام قام آخرون من 
قيادات حركة الوحدة بزعامة املال عيل عبد العزيز بإعالن )احلركة اإلسالمّية يف كردستان/ 
العراق( جمّدًدا يف )2001/12/9(، وعّرفوا أنفسهم كامتداد للحركة اإلسالمّية املوجودة 

1 ئیدریس سیوەیلی: بزووتنەوەی راپەڕين، ل201.
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تّم تأسيس ثالثة أحزاب إسالمّية جهادّية عىل أنقاض  قبل حركة الوحدة. وهبذا الشكل 
حركة الوحدة اإلسالمية، ومن ضمن هذه األحزاب الثالثة، يمّثل "جند اإلسالم"، املسّمى 

فيام بعد "أنصار اإلسالم"، تيار السلفّية اجلهادية.

تعامل جند اإلسالم، وبعدهم أنصار اإلسالم، كإمارة إسالمّية يف املناطق التي كانت 
حتت سيطرهتم، وكانوا عىل عالقة متينة مع القاعدة والسلفينّي اجلهادّيني يف العامل، وأصبحت 
القادر عبد العزيز، وعبد املنعم مصطفى حليمة )أبو بصري(، وقادة  أفكار ونظريات عبد 
السلفّية اجلهادّية مصدًرا ملهاًم لفكر هذا التنظيم، ومارسوا اإلسالم بأشّد وأعنف األفكار 
مجاعة  من  إخواننا  مع  بالتعاون  "نعلن،  اإلسالم:  جند  إعالن  بيان  يف  ورد  والتصورات. 
التوحيد، تأسيس جند اإلسالم عىل عقيدة ومنهج أهل السنّة واجلامعة، وطريقنا هو الدعوة 
إىل دين اهلل واجلهاد يف سبيله، وغايتنا رضوان اهلل تعاىل، وهدفنا القيام بواجب األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر وتطبيق رشيعة اهلل عىل األرض، وإخراج قوى الكفر والعدوان مجيًعا ومن 
ست هذه  "ُأسِّ الداخيل جلند اإلسالم:  النظام  املباركة"1. وجاء يف  هذه األرض اإلسالمّية 
واللون  والشعب  للوطن  قيمة  فال  اهلل،  سبيل  يف  واجلهاد  اإلسالم  دين  لنرصة  املجموعة 

واجلنس، فاملسلمون كّلهم أّمة واحدة"2.

التي  املناطق  يف  الرشعّية  األحكام  بتطبيق  إعالنه  بداية  منذ  اإلسالم  جند  تنظيم  رشع 
أحكام  تطبيق  أجل  "من  اخلصوص:  هبذا  بيان  يف  التنظيم  أمري  أعلن  وقد  سيطرته،  حتت 
الرشيعة يف املناطق التي حتت سيطرتنا قّررنا تطبيق احلدود الرشعّية التي أمر اهلل تعاىل هبا، 
منها: القصاص، وحّد املرتّد، وجلد الزاين غري املحصن، ورجم الزاين املحصن، رجاًل أو 
امرأًة، وقطع يد السارق، وجلد شارب اخلمر... الخ، ويتم تنفيذ هذا احلكم عىل املجاهدين 
)مسلحي جند اإلسالم( وأهايل املنطقة"3. واستمر التعامل نفسه يف عهد أنصار اإلسالم، 

1 "جند اإلسالم فی كردستان"، بيان رقم )1(، 2001/9/1.
2 بەرنامەو پەیڕەوی ناوخۆی جند الإسلام لە كوردستان، بێ شوێنی چاپ، بێ ساڵی چاپ، 

ل3.

3 بيان صادر من أيب عبد اهلل الشافعي أمري مجاعة "جند اإلسالم"، بدون تاريخ.
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أعوام  منذ  اجلهادّية  السلفّية  عليها  شّددت  التي  والنظريات  لألفكار  عميل  تطبيق  وهو 
له  يتسنى  حّتى  الفرصة  وتنتظر  أعضاءها،  عليها  وُتريّب  ورؤياها،  وتصوراهتا  منهجها  يف 

ممارستها يف الواقع.

قام جند اإلسالم، ثّم أنصار اإلسالم، بجوالت حرب مع االحتاد الوطني الكردستاين، 
التنظيم حتت هجامت قوات أمريكا عام )2003(، حيث تّم قصف  وقد وقع مصري هذا 
مقّراته بالصواريخ يف هامش هجوم أمريكا عىل العراق، وأهنت تلك اهلجامت وجود هذا 
التنظيم يف املنطقة، وهبذا تفّكك أنصار اإلسالم ومل يبق عمليًّا عىل ساحة كردستان العراق، 

وكان ذلك رضبة قاسية للسلفّيني اجلهادّيني.

وتزامنًا مع هجوم قّوات أمريكا عىل أنصار اإلسالم عام )2003(، تّم قصف عدد من 
مقّرات اجلامعة اإلسالمّية، ويف ظل هذا الوضع اجلديد الذي جتىّل بسبب سقوط حكومة 
البعث وجميء قّوات أمريكا إىل العراق، حيث تطورت وانترشت سيطرة أمريكا عىل العراق، 
قّررت اجلامعة اإلسالمّية إلغاء املكتب العسكرّي، والتخيّل عن اجلهاد والنضال العسكري، 
والبدء بمامرسة العمل والنضال املديّن، وبعد ذلك ويف )2003/7/10( تّم اعتقال عيل 
بابري، أمري اجلامعة اإلسالمّية، مع عدد من قيادات هذا احلزب من قبل القّوات األمريكّية، 
وبقي أمري اجلامعة يف سجن األمريكيني ما يقارب سنتني. هذه احلوادث كّلها جعلت قيادة 
اجلامعة تقوم بإجراء تغيري جذري يف منهج وموقف وخطاب احلزب، ولو نظرنا إىل أدبيات 
ا، ونأخذ هنا نامذج من هذه  اجلامعة قبل )2003( وبعد ذلك التاريخ سنجد تغيرًيا جوهريًّ

التغيريات التي طرأت عىل هذا احلزب:

وضعت اجلامعة اإلسالمّية، فور إعالهنا عام )2001(، منهجها ونظامها الداخيل، ثّم يف 
عام )2004( جرت بعض التغيريات يف النظام الداخيل. حيث ورد اسم احلزب، يف النظام 
يف  )وجاهدوا  آية  وُحّددت  العراق(  كردستان/  يف  اإلسالمّية  بـ)اجلامعة  األول،  الداخيل 
اهلل حق جهاده1( شعاًرا للحزب، وبموجب املادة الرابعة من النظام الداخيل تشّكل شعار 

1  سورة احلج: 78.
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احلزب من دائرتني وكتابني وسالح كالشينكوف1. ولكن يف النظام الداخيل عام )2004(، 
تغرّي اسم احلزب إىل )اجلامعة اإلسالمّية الكردستانّية/ العراق( كام تغرّي شعار احلزب إىل آية 
)وما أرسلناك إال رمحة للعاملني( 2، وتشكل شعار احلزب من دائرتني وكتاب مفتوح وأشعة 

الشمس وغصن زيتون واحد3.

وُخّصصت املادة الثانية، يف النظامني الداخليني لتعريف احلزب، وقد ُعّرف يف النظام 
الداخيل لعام )2001( بأّنه "مجاعة إسالمّية شمولّية تعمل عىل منهاج أهل السنّة واجلامعة 
لتطبيق حكم اإلسالم"4. ولكن ُعّرف يف النظام الداخيل لعام )2004( بأّنه "حزب إسالمّي 
كردستايّن يسعى حلامية قيم اإلسالم العليا واملقّدسة يف املجتمع الكردي وتطبيق حّق تقرير 
تعريف  يف  اإلسالم(  حكم  )تطبيق  مسألة  تبق  مل  أنه  نرى  كام  كردستان"5.  لشعب  املصري 

احلزب، وهذا تغيري جذري طرأ عىل هذا احلزب.

وبخصوص أهداف اجلامعة اإلسالمّية، ورد يف الفقرة األوىل من املادة السابعة للنظام 
الداخيل لعام )2001(: "نجاهد ونسعى من أجل حتقيق وإعادة نظام احلكم اإلسالمّي"6. 
ولكن ورد يف الفقرة األوىل من املادة الثامنة للنظام الداخيل لعام )2004( هبذا اخلصوص: 
"نسعى لتكون رشيعة اإلسالم املصدر الوحيد للترشيع يف الدولة"7. وهذا تأكيد ملا حصل 

من التغيريات التي وردت يف تعريف احلزب املشار إليه سابًقا.

شوێنی  بێ  عێراق،  كوردستان/  لە  ئیسلامیی  كۆمەڵی  نێوخۆی  پەیڕەوی  بەرنامەو   1
چاپ، 2001، ل5-4.

2  األنبياء: 107.
شوێنی چاپ،  بێ  عێراق،  كوردستان/  ئیسلامیی  كۆمەڵی  نێوخۆی  وپێڕەوی  بەرنامە   3

2004، ل2-1.

4 بەرنامەو پەیڕەوی نێوخۆی كۆمەڵی ئیسلامیی لە كوردستان/ عێراق، ل4.

5 بەرنامە وپێڕەوی نێوخۆی كۆمەڵی ئیسلامیی كوردستان/ عێراق، ل1.

6 بەرنامەو پەیڕەوی نێوخۆی كۆمەڵی ئیسلامیی لە كوردستان/ عێراق، ل6،

7 بەرنامە وپێڕەوی نێوخۆی كۆمەڵی ئیسلامیی كوردستان/ عێراق، ل3.
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أّما عن أسلوب العمل من أجل الوصول إىل األهداف، فقد ُذكر يف املادة الثانية عرشة 
من النظام الداخيل لعام )2001(، املكّونة من ثامين فقرات، بأّن إحدى أساليب العمل هي 
الداخيل لعام )2004(  النظام  الثالثة عرشة من  املادة  اإلعداد واجلهاد1، حيث ُخّصصت 
ألسلوب العمل، وُذكرت األساليب يف مخس فقرات، ومتّت إزالة اإلعداد واجلهاد منها، 
السيايّس  النضال  سبيل  تّتخذ  اجلامعة  أّن  عىل  تنّص  منها،  بدالً  أخرى،  فقرة  وأضيفت 

واملشاركة يف العمليات االنتخابية يف جّو ديمقراطّي2. 

يقول  الديمقراطّية.  اجلامعة اإلسالمّية بخصوص  أيًضا يف تصور ورؤيا  التغيري  وطرأ 
عيل بابري، الذي كان عضو املكتب السيايّس للحركة اإلسالمّية عام )1992(، يف كتاب له 
عن الديمقراطّية: الديمقراطّية تدير وحتكم حياة اإلنسان بعيًدا عن توجيهات وتعاليم اهلل 
سبحانه وتعاىل، ومن املعلوم أّن كّل حكم ونظام غري الذي جاء من اهلل تعاىل إىل البرشّية 
من  أخرى  نظرية  أّي  بالديمقراطّية-أو  آمن  ومن  اجلاهلية.  وحكَم  الطاغوت  حكَم  ُيعّد 
إله  أْن ال  وانتقضت شهادته )أشهد  باإلسالم  له  البرش-فال صلة  التي طرحها  النظريات 
إال اهلل وأنَّ حممًدا رسوُل اهلل(3. ولكن اآلن، وهو أمري اجلامعة اإلسالمّية، تنازل عن هذا 
حلّد  فهي  وقصورها،  نواقصها  من  الرغم  "عىل  الديمقراطّية  أّن  احلزب  هذا  يرى  الرأي. 
اآلن أحسن أساليب احلكم الناجتة عن فكر البرش، إذا متّت ممارسته كام هي. والنقد الكبري 
من  إطار  أي  هلا  يكن  مل  الديمقراطّية  أّن  النظام  هذا  عىل  اإلسالمّية  اجلامعة  تأخذه  الذي 
للرشيعة  خمالًفا  كان  وإن  قانوًنا،  يصبح  الربملان  أكثرية  يقّرره  وما  واحلرام،  احلالل  ناحية 
سلمّية،  بصورة  السلطة  وتداول  االنتخابات،  مفردات  فإّن  وإال  للبرش  السليمة  والفطرة 
وكون الشعب مصدر السلطة، وتوفري احلقوق واحلّريات جلميع املواطنني باختالف أدياهنم 

1 بەرنامەو پەیڕەوی نێوخۆی كۆمەڵی ئیسلامیی لە كوردستان/ عێراق، ل11.

شوێنی  بێ  عێراق،  كوردستان/  لە  ئیسلامیی  كۆمەڵی  نێوخۆی  پەیڕەوی  بەرنامەو   2
چاپ، 2001، ل19.

3 عەلی باپیر: چارەسەری كێشەی كورد لەنێوان ئیمان وپەرلەمان دا، بێ شوێنی چاپ،، 
1992، ل40.
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ولغاهتم وقومّياهتم وانتامءاهتم السياسّية، ... الخ كّل ذلك مذكور يف نصوص القرآن والسنّة 
بوضوح ورصاحة"1.

وقد شاركت اجلامعة اإلسالمية ما بني أعوام )2005-2018( يف مجيع انتخابات جملس 
النواب العراقي، وبرملان كردستان، وجملس املحافظات، وحصلت عىل مقاعد متفاوتة، يف 
إشارة واضحة إىل حصول التغيري يف تصور اجلامعة اإلسالمية عن االنتخابات، حيث كان 
ورشعّية  بأحقّية  يعتقد  ومن  املسلم،  لإلنسان  الربملان  دخول  حرمة  سابًقا  بابري  عيل  يرى 
هذا الربملان فهو خارج عن اإلسالم وال صلة له به ويدخل دائرة الكفر بالكلّية، ولكنه يف 
حاالت االضطرار جائز بموجب قاعدة )الرضورات تبيح املحظورات(2. مع أّن عيل بابري 
نفسه شارك يف عملية االنتخابات وكان عضًوا يف جملس النواب العراقي بني أعوام )2010-
2014(، وترى اجلامعة اإلسالمية اآلن أّن "االنتخابات أنسب آلية لتداول السلطة، وتتبناها 
اجلامعة اإلسالمية كمبدأ لتنظيم وإدارة شؤون احلزب يف الداخل واخلارج، وبديل ذلك هو 

الدكتاتورية وحكم القائد الوحيد"3. 

واحلركة اإلسالمّية، كحزب جهادي يف كردستان وهي موجودة حلّد اآلن عىل الساحة، 
طرأ تغيري عىل خطاباهتا وتصوراهتا، وقد ورد يف أول نظام داخيل للحركة اإلسالمّية أّن "احلركة 
تؤمن بقانون اإلسالم واحلكم املبني عىل أساس الشورى وبموجب الرشيعة اإلسالمّية"4. 
كام جاء عن أهداف احلركة اإلسالمّية، يف الفقرة )ج( من البند الثالث للنظام الداخيل، أن 

احلركة تسعى "باجلهاد العميل لتطبيق وإقامة حكم اهلل تعاىل يف كاّفة أنحاء البالد"5.

كوردستان،  ئیسلامیی  كۆمەڵی  وسیاسیی  فیكریی  گوتاری  كوردستان:  ئیسلامیی  كۆمەڵی   1
پەسەندكراوی ئەنجومەنی سەركردایەتی، بێ شوێنی چاپ، 2014، ل12.

2 عەلی باپیر: هەمان سەرچاوە، ل 45.

3 كۆمەڵی ئیسلامیی كوردستان: گوتاری فیكریی وسیاسیی كۆمەڵی ئیسلامیی كوردستان، ل14.

4 پەیڕەوو پڕۆگرامی بزووتنەوەی ئیسلامی لە كوردستانی عێراق، چاپی سێیەم، بێ شوێنی 
چاپ، 1411هـ، ل 14.

5 هەمان سەرچاوە، ل 10.
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 )2001/12/9( يف  أخرى  مّرة  اإلسالمّية  احلركة  إعالن  تّم  قبل،  من  أرشنا  وكام 
وذلك بعد اخلالفات والنزاعات الداخلية التي بلغت الذروة يف حركة الوحدة اإلسالمّية، 
العراق  إىل  القّوات األمريكّية  العسكري منذ جميء  املكتب  وقد عّلقت احلركة اإلسالمّية 
اإلسالمّية،  كاجلامعة  احلركة،  وشاركت   ،)2003( عام  اإلسالم  أنصار  عىل  وهجومهم 
يف العملّية السياسّية يف إقليم كردستان )الربملان واحلكومة( كحزب مشارك أو معارض، 
)2016(، يف  عام  للحركة  احلادي عرش  املؤمتر  عليه يف  املصّدق  الداخيل  النظام  وجاء يف 
إطار األهداف السياسّية هلذا احلزب، أن املنتمني إليه "يعملون من أجل التداول السلمي 
"يسعون لتفعيل املزيد من دور  للسلطة عن طريق االنتخابات"1. كام ورد يف فقرة أخرى 
برملان كردستان ليلعب نّوابه دور املمّثل لكاّفة شعب كردستان، ويؤّدون واجبهم يف جماالت 

الترشيع والرقابة ومساءلة احلكومة واملؤّسسات الرسمّية"2.

طرأت  العراق  كردستان  يف  اجلهادّية  األحزاب  لدى  السلفّي  اخلطاب  أّن  نرى  كام 
العملية  يف  واملشاركة  االنفتاح  باجتاه  كانت  التغيريات  هذه  وطبيعة  كبرية،  تغيريات  عليه 
تلك األحزاب  السلفّي يوجد اآلن بني  املدين يف كردستان، فاخلطاب  السياسّية والنضال 
بصورة ضئيلة وحُيّس به كصوت ضعيف، وإذا الءمت الظروف واألوضاع يمكن أن خيتفي 

اخلطاب السلفّي كليًّا يف املراحل القادمة من نضال هذه األحزاب ذات اخللفّية اجلهادّية.

النتائج

توّصل الباحث يف هذا البحث إىل نتائج عّدة، منها: 

ظهر الفكر السلفّي يف العقدين األخريين من القرن املايض بني األحزاب اجلهادّية . 1
السلفّي اجلهادّي  الفكر  اجتاٍه جعل  يف كردستان وثبتت جذوره، وذهب ذلك يف 

هوّية وسمة لبعض األحزاب اإلسالمّية.

1 پەیڕەوی ناوخۆیی بزووتنەوەی ئیسلامیی لە كوردستان/ عێراق، پەسەندكراوی كۆنگرەی یازدە، بێ 
شوێنی چاپ، 2016، ل7.

2 هەمان سەرچاوە، ل7.
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أصبح كّل من احلزبني )جند اإلسالم( و)أنصار اإلسالم( من أشدِّ محلة اخلطاب . 2
الواقعة  املناطق  التصور عمليًّا يف  السلفّي اجلهادّي يف كردستان، وقد مارسا هذا 

حتت سيطرهتم وسلطاهنم.

السلفّي . 3 بالتيار  ومزرية  مؤّثرة  رضبة   )2003( عام  اإلسالم  أنصار  انتهاء  أحلق 
اجلهادّي، ويمكن إىل حّد كبري عّد هذا التاريخ هناية عملّية هلذا التّيار.

كّل . 4 ومواقف  وأهداف  منهج  عىل  كبري  تغيري  طرأ  فصاعًدا،   )2003( العام  من 
من اجلامعة اإلسالمّية واحلركة اإلسالمّية، كحزبني جهاديني، فهام يامرسان اآلن 
السياسّية، كباقي األحزاب  العملّية  بأسلوب مدين ويشاركان يف  السيايّس  العمل 

الكردستانية األخرى.

التغيريات التي طرأت عىل اخلطاب السلفّي، يف األعوام اخلمسة عرشة املاضية، . 5
االنفتاح،  من  املزيد  باجتاه  كانت  اإلسالمّية،  واحلركة  اإلسالمّية  اجلامعة  لدى 
والتخيّل عن اخلطاب السلفّي، فإذا الءمت الظروف فمن املحتمل كثرًيا أْن يتخىّل 
عىل  وينفتحان  املستقبل  يف  كليًّا  السلفّي  اخلطاب  عن  اجلهادّيان  احلزبان  هذان 

العلمية السياسية متاًما. 
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أثر السلفية يف الثورة السورية 

أحمد طعمة1

يرى كثري من الباحثني، ومنهم صاحب هذه الورقة البحثية، أن أثر السلفية يف الثورة 
السيايس يف سورية كارثيًّا،  الوضع  أثرها يف  أثًرا سلبيًّا، كام كان  السورية كان بشكل عام 
وأسهمت بنسختها القاعدية يف تدمري أحالم ثورة شعب خرج بشكل أساس ينشد احلرية.

قد يكون هذا التقييم األويل قاسًيا، ونحن ال ننكر أن للسلفية بعض األثر اإلجيايب يف 
نقاط مهمة، ولكن الباحث السيايس يأخذ بالنتائج ويدرس العاقبة، والسلفية يف املجمل 
أوقعت الثورة السورية يف حرج ما بعده حرج نتيجة عقليتها التي ال ترى إال نفسها، وتظن 
لنا  فأنى  نسهم يف صنعه؛  بل ومل  نصنعه ال  مل  العرص. عرص  تعيش يف عرص غري هذا  أهنا 
أن نفرض خطابنا عليه بخطاب يصلح للصحاري وال يصلح حلضارة معقدة تشكلت يف 

القرون األخرية وفق ظروف دقيقة وبحار من دماء برشية؟

مرشوع  وهو  منه،  اجلهادي  خاصة  السلفي،  التيار  أدرك  السورية  الثورة  قيام  عند 
تنظيامت  مجيع  وعىل  اإلسالمي  العامل  أرجاء  كل  عىل  وسلطانه  فكره  بسط  يريد  شمويل 

1 الرئيس األسبق حلكومة االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية.
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تياره يف  لتمكني  قد جاءته  الفرصة  أن  املسلمني1،  السيايس وخصوًصا اإلخوان  اإلسالم 
األرض، وغرس أفكاره وإحالة مرشوعه النظري إىل واقع معاش، فسعى بكل ما أويت من 
قوة إلرسال أبنائه إىل داخل سورية من خارجها، والرتويج لفكرة العسكرة، واستقطاب 
الشباب اإلسالمي املتحمس، والقضاء عىل األفكار اإلسالمية السياسية املتعددة املوجودة 

يف الساحة، مستخدًما كل األذرع للسيطرة من خالل اإلغاثة والتمويل والسالح والفكر.

ولعل ذكاء النظام السوري ودهاءه ومعرفته النظرية والعملية بالتيار السلفي، واستفادته 
من جتربته بتسهيل مرور السلفية اجلهادية إىل العراق عام 2003، رشيطة أال يعودوا، سعًيا 
إىل رضب املرشوع األمريكي نصف الديمقراطي هناك، أفاده كثرًيا عندما انطلقت الثورة 
الديمقراطي  املدين  احلراك  رضب  إىل  البداية  منذ  السوري  النظام  سعى  هلذا  السورية؛ 
احلريصني  املدنيني  الناشطني  باعتقال  فقام  اجلهادي،  السلفي  التيار  مستخدًما  السوري 
عىل ضبط الشارع سلميًّا، وإطالق رساح السجناء السلفيني املتشددين من صيدنايا وهو 
املسلمني  اإلخوان  مع  جتربته  تكرار  يف  وأمل  العسكرة،  باجتاه  سيذهبون  أهنم  سلًفا  يعلم 
عام 1980 عندما وّرطهم يف االنجراف باجتاه استخدام السالح يف مواجهته، واستطاع من 

خالل ذلك القضاء التام عليهم، وترويض املجتمع لثالثني عاًما تلت2.

كام قام النظام بالتساهل يف مراقبة احلدود، وخصوًصا لبنان، سالًحا وأفراًدا، وكذلك 
العراق وتركيا أماًل يف صبغ الثورة السورية بصبغة التطرف واإلرهاب، وأهنا ليست حركة 
مطالب شعبية، بل خمطط خارجي مرسوم بدقة، وموجه ضد تيار املامنعة الذي يدعيه النظام 

السوري وحزب اهلل وإيران3.

1  أصبح التمويل فقط ملن يطيل حليته ويقرص ثوبه، وشتان بني القدرات املالية للسلفية واإلخوان.
2  ولكن فات النظام السوري أن الثورة السورية هذه املرة ثورة شعب وليست مواجهة مع حركة سياسية 

فقط.
3  روج النظام كثرًيا ملا يسمى خطة بندر بن سلطان 2011/3/25 يف الوقت الذي كانت فيه املظاهرات 

سلمية بإطالق، وقبل أن ختطر ببال أحد فكرة العسكرة.
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قبل أن ندخل يف تفاصيل أخطاء السلفيني القاتلة التي أدت إىل الكارثة احلالية، ال بد 
لنا أن نذكر جمموعة من النقاط املهمة اإلجيابية التي أسهمت هبا السلفية إجيابيًّا يف املجتمع 

السوري إبان الثورة، وجعلت هلا القبول النسبي فرتة من الزمن:

أشياخ . 1 من  وخصوًصا  السلفية،  التمويل  شبكات  بتفعيل  السلفي  التيار  أسهم 
السلفية يف دول اخلليج، لصالح الدعم اإلغاثي واإلنساين والطبي. ورغم أن هذا 
كان خيدم أهداًفا أخرى فإنه أسهم بربط املجتمع مبارشة هبذه اجلامعات، وجعله 

يتقبل أفكارها.

أسهمت السلفية يف تصليب املوقف املجتمعي من النظام السوري، واختاذ موقف . 2
مفاصلة منه من خالل بث األفكار العقدية مع استحضار فتاوى ابن تيمية، وأن 
الدين وال خالق هلم، وأصبح  البعثيني مارقون من  العلويني هم قوم كفار، وأن 

التخلص من النظام قضية دينية عقدية، وليست ثورية وحتررية فحسب.

فيهم، وجعلهم شوكة يف . 3 والتأثري  الشباب  جلب  اهلائلة عىل  القدرة  لدهيم  كانت 
خارصة النظام، ومصدر شوكة ومنعة، وهذا مل يكن ليتحقق لوال التيار السلفي.

كان التيار السلفي املتشدد أشجع وأكثر رصامة من املعتدلني يف احلرب، وجتارب . 4
اجليش احلر خري شاهد عىل ذلك، والقاعدة تقول: كلام طالت مدة احلرب زادت 

قوة املتطرفني وشوكتهم.

ولكن يف مقابل هذه النقاط اإلجيابية التي كان يمكن أن يبنى عليها لو أن قادة السلفية 
كانوا أكثر تعقل ورمحة بأبناء الشعب السوري، وتفهاًم للوضع الدويل، ورغبة بالتشارك مع 
غريهم يف إجياد حل هلذه األزمة املستعصية لكانت السلفية رقاًم صعًبا تنال به موقًعا مهامًّ 
يف قلوب السوريني، بدالً من أن يصبح لسان حاهلم يقول أألجل هذا خرجنا يف ثورتنا؟ 

بالقطع ال.

هو  وأنه  املطلقة،  احلقيقة  يملك  من  وحده  بأنه  هنائيًّا  إيامًنا  يؤمن  السلفي  التيار  كان 
أتباعه مع  التمكني يف األرض. ولكن  الذي يستحق  الوحيد  صاحب املرشوع اإلسالمي 
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ذلك تقاتلوا فيام بينهم برصاع دام ال يليق بإخوة املنهج، كام كان من أكرب مشكالهتم أهنم 
مل تكن هلم مرجعية واحدة، ومل يقبلوا بمرجعية غريهم. كام عدوا أنفسهم مرشوًعا أمميًّا مل 

يأخذ املجتمع الدويل بعني االعتبار، ومل يروا تأثريه وال حجم تدخله املبارش وغري املبارش.

الوطني  واالئتالف  السوري  الوطني  املجلس  من  كل  يف  السوريون،  السياسيون  كان 
السوري، يرغبون بمشاركتهم يف كل من اجلسمني إلعطائهم رشعية دولية، ولكي يسهل 
 ،2013 عام  الدفاع يف  وزارة  إىل مشاركتهم يف  املؤقتة  احلكومة  الدفاع عنهم. كام سعت 
خصوًصا اجلامعتني السلفيتني أحرار الشام وجيش اإلسالم اللتني رفضتا املشاركة، ال بل 
وكان رد قائد جيش اإلسالم املرحوم الشيخ زهران علوش قاسًيا عندما قال عن أي مشاركة 
تتحدثون، يف احلكومة؟ يف وزارة الدفاع؟ واهلل لن متر هذه احلكومة إال من بني أيدينا أو 
فوق جثثنا1، ويومها قال رئيس احلكومة مسترشًفا وبشكل حزين: يؤملني القول إن املجتمع 

الدويل لن يعطينا حالًّ سياسيًّا يف سورية ورؤوس بعينها عىل قيد احلياة.

وقد بذلت املعارضة السياسية جهوًدا كبرية يف حماولة التنسيق مع الفصائل السلفية أماًل 
يف محايتها، ورغبة يف ازدياد موقف املعارضة قوة يف مفاوضات جنيف 2، ولكن كل هذه 
التي  والبيانات  الوطني  لالئتالف  املناوئة  الترصحيات  واستمرت  سدى،  ذهبت  اجلهود 
تسحب الرشعية منه، ال بل وصل األمر لبيان شديد اللهجة، أطلق عليه أصحابه تسمية 
السلفية  الفصائل  كربى  أصدرته  املفرتضة،  واحلكومة  االئتالف  حول  واحد  رقم  البيان 
 ،2013 جمتمعًة، بام يف ذلك جبهة النرصة، يف الرابع والعرشين من شهر سبتمرب/ أيلول 
وحكومته  الوطني  االئتالف  من  فيه  تتربأ  بأسبوع،  الثقة  املؤقتة  احلكومة  رئيس  نيل  بعد 
برئاسة أمحد طعمة، وأنه ال يمثلها وال تعرتف به، وأن كل ما يتم من تشكيالت يف اخلارج 
دون الرجوع إليها ال يمثلها وال تعرتف به. كام دعت هذه الفصائل يف البيان نفسه اجلهات 
العسكرية واملدنية إىل التوحد ضمن إطار إسالمي واضح ينطلق من سعة اإلسالم، ويقوم 

عىل أساس حتكيم الرشيعة وجعلها املصدر الوحيد للترشيع.

1  هذا ما قاله الشيخ السلفي زهران علوش لرئيس احلكومة املؤقتة الدكتور أمحد طعمة يف لقائهام بفندق 
رتاج إسطنبول يف شهر أكتوبر/ ترشين األول 2013.
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أما أقىص مظاهر التشدد فقد جتىل يف ميثاق أصدرته اجلبهة اإلسالمية التي جتمع كربيات 
الفصائل السلفية حتت اسم مرشوع أمة يوم 2013/11/22، املوافق لـ 18 حمرم 1435 
للهجرة. ولقد أثار هذا امليثاق كثرًيا من اللغط، ووضع عالمات استفهام كبرية ومتنوعة 
حول ماهية الدولة السورية يف املرحلة املقبلة كام يراها أصحاب مرشوع أمة. واألقسى من 
ذلك أن هذا امليثاق يعلن موت االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية، وهو 
املبادئ  نقض  مبارشة عرب  املعارضة، بصورة  أجسام  دوليًّا من  به  املعرتف  الوحيد  اجلسم 

األساسية لالئتالف، وأمهها مدنية الدولة والديمقراطية لسورية ما بعد األسد.
ونستطيع أن نلخص أهم أطروحات هذا امليثاق اإلشكايل يف النقاط اآلتية:

السلفي بكل . 1 بالشكل  يريدها أن تصطبغ  أمة،  هو ليس مرشوع نخبة بل مرشوع 
جتلياته.

هو مرشوع هيدف إىل إسقاط النظام األسدي إسقاًطا كاماًل، ومجيع خملفاته ورواسبه . 2
اجلاهلية وحموها بشكل كامل من واقع سورية. وإسقاط النظام يعني تفكيك وإهناء 
سلطاته الترشيعية والتنفيذية والقضائية مع جيشه ومؤسساته األمنية، وحماكمة من 
فيها لرشع  السيادة  تكون  إسالمية  دولة  وبناء  عادلة.  منهم حماكمة رشعية  تورط 
والدولة  واملجتمع  الفرد  لترصفات  وناظاًم  وموجًها  وحاكاًم  مرجًعا  وجل  عز  اهلل 
)أي عدم االعرتاف ببيان جنيف 1، وال باحلل السيايس القائم عىل رشعية قرارات 

جملس األمن(.

تستمد اجلبهة اإلسالمية مرشوعية وجودها من اإلسالم، وتبني تصوراهتا وأفكارها . 3
األهداف  يف  احلنيف  الرشع  مرجعيتها  رسوله،  وسنة  اهلل  لكتاب  وفًقا  ورؤيتها 
والوسائل، حتتكم إليه وتسرتشد به يف مسريها وحتركها )وهنا نرى أهنا ال تقبل حتى 

بدستور 1950، الذي أمجع كل اإلسالميني املعتدلني عىل قبوله قدياًم وحديًثا(.

جبهة . 4 من  والعدل،  والرقي  اإلسالم  دولة  املنشودة،  سورية  بناء  إلعادة  التمهيد 
شاملة هتتم بشتى جماالت احلياة، وتعمل عىل توحيد الفصائل املجاهدة يف جسم 
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واحد ومؤسسة عسكرية واحدة متكاملة. كام تعمل عىل االرتقاء باحلراك السيايس، 
وإجياد رؤية واحدة ومواقف منسجمة جتاه قضايا املجتمع. )أي إن اهلدف بوضوح 
هو إقامة الدولة اإلسالمية التي تنادي هبا احلركات اإلسالمية، وليس الدولة املدنية 
الثورة،  بداية  السلميني يف  املتظاهرين  قبل  تم رفع شعارها من  التي  الديمقراطية 

ولقي قبوالً دوليًّا ملحوًظا(.

ترى اجلبهة نفسها مرشوًعا خادًما لألمة، وتدعو إىل توحيد الفصائل واجلهود حول . 5
هدف األمة املنشود، ودحر العدو، وإقامة الدولة التي يسود فيها العدل والتقدم 
لدين  والؤهم  مسلمون،  اجلبهة  وأبناء  رشعه،  وسلطان  اإلسالم  مظلة  حتت 
لألمة  بانتامئهم  يعتزون  اهلل،  رشع  إقامة  هدفهم  اهلل،  سبيل  يف  اجلهاد  مجعهم  اهلل، 
مرشوع  فإن  االعتبار  )وهبذا  منها.  يتجزأ  ال  جزًءا  أنفسهم  ويعتربون  اإلسالمية، 
اجلبهة اإلسالمية مرشوع أممي وليس مرشوًعا وطنيًّا. وهذا ما يثري إشكاالً دوليًّا، 

ويتعارض مع كل مبادئ األمم املتحدة التي تركز عىل سيادة الدول واستقالهلا(.

بتفعيل احلراك العسكري املسلح، واحلراك املدين الذي يفرز . 6 ال تؤمن اجلبهة إال 
عن  يدافع  الذي  السيايس  واحلراك  وجمتمعهم،  املجاهدين  بني  التالحم  حالة 

قضايانا العادلة.

السيادة لغري رشع اهلل. فأي . 7 الدين أو جتعل  ال تشارك بأي عملية سياسية ختالف 
عملية سياسية ال تعرتف بأن الترشيع هو هلل وحده هي مناقضة للدين، وهي غري 
مرشوعة ال يمكن للجبهة املشاركة فيها أو االعرتاف هبا أو الركون إليها، فالدين 
بال سياسة رضب من الرهبنة املحرمة يف ديننا، والسياسة بال دين علمنة مرفوضة.

احلياة وحرصه يف طقوس، وهذا مناقض لإلسالم . 8 الدين عن  العلامنية هي فصل 
الذي ينظم شؤون الفرد واملجتمع والدولة.

)الترشيع حق للشعب( عرب مؤسساهتا . 9 تقوم عىل أساس  الديمقراطية وبرملاناهتا: 
التمثيلية.
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ا تسلطيًّا، . 10 بينام يف اإلسالم )إن احلكم إال هلل(، وهذا ال يعني أننا نريد نظاًما استبداديًّ
بل ال يصلح أمر هذه األمة إال بالشورى مبدًأ وتطبيًقا.

الناس، وهو . 11 الدولة املدنية: وصف غري حمدد الداللة درج عىل ألسنة الكثري من 
اصطالح مرفوض ملا يسببه من تضليل وإضاعة حقوق.

تسعى اجلبهة اإلسالمية ألن ينال اإلخوة األكراد حقوقهم يف ظل حكم إسالمي. . 12
)ولكن السؤال هل يقبل هبذا األكراد؟(

لن . 13 إننا  أي  ومشكور.  مقدر  وجهادهم  اجلهاد  يف  نارصونا  إخوة  هم  املهاجرون 
نتخىل عنهم حتت أي ظرف من الظروف.

والدينية . 14 العرقية  األقليات  من  متنوًعا  نسيًجا  السوري  الرتاب  يضم  األقليات: 
تقاسمته مع املسلمني ملئات السنني يف ظل الرشيعة الغراء التي صانت حقوقها1.

 .2 إىل مفاوضات جنيف  الذهاب  2013/11/22، وقبل  املتشدد يف  امليثاق  جاء هذا 
ونستطيع أن نقول إن هذا امليثاق تسبب كثرًيا يف تغيري وجهة نظر املجتمع الدويل جتاه الثورة 
السورية، وتشكل قناعات لديه أن البديل املطروح ال يناسب املجتمع الدويل، وال يمكن قبوله 

أو احتواؤه، وربام كان أخطر من بقاء النظام السوري يف السلطة رغم كل جرائمه الفظيعة.

بقوا عىل هذه الصورة، فقد ظهرت مراجعات  السلفيني فنقول إهنم  نريد أن نظلم  ال 
يف حركة أحرار الشام، ومنها مراجعات أيب يزن الشامي وحسان العبود وحممد أيمن أبو 
التوت. وينبغي أن نلحظ الفرق بني وثيقة ميثاق اجلبهة اإلسالمية وميثاق الرشف الثوري 
أن  ينبغي  ال  كام  شعب.  ثورة  بيان  ثم  به،  للرتحيب  بياًنا  املؤقتة  احلكومة  أصدرت  الذي 
نغفل عن حتوالت جبهة النرصة: من خطاب ال يأخذ بالواقع وال يأخذ بالسياسة إىل حالة 

براغامتية يصعب عىل البعض تصديقها.

1  ما بني األقواس يف النقاط أعاله تعليقات للدكتور أمحد طعمة )املحرر(.
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نعم لقد حتولت جبهة النرصة إىل فتح الشام، وختلت عن تنظيم القاعدة. ثم حتولت إىل 
مكون جديد مشاركة مع غريها باسم هيئة حترير الشام. وتغري العلم من علم أسود عليه 
االسم باللون األبيض يف جبهة النرصة إىل علم أبيض والكتابة باألسود يف فتح الشام إىل 

علم هيئة حترير الشام علم أبيض وكتابة باألخرض املزخرف.

العبارات  حتى  يفرضونه.  وال  للنقاب  ويدعون  املدخنني  عن  يتجاوزون  وأصبحوا 
أحرار  يتهمون هبا  إدلب  املنترشة يف مدينة  العرص(  والديمقراطية طاغوت  )العلامنية كفر 
الشام أهنم هم من وضعها، وأن عىل املتتبع أن ينظر إىل عبارات باب اهلوى، وكلها عبارات 

إنسانية وليست أيديولوجية. 

ربام لو كان يف الثورة السورية متسع لسنوات أخرى لغريوا أكثر، ولكن هل فات األوان 
ا وغري  وقيض األمر واختذ القرار بإهناء هذه الظاهرة بالكامل؟ وهل هذا التغيري البطيء جدًّ

امللحوظ، إال للمتفحص الباحث، مل يعد جمدًيا؟ 

بإبعاد  الدويل  التغيري قد بدأ بعد أن اختذ قرار من قبل املجتمع  اخلوف كل اخلوف أن 
اإلسالم السيايس هنائيًّا عن املشاركة يف العمل السيايس، والسكوت عن بقاء أنظمة مستبدة 

أهلكت احلرث والنسل ألن البديل من وجهة نظر غربية أدهى وأمر. 

عىل السلفية مراجعة نفسها ومراجعة األصول واألسس التي قامت عليها، وبدون هذا 
لن يتغري الفكر السلفي، وسيبقى معضلة يصعب حلها يف العرص احلديث، وسورية خري 

شاهد عىل ذلك.



لفيَّة يف سورية من 1885 إىل 1963م حتوُّالت السَّ

رغداء زيدان1

ملخص 

ة. ففي  الت الفتة ومهمَّ لفيَّة يف سورية هناية القرن التَّاسع عرش امليالدي حتوُّ شهدت السَّ
ا بعد أن استوىل  ا وحضاريًّ غبة يف إصالح املجتمع فكريًّ حني كان اهلدف األكرب لرموزها الرَّ
املعتقدات والعلوم وأنظمة  يئة  السَّ بتبعاته  ة، وشمل  العامَّ احلياة  التَّخلُّف واالستبداد عىل 
ة اإلسالميَّة، وإثبات مرونة وصالح  احلكم؛ وجدت نفسها أمام حتدي املحافظة عىل اهلويَّ
الفرنسيِّني من  ن  بعد متكُّ ة  ، خاصَّ والتَّحرضُّ املدنيَّة  دين  وأنَّه  لكلِّ زمان ومكان،  اإلسالم 

احتالل البالد، وما جاء معهم من مظاهر تغريبيَّة. 

تاريخ  رسمت  عديدة  سلفيَّة  شخصيَّات  برزت  1946م  عام  سورية  استقالل  ومع 
ين  د نارص الدِّ يخ حممَّ ة. ثمَّ ظهرت مدرسة الشَّ سورية احلديث بمشاركتها يف احلياة العامَّ
نَّة، سعًيا  السُّ بالعلم وحتقيق  يايس، وانشغاهلا  السِّ العمل  ببعدها عن  تي متيَّزت  الَّ األلباين، 
واملعامالت  األخالق  يف  تعاليمه  وامتثال  لفهمه  ة  لألمَّ وتقديمه  حيح  الصَّ ين  الدِّ لبيان 

واملعتقدات.

1  باحثة وكاتبة سورية، دكتوراه يف الدراسات اإلسالمية.
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مصطلحات الدراسة وحدودها

لفيَّة السَّ

بالكتاب  ك  التَّمسُّ من  بإحسان  تبعهم  ومن  حابة  الصَّ عليه  كان  الَّذي  املنهج  لفيَّة  السَّ

نَّة، وتقديمهام عىل ما سوامها، والعمل هبام عىل مقتىض فهمهم1. والسُّ

فهم  مقتىض  والعمل هبام عىل  وتقديمهام،  نَّة  والسُّ بالكتاب  ك  التمسُّ مرتكزاهتا:  وأهم 

الح، ونبذ اخلرافات والبدع، وطلب العلم والتَّحقق من النقول. لف الصَّ السَّ

ام بالد الشَّ

قيِّ للبحر األبيض  احل الرشَّ ام يمتد عىل طول السَّ يف العهد العثامين كان إقليم بالد الشَّ

ام  افدين2. لكن يف الوقت احلايل تقترص تسمية بالد الشَّ ط إىل حدود بالد ما بني الرَّ املتوسِّ

عىل األردن وسورية وفلسطني ولبنان.

سورية

ورشًقا  تركيا،  شامل  ه  حيدُّ آسيا؛  غرب  يف  ويقع  دمشق،  مدينة  عاصمته  الَّذي  القطر 

ط. ُأعلن استقالله  العراق، وجنوًبا األردن، وغرًبا فلسطني، ولبنان، والبحر األبيض املتوسِّ

عن فرنسا يف أبريل/نيسان 1946م3.

ياض: دار الفضيلة،  لفيُّ تعريفه تارخيه جماالته قواعده خصائصه )الرِّ 1 مفرح بن سليامن القويس، املنهج السَّ
1422هـ/2002م(، 41.

م،  ، ترمجة: طارق معرصاين )موسكو: دار التَّقدُّ 2  قسطنطني بازييل، سورية وفلسطني حتت احلكم العثامينِّ
1989م(، 32. 

2012م(،  النَّهار،  دار  )بريوت:   2011 صيف  إىل  االنتداب  من  املعارص  سورية  تاريخ  ديب،  كامل    3
41ـ42.
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حدود الدراسة

راسة يبدأ من عام 1885م، وهو العام الَّذي انتهى فيه مؤمتر برلني الثاين،  منّي للدِّ احلدُّ الزَّ
مت نفوذها عىل  وتقاسمت بموجبه الدول األوروبية نفوذها عىل مناطق إفريقيا، بعد أن قسَّ
ل عام 1878م1، وكان يف هذا مؤرش واضح عىل مدى  مناطق البلقان يف مؤمتر برلني األوَّ
تي  ولة العثامنيَّة يف تلك املناطق، وهو مؤرش دالٌّ عىل احلالة املزرية الَّ ضعف وتراجع نفوذ الدَّ
ل الغريّب فيها، وهذا أحد أهمِّ أسباب ظهور  التَّدخُّ ولة العثامنيَّة، ومدى  الدَّ إليها  وصلت 

لفيَّة اإلصالحيَّة يف بالد الشام. السَّ

العريب  البعث  حزب  فيه  استلم  الَّذي  العام  وهو  1963م،  عام  البحث  وينتهي 
لطة يف سورية بشكل رسميٍّ بعد انقالب 8 مارس/آذار 1963م2، ذلك  االشرتاكي السُّ
حكم  بعد  سورية  يف  واالجتامعيَّة  ة  والفكريَّ ياسيَّة  السِّ احلياة  أصابت  تي  الَّ ات  التغريُّ أنَّ 

البعث كانت كبرية وواضحة.

ام لفيَّة اإلصالحيَّة يف بالد الشَّ السَّ

نتيجة  نشبت  التي  والثورات  بالفوىض  مليئة  العثامنية  للخالفة  األخرية  األيام  كانت 
الضعف والفساد وتدخل الدول الكربى التي قررت إهناء حياة الرجل املريض، فأخذت 
تتدخل يف شؤون الدولة، وحترض الشعوب عىل الثورة، وتقتطع أجزاء منها، بعد أن هزمتها 
يف ساحات القتال3. وظهرت األفكار التي تناقش أحقَية العرب يف أن تكون هلم دولة مستقلة 
حتفظ حقوقهم ولغتهم وتارخيهم، والتي تبني أن اخلالفة اإلسالمية جيب أن تكون يف العرب 

الثاين وأثره يف العالقات األوروبية-األوروبية"، مذكرة  "مؤمتر برلني  1  مروة خالدي، وسهيلة برياين، 
لنيل درجة املاجستري يف التاريخ املعارص )جامعة العريب التبيس، تبسة، 2016(.

2  غازي التوبة، "البعث يف سورية الواقع واألسباب"، موقع اجلزيرة، عىل الرابط:
 goo.gl/nZ5ZoN.

 ،)1991  /1411 العرب احلديث واملعارص )دمشق: منشورات جامعة دمشق،  تاريخ  بَّاغ،  الصَّ ليىل   3
.235
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وحدهم دون سواهم ألهنم أهل الرسالة، مستندًة إىل أساس فقهي يف الرشيعة اإلسالمية1. 
دمشق  العربية  القوات  بدخول  وُتوجت  مكة،  يف  1916م  عام  يف  الثورة  قامت  وبالفعل 

يف30 أيلول/سبتمرب 1918م2.

أصوهلا  إىل  بالرشيعة  والرجوع  الديني،  "اإلصالح  إىل  تدعو  حركات  قيام  ومع 

وقواعدها، وإزالة ما ُأدخل إليها يف عهود الظالم واالنحطاط من بدع وأكاذيب، مناهضة 

الغربية  التحديات  "إىل مواجهة  توسع هذا اإلصالح، ودعا  مناقضة لإلسالم"3؛  للعقل، 

ا  للمسلمني بالعودة إىل مصادر الرَشيعة األصيلة من قرآن وسنة، وإىل إحياء اإلسالم فكريًّ

وسياسيًّا، ونبذ اجلهل واجلمود والتزمت"4. 

-1849[ عبده  حممد  وتلميذه  ]1838ـ1897م[،  األفغاين  الدين  مجال  ظهور  ومع 

وإحياء  الصحيح،  الدين  إىل  والعودة  باإلصالح  املطالبة  األصوات  ارتفعت  1905م[ 

التلميذ  ]1865ـ1935م[،  رضا  رشيد  حممد  وتابع  االستبداد.  وحماربة  العريب  التاريخ 

الشامي ملحمد عبده، التشديد عىل أولوية العرب، فالعودة إىل اإلسالم األويل تتضمن بال 

شك إحياًء عربيًّا.

دمشق  "حلقة  الشهرية  حلقته  الشام  يف  فكون  ]1852ـ1920م[  اجلزائري  طاهر  أما 

الفكرية، وتدعو  املشارب واملذاهب  العلامء واملثقفني من خمتلف  الكربى"، وكانت تضم 

إىل تعليم العلوم العرصية، ومدارسة تاريخ العرب وتراثهم العلمي، وآداب اللغة العربية، 

حديث  وهو  ارها..."،  فجَّ أمراء  ارها  وفجَّ أبرارها،  أمراء  أبرارها  قريش،  من  ة  "األئمَّ النَّبي:  حلديث   1
غري )بريوت: دار  اجلامع الصَّ يوطي،  السُّ محن بن الكامل  الرَّ أبو الفضل عبد  ين  الدِّ انظر: جالل  صحيح؛ 

الفكر، 1401(، 480/1.
ة قاسميَّة، احلكومة العربيَّة يف دمشق ما بني 1918ـ1920 )القاهرة: دار املعارف، 1971/1391(،  2  خرييَّ

.46
3  قدري قلعجي، الثَّورة العربيَّة الكربى )بريوت: رشكة املطبوعات للتَّوزيع والنَّرش، 1993/1413(، 9.
4  أمحد طربني، تاريخ املرشق العريبِّ املعارص )دمشق: منشورات جامعة دمشق، 1992/1412(، 373.
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والتمسك بمحاسن األخالق الدينية1. وعمل اجلزائري مع مجاعة من العلامء واملثقفني يف 
دمشق الذين دعوا مثل دعوته من أمثال مجال الدين القاسمي ]1866ـ 1914م[، وعبد 
1954م[،  اب ]1873ـ  القصَّ د كامل  تبعهم حممَّ ثم  1916م[،  البيطار ]1837ـ  الرزاق 
لفيَّة  السَّ احلركة  اد  روَّ أبرز  من  هؤالء  ويعدُّ  ]1894ـ1976م[،  البيطار  هبجة  د  وحممَّ

ام2.  اإلصالحيَّة يف بالد الشَّ

لطلب  يدعو  كان  تعليمي،  إصالحي  منهج  أنه  حينها  السلفي  التيار  يميز  ما  أهم  من 
العلم والعودة إىل أصول اإلسالم األوىل البعيدة عن اخلرافات والبدع. كام أن إيامنه بفكرة 
اإلصالح كانت تدل عىل اعرتاف ضمني بأن املجتمع املسلم حيمل يف جنباته بذور اخلري 
لكن  ودينه،  هويته  عىل  احلفاظ  مع  املتحرضة  األمم  بركب  يلحق  أن  ويمكن  واحلضارة، 
سوء اإلدارة واألحوال املرتدية مها السبب يف تأخره. فالتيار السلفي مل يكن يرمي لرسم 
جمتمع جديد متخيل، بل كان هيدف إىل إيقاظ األمة، وإدخاهلا يف ركب احلضارة. كام كان 
واخلرافات  والبدع  اجلمود  فمسألة حماربة  له،  أساًسا  والديني هدًفا  االجتامعي  اإلصالح 
كانت قضية حمورية يف كتابات رموزه وخطبهم. ورغم ذلك مل يبيحوا معاداة وال تفسيق 
من اهتم بالبدعة. وقد فصل مجال الدين القاسمي يف مسألة معاداة املبتدعني وتفسيقهم يف 

كتابه اجلرح والتعديل3.

كان لألحداث التي عصفت بالسلطنة العثامنية أثرها يف طرح مسائل اخلالفة والدولة 
وأنظمة احلكم عىل العلامء والباحثني لبيان الرأي4. فرشيد رضا كان يرى أن "الرئاسة العامة 

راسات العربيَّة العالية، 1959/1378(،  هايب، حمارضات القوميَّة العربيَّة )القاهرة: معهد الدِّ 1 مصطفى الشِّ
.59

2  توجد أسامء أخرى كثرية سريد ذكرها يف البحث، لكن آثرُت الرتكيز عىل أقوال وأعامل هؤالء كمثال 
ونموذج.

سالة، 1979/1399(، 10. سة الرِّ ين القاسمّي، اجلرح والتَّعديل )بريوت: مؤسَّ 3  مجال الدِّ
4  راجع أعداد املنار يف املجلَّدات: 23 و24. 
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هي حق األمة التي هلا أن تعزل اإلمام )اخلليفة( إذا رأت موجًبا لعزله"1. أما مجال القاسمي 
فكان يرى أن انفراد امللوك بالرأي واستبدادهم "قهقر األمة اإلسالمية، وجعلها أضعف 
األمم"2. وعندما ُأعلن الدستور العثامين سنة 1908م احتفل القاسمي به، وكتب مؤكًدا أن 

إقرار الدستور ال خيالف الرشع، بل هو مما أوجبه الدين وأمر به3.

كام أخذت قضية املرأة أبعاًدا كبرية، وبني العلامء السلفيون ما كانت عليه املرأة املسلمة 
من قوة ومشاركة، ودعا رشيد رضا إىل تعليم املرأة، وعمل عىل بيان حقوقها جاعل ذلك 

أولوية أساسية4.

السياسية  املؤسسات  يف  السلفي  التيار  رموز  انخرط  السياسية  املامرسة  خيص  وفيام 
عن  باالنفصال  ثم  أواًل،  السيايس  باإلصالح  تطالب  كانت  التي  الرسية  واجلمعيات 
السياسة كانت تفرض عىل  أن ممارسة  التأكيد  املفيد  بعد. ولعل من  فيام  العثامنية  السلطنة 
والدينية،  والعقدية  الفكرية  واملذاهب  االجتاهات  شتى  من  أشخاص  مع  التعامل  هؤالء 
بوجوب  املسلمني  "إقناع  جيب  إنه  ويقول:  واجبة،  رضورة  ذلك  يرى  رضا  رشيد  وكان 
ما  عىل  اجلميع  وتعاون  دينهم،  أهل  غري  من  معهم  يعيش  من  وبني  بينهم  املعاملة  حسن 
يرقي البالد ويرفع شأن الدولة"5. وعن طريق تأسيس اجلمعيات الرسية نظم هؤالء عملهم 
حلقة  للقاسمي  فكان  االنفصال،  وبعدها  اإلصالح  بعمليات  املطالبة  لتحريك  السيايس 
خاصة جيتمع فيها مع جمموعة من أصدقائه، يقرؤون بعض الكتب ويتدارسوهنا، وعندما 

عيَّة املتعلِّقة باخلالفة اإلسالميَّة"، جملَّة املنار، مج23، العدد 10 )ربيع  د رشيد رضا، "األحكام الرشَّ 1  حممَّ
اآلخر 1341/ديسمرب 1922(، 729.

ين القاسمي وعرصه )دمشق: مكتبة أطلس، 1965/1385(، 232. 2  ظافر القاسمّي، مجال الدِّ
3  املرجع نفسه، 231ـ233.

)بريوت: املكتب  العام  دّي  النِّساء يف اإلسالم وحظُّهن من اإلصالح املحمَّ حقوق  د رشيد رضا،  4  حممَّ
اإلسالمّي، 1984/1404(، 200.

ستور"، جملَّة املنار، مج 11، العدد 7، )رجب 1326/أغسطس  ة العثامنيَّة والدُّ د رشيد رضا، "األمَّ 5  حممَّ
.539 ،)1908
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يف  يدور  كان  ما  حول  ورفاقه  القاسمي  مع  التحقيق  تم  العثامين  للوايل  احللقة  أمر  وصل 
اجتامعاهتم، واهتموهم بمجموعة من التهم منها االجتهاد وهتديد أمن الدولة1. كام شجع 
القاسمي أخاه صالح الدين ]1887ـ1916م[ عىل إنشاء مجعية النهضة العربية مع جمموعة 
1906م، والتي عدها بعض املؤرخني للحركة القومية البذرة األوىل لنرش  من رفاقه عام 

الروح القومية يف سورية2.

ا رشيد رضا فاشرتك بتأسيس عدد من اجلمعيات الرسية املطالبة باإلصالح السيايس  أمَّ
العثامنية )1907م(. واشرتك  الشورى  منها: مجعية  العثامنية، وكان  السلطنة  واإلداري يف 
وحدة  عىل  العرب  األمراء  وحث  1913م.  العثامين  اإلدارية  الالمركزية  حزب  بتأسيس 
األمة العربية "وَجْعل جزيرهتا مركز القوة وأساس الدولة، وما يليها من األرض املقدسة 

واملباركة موطن احلضارة ومورد الثروة"3.

تي  اب إىل مجعّية "العربيَّة الفتاة"، )1909م(، الَّ د كامل القصَّ كام انضمَّ رشيد رضا وحممَّ
ل يف باريس1913م4، وطالب املؤمترون باإلصالح السيايس،  رتَّبت لعقد املؤمتر العريبِّ األوَّ

هم يف حكم الدولة الرتكية5. وإعطاء العرب حقَّ

القاسمي ورشيد رضا يف تقييم مثل  انتهجه  الَّذي  الفكري  التَّأصيل  أنَّ  ومن املالحظ 
هذه اجلمعيَّات وما تدعو إليه ينطلق من إيامهنام األكيد بأنَّ اإلسالم هو دين احلضارة، وأنَّه 
ع ومراعاة  ياسيَّة احلديثة، وأنَّ االجتهاد ممكن يف حدود الرشَّ ال يتعارض مع األشكال السِّ

األحوال واملصالح.

ين القاسمّي وعرصه، مصدر سابق، 69-48. ، مجال الدِّ 1  ظافر القاسميِّ
اد اليقظة القوميَّة"، يف البحث التَّارخيي، 3 )1984/1404(، 31. ياموّي، "مع روَّ 2  سهيلة ياسني الرِّ

م 1353/ د رشيد رضا، "جزيرة العرب والوحدة العربيَّة"، جملَّة املنار، مج 34، العدد 1، )املحرَّ 3  حممَّ
مايو 1934(، 39.

4  سهيلة ياسني الّرياموي، "مع رواد اليقظة القومّية"، 38.
العلم  دار  )بريوت:  عبَّاس  وإحسان  األسد  ين  الدِّ نارص  ترمجة:  العرب،  يقظة  أنطونيوس،  جورج   5

للماليني، 1962(، 192.



338 السلفية: تحوالتها ومستقبلها

ويف الثورة العربية الكربى 1916م اشرتك القاسمي ورشيد رضا والقصاب يف الثورة 

وأيدوها. إال أنه من املهم اإلشارة إىل أن تأييدهم مل يكن قوميًّا ضيًقا، بل كان يسعى إلعادة 

جمد العرب باعتبارهم محلة رسالة اإلسالم األولني واألحق بقيادة العامل اإلسالمي.

ويف املؤمتر السوري األول الذي ُعقد يف أواخر يونيو/حزيران 1919 يف دمشق، للتعبري 

عن رغبات أبناء بالد الشام بصورة مجاعية، كان رشيد رضا رئيًسا للمؤمتر الذي شكل جلنة 

شكل  مسألة  طرح  االستقالل  موضوع  واستتبع  املأمولة،  السورية  للدولة  دستور  لوضع 

الناس  فيه  يتساوى  ديمقراطيًّا،  نيابيًّا  يكون  أن  عىل  ملكيًّا،  يكون  أن  اقرتاح  فتم  احلكم، 

يف احلقوق والواجبات عىل اختالف املذاهب واألديان وامليول1. ومما ناقشه املؤمتر وأقره 

الدولة،  َعلامنية  امللك2، ومسألة  أدائها، وتقييد سلطة  اعتامد احلكومة والرقابة عىل  مسألة 

ورضورة وجود وزير ديني أو إسالمي للحكومة )شيخ إسالم(، أو وزير لألمور الرشعية 

أم ال؟3 كذلك تم مناقشة موضوع إرشاك املرأة يف احلياة السياسية عن طريق تقرير حقها يف 

االنتخاب4، كام تم طرح موضوع احلريات الشخصية5.

واآلثار،  للتَّاريخ  الفلسطينيَّة  اجلمعيَّة  )دمشق:  فيصل(  )حقبة  فلسطينيَّة  عام  مائة  دروزة،  ة  عزَّ د  حممَّ   1
.104 ،)1986

ة الثَّانية 11"، جملَّة املنار، مج 23، العدد 5، )رمضان 1340هـ/ وريَّ حلة السُّ د رشيد رضا، "الرِّ 2  حممَّ
مايو 1922م(، 392.

م  )املحرَّ  ،1 العدد   ،34 مج  املنار،  جملَّة   ،"6 ووفاته  بحياته  العربة  فيصل  "امللك  رضا،  رشيد  د  حممَّ   3
1353هـ/مايو 1934م(، 70.

فيها  ناقش  تي  الَّ املؤمتر  جلسة  حمرض  التَّاريخ،  لها  يسجِّ خطرية  مناقشات  وري:  السُّ املؤمتر  يف  "املرأة    4
العدد  ياسات،  السِّ العريّب لألبحاث ودراسة  املركز  تبني،  املرأة يف االنتخاب"، جملَّة  األعضاء مسألة حق 

3، )شتاء 2013(، 241ـ 248.
ة الثَّانية 11"، 394. وريَّ حلة السُّ د رشيد رضا، "الرِّ 5  حممَّ
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اإلقناع  طريقة  وكانت  واخلالفات،  األحقاد  يثري  عامَّ  بالبعد  لفيُّ  السَّ اخلطاب  متيَّز 

ة ومراعاة الواقع، وما قّدمه  واملحاججة تستند إىل املشرتكات، وتستخدم لغة املصلحة العامَّ

وريِّ دليل عىل هذا1. رشيد رضا من نقاشات يف املؤمتر السُّ

اد  لفيَّ ما هو إالَّ حماولة إلهناض مهم روَّ لفيُّون عىل وعي تامٍّ بأنَّ منهجهم السَّ كام كان السَّ

ف إىل طرق االستنباط، وليس اهلدف إنشاء مذهب  تها، والتَّعرُّ العلم لُتعرف املسائل بأدلَّ

ًقا وختاصاًم2. ة تشتًُّتا وتفرُّ جديد يزيد األمَّ

لفيون بسورية واحلفاظ على اهلوية السَّ

غاية ما كان عليه السلفُيون يف سورية أهنم كانوا يطالبون بالدليل ويرفضون اخلرافات، 

والقبور،  للشيوخ  تقديسهم  بالبالد  املنترشة  الصوفية  عىل  وينكرون  لإلصالح،  ويسعون 

أو وزير  للحكومة )شيخ إسالم(،  ل رضورة وجود وزير إسالميِّ  األوَّ وري  السُّ املؤمتر  1  عندما طرح 
إسالميَّة  صفة  وجود  لرضورة  سياسيَّة  أسباًبا  م  فقدَّ رضا،  رشيد  رأي  طلبوا  ال؟  أم  عيَّة  الرشَّ لألمور 
م  رهبَّ ويعبدون  دينهم  يقتبسون  الذين  املسلمني  وإمامة  اإلسالم،  من  العرب  "مكان  ألن  وذلك  ولة  للدَّ
ة لنا، ال يمكننا  ة أدبيَّة وسياسيَّة واقتصاديَّ ون إىل بالدنا ناسكني وزائرين وكون هذا األمر قوَّ بلغتنا، وحيجُّ
ك من انتحاهلم ملنصب اخلالفة، وجعل  االستفادة منه إالَّ إذا كان حلكومتنا صفة إسالميَّة. وما استفاده الرتُّ
دين حكومتهم اإلسالم من عطف مئات املاليني من مسلمي األقطار عليهم، وانتصارهم هلم إىل اآلن، 
وكون هذا من أسباب بقاء ملكهم عىل اختالله إىل اليوم. وكون العرب يف اجلزيرة ال يمكن مجع كلمتهم، 
قه ابن خلدون من قبل، وال يمكن لسورية أن تبقى مملكة مستقلَّة  وتكوين وحدهتم إالَّ بدعوة دينيَّة، كام حقَّ
واد األعظم من العرب مسلمني يغارون  إالَّ باحتادها مع غريها من البالد العربيَّة املتَّصلة هبا. وكون السَّ
يقلبوها  أن  يوشك  اإلسالميَّة  فة  الصِّ دة من  فإذا جعلنا حكومة سورية جمرَّ وإيامًنا،  اعتقاًدا  عىل اإلسالم 
ها  ياسيَّة عن طريق تقرير حقِّ ل فرصة". وعند مناقشة موضوع إرشاك املرأة يف احلياة السِّ بدعوة دينيَّة يف أوَّ
بة، وكان مما قاله رشيد رضا يف  ة ومتشعِّ يف االنتخاب فقد تطلَّب هذا الطَّرح من احلارضين نقاشات حادَّ
نيا أساسها اعتبار املصالح، وفيام  بالدُّ املتعلِّقة  ، واألمور  النَّصُّ فة أساسها  ينيَّة الرصَّ الدِّ "إنَّ األمور  ذلك: 
د رشيد  يايسِّ املضطرب". حممَّ أي العامَّ وإىل الوضع السِّ يتعلَّق بحقوق املرأة جيب عىل املؤمتر أن ينظر إىل الرَّ
ة دروزة، مائة عام فلسطينيَّة، مصدر  د عزَّ رضا، "امللك فيصل العربة بحياته ووفاته 6"، 72. وانظر: حممَّ

وري"، مصدر سابق، 241ـ248. سابق، 112. وانظر: "املرأة يف املؤمتر السُّ
ين القاسمي وعرصه، 245. ، مجال الدِّ 2  ظافر القاسميِّ
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أن هذا  الذكر، ونحو ذلك1. غري  الترصفات األخرى كالرقص والقفز يف جملس  وبعض 
سورية  يف  فالسلفيون  اآلخرين،  العلامء  وعامة  الناس  عامة  عند  موجوًدا  يكن  مل  التمييز 
كانوا ُيسمون "وهابيني" تشهرًيا هبم، وكان أكثر مشايخ سورية يميلون للصوفية وينفرون 
من الوهابية2. لكن ال يمكن جتاوز حقيقة أن السلفيني يف الشام كانوا ينرشون كتب ابن 
الشاويش  السلفي زهري  ما ذكر  الوهاب، وبحسب  تيمية ومنهجه، ومنهج حممد بن عبد 
]1925ـ2013م[، فقد كانت كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب تصل لدمشق وتوزع عىل 

أهل العلم "وهذه الكتب كان هلا األثر الكبري يف نرش الدعوة ]السلفية[ بديار الشام"3.

هذا النفور املنترش يف سورية من الوهابية أو السلفية كانت له أسبابه التي حتتاج لبحث 
"سيايس  السبب  أن  من  رضا  رشيد  ذكره  ملا  رسيًعا  اإلشارة  يمكن  لكن  جماله،  هنا  ليس 
أن  غري  كافة،  املجتمع  أطياف  مع  السوريون  السلفيون  تعامل  فقد  ذلك  ومع  حَمْض"4. 
مظاهر  ملحاربة  السوريني  السلفيني  جهود  ووجهت  تأثريها،  هلا  كان  املتغرية  الظروف 
اإلسالمية  اهلوية  عىل  املحافظة  مسألة  وصارت  الفرنيس،  االنتداب  مع  الوافدة  التغريب 
مسألة حمورية، وبدأ ظهور اجلمعيات اإلسالمية كنتيجة طبيعية للتغريات التي طرأت عىل 

الواقع السيايس واالجتامعي والثقايف يف سورية ويف املنطقة عموًما.

أوىل تلك اجلمعيات التي نشأت ملقاومة التغريب عن طريق نرش العلم الرشعي كانت 
اجلمعية الغّراء 1343هـ/1924م، عىل يد الشيخ عيل الدقر ]1877ـ1943م[، والشيخ 

لم،  والسِّ العلم  سة  مؤسَّ )أملانيا:  واجلهاد  عوة  الدَّ يف  ومنهجه  حديد  مروان  احلمش،  اب  عدَّ  1
اجلمود  جدليَّة  سورية  تاريخ  يف  األخري  العقد  باروت،  مجال  د  حممَّ وانظر:   .122 1436هـ/2015م(، 

ياسات، 2012م(، 332-330. واإلصالح )بريوت: املركز العريب لألبحاث ودراسة السِّ
2  عيل الطَّنطاوي، رجال من التَّاريخ )مرص: دار البشري، 1418هـ/1998م(، 174/2.

لفيِّني"،  ابق بامليدان والسَّ يخ فوزان السَّ ام وعالقة الشَّ اويش، "من ذكريايت عن أهل نجد يف الشَّ 3  زهري الشَّ
نة الـ39، العدد 12901، )اجلمعة 21 شعبان(. ياض، السَّ جريدة الرِّ

ة  احلجَّ )ذو   ،8 العدد   ،24 مج  املنار،  جملَّة  فيها"،  الطَّعن  ومنشأ  الوهابيَّة  "حقيقة  رضا،  رشيد  د  حممَّ   4
اخلرمة  أو  ونجد  احلجاز  بني،  "ذات  رضا،  رشيد  د  حممَّ وانظر:   .584 1923م(،  1341هـ/أغسطس 

نة"، املنار، مج 21، العدد 5، )ذو القعدة 1337هـ/أغسطس 1919م(، 226. والوهابيَّة واملتديِّ
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املسلمني  أبناء  عىل  التغريبي  باخلطر  أحسا  اللذين  1958م[،  ]1890ـ  اخلطيب  هاشم 
الزكوات والتربعات من  الدقر جيمع  التعليم واإلرشاد1، وكان  إىل  تفتقر  التي  املناطق  يف 
دمشق2.  يف  للعمل  حوهلا  وما  حوران  من  قدموا  من  خاصة  الفقراء،  لتدريس  األغنياء 
وتوسعت الغراء وأسست مدارس متنوعة، وجاوز عدد طلبتها أربعة آالف، وتركت أثًرا 

كبرًيا يف الساحة السورية اجتامعيًّا وسياسيًّا، حتى بعد خروج الفرنسيني من سورية3.

يوليو/ 1349هـ/26  سنة  األول  ربيع  غرة  يف  فظهرت  اإلسالمية  اهلداية  مجعية  أما 
عرشين  مدة  رئاستها  1948م[  ]1887ـ  ياسني  حممود  الشيخ  توىل  وقد  1930م4.  متوز 
عاًما5، وكانت تعمل عىل نرش التعليم الديني يف سورية وتطالب بذلك. كام اهتمت بتوزيع 
املنشورات التي تعنى ببيان احلق وحماربة البدع ونرش الوعي6. واهتمت جملة الفتح التي كان 
يصدرها حمب الدين اخلطيب ]1886–1969م[، وكان من أوائل الشخصيات السورية 
بنرش  كله،  اإلسالمي  العامل  يف  التغريب  ملحاربة  منرًبا  الفتح  جملته  جعل  والذي  السلفية، 
اإلسالمية  اهلوية  عىل  للحفاظ  الداعية  ياسني،  حممود  رئيسها  ومقاالت  اجلمعية  بيانات 
ومقاومة املظاهر الوافدة. كام أن مجعية التمدن اإلسالمي التي تأسست يف 29 ذي احلجة 

الفرنيس عىل  االحتالل  بخطر  بفطرته  قر أحسَّ  الدِّ يخ  الشَّ أنَّ  العابدين  زين  د رسور  يخ حممَّ الشَّ ذكر    1
تي كانت ختلو من العلامء، فأراد حتصينهم بالعلم محاية هلم من التَّنصري، انظر: برنامج  شباب تلك املنطقة الَّ

ابط: مراجعات، احللقة األوىل، عىل الرَّ
 https://www.youtube.com/watch?v=gIfzKb9Simg.

مجادى  وريِّني،  السُّ العلامء  رابطة  اء"،  الغرَّ اجلمعيَّة  سورية:  يف  اإلسالميَّة  "اجلمعيَّات  فاعي،  الرِّ باسل    2
من  سورية  يف  اإلسالميَّة  احلركات  رايسنر،  يوهانس  وانظر:  9ـ10.   ،2013 1434هـ/مايو  اآلخرة 
يِّس، يوليو  د إبراهيم األتايس )بريوت: دار رياض الرَّ يشكيل، ترمجة حممَّ األربعينيَّات وحتَّى هناية عهد الشِّ

.119-118 ،)2005
اء"، 10 وما بعد. فاعي، "اجلمعيَّات اإلسالميَّة يف سورية: اجلمعيَّة الغرَّ 3  باسل الرِّ

12 شعبان  232، )اخلميس  العدد   ،5 نة  السَّ الفتح،  اهلداية اإلسالميَّة"، يف  التأسييس جلمعيَّة  "البيان    4
1349هـ(، 503.

فاعي، "اجلمعيَّات اإلسالميَّة يف سورية: مجعيَّة اهلداية اإلسالميَّة"، 3. 5  باسل الرِّ
ة: دار املنارة للنَّرش، 1405/ 1985م(، 49-48/2. 6  عيل الطَّنطاوي، ذكريات عيل الطَّنطاوي )جدَّ
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1353هـ/5 مايو/ أيار 1932م1 أعلنت منذ بداية تأسيسها أن هدفها حتذير "الناس من 

اإلحلاد، وأمثال هذه الضالالت واملنكرات"2.

سلفّي  الكاتب  الوزير  ]1909ـ1982م[،  العظمة  مظهر  أمحد  سيها  مؤسِّ أبرز  ومن 

ت اجلمعية بني صفوفها شخصيات سلفية سورية مشهورة كانت تتحدث  العقيدة، وضمَّ

باسم اجلمعية، وتلقي اخلطب واملحارضات فيها، كمحمد هبجة البيطار، وزهري الشاويش، 

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، وسلسلة األحاديث  ونرشت اجلمعية عن طريقه 

السلفية  "نمًطا من  األلباين3. وكانت جملة اجلمعية تعكس  الدين  للشيخ نارص  الصحيحة 

اإلصالحية ليس مألوًفا يف احلركة اإلصالحية، فمؤسسوها سلفيون تقليديون جلهة العقائد 

ا وسياسيًّا إصالحيون ديمقراطيون بكل معنى  واملنظور الديني املحض...، ولكنهم فكريًّ

الكلمة"4.

تي ُوجدت يف سورية قبل عام 1963 مجعيَّة ُأنشئت يف حلب يف  من اجلمعيَّات الكثرية الَّ

شعبان 1349هـ ديسمرب/كانون األول 1930م، وجعلت غايتها تثبيت العقائد اإلسالميَّة 

يخ  سيها الشَّ وتقويتها يف نفوس املسلمني، والعمل بأحكام الكتاب والسنَّة5. ومن أبرز مؤسِّ

تي ألقاها بمناسبة مرور 75 عاًما عىل افتتاح مجعيَّة التَّمدن  1  أمحد معاذ اخلطيب، من نص "املحارضة الَّ
ابط: اإلسالمي"، 3 يونيو/حزيران، 2007م، الرَّ

  goo.gl/dnVEoy.

2  املرجع نفسه.
ابط: اويش، احللقة 10، 2013/7/10م، الرَّ اويش، ذكريات زهري الشَّ 3  انظر: زهري الشَّ

https://www.youtube.com/watch?v=ZqP5tQwSj8g.

ل عام 1354هـ/حزيران 1935م، وكتب  ن اإلسالمي يف ربيع األوَّ ل من جملَّة التَّمدُّ 4  صدر العدد األوَّ
بسبب  1983م  متاًما  وتوقفت   ،1982 عام  حتَّى  واستمرت  الكتَّاب،  من  عة  ومتنوِّ كبرية  جمموعة  فيها 
لفيَّة  محن احلاج، "التَّمدن اإلسالمي والسَّ التَّضييق األمني الَّذي مارسه النِّظام احلاكم عليها؛ انظر: عبد الرَّ
اميَّة"، صحيفة احلياة، العدد 16388، )9/2/ 1429هـ يوافقه 16/ 2/ 2008م(، 16. اإلصالحيَّة الشَّ
 ،235 العدد  نة5،  السَّ حلب"،  يف  إسالميَّة  "مجعيَّة  بعنوان:  الفتح،  جملَّة  يف  صغري  ركن  يف  اخلرب  ُنرش    5

)اخلميس 3 رمضان 1349هـ(، 555.
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ين األلباين يف شبابه1، وذكر  د راغب الطَّباخ ]1876ـ1951م[، الَّذي أجاز نارص الدِّ حممَّ

ابن الشيخ الطباخ أن والده كان متأثًرا بكتب حممد بن عبد الوهاب وابن تيمية وغريمها دون 

مغاالة2. ومن مؤلفاته رسالة بعنوان "السياسة يف القرآن" نرشها يف جملة الفتح3، وُنرشت 

مؤخًرا مع مقدمة بعنوان "السياسة التي يريدها السلفيون"4.

وكان من مؤسيس مجعية الرب واألخالق اإلسالمية مع الطباخ تلميذه مصطفى الزرقا 

]1904ـ1999م[، الفقيه والنائب والوزير، وأشار إىل "ما كان للجمعية من نشاط واسع يف 

إقامة احلفالت باملناسبات الدينية واملوسمية... وما كان هلا من دور فعال يف االتصال بزعامء 

اإلحياء من أجل ترتيب بعض املقاومات من وراء ستار، مثل حظر اخلامرات وتسليط رجال 

عليها يفاجئوهنا ويكرسون موجوداهتا وما إىل ذلك"5.

رمضان  يف  دمشق  علامء  من  عدد  مع  العلامء  مجعية  القصاب  كامل  حممد  أسس  كام 

والفساد  اإلحلاد  ملحاربة  هتدف  وكانت  1937م،  الثاين  ترشين  1356هـ/نوفمرب/  سنة 

املسلمني  بشؤون  "االهتامم  اجلمعية  غاية  أن  عىل  األسايس  نظامها  ونص  املجتمع،  يف 

ومؤسساهتم الدينية، ورفع مستوى العلامء واملتعلمني ومجع كلمتهم، والدعوة إىل اهلل تعاىل 

يخ  تي أخذهتا من الشَّ يط رقم 038، جوابه عن سؤال: "ما هي اإلجازة الَّ 1  سلسلة اهلدى والنُّور، الرشَّ
ابط: تكم معه؟"، الرَّ د راغب الطَّبَّاخ؟ وما قصَّ حممَّ

http://www.alalbany.me/play.php?catsmktba=10016.

ة وحممد إبراهيم  تَّار أبو غدِّ بَّاخ، األنوار اجلليَّة يف خمترص األثبات احللبيَّة، حتقيق عبد السَّ د راغب الطَّ 2  حممَّ
د حييى، 15. يخ بقلم ابنه حممَّ احلسني )بريوت: دار البشائر اإلسالميَّة، 1432هـ/2011م(، ترمجة الشَّ

آل سلامن  حسن  بن  حتقيق مشهور  وأين هو؟،  هو  من  ني  الصَّ وسدُّ  القرنني  ذو  بَّاخ  الطَّ راغب  د  حممَّ   3
)الكويت: دار غراس، 1424هـ/ 2003م(، 16.

4  من تأليف مشهور بن حسن آل سليامن )الكويت: دار غراس، 2006م(، يقع يف 167 صفحة.
فاعي، "اجلمعيَّات اإلسالميَّة يف سورية: مجعيَّة الربِّ واألخالق اإلسالميَّة"، دار نارشي للنَّرش  5  باسل الرِّ

ار 2011. اإللكرتوين، 8 مايو/ أيَّ
 http://www.nashiri.net/index.php/articles/general-articles/4820--5-v15-4820



344 السلفية: تحوالتها ومستقبلها

ُعقد يف دمشق  الذي  للعلامء  املؤمتر األول  باحلكمة واملوعظة احلسنة"1. ونظمت اجلمعية 
من  ومخسة  مئة  فيه  واحتشد  1938م.  أيلول  سبتمرب/  1357هـ/6  عام  رجب   11 يف 
علامء بالد الشام والعراق، وتباحثوا يف أوضاع العامل اإلسالمي ثم أصدروا بياًنا يف تربئة 
اإلسالم مما يصمه به املستعمرون، وكشَف النقاب عن دواعي التفرقة التي يبثها املستعمر يف 
البالد باسم محاية األقليات. وطالبوا بنرش العلم الرشعي وإنشاء املدارس الرشعية وزيادة 
والرسوب،  النجاح  لقوانني  خاضعة  الدينية  املواد  وجعل  املدارس،  يف  الدينية  الدروس 
يف  الدينية  الشعائر  عىل  واملحافظة  اإلسالمية  الديانة  لتدريس  رشعيني  مدرسني  وتعيني 
املدارس. وطالبوا باالهتامم باللغة العربية وجعلها لغة دواوين احلكومة الرسمية، وإرسال 
بعثات أساتذة اللغة العربية إىل مرص للتخصص بدل من إرساهلم إىل أوروبا. ووجه املؤمتر 
كلمة لرجال السياسة طلب منهم التحيل بالوطنية واجلهاد يف سبيل حرية الوطن والعمل 
عىل صيانة حقوق األديان كافة، وعدم الرضوخ للمستعمر ودعاياته، والعمل عىل كشف 

املؤامرات التي حتاك عىل اإلسالم باسم األقليات2.

لفيُّون بالعمل عىل نرش الوعي والتَّعليم وحماربة البدع يف املجتمع بعد استقالل  استمّر السَّ
سورية عام 1946م، وكانت أفكارهم تنضج نتيجة العمل مع الواقع الَّذي ظهر بعد سقوط 
لت  اخلالفة العثامنيَّة، وتسلُّط االحتالل الفرنيس عىل سورية ومن بعدها االستقالل. وحتوَّ
واالجتامعيَّة  ياسيَّة  السِّ املشاركة  خالل  من  واإلصالح  للبناء  االستقالل  بعد  معركتها 
وقعت  لكنَّها  بسورية،  ظهرت  الَّتي  واالجتامعيَّة  ياسيَّة  السِّ باألحداث  وتأثَّرت  الواسعة، 
يايس مع كثرة االنقالبات  يف فخ الفوىض وعدم التَّنظيم، وتأثرت بجوِّ عدم االستقرار السِّ
ة وتوازنات سياسيَّة أهدرت  املعركة ملواجهات فكريَّ نقل  ما  الَّتي حصلت بسورية، وهو 
جاءت  حتَّى  القوى،  وأضعفت  فوف  الصُّ ت  شقَّ بات  وحتزُّ متحورات  إىل  وأدَّت  اجلهود، 
لطة يف البالد عام 1963م، وقمع احلراك الفكرّي واملديّن  القاصمة بتويلِّ نظام البعث للسُّ

د مطيع احلافظ ونزار أباظة، تاريخ علامء دمشق يف القرن الّرابع عرش )دمشق: دار الفكر، 1986م(،  1  حممَّ
.661 /2

2  املرجع نفسه، 2/ 665.
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وحماربة رموزه بعنف والتَّضييق عليهم، وهو ما دفع عدًدا كبرًيا من املفكرين والعلامء ملغادرة 
جمتمعيَّة،  إصالحيَّة  سلفيَّة  كانت  أن  بعد  ة  فكريَّ علميَّة  سلفيَّة  عن  احلديث  وبدأ  سورية، 
لفيَّة تتاميز بأمور كثرية مع غريها من مواقف اجلامعات األخرى، لعلَّ  وصارت املواقف السَّ

يايس. ها املوقف من العمل السِّ أمهَّ

مدرسة نارص الدِّين األلباني 

نشأ نارص الدين األلباين ]1914ـ 1999م[ يف بيئة صوفية حنفية، لكنه كان حمبًّا للقراءة، 

وذكر أنه أولع بمطالعة الكتب العربية وتأثر بأفكار رشيد رضا وطريقته يف البحث1. وعمل 

يف املكتب اإلسالمي مع زهري الشاويش يف حتقيق الرتاث اإلسالمي ونرش السنة، واشتغل 

بتخريج األحاديث النبوية، وهو ما أسهم يف نرش دعوته ومؤلفاته وحتقيقاته يف سورية ويف 

هبا  يقوم  كان  التي  رحالته  وبسبب  وأفكاره،  كتبه  انتشار  ومع  اإلسالمي2.  العامل  بلدان 

بالوضوح، واهتمت بعلم  التي كان يكتبها يف املجالت، بدأت مالمح مدرسته  ومقاالته 

احلديث، وعلم اجلرح والتعديل، وكانت تتميز بابتعادها عن السياسة أو املشاركة السياسية 

والتحزب، ومع ذلك فقد ُسجن األلباين يف سورية مرتني، كام ُفرضت عليه اإلقامة اجلربية، 

حتى اضطر إىل اخلروج من دمشق، ثم استقر يف عامن وهبا تويف وُدفن3.

منهج األلباني وآلياته

لفهٍم أكثر شمواًل للمفاصل األساسية لدعوة الشيخ األلباين البد من املرور رسيًعا عىل 

أهم النقاط املنهجية التي كانت ترسم اإلطار العام ملدرسته، وهي:

اإلسالمي،  للفكر  العاملي  املعهد  )فرجينيا:  املنار  تفسري  يف  املقاصدي  الفكر  أكرزام،  اهلل  عبد   1
1437هـ/2017م(، 56.

ابعة والثَّالثة عرش، عىل يوتيوب. ادسة والسَّ اويش، احللقات السَّ اويش، ذكريات زهري الشَّ 2 زهري الشَّ
ن: املكتبة اإلسالميَّة، 1422هـ(، 14ـ15. مة األلباين رمحه اهلل بقلمه )عامَّ 3 عصام موسى هادي، حياة العالَّ
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بية 1ـ مفهوم التَّصفية والرتَّ

تعني التصفية: تصفية العلوم الرشعية مما علق هبا من اجتهادات مرجوحة، اعتمدت 
من  النبوية  السنة  تصفية  بدوره  يقتيض  وهذا  ظاهرة،  غري  دالالت  أو  ثابتة  غري  أدلة  عىل 
يثبت  مل  ما  ثبت من األخبار دون  بام  الضعيفة واملوضوعة، والتزام االحتجاج  األحاديث 
العالج  وهي  وضعفهم،  املسلمني  ضياع  ملشكلة  احلل  بداية  األلباين  عند  منها، والتصفية 
الذي يتضمن اإلسالم الصحيح اخلايل من البدع واخلرافات واملوضوعات، والذي حقق 

لألمة يف املايض عزهتا ورفعتها1.

أما الرتبية فيقصد هبا: هتذيب األخالق، والتمسك بتعاليم الرشيعة ظاهًرا وباطنًا، يف 
العبادات واملعامالت والسلوك، عىل أصل أصيل أال وهو الكتاب والسنة. 

ياسة 2ـ املوقف من السِّ

إىل  االنضامم  حكم  "ما  سؤال  عىل  رده  معرض  يف  األلباين  الشيخ  قول  املشهور  من 
يقوُموا  أن  السلفيني جيُب  أن  أعلم،  أراُه، واهللُ  "الذي  السياسية؟":  اجلامعات واألحزاب 
بواجِب الدعوة إىل اهلل؛ إىل كتاب اهللِ، وإىل ُسنة رسول اهلل، وعىل منهج سلِفنا الصالح. وال 

ينبغي هلم أن َينضموا إىل أحزاٍب سياسية"2.

وكان ُينقل عنه قوله: "من السياسة ترك السياسة"3. ورأيه هذا سيايس أكثر منه ديني؛ 
ألنه كان يريد من السلفيني أال يشاركوا يف السياسة وأالعيبها قبل أن يكونوا فقهاء وعلامء 
بالكتاب والسنة، وقائمني ومنفذين وسائرين عىل منهج السلف الصالح، حتى ال يكون 

عملهم بال طائل.

ن: املكتبة اإلسالميَّة، 1421هـ(. بية وحاجة املسلمني إليهام )عامَّ ين األلبايّن، التَّصفية والرتَّ د نارص الدِّ 1  حممَّ
يط رقم 270، جوابه عن سؤال: "ما حكم االنضامم إىل اجلامعات واألحزاب  2 سلسلة اهلدى والنُّور، الرشَّ

ابط: ياسيَّة؟"، عىل الرَّ السِّ
http://www.alalbany.me/play.php?catsmktba=11973.

عوة  ياسة، الدَّ ياسة ترك السِّ يخ األلباين: من السِّ يخ األلباين عىل يوتيوب بعنوان: "الشَّ ل للشِّ 3 رشيط مسجَّ
ابط: قيقة 20 وما بعد، عىل الرَّ بالتليفزيون"، الدَّ

https://www.youtube.com/watch?v=-f4m4g2R8LM.
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3ـ نبذ التَّحزُّب واملذهبيَّة

هبم  ما  عىل  قوهتم  وضعف  املسلمني  شمل  فرق  قد  "التحزب  األلباين:  الشيخ  يقول 

من ضعف، فازدادوا ضعًفا عىل ضعف. ال حزبية يف اإلسالم"1. وكانت له قولة مشهورة 

الدعوة  بني  يراه  كان  الذي  الفرق  وتبني  ومقاصدها،  الدعوة  يف  ومنهجه  فكره  تلخص 

"الفرق بني دعوتنا  التيارات اإلسالمية، وهي:  إليها وغريها من  يدعو  التي كان  السلفية 

ودعوة غرينا، دعوتنا تقوم عىل أساس ثقف ثم كتل، دعوة غرينا تقوم عىل أساس كتل ثم 

ثقف، ثم ال ثقافة وال يشء بعد ذلك"2.

وختريج  نَّة  السُّ حتقيق  يف  راسًخا  أصبح  أكاديمي  منهج  أسس  األلباين  يخ  الشَّ أرسى 

األحاديث، كام أنَّ آراءه ومناقشاته وحتقيقاته فتحت باًبا جديًدا من أبواب االجتهاد املعارص.

خامتة وتوصيات

مرت السلفية يف سورية بأطوار عديدة، فمنذ ظهورها يف هناية القرن التاسع عرش وبداية 

القرن العرشين نتيجة الضعف الذي كانت متر به السلطنة العثامنية، وما تبعه من تطورات 

سياسية إقليمية ودولية، وتدخالت وأطامع غربية، هددت كيان األمة اإلسالمية والعربية 

ووجودها، نادت السلفية باإلصالح وإحياء الفضائل اإلسالمية، وطالبت بحقوق العرب 

وأحقيتهم يف قيادة األمة اإلسالمية. ومتيزت أفكار رموزها بالقدرة عىل االجتهاد وإبداء 

لكنها  نفسها،  فرضت  واقعية  تساؤالت  عن  وجتيب  املجتمع  هتم  مهمة  مسائل  يف  الرأي 

بعض  جتوزون  أنكم  يصح  "هل  سؤال:  عن  جوابه   ،230 رقم  يط  الرشَّ والنُّور،  اهلدى  سلسلة   1
ابط:  األحزاب؟"، عىل الرَّ

http://alalbany.me/play.php?catsmktba=20645.

"هناك من يقول إن اجلامعات املوجودة  230، جوابه عن سؤال:  يط رقم  2 سلسلة اهلدى والنُّور، الرشَّ
ابط: اآلن مجاعات يكمل بعضها بعًضا وخالفها كاخلالف بني املذاهب األربعة"، الرَّ

http://www.alalbany.net/play.php?catsmktba=12935.
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تصب يف خانة إصالح املجتمع، وتسعى لنهضة األمة ورفعتها واستعادهتا مكانتها املرموقة، 
ورد كيد املرتبصني والطامعني فيها.

اإلسالمية  واهلوية  الدين  عن  للدفاع  السلفيون  حتول  سورية  الفرنسيني  دخول  وبعد 
وحماربة التغريب الوافد مع املحتل الغريب، وظهرت اجلمعيات اإلسالمية كنتيجة طبيعية 
ويف  عموًما  املنطقة  يف  والثقايف  واالجتامعي  السيايس  الواقع  عىل  طرأت  التي  للتغريات 

سورية خصوًصا. 

خالل  من  واإلصالح  للبناء  االستقالل  بعد  املعركة  حتولت  الواقع  مع  العمل  ونتيجة 
التي  واالجتامعية  السياسية  باألحداث  السلفية  وتأثرت  واالجتامعية،  السياسية  املشاركة 
احلراك  وقمع  1963م،  عام  البالد  يف  السلطة  البعث  نظام  استلم  أن  إىل  بسورية،  ظهرت 
الفكري واملدين، وهو ما ظهر أثره عىل السلفية، وبدأ احلديث عن سلفية علمية بعد أن كانت 
سلفية إصالحية جمتمعية، وصارت املواقف السلفية تتاميز بأمور كثرية، لعل أمهها املوقف من 
األحزاب والعمل السيايس. وكان ملدرسة األلباين أثرها يف حتول السلفية من العمل املجتمعي 
السيايس إىل العمل العلمي البحثي، وكان األلباين يرى أن عىل السلفيني أن يقوُموا بواجِب 
أن يكونوا  قبل  السياسة وأالعيبها  التحزب، وأال يشاركوا يف  إىل اهلل ويبتعدوا عن  الدعوة 

فقهاء وعلامء بالكتاب والسنة وقائمني ومنفذين وسائرين عىل منهج السلف الصالح.

حيتاج احلديث عن السلفية يف سورية الهتامم أكرب، ودراسة أوسع وأشمل، لبيان وفهم 
كثري من اآلراء والقضايا التي عادت لتفرض نفسها من جديد عىل الساحة السورية، خاصة 
بعد اندالع الثورة السورية منذ عام 2011م، وما أفرزته من ظهور لفصائل مسلحة، رفعت 
راية السلفية لفرض رؤية ضيقة واحدة عىل املجتمع السوري الغني، والساعي لبناء دولة 
املجتمع  هوية  عىل  حمافظة  نفسه  بالوقت  وتكون  والتسلط،  االستبداد  عن  بعيدة  عرصية 

وخصائصه وامتداده اإلسالمي واإلنساين، وهو ما يويص البحث به. 
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الظاهرة السلفية يف سورية: اجلذور التارخيية 
والتحوالت واملآالت املتوقعة

محمد نذير سالم1

ملخص

يف  ُنأّطره  أن  يمكننا  فإننا  دالالته،  وتعدد  "السلفية"  مصطلح  جدلية  من  الرغم  عىل 
موروث ثقايف ومنهجية علمية معينة يف تلقي نصوص الرشيعة اإلسالمية وفهمها، مستندة 
إىل تقديس وتعظيم النصوص الرشعية )الكتاب والسنة بالدرجة األوىل(، واالستشهاد بام 
صّح منها وفق مناهج "أهل احلديث"، مع تقييد فهم تلك النصوص الرشعية بفهم "السلف 

الصالح" )أو عىل األقل عدم نقض الفهم املجمع عليه لدهيم(.

ويالحظ أن ذلك املوروث الثقايف املشرتك بني عامة "السلفيني" يرتكز بالدرجة األوىل عىل 
قضايا العقائد والعبادات دون القضايا السياسية، والتي خيتلف "السلفيون" يف احلكم عليها 
والترصف حياهلا عىل الرغم من مرياثهم الثقايف املشرتك يف فهم قضايا العقائد والعبادات، 
ليتوزع السلفيون عىل عدة "سلفيات - فروع"، كالتقليدية، واجلامية، واجلهادية، واحلركية، 

1  كاتب وباحث يف مركز احلوار السوري-إسطنبول. 
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والتي بدروها يمكن أن تضم ألواًنا خمتلفة أيًضا "حتت الفروع"، إضافة إىل املتأثرين بالثقافة 
السلفية بدرجات متفاوتة داخل املدارس والتيارات اإلسالمية األخرى.

مع اندالع الثورة السورية، برزت الفصائل والتيارات املحسوبة عىل االجتاهات السلفية 
املختلفة بشكل واضح يفوق نسبة الوجود الطبيعي للسلفية داخل املجتمع السوري قبل 
الناجتة عن  السخية  العوامل، كالتربعات اخلليجية  العديد من  تأثري  الثورة، وذلك بسبب 
مع  للحدود.  العابرة  اجلهادية"  "السلفية  وانتشار  السورية،  القضية  مع  اإلجيايب  التفاعل 
ذلك، يمكن القول إّن السلفية ظاهرة موجودة وأصيلة يف املجتمع السوري، حيث نشطت 
العرشين،  القرن  وبدايات  عرش،  التاسع  القرن  أواخر  يف  الشامية"  اإلصالحية  "السلفية 
برموزها املعروفني، كمحمد رشيد رضا، وعيل الطنطاوي، وقد كان لذلك التيار مجعيات 
جمتمعية أّدت دوًرا مهامًّ يف احلياة السياسية يف سورية يف ذلك الوقت، فضاًل عن أن الرمز 
التارخيي الكبري للسلفية )ابن تيمية ( كان قد عاش يف دمشق، وإن كان تأثريه اإلهلامي الكبري 

يف العامل اإلسالمي عامة قد بدأ متأخًرا سنوات طويلة بعد وفاته.

عىل الرغم من انخراط رموز السلفية اإلصالحية املذكورين مبكًرا يف قضايا اإلصالح 
يمكن  مهم  موروث  لتشكيل  أدت  وعملية  علمية  مواقف  واختاذهم  الوطني،  السيايس 
الفصائل  املجتمعية والسياسية، مل تستفد معظم  املجاالت  أثره يف  ُيستلهم منه وُيقتفى  أن 
والكيانات املحسوبة عىل "السلفية" يف سورية من ذلك املوروث، بحكم تأثرها باملرجعيات 
ألي  تفتقر  والتي  واجلهادية،  منها  التقليدية  السلفية  فروع  إىل  املنتمية  املختلفة،  األخرى 
خربات أو ممارسات سياسية مناسبة لعرص الدولة احلديثة، فضاًل عن التصور الناضج، مما 
أنتج اضطراًبا كبرًيا يف التعامل مع مفاهيم املواطنة والديمقراطية وما شاهبها من املفاهيم، 
اجلهود  يف  االنخراط  والكيانات  الفصائل  تلك  بعض  عىل  الواقع  األمر  فرض  ذلك،  مع 
الدويل عىل الئحة اإلرهاب، مما  التصنيف  للتسوية، وحماوالت جتنب  الدولية واإلقليمية 
جعلها تستخدم مصطلحات وتعابري ختالف موروثاهتا الفقهية واأليديولوجية، لتبدأ عىل 
إثر ذلك حماوالت إلحداث تغيري فكري يف املنهجية والتوجه ليتناسب مع الوقائع اجلديدة، 
والردود  والردود  واالنقسامات  التشظيات  من  مزيًدا  الوقت  نفس  يف  ذلك  وليحدث 
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التيارات  أقل شأًنا يف  تأثري مشابه  للسلفية اجلهادية، إىل جانب  الثقايف  الفضاء  املضادة يف 
والكيانات السلفية األخرى. يف ذات الوقت، حافظت بعض الكيانات املدنية املحسوبة عىل 
"السلفية احلركية" عىل خطاهبا اإلسالمي السيايس املتوازن، والذي تستخدم فيه أساسيات 
املصطلحات الواقعية اخلاصة بالدولة احلديثة دون انخراط عميل يف جهود التسوية، لتكون 

يف ذلك األقرب إىل متثيل واستلهام روح "السلفية الشامية اإلصالحية" نسبيًّا.

ويمكن القول إن "السلفية الوطنية اإلصالحية" يمكن أن تكون اجلانب اإلجيايب املرشق 
أهم  أحد  لكن  السوري،  الشعب  رشائح  عموم  مع  واملتصالح  املقبول  األصيل  واملكون 
معيقات استلهام روح اإلصالح يف "السلفية الشامية" هو ممارسات الغلو اإلجرامية واجلرببة 
التيارات  املحسوبة عىل  الدولة(  )كتنظيم  للحدود  العابرة  التنظيامت  بعض  قامت هبا  التي 

السلفية، والتي شوهت الدين اإلسالمي عموًما، فضاًل عن تشوهيها للمدارس السلفية.

مقدمة

؛ فقد فتحت الباب جمدًدا للمجتمع السوري  شّكلت الّثورة السورية حدًثا تارخييًّا مهامًّ
لُيعرّب عن نفسه بعد أن خضع لتأثري التصحري والتعقيم السيايس واملجتمعي لسنوات طويلة، 
ليعود نشاط املجتمع السوري من خالل خروج املؤسسات والتشكيالت الثورية املختلفة 
من رمحه، وكان مالحًظا تزايد تأثري الظاهرة السلفية يف احلياة االجتامعية واملكونات الثورية 
املختلفة، العسكرية منها خاصة، وكانت حمّط تركيز العديد من الباحثني العرب والغربيني، 
وكان الرتكيز بشكل أكرب عىل األبعاد األمنية من خالل دراسة فصائل "السلفية اجلهادية"، 

إال أّن مصطلح "السلفية" واسع يشمل العديد من التصنيفات.

عىل الرغم من اإلقرار بتأثري العوامل اخلارجية )التمويل-اجلامعات العابرة للحدود( 
يف نمو السلفية داخل فصائل وكيانات الثورة السورية املختلفة، فإنه ال يمكن إنكار أصالة 
املكون السلفي يف سورية عموًما، وسنسعى من خالل هذه الدراسة الستكشاف اجلذور 
التارخيية للسلفية يف سورية بعد إيضاح مفهوم السلفية وتصنيفاهتا املختلفة، ورصد حتوالهتا 
يف  ثم  العثامنية،  الدولة  اهنيار  بعد  احلديثة  نشأهتا  مع  سورية  يف  األحداث  مع  وتفاعالهتا 
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ظل حكم البعث، وصواًل إىل تشعباهتا مع قيام الثورة السورية، وأمثلة عن أبرز الكيانات 

واملؤسسات املتأثرة هبا، لنخلص بعد ذلك إىل حماولة استرشاف آفاق حتوالهتا املستقبلية.

أواًل: إشكالية مصطلح السلفية ودالالته

التي  الفئات  بحسب  دالالته  وتتفاوت  كبري،  حد  إىل  جدليًّا  السلفية  مصطلح  يعدُّ 

العلامنيني  من  العديد  فيستخدمه  فيها،  ُيستخدم  التي  واألزمنة  والسياق  تستخدمه، 

والصحفيني واملسترشقني، ممن هم خارج دائرة "اإلسالميني"، للداللة عىل خمتلف اجلامعات 

اإلسالمية باعتبارها حتاول استلهام نامذج املايض واسرتجاعه )املاضوية(، فيشملون بذلك 

مجاعة اإلخوان املسلمني، وحزب التحرير وغريمها من األحزاب واجلامعات اإلسالمية.

 ولو رجعنا إىل معنى الكلمة كسبب لتسمية أنفسهم هبا، نجد أن السلفية ككلمة أتت 

من "السلف الصالح"، انطالًقا من احلديث النبوي الرشيف: )خري النّاس قرين، ثّم الَّذين 

َيلوهنُْم، ُثمَّ الَّذين َيُلوهَنُم، ثّم جييء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته(1.

وعىل الرغم من السيولة والتعددية يف دالالت املصطلح2، فإننا نرى أنه يمكن أن نجد 

من  يتبناها  ومن  "السلفية"  تتميز  حيث  اإلسالمية،  الدائرة  داخل  لداللته  رئيسية  مالمح 

االهتامم  وتوليها  وُتقّدسها  بالنصوص  ُتعنى  فالسلفية  أساسية،  صفات  بعدة  "السلفيني" 

املدارس  بقية  يف  أقل-  بدرجة  كان  -وإن  موجود  ذلك  أّن  إال  أدلتها،  حشد  يف  األكرب 

اإلسالمية، عىل أّن ما يميز "السلفية" وفروعها املختلفة أهنا تقيد فهمها للنصوص الرشعية 

1  الشيخ حممد صالح املنجد، "رشح حديث خري الناس قرين..."، موقع اإلسالم سؤال وجواب، الرابط:
 goo.gl/iE2XDC.

أن  نافع  بشري  الدكتور  يرى  فيام  السلفية،  تعريف  صعوبة  احلاج  الرمحن  عبد  الدكتور  الباحث  يؤكد    2
"مصطلح السلفية ليس حمل اتفاق وال حتى شبه اتفاق"، انظر: ندوة "السلفية يف العامل العريب: تصورات، 

تيارات ومجاعات"، مركز اجلزيرة للدراسات، الرابط:
 goo.gl/v4mM5R.
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بفهم "السلف الصالح"، وهم األجيال اإلسالمية الثالثة األوىل الذين أشار إليهم احلديث 
النبوي الرشيف1.

وقد برز هذا "التقيد بفهم السلف للنصوص" بشكل أكرب مع بداية احتكاك املسلمني 
برتمجات الفلسفات اليونانية ونقوهلا، وتأثر بعض املسلمني هبا يف العرص العبايس يف ما عرف 
بمسألة "خلق القرآن" وتبني املعتزلة هلا، ثم تصدي اإلمام أمحد بن حنبل )ذي الرمزية لدى 

عامة السلفيني( هلم باعتبار أّن فهمهم ُمبتدع، ومل يقل به أحد من السلف الصالح.

فهم  عىل  خالف  حدوث  حال  احلجج  أبرز  أحد  هو  للنصوص  السلف  بفهم  التقيد 
السلف  وقول  بـ"فهم  التمسك  يعني  والذي  "السلفيني"،  عند  الرشعية  للنصوص  معني 
الصالح"، وهو ما برز، كام أسلفنا، كحجة يف مواجهة الفهم اجلديد للمعتزلة حول طبيعة 
القرآن ومسائل أخرى تتعلق بأسامء اهلل وصفاته وعدد من القضايا العقدية، لتستمر هذه 

املنهجية التي تعتمد عىل "التمسك بفهم السلف الصالح" حتى عرصنا احلايل.

وقد تكررت حالة املواجهة بني متبني هنج "السلفية"، وبني املذاهب واألطياف األخرى 
يف كثري من القضايا العقدية والتعبدية بشكل رئييس، كقضايا التوسل واالستغاثة باألنبياء 
الترشيع،  ومصادر  التلقي  ومنهجية  وأسامئه،  اهلل  وصفات  قبورهم،  وزيارة  واألولياء، 
ا بني عموم التيارات  لتشكل تلك القضايا واملواقف منها برتاكميتها إرًثا مهامًّ مشرتًكا خاصًّ
مرجعيات  تشكل  تارخيية  شخصيات  معها  ولتربز  السلفية2،  بالثقافة  واملتأثرين  السلفية 

رمزية مشرتكة بني عموم التيارات السلفية، كابن تيمية.

 إال أّن كل ذلك مل يمنع، بطبيعة احلال، من وجود خالفات معارصة متفاوتة بني أصحاب 
ثّم ال  أّن األحداث و"النوازل" متغرية متجددة، ومن  السلفية، ولعل سبب ذلك  املناهج 
املاضية  العقود  يف  مسبوقة  غري  تغريات  من  حدث  ما  خاصة  فيها،  للسلف  أقوال  يوجد 

وآخرين  نافع  بشري  حترير  والسياسات،  التنظيمية  التعددية  السلفية  الظاهرة  املؤلفني،  من  جمموعة    1
)الدوحة: مركز اجلزيرة للدراسات، 2014م(، ص15.

والتيارات األخرى كام سيظهر  املدارس  متفاوتة يف خمتلف  بدرجات  السلفية  بالثقافة  متأثرون  2  هناك 
الحًقا يف التصنيف.
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للمسلمني من ناحية فقداهنم احلكم اإلسالمي، وظهور "الدولة احلديثة "بكل ما فيها من 
تعقيدات جديدة. ومن ثّم، يمكن القول إن سامت "املدرسة السلفية" املتوزعة عىل أطياف 

عديدة منبثقة من إرث ثقايف مشرتك معظمه مرتكز يف القضايا العقدية والتعبدية.

ثانًيا: تصنيف فروع السلفية ووجودها يف سورية

إذا كان اإلرث الثقايف املشرتك بني عموم السلفيني مرتكًزا يف العقائد والعبادات بشكل 
أساس، فإّن اخلالفات بني عموم املنتسبني إىل التيارات السلفية تركزت يف القضايا السياسية 
وترتيب أولويات اإلصالح، وأدى هذا من ثّم إىل تقسيامت وسمت التيارات السلفية تدرجييًّا 
بحسب رؤيتها ألولويات اإلصالح1. ولعل من املهم هنا أن نذكر أن ذلك أدى الحًقا إىل 
اخلالفات  نطاق  يف  لتدخل  تضخيمها  تم  منهجية  خالفات  إىل  السياسية  اخلالفات  حتول 
تلقائيًّا عىل  املنعكس  السياسية احلديثة  للقضايا  املتحولة  املرنة  الطبيعة  إىل  العقدية، ونظًرا 
مواقف "السلفيني" منها، فال يمكن وضع حدود صارمة لتصنيف التيارات وفًقا للمواقف 
املختلفة من شّتى القضايا عىل تنوعها، ومن الطبيعي أن يزداد طيف االختالف يف املواقف 
مع الزمن نظًرا إىل جتدد القضايا دائاًم بشكل خمتلف عاّم سبق، األمر الذي ُيؤسس لقابلية 
االنقسام والتنوع يف التيارات السلفية بحكم جتدد األحداث، ومن ثّم، من املتوقع استمرار 
السلفية. مع ذلك، يمكن تصنيف  املنسوبة إىل  التيارات  تنوعات وانقسامات يف  حدوث 

التيارات السلفية الرئيسية بشكل تقريبي عىل الشكل التايل:

أ. تيار السلفية العلمية التقليدية

ومتثله رموز علمية مشيخية عديدة، ويتجىل يف سورية يف نشاط الشيخ حممد نارص الدين 
األلباين األكثر شهرة وتأثرًيا يف سورية واألردن، والشيخ عبد القادر األرناؤوط، ويركز هذا 

1  سعد الفقيه، "السلفيون والديمقراطية دراسة ال بد منها"، مركز اخلليج لسياسات التنمية، الرابط:
  https://bit.ly/2HD3N30
 وفيها يصنف الكاتب السلفيني بحسب تعاملهم مع قضية الديمقراطية، األمر الذي يظهر حمورية "التعامل 
وانقسامهم  منه،  السلفيني  مواقف  تنوع يف  إجياد  السياسية" يف  والقضايا  العام  الشأن  إصالح  قضايا  مع 

بحسب رؤية كل فئة منهم للتعامل مع أولويات ومقتضيات اإلصالح يف العرص احلايل.
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التيار بشكل رئيس عىل تصحيح العقائد والعبادات لتكون موافقة لفهم "السلف الصالح"، 
مع ما يستلزمه ذلك من تنقيح كتب السنة واألحاديث، وهم يعتربون ذلك أهم معامل طريق 
اإلصالح وهنضة املسلمني، وهو ما اشتهر بمنهج "التصفية والرتبية" الذي ينسب إىل الشيخ 
نارص الدين األلباين1، وهم مع تركيزهم عىل اإلصالح الديني من خالل تصحيح وتنقيح 
العقائد والعبادات، ال يرون مشكلة يف املشاركة يف قضايا الشأن العام، بام يف ذلك املشاركة 
يف االنتخابات النيابية هبدف "ختفيف املفاسد" أو "جلب املصالح"2، وهو األمر الذي أتاح 
لبعض ناشطي التيار األكثر اهتامًما بقضايا السياسة والشأن العام القيام باالنخراط يف احلياة 

السياسية والربملانية يف بلداهنم، كعبد الرمحن عبد اخلالق يف الكويت.

ب. تيار السلفية الجهادية

ما  ُيعّظم  كام  األمة"،  "جمد  -القتال" كطريقة إلعادة  "اجلهاد  قيمة  من  ُيعّظم  تيار  وهو 

يسميه "توحيد احلاكمية" إىل جانب أنواع التوحيد الثالثة الشهرية لدى التيارات السلفية 

األخرى، املفهوم الذي ابتكره العامل اهلندي أبو األعىل املودودي3، والذي أّثر الحًقا بشكل 

كبري يف كتابات سيد قطب، والتي غدت ذات إهلام كبري يف التيار الحًقا، حيث تكرر هذا 

املفهوم عمليًّا يف خمتلف كتابات سيد قطب، ليغدو "توحيد احلاكمية" أحد مميزات اخلطاب 

1  يف معرض رده عىل أسئلة متعلقة بـ"منهج املسلم يف التغيري"، يقول األلباين: الطريقة املثىل التي ال ثاين 
هلا، وهي التي ندعو إليها دائاًم وأبًدا. وهي فهم اإلسالم فهاًم صحيًحا وتطبيقه وتربية املسلمني عىل هذا 
الفوائد،  موقع صيد  الشيخ األلباين رمحه اهلل"،  يراه  التغيري كام  املسلم يف  "منهج  انظر:  امُلصّفى،  اإلسالم 
الرابط: goo.gl/pnLEhZ، وقد ألف األلباين كتاًبا بعنوان: التصفية والرتبية وحاجة املسلمني إليها )عاّمن: 

املكتبة اإلسالمية، 1421هـ(.
2  ينظر: سعد الفقيه، "السلفيون والديمقراطية دراسة ال بد منها"، مرجع سابق.

تعـاىل، وأهنا  اهلل  إال  احلاكمية ال جتـوز  أن  املودودي  أبو األعىل  يؤكد  احلكومة اإلسالمية،  كتابه  3  ويف 
أصل عظيم من أصول الدين، وهو بذلك أول مفكر إسالمي يركز عىل قضية احلاكمية يف العرص احلديث، 
ويربز مالحمها وسامهتا، وهو كذلك أول من استخدم هذا املصطلح يف العرص احلديث – احلاكمية، انظر 
دراسة: عبد احلميد عمر عبد احلميد عبد الواحد، "احلاكمية يف ظالل القرآن الكريم"، أطروحة الستكامل 

املاجستري يف أصول الدين، نابلس: جامعة النجاح الوطنية، ص 100.
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"رشك القصور"، دون االقتصار عىل  "السلفي اجلهادي" يف مواجهة  األيديولوجي للتيار 
"رشك التامئم والقبور" املعتاد احلديث عنها لدى التيار السلفي العلمي التقليدي1. ويعّد 

أبو حممد املقديس، وأبو قتادة الفلسطيني، وأيمن الظواهري، وسيد إمام من أبرز منظريه، 
ومن السوريني، يربز أبو مصعب السوري كأبرز املنظرين له.

ولعل من املهم اإلشارة إىل عظم االختالف الفكري ورسعة تطوره داخل التيار نفسه، 
فهو األكثر هشاشة وقابلية لالنقسام والتفرع بني عموم التيارات السلفية )والتي أرشنا 
والعراق  سورية  يف  األحداث  تسارع  يف  جليًّا  ظهر  الذي  األمر  لالنقسام(؛  قابليتها  إىل 
بعد والدة تنظيم "داعش" ثم إعالهنم للخالفة، ويمكن اعتبار فكر التيار ناجًتا عن مزج 
ضد  اإلسالمية  احلركات  وكفاح  احلاكمية  فكرة  مع  التقليدية  السلفية  األفكار  وتفاعل 

األنظمة يف بالدها2.

ج. التيار السلفي الحركي

السلفي، ويتميز بنشاط فكري وحركي  الطيف  انتشاًرا وتأثرًيا يف  التيار األوسع  يعّد 
أكثر  ويعد  ا3،  عسكريًّ مواجهتها  إىل  الدعوة  دون  األنظمة  رشعية  عىل  متحفظ  سيايس 
التيارات األخرى اإلسالمية وغري اإلسالمية،  مع  التواصل  قدرة عىل  السلفية  التيارات 

"فالسلفية اجلهادية تيار جيمع  1  يف جواب شهري للمقديس حول تعريفه للتيار السلفي اجلهادي يقول: 
بني الدعوة إىل التوحيد بشموليته واجلهاد ألجل ذلك يف آن واحد، أو قل هو تيار يسعى لتحقيق التوحيد 
والتولة  التامئم  رشك  عىل  التوحيد  دعوة  وحترص  تقزم  السلفية  احلركات  فبعض  الطواغيت...  بجهاد 
والقبور وال تتعرض من قريب أو بعيد إىل رشك احلكام واملرشعني والقوانني والقصور". انظر كتاب حممد 
الطيار، أطر السلفية اجلهادية يف األردن وسوريا )القاهرة: دار املكتب العريب للمعارف، 2016(، ص20.
2  يصف أبو مصعب السوري يف كتابه الشهري دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية مدرسة "السلفية اجلهادية" 
العقيدة  تبني  مع  القطبي،  اجلهادي  احلركي  الفكر  من  مزيج  من  منهجها  يتكون  التي  تلك  "هي  بقوله: 
املقاومة  دعوة  السوري(،  مصعب  )أبو  احلكيم  عبد  عمر  انظر:  الوهابية"،  الدعوة  ومـنهج  السـلفية 

اإلسالمية العاملية، ص 698، نسخة إلكرتونية، يمكن التحميل من موقع الدرر الدعوية، الرابط:
  goo.gl/sZgiUK.

3  سعد الفقيه، "السلفيون والديمقراطية"، مرجع سابق.
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ويمثله العديد من العلامء والرموز الذين يتشاهبون يف املنهجية دون أن يعني ذلك وجود 

ُينسب  )والذي  العابدين  زين  رسور  حممد  كالشيخ  بينهم1،  فيام  تنظيمي  حقيقي  تنسيق 

الصاوي،  العودة وسفر احلوايل، وصالح  بالرسورية(، وسلامن  بتسميته  إليه هذا االجتاه 

وغريهم.

وينخرط هذا التيار بشكل كبري يف قضايا الشأن العام األكثر أمهية بحسب سلم أولويات 

اإلصالح التي يراها.

د. التيار الجامي أو املدخيل

وهو تيار ُيشّدد عىل اإلقرار برشعية األنظمة احلاكمة ووجوب الطاعة هلا، وأتت تسميته 

نسبة إىل حممد أمان اجلامي وربيع املدخيل، ومها من رموز هذا التيار واملنظرين له، وهو التيار 

األقل تأثرًيا يف الساحة السورية قبل الثورة وبعد اندالعها.

ه. الشخصيات السلفية أو املتأثرة بالثقافة السلفية يف الجماعات اإلسالمية

وبدرجة  املسلمني،  اإلخوان  جلامعة  السلفي  النهج  يتبنى  ممّن  كثري  ينتسب  حيث 

خمتلف  يف  متفاوتة  بدرجات  السلفية  بالثقافة  متأثرون  ينترش  كام  أخرى،  جلامعات  أقل 

السنة(  فقه  كتاب  )صاحب  سابق  سيد  الشيخ  ومّثل  اإلسالمية،  واجلمعيات  اجلامعات 

الشاويش  زهري  الشيخ  وكذلك  مرص،  يف  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  يف  مبكًرا  احلالة   هذه 

يف سورية.

1  يؤكد ذلك مصدر مقرب من الشيخ حممد رسور، فعىل الرغم من نسبة الشيخني سفر احلوايل وسلامن 
العودة هلذا التيار وتسميتهم بالرسورية، فإهنام يعتربان أكثر ختصًصا يف الرشيعة مقارنة بالشيخ حممد رسور 
الذي يعترب مصلًحا ولكنه أقل ختصًصا يف العلوم الرشعية، ومن ثم، فال توجد عالقة تنظيمية أو حتى 
إهلامية فكرية بني العديد من شخصيات هذا التيار والشيخ حممد رسور، وإنام "متت تسميتهم بالرسورية 

من قبل خصومهم"، مقابلة مع شخصية مقربة من الشيخ حممد رسور أجراها الباحث.
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ثالًثا: اجلذور التارخيية للسلفية يف سورية وواقعها قبل الثورة

دمشق  يف  عاش  قد  السلفية،  للمدرسة  الرئييس  املرجع  تيمية،  ابن  أن  من  الرغم  عىل 

طوياًل، فإن تأثريه الفكري يف بيئته كان حمدوًدا بسبب االنتشار الكبري للطرق الصوفية يف 

عرصه يف الشام وخمتلف مناطق العامل اإلسالمي1.

املصلحني  من  عدد  نشط  العرشين،  القرن  وبدايات  عرش،  التاسع  القرن  هناية  يف 

الشامية  "السلفية  البعض عىل تسمية منهجيتهم  السلفي، ويصطلح  النهج  انتهجوا  الذين 

هبجة  د  حممَّ اب،  القصَّ كامل  د  حممَّ رضا،  رشيد  د  حممَّ رموزها:  أبرز  وكان  اإلصالحية"، 

ين القاسمي، عبد الرمحن الكواكبي، عيل الطنطاوي، والذين كانوا رجال  البيطار، مجال الدِّ

من  كبري  عدد  هبم  وتأثر  اهتاممهم،  صلب  يف  السيايس  اإلصالح  وكان  دين،  وعلامء  فكر 

العديد  القاسمي ورضا قد اشرتكا يف  الشخصيات الوطنية، لدرجة أن نجد أن الشيخني 

من اجلمعيات الرسية املطالبة باإلصالح يف العهد العثامين، كام قام الشيخ القصاب بتأسيس 

سياسية،  منتديات  بتأسيس  الحًقا  أتباعهم  وقام  السوري"،  "االحتاد  سامه  وطني  حزب 

شكري  الرئيس  حرص  التي  الغراء،  كاجلمعية  السياسية،  احلياة  يف  دوًرا  أّدت  ومجعيات 

القوتيل عىل احلصول عىل تأييدها لدعم نجاحه االنتخايب، ومجعية التمدن اإلسالمي، التي 

أسسها أمحد مظهر العظمة، والذي أصبح وزيًرا2، وهكذا نشط "السلفيون اإلصالحيون" 

1  وتعرضت آراؤه ملا يشبه النفي واملصادرة خالل القرون الثالثة األوىل لوفاته، لتبدأ بعد ذلك بالتأثري 
من خالل اسرتجاع تراثه من عدد من العلامء يف حلقات احلرمني انظر: الظاهرة السلفية التعددية، مرجع 

سابق، ص 20.
2  عبد الرمحن احلاج، "السلفية والسلفيون يف سورية: من اإلصالح إىل اجلهاد"، مركز اجلزيرة للدراسات، 

الرابط:
 goo.gl/rvKCXL.
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يف الشأن العام إىل درجة دفعت الباحثني لوصفهم بأهنم "إصالحيون وديمقراطيون بكل 

معنى الكلمة"1.

ويبدو أن انقالب حزب البعث يف العام 1963م، وجتميده احلياة السياسية، قد أسهم 

)الصاعدة  التقليدية  العلمية  السلفية  نحو  الشامية  اإلصالحية  بالسلفية  املتأثرين  دفع  يف 

بالسلفية  املتأثرين  انضامم عدد من  إىل  األلباين(، إضافة  الشيخ  نشاط  يف وقتها من خالل 

اإلصالحية إىل مجاعة اإلخوان املسلمني )إخوان دمشق(2.

وخالل السنوات الطويلة حلكم البعث، تم التضييق عىل خمتلف منتسبي السلفية، بام فيها 

التقليدية، خاصة بعد إثارة السلفية التقليدية -والشيخ األلباين حتديًدا-للعديد من القضايا 

التي غدت حمل جدل مع علامء عرصه، كقضية الالمذهبية، ودخل األلباين يف مناظرات مع 

حممد سعيد رمضان البوطي حول تلك القضايا.

املقاتلة"  "الطليعة  تنظيم  ظهور  إىل  اإلسالمي  التيار  عموم  ضد  النظام  تصعيد  وأّدى 

لإلخوان املسلمني، وحدوث صدام داٍم مع النظام يف الثامنينيات، وكانت تلك األحداث، 

وما سبقها وتبعها من أحداث مشاهبة يف أقطار عربية أخرى، سبًبا يف ظهور بذور السلفية 

اجلهادية واجلهاد العاملي.

ا، وانترش بعض دعاهتا إضافة  ونتيجة للظروف السابقة، غدا انتشار السلفية حمدوًدا جدًّ

إىل  األمنية  املركزية  الدولة  سلطة  تضعف  حيث  األرياف،  يف  اجلهادية  السلفية  خاليا  إىل 

إىل  إضافة  املدن،  يف  احلال  هو  كام  التقليدية  الصوفية  املشيخية  أنشطة  ترتكز  وال  ما،  حّد 

1  عبد الرمحن احلاج، "التمدن اإلسالمي والسلفية اإلصالحية الشامية"، امللتقى الفكري لإلبداع، الرابط:
 goo.gl/PkJtkP.

2  كالسيد عصام العطار، وهو وزوج ابنة الشيخ عيل الطنطاوي وتلميذه )والطنطاوي كان تلميذ الشيخ 
هبجة البيطار(، وقد أصبح عصام العطار مراقًبا عاًما لإلخوان املسلمني، ثم انفصل عنهم فيام بعد.
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وجود التهميش والفقر كبيئة ُمهيئة، كام سمح النظام بانتشار حمسوب، مع احتواء، للسلفية 
اجلهادية، واستخدامها1 عرب بعض قنواته املشيخية )كحالة حممود قول أغايس يف حلب(2.

رابًعا: صعود التيارات السلفية مع اندالع الثورة السورية

بعد أشهر من اندالع االحتجاجات السلمية، أدت عّدة عوامل إىل تشكيل أرضية خصبة 
لنمو خمتلف التيارات السلفية، فقد واجه النظام السوري االحتجاجات الشعبية السلمية 
بالقمع الوحيش دون أي ردود أفعال رادعة من قبل املجتمع الدويل الذي كان ُيعّول عليه 
املحتجون بدرجة ما. كام قام النظام السوري بإطالق رساح العديد من السجناء اإلسالميني، 
بمن فيهم املنتمون إىل السلفية التقليدية واجلهادية، وتركزت الثورة يف األطراف واألرياف 
التي كانت تعاين التهميش، والتي نمت فيها بعض بذور السلفية اجلهادية سابًقا كام أسلفنا، 
خاصة يف مناطق الشامل والوسط السورية التي شهدت أحداث الثامنينيات الدامية، والتي 
من الطبيعي أن تغدو بيئتها متعاطفة مع اإلسالميني وحاضنة هلم. يضاف إىل ذلك التفاعل 
لصالح  كبري  بشكل  منها  التمويل  بتدفق  سمح  والذي  السورية،  القضية  مع  اخلليجي 
املجموعات املحسوبة عىل التيارات السلفية، إىل درجة أدت إىل حتول بعض كتائب اجليش 

احلر إىل اخلطاب السلفي هبدف احلصول عىل التمويل بشكل أكرب3.

1  فّصل الباحث األمريكي تشارلز ليسرت يف حديثه عن كتابه اجلهاد السوري عن نشاط النظام يف استخدام 
السلفية اجلهادية: 

Charles Lister, "The Syrian Jihad: A Book Launch with Charles Lister", Middle East Insti-
tute:

  https://bit.ly/2MOdUGf

ذلك  يف  اإلسالمية  األوساط  يف  منترًشا  السورية  االستخبارات  يتبع  أغايس  قول  بأن  االعتقاد  كان    2
الوقت، وقد نرشت قناة اجلزيرة تقريًرا حوله الحًقا بعد قيام الثورة، انظر: "أبو القعقاع: داعية املخابرات 

السورية"، موقع قناة اجلزيرة:
  https://bit.ly/2SRX5c5

السلفية،  عىل  املحسوبة  الفصائل  ألهم  تصنيًفا  احتوى  والذي  أزمات،  منظمة  لتقرير  الرجوع  يمكن   3
وعوامل ظهورها، ومن ذلك التمويل اخلليجي: "هل هو اجلهاد؟ املعارضة األصولية يف سورية"، موقع 

منظمة أزمات الدولية:
  https://bit.ly/2u1L5KT
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وسوف نتناول بالدراسة مخسة من أهم الكيانات أو الفصائل املحسوبة عىل فروع التيار 
السلفي، لنركز عىل البعد الفكري واخلطايب وحتوالته لدهيا كالتايل:

أ. جبهة النرصة ألهل الشام

وهو التنظيم الذي ظهر مبكًرا يف يناير/ كانون الثاين من العام 2012م، متبنًيا خلطاب 
استهدفت  حيث  العراق،  يف  القاعدة  ألعامل  مشاهبة  عسكرية  وألعامل  جهادي،  سلفي 
أثارت  املدنيني، وقد  الضحايا  لقتل عدد كبري من  أيًضا  لكنها أدت  للنظام،  أمنية  مقرات 
لتدعم  السوري  النظام  قبل  من  لعبة  بعضهم  اعتربها  حيث  املعارضة؛  أوساط  يف  جدالً 
عنها  دافع  فيام  التكفريية،  والعنارص  اإلرهاب  حماربة  عىل  األول  اليوم  منذ  املبنية  رسديته 
آخرون من خالل رفض التصنيف األمريكي هلا عىل قائمة اإلرهاب قبل انكشاف ارتباطها 

بتنظيم القاعدة.

السنوات  خالل  النرصة  خطابات  وتقلبات  حتوالت  لرسد  يتسع  ال  املقام  كان  وإن 
املاضية، لكننا يمكن أن نسجل أهم النقاط األساسية:

ترسخ ممارسة التقية السياسية والرباغامتية يف املواقف، ثم االستعانة بالفكر للرتويج . 1
لتلك املواقف وإثبات اّتساقها مع "املنهج"، ويتضح ذلك من العديد من املواقف، 
والتامهي  بداية،  اإلسالمية"  العراق  "دولة  بتنظيم  اجلبهة  ارتباط  إخفاء  كقضية 
إعالن  خالل  من  العالقة  كشف  وبعد  ثم  السورية،  الثورة  خطاب  مع  املتحفظ 
لزعيم  البيعة  ومتت  السوريني،  فاجأت  التي  باحلقيقة  الترصيح  تم  "البغدادي"، 
القاعدة الظواهري حلاجة التنظيم إىل الغطاء الرشعي يف الفضاء اجلهادي، ولو عىل 
التنظيم من اخلطاب األيديولوجي  الثورة، واستفاد بعد ذلك  حساب االنتامء إىل 
للقاعدة واالنتامء هلا يف حشد املؤيدين واستمرار التنظيم بعد أن كاد ينتهي عمليًّا، 
ثم تم فك االرتباط بالقاعدة نتيجة للمتغريات املحلية واإلقليمية، وترافق ذلك مع 
كثري من األحداث التي تظهر النهج الرباغاميت املتقلب بتقلب األحداث عند املقارنة 

مع النهج األكثر جذرية لتنظيم "الدولة اإلسالمية".
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حتويل اخلالفات السياسية إىل خالفات عقائدية تصل حدود التكفري )الغلو(، وظهر . 2

ذلك يف التعامل مع الفصائل األخرى من خالل اعتبارهم مرتدين أو خونة ملجرد 

اخلالف معهم حول أولويات العمل أو االنخراط يف املفاوضات السياسية.

رغم التقلب يف املواقف السياسية وما رافق ذلك من مماحكات فكرية يف الفضاءات . 3

اجلهادية وتغيريات يف اخلطاب1، يمكن القول إن التحول األبرز الذي مثلته جبهة 

النرصة هو يف التكتيكات واملرونة فيها والتنظري هلا، من خالل التحول إىل فصيل 

سلفي جهادي حميل من الناحية العملية، مع املحافظة عىل حد أدنى من البعد العاملي 

يف اخلطاب واالنتامء النظري هبدف احلشد واالستفادة من الزخم العاملي الداعم.

ب. حركة أحرار الشام اإلسالمية

الفصيل األبرز الذي كانت قياداته تنتمي إىل السلفية اجلهادية، ليتحول تدرجييًّا إىل سلفية 

السنوات  استغرق  الذي  التحول،  ذلك  صاحب  واعتدااًل،  براغامتية  أكثر  حملية  جهادية 

السابقة، اضطرابات ورصاعات داخلية بني أجنحة داخل احلركة.

فمع بداية تأسيس "كتائب أحرار الشام" )حتولت الحًقا إىل "حركة أحرار الشام"(، كان 

واضًحا متايزها عن كتائب اجليش احلر، ورفعها لراياهتا اخلاصة عىل املقرات، كام تعثرت 

حماولة دخوهلا مع فصائل أخرى تشاهبها االنتامء املنهجي إىل "جبهة حترير سورية اإلسالمية" 

1  يمكن االطالع بشكل مفصل عىل تقلبات وحتوالت خطاب النرصة يف دراسة الباحث أمحد أبا زيد، 
"حتوالت خطاب تنظيم القاعدة يف سورية"، مركز عمران للدراسات:

  https://bit.ly/2ZHHa3J
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ألسباب عديدة، كان بينها اخلالفات املنهجية، حيث برز بشكل واضح انتامء تلك الفصائل 

إىل السلفية اجلهادية، واشرتاطها تعديالت كثرية يف ميثاق التشكيل اجلديد ومكوناته1.

الحًقا، وعقب إعالن البغدادي لدولته، مل تصدر احلركة بياًنا حول املوضوع رغم أمهيته 

إال يف وقت متأخر، وكان بياًنا حيمل لوًما خفيًفا لإلعالن باعتباره أقرب ما يكون اجتهاًدا 

غري صائب 2، وحتى ذلك التوقيت، كانت احلركة حتافظ عىل انتامئها السلفي اجلهادي مع 

إىل  إضافة  املختلفة،  الدولة  تنظيم  انتهاكات  ازدياد  مع  البغدادي،  إعالن  لكن  حميل،  بعد 

نصائح وضغوط إقليمية3، أّدت إىل حركة مراجعات فكرية مكثفة كان أبرز روادها أبو يزن 

الشامي، القيادي البارز يف احلركة، والذي كان األكثر جرأة يف نقد الفكر السلفي اجلهادي، 

حتى إنه "اعتذر ألهل الشام وجماهدهيم عن إدخاهلم يف معارك دونكوشوتية، والتاميز عنهم 

نقاشات طويلة حول قضايا فكرية  "جبهة حترير سورية اإلسالمية"  لقيام  التحضريية  الفرتة  1  شهدت 
عدمه،  من  الربملانات  يف  الدخول  وجواز  واإليامن،  الكفر  ومعاين  اإلسالمية،  كالدولة  وأيديولوجية، 
وتكفري القائلني بالديمقراطية )خاصة من حركة الفجر األكثر تشدًدا من كتائب األحرار وقتها(، ثم كانت 
العراق الحًقا(  بدولة  ارتباطه  العبيس" )والذي ظهر  "فراس  املجاهدين  قائد جملس شورى  قضية مقتل 
التي  الشعرة  باب اهلوى )كام ورد االهتام(  الفاروق، قرب معرب  القيادي يف كتائب  ثائر وقاص،  يد  عىل 
النرصة  معها مطلب جبهة  املتحالفة  والفصائل  الشام"  أحرار  "كتائب  تبنت  البعري، حيث  قصمت ظهر 
بتسليم الفاعلني، واشرتطت خروج كتائب الفاروق من اجلبهة لتوافق عىل االستمرار باملرشوع عىل الرغم 
من الوساطات من شخصيات عديدة، إال أن بقية الفصائل )لواء اإلسالم – لواء التوحيد – صقور الشام( 
الدعوية،  العلمية  بالسلفية  واملتأثرة  احلر  للجيش  املنتمية  الفاروق،  كتائب  مع  اجلبهة  مرشوع  يف  مضوا 

والتي كانت من أكرب الكتائب ذلك الوقت. )من مشاهدات ومقابالت الباحث الشخصية(.
إعالن  عقب  هلجة  أشّد  بياًنا  أصدرت  التي  اإلسالمية،  سورية  حترير  جبهة  من  العكس  عىل  وذلك    2
البيانني يف امللحقات، وقد كتبت الصحافة عن املوضوع، ينظر عىل سبيل املثال يف  البغدادي، وينظر إىل 
تقرير القدس العريب "مبايعة جبهة النرصة للقاعدة تثري حفيظة املجموعات اإلسالمية يف سورية"، القدس 

العريب، الرابط:
 goo.gl/gKfcqt.

للحركة حول  تركيا وقطر حتذيًرا  الثوري، حيث مررت كل من  ميثاق الرشف  قبيل إعالن  3  وخاصة 
إمكانية التصنيف عىل لوائح اإلرهاب.
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بسبب االنتامء إىل السلفية اجلهادية"1. كام وّقعت أحرار الشام عىل "ميثاق الرشف الثوري"2، 

الذي رّكز عىل "االعتامد عىل العنرص السوري"، وحرص العمل العسكري ضمن األرض 

السورية، دون إشارة إىل "املهاجرين"، مع التشديد عىل "إقامة دولة العدل واحلرية"، دون 

اإلشارة إىل دولة إسالمية تكون السيادة فيها لرشع اهلل3، إضافة إىل التزام الثورة السورية 

باحرتام "حقوق اإلنسان "، وقد أدى هذا البيان إىل رد فعل غاضب من قبل "جبهة النرصة" 

عرب بيان مضاد4.

يزن  أيب  موسوعة  واملحيسني"،  لـلمقديس  رسالة  وتوجيهه  وجماهدهيا  الشام  ألهل  يزن  أيب  "اعتذار   1
الشامي، الرابط:

 goo.gl/XK5xqc.

2  وقد قرأ حسان عبود امليثاق بنفسه إىل جانب أحد قيادات اجليش احلر )املقدم أبو بكر( يف داللة رمزية 
واضحة عىل التحوالت اجلديدة يف منهج احلركة، انظر: "بيان ميـثـاق شـرف ثـوري للكتـائب املقـاتلـة 

املنتـرشة يف كافـِة أنحـاِء الوطن"، قناة اجلزيرة، الرابط:
 goo.gl/ZCpaKM.

مستقلة  دولة  "بناء  إىل  أشار  قد  نقاطه  تبني  عىل  احلركة  أرصت  الذي  اإلسالمية  اجلبهة  ميثاق  وكان   3
"اجلبهة اإلسالمية ال تشارك يف أي عملية سياسية ال تكون  تكون فيها السيادة لرشع اهلل احلنيف"، وأن 
والدولة  والعلامنية  والديمقراطية  املهاجرين  من  مواقف  عىل  امليثاق  احتوى  كام  للرشع"،  السيادة  فيها 
املدنية، ووصف املهاجرين بأهنم "هم إخوة نارصونا يف اجلهاد، وجهادهم مقدر ومشكور، يفرض علينا 
ا يف اخلطاب عن ميثاق الرشف الثوري، ليكون  احلفاظ عىل كرامتهم وجهادهيم"، وهو ما خيتلف جذريًّ
اجلبهة  مليثاق  الكامل  "النص  انظر:  الشام"،  أحرار  "حركة  خطاب  يف  حتّوٍل  أبرز  الثوري  الرشف  ميثاق 

اإلسالمية"، زمان الوصل، الرابط:
 goo.gl/mYvdQC.

زمان  الرشيعة"،  حاكمية  عىل  تقوم  دولة  إال  نريد  ال  الثوري...  الرشف  ميثاق  عىل  تتحفظ  "النرصة    4
الوصل، الرابط:

 goo.gl/8C2PYJ.
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وبعد مقتل أيب يزن الشامي ومن معه من املؤسسني وقيادات الصف األول، تراجعت 
املتشدد1،  التيار اإلصالحي والتيار  للتوافق بني  املراجعات، وغدت احلركة أسرية  جهود 
وبذل اجلناح السيايس )املحسوب عىل التيار اإلصالحي( جهوًدا يف إعادة متوضع احلركة 
وطنيًّا من خالل البيانات واخلطابات، والكتابة يف الصحف األجنبية، إال أنه وجد مواجهة 
وصًدا من قبل التيار املتشدد عرب املكتب الرشعي، وتأجج اخلالف بني التيارين يف أعقاب 
مؤمتر الرياض الذي انسحبت منه احلركة بقرار من القيادة، ودون رضا للجناح السيايس، 
األمر  الرتكي،  اجليش  من  بدعم  الفرات"  "درع  عملية  احلركة يف  مشاركة  وكذلك عقب 

الذي أّدى إىل استقالة عدد من الرشعيني يف احلركة2.

ج. جيش اإلسالم

التقليدية  السلفية  إىل  ومؤسسيه،  قائده  فكر  من  يتضح  كام  اإلسالم،  جيش  ينتمي 
الدعوية، وهذا األمر بحّد ذاته يعّد حتواًل مهاًم، فليس من املعتاد أن يتصدر دعاة السلفية 
الدعوية املهتمة بتصحيح العقائد للعمل العسكري، ولعلها التجربة األوىل للسلفية الدعوية 
هبذا الشكل. سابًقا، بارك دعاة ومشايخ السلفية الدعوية اجلهاد يف أفغانستان والشيشان، 

دون أن يكون هلم كيان عسكري ينتمي إىل مدرستهم.

ويملك "جيش اإلسالم" خطاًبا رشعيًّا مبنيًّا عىل الفكر السلفي التقليدي املستند إىل االنتامء 
الناجية من أهل السنة، دون أن يكون هناك تأطري وطني واضح لعالقته مع بقية  الفرقة  إىل 
السلفية  تفتقر  التي  السلطة  وقضايا  احلكم  تصورات  إىل  أو  السورية،  واملكونات  الكيانات 

1  يرى الباحث أمحد أبا زيد أن ملراجعات القادة الراحلني أثًرا كبرًيا يف استباحة حمرمات سياسية كبرية 
اجلهادي  لشطرها  أسرية  قلنا،  كام  عمليًّا،  احلركة  بقيت  لكن  نسبيًّا،  صحيح  وهذا  اجلهادي،  التيار  لدى 
عموًما، وبقيت حماوالهتا لتأطري الوطنية عرجاء، انظر: أمحد أبا زيد، "أحرار الشام بعد عام طويل"، مركز 

عمران للدراسات، ص 20، الرابط:
 goo.gl/GuVChk.

2  مقابالت واحتكاكات الباحث مع ناشطني متعددين، وانظر: مازن عزي، "حروب االندماج: االنقسام 
عىل صدع أحرار الشام"، معهد العامل للدراسات، الرابط:

 goo.gl/QWbYWp.
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جيش  عىل  احلال  بطبيعة  انعكس  الذي  األمر  احلديثة،  الدولة  إطار  يف  تعريفها  إىل  التقليدية 
منه لدى  أكرب لدى جيش اإلسالم  املحلية بشكل  التأطري ضمن  اإلسالم1. مع ذلك، يظهر 
أحرار الشام، كام نجد أن هامش النشاط واالنخراط السيايس جليش اإلسالم واسع مقارنة 
بتحفظات فصائل السلفية اجلهادية، وذلك طبيعي ومتسق مع فتاوى رموز ومشايخ السلفية 
الدعوية يف قضايا الشأن العام. ولذلك، مل جيد قائده زهران علوش مشكلة يف أن يكون عضًوا 
يف جملس األركان التابع للجيش احلر، كام شارك حممد علوش )رئيس املكتب السيايس جليش 
اإلسالم( يف تأسيس املجلس الوطني السوري، والتيار الوطني احلر، ثم غدا كبرًيا للمفاوضني 

بعد مؤمتر الرياض للمعارضة السورية، ثم رئيًسا لوفد الفصائل إىل مؤمتر "أستانا".

إال أن حاجة جيش اإلسالم يف فرتة ما ملؤازرة الشامل يف فك احلصار عن الغوطة قد 
أخرى،  وفصائل  الشام  أحرار  مع  بالرشاكة  اإلسالمية  اجلبهة  مرشوع  يف  للدخول  دفعته 
"حركة أحرار الشام"، كموافقته عىل ميثاق  األمر الذي جعل قائده يتامهى مع طروحات 
اجلبهة اإلسالمية، رغم اعرتاضه عىل بعض ما ورد فيه، ثم انسحابه من هيئة األركان التابعة 
للجيش احلر حتت ضغط التقريع املنهجي ملنظري السلفية اجلهادية2، ثم التورط يف اهلجوم 

عىل مقرات األركان قرب احلدود السورية الرتكية.

"زهران علوش:  1  ويتضح ذلك من اإلجابات العمومية لقائد جيش اإلسالم يف مقابلته عىل اجلزيرة: 
سلسلة رموز املعارضة املسلحة"، قناة اجلزيرة، الرابط:

 goo.gl/wMPxjL.

تشكيل  ارتأينا  ملا  إلينا  األمر  كان  "لو  قال  قد  األردين،  اجلهادي  السلفي  املنظر  القنيبي،  إياد  وكان    2
اجلبهة إال بعد أن تنسحب هذه القيادات من املجلس. أما وقد تشكلت، فإنا نطالب هذه القيادات التي 
نحسبها حمبة هلل صادقة يف إرادة إقامة دينه أن تلتزم بام ألزمت به نفسها يف امليثاق من عدم التبعية وال تلقي 
اإلمالءات اخلارجية، ومن ذلك عدم استمرارها يف عضوية جملس يرأسه هذا الرجل املعلن التبعية للنظام 
الدويل. ونسأل اهلل أن نرى انسحاهبم من املجلس عاجال"، ليجيبه حسان عبود زعيم أحرار الشام حول 
األمر "أما بالنسبة لعضوية بعض قيادات اجلبهة لألركان فإن لنا يف ذلك كالما الحقا بإذن اهلل. لكن إنصافا 
الشيخ من  انسحاب كل زهران علوش وأيب عيسى  ليتم بعد ذلك  يتلقوا توجيها واحدا"،  أقول إهنم مل 
األركان  مع تعليل لالنسحاب، والذي يبدو واضًحا منه وجود أسباب فكرية ومنهجية وما تناوله القنيبي 
من انتقادات، وأتى هذا البيان بعد يومني فقط من كلمة القنيبي، انظر بيان "إعالن تأكيد انسحاب جيش 
اإلسالم وصقور الشام من حتت مظلة هيئة األركان" يف امللحقات، و"احلموي.. ميثاق اجلبهة اإلسالمية 
ليس دستورًا"، زمان الوصل، الرابط: goo.gl/hzh2Yy، وكلمة القنيبي: "بخصوص اجلبهة اإلسالمية"، 

.goo.gl/AnShJw :د. إياد قنيبي، القناة الرسمية، الرابط
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كام تبدو عالقة جيش اإلسالم مع بقية الفصائل والكيانات املدنية إشكالية يف منطقته 
حتديًدا )الغوطة الرشقية(، حيث يتهمه خصومه بتبني هنج "التغلب"، وتداخلت العوامل 
الفكرية مع عوامل أخرى يف تغذية التنافس بني "جيش اإلسالم" و"فيلق الرمحن" املحسوب 

عىل املشيخية التقليدية األشعرية الصوفية1.

د. هيئة الشام اإلسالمية

هتدف  احلركي،  السلفي  التيار  عىل  حمسوبة  جمتمعية،  دعوية  مدين  جمتمع  منظمة  وهي 
إىل "املحافظة عىل اهلوية اإلسالمية" يف املجتمع السوري2، وهي تتبنى املواطنة يف ميثاقها 
كرابطة تعايش بني املسلمني وغريهم يف سورية3، كام شاركت يف تأسيس املجلس اإلسالمي 
نجده  الذي  )األمر  السوريني4  بني  املتساوية  املواطنة  مواثيقه  يف  يؤكد  الذي  السوري، 
ُيؤكد  القاهرة" بسبب خلوها مما  "وثائق  اهليئة  انتقدت  الفصائل(، وقد  مفقوًدا يف مواثيق 
مجعت  التي  التشاورية"  "الندوات  رعاية  يف  اهليئة  نشطت  كام  لسورية5،  اإلسالمية  اهلوية 
خمتلف أصناف الفاعلني العسكريني والسياسيني واملدنيني يف حماولة لـ"إحياء احلوار البناء 
يف الشأن السوري العام"6. ويبدو أن عدم انخراط اهليئة يف العمل السيايس والعسكري قد 

1  عقيل حسني، "سارية الرفاعي: عن األشعرية والسلفية ومعضلة الثورة السورية"، املدن، الرابط: 
goo.gl/qtVMtV.

2  انظر "ميثاق هيئة الشام اإلسالمية"، موقع هيئة الشام اإلسالمية، الرابط:
 goo.gl/WubNK6.

3  املرجع السابق.
السوري،  اإلسالمي  املجلس  موقع  السوري،  اإلسالمي  املجلس  مبادئ  فقرة  التعريفي"،  "امللـف    4

الرابط:
 goo.gl/47C3f1.

5  "املوقف )6( مرشوع )هيئة املبادرة الوطنية السورية("، موقع هيئة الشام اإلسالمية، الرابط:
 goo.gl/rvGLEM.

هيئة الشام اإلسالمية،  موقع  "اختتام - الندوة التشاورية الرابعة يف الشأن السوري - يف اسطنبول"،    6
الرابط:

 goo.gl/NdQ751.



370 السلفية: تحوالتها ومستقبلها

جنبها الكثري من تعقيدات األحداث واملسائل، وإن كانت تعترب من اجلهات السلفية القليلة 
التي كانت واضحة يف خطاهبا اإلسالمي الوطني، مع حماولة نفي التناقض بني اإلسالمية 
والوطنية عىل طريقتها اخلاصة1، وقد لوحظ مؤخًرا حماولة اهليئة إحياء ذكر علامء الصحوة 

السلفية الشامية اإلصالحية2.

خامًسا: اخلالصة

السلفية منهجية ومدرسة معينة يف فهم نصوص الرشيعة، تستند إىل االلتزام بفهم أهل 
القرون الثالثة األوىل )السلف الصالح( لقضايا الدين األساسية )العقائد والعبادات(، وهي 
مكون أصيل من املكونات اإلسالمية يف سورية، خاصة يف نسختها "الشامية اإلصالحية"، 
والتي لعبت دوًرا مهامًّ يف اإلصالح الديني والسيايس يف سورية واملنطقة عموًما هناية القرن 

التاسع عرش، وبداية القرن العرشين.

ورغم االتفاق بني خمتلف فروع "السلفية" عىل منهجية فهم قضايا العقائد والعبادات، 
فإن مستجدات األحداث السياسية قد أدت إىل تقسيم منتسبي السلفية إىل فروع وتيارات 
قضايا  حيال  أجنداهتا  بحسب  رئيسية  تيارات  مخسة  يف  تصنيفها  يمكن  كثرية،  متعددة 

اإلصالح والنهضة.

فقد  السورية،  الثورة  خالل  عديدة  حتوالت  فروعها  بمختلف  السلفية  شهدت  وقد 
حتول العديد من منتهجي ورموز السلفية الدعوية التقليدية من العمل الدعوي إىل العمل 
العسكري ضمن تنظيامت ذات هيكلية )كحالة جيش اإلسالم(، كام شهدت بعض الفصائل 
التي كانت متأثرة بالسلفية اجلهادية بدرجات متفاوتة حتوالً نسبًيا نحو الرباغامتية والتأطري 

1  مقالة األمني العام هليئة الشام اإلسالمية، د. معن كوسا، "املرشوع اإلسالمي واملرشوع الوطني"، موقع 
عىل بصرية، الرابط:

 goo.gl/BrVA5j.

"، موقع هيئة الشام اإلسالمية، الرابط: مشقيُّ اب احلميص ثم الدِّ د كامل القصَّ 2  " الشيخ حممَّ
 goo.gl/QKxcpn.
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املحيل )كحالتي حركة أحرار الشام وجبهة النرصة، مع نسبية وفارق التحول بني كل منهام(. 
كام عانت "السلفية اجلهادية" عموًما، نتيجة عوامل عديدة، من استفحال تيارات الغلو فيها، 
وهي أكثر الفروع السلفية قابلية لالنشطار واالنقسام الرسيع، نتيجة لتحويلها للخالفات 
السياسية )وهي ال شك متجددة بتجدد األحداث( إىل خالفات عقائدية إيامنية، وبافرتاض 
بالتعبري عن  السوري  للشعب  تسمح  والتي  الثورة،  هبا  التي طالبت  احلرية  أجواء  وجود 
نفسه، فيمكن القول إنه وعىل الرغم مما تسببت به تنظيامت الغلو والتطرف من تشويه ملفهوم 
للسلفية إلعادة متوضعها  متاحة  الفرصة  زالت  السوري، ال  الشعب  أذهان  "السلفية" يف 
إذا ما استلهمت روح السلفية الشامية اإلصالحية املتصاحلة مع خمتلف مكونات الشعب 
السوري، فضاًل عن كياناته ومذاهبه اإلسالمية، باعتبارها مكوًنا أصياًل متجذًرا يف تاريخ 
واالمتصاص  الديني،  لإلصالح  حقيقية  فرصة  يشكل  أن  يمكن  الذي  األمر  سورية، 
التنظيامت، برشط تطوير  انترشت وتسببت هبا تلك  التي  الغلو والتطرف  التدرجيي حلالة 
مع  يتالءم  بام  والديمقراطية  واملواطنة  احلديثة  الدولة  قضايا  جتاه  وإثرائه  خلطاهبا  السلفية 

العرص، لتكون عنرًصا مقبوالً ضمن النسيج الوطني.

ويمكن النظر إىل جتربة املجلس اإلسالمي السوري بوصفه حتالًفا ائتالفيًّا يضم عدًدا من 
املرجعيات السلفية إىل جانب باقي األلوان اإلسالمية عىل أهنا خطوة يف االجتاه الصحيح، 

خاصة مع تبني املجلس الرصيح للمواطنة املتساوية بني مجيع السوريني.

سادًسا: امللحقات

نرفق هنا بياين كل من: جبهة حترير سوريا اإلسالمية، وحركة أحرار الشام اإلسالمية 
حول إعالن "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام"، وكذلك بيان انسحاب مسؤويل اجلبهة 

اإلسالمية من األركان.
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حتوالت السلفية املعاصرة يف اليمن: حزب احتاد 
الرشاد مثااًل
1990 – 2018م

محمد أحمد الحميري1

مقدمة

تعد احلالة السلفية يف اليمن من أكثر احلاالت إثارة للجدل، سواء تعلق األمر بمظاهر 
وأسباب تشكلها أو بالتحوالت العديدة التي طرأت عليها وما زالت، واحلديث عن احلالة 
السلفية املعارصة يف اليمن يقودنا بالرضورة إىل تناول تلك التجربة من خالل الرتكيز عليها 
اجلانب  هذا  يف  مالحظته  يمكن  ما  أبرز  ولعل  وتشكيالت.  حتوالت  من  عنها  انبثق  وما 
السياسية  التجربة  اليوم يف واقع  باتت عليه  الذي أصاهبا، وما  التعدد والتشظي  هو حالة 
واالجتامعية التي تعيشها اليمن، وهو ما يعكس إىل حد كبري خطأ النظرة السائدة عنها بأهنا 

متصفة باجلمود وعدم القابلية للتكيف والتحول ضمن السياقات املختلفة.

1 باحث يمني متخصص يف السوسيولوجيا اليمنية، حاصل عىل املاجستري يف علم االجتامع واألنثروبولوجيا من 
معهد الدوحة للدراسات العليا.
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إن احلالة السلفية يف اليمن اليوم تعيش حتوالت كبرية؛ بدأت هذه التحوالت مع بداية 
الوحدة،  دولة  دستور  يف  واحلزبية  السياسية  التعددية  إقرار  بعد  املايض  القرن  تسعينيات 
حيث وجد السلفيون أنفسهم أمام واقع جديد وخمتلف، فكانت البداية األوىل نحو التحول 
من السلفية التقليدية العلمية، التي ترتكز عىل الدعوة الدينية واإلرشاد، إىل العمل اخلريي 
االنخراط  إىل  وصوالً  االجتامعية،  األنشطة  متارس  خريية  ومجعيات  مؤسسات  شكل  يف 
كأول  اليمني  الرشاد  احتاد  حزب  وتأسيس  العريب  الربيع  ثورات  مع  السيايس  املجال  يف 
حزب سلفي يف اليمن يف العام 2012، الذي انبثق عن مجعية اإلحسان اخلريية، إحدى أهم 

اجلمعيات السلفية اليمنية املعارصة. 

اليمنية  السلفية  التي طرأت عىل احلركة  التحوالت  لتناول جممل  الدراسة  تسعى هذه 
املعارصة، ال سيام يف الفرتة التي تلت الوحدة اليمنية وإقرار التعددية السياسية واحلزبية، 
والذي محل معه البدايات األوىل نحو تأسيس اجلمعيات اخلريية )احلكمة واإلحسان(، مع 
الرتكيز عىل الظروف التي سامهت يف انبثاق وتأسيس حزب احتاد الرشاد اليمني وجتربته يف 
احلقل السيايس املمتدة من أوائل العام 2012 حتى الوقت احلايل 2018، وذلك عىل اعتبار 

أن حزب احتاد الرشاد هو أول حزب سيايس يمني ذي مرجعية سلفية.

أواًل: السلفية اليمنية املعاصرة: النشأة والفروع

تنترش اجلامعات السلفية يف كثري من البلدان العربية، واليمن عىل وجه التحديد، بفضل 
عوامل التامس اجلغرايف واهلجرة وطلب العلم التي أدت دوًرا كبرًيا يف تسهيل امتداد الدعوة 
السلفية املعارصة ووصوهلا إىل اليمن. وكان للشيخ الراحل مقبل الوادعي الدور األكرب يف 
تأسيس السلفية اليمنية املعارصة، مستفيًدا من تراكامت وتأثريات تارخيية متعددة؛ إذ يعترب 
الوادعي املؤسس األول للدعوة السلفية املعارصة يف اليمن، كام يعترب أحد الذين اضطرهتم 
العربية السعودية، وفيها حظي  اململكة  الظروف إىل اهلجرة والبحث عن مصدر رزق يف 
بدراسة احلديث الرشيف والعلوم الرشعية إىل أن نال املاجستري من اجلامعة اإلسالمية يف 
املدينة املنورة يف سبعينيات القرن املايض. بعد عودته إىل اليمن، إثر اهتامه بالتورط يف دعم 
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حركة جهيامن العتيبي يف هناية السبعينيات، قرر إنشاء مركز دار احلديث يف منطقة دماج يف 
صعدة يف بداية الثامنينيات، ليصبح املركز فيام بعد قبلة للسلفيني من داخل اليمن وخارجها 

ومنطلًقا ألنشطتهم الدعوية1.

كان للتعددية املذهبية التي تتسم هبا طبيعة املجتمع اليمني دوًرا يف متكني الدعوة السلفية 
وترسيخ أقدامها يف املجتمع؛ إذ ينقسم اليمنيون مذهبيًّا إىل شوافع )سنة( وزيود )شيعة( 
باإلضافة إىل وجود أقليات دينية أخرى، كاإلسامعيلية مثاًل. مما يعني أن املجتمع مل يكن 
مغلًقا أمام أي مذهب أو هوية أو عقيدة دينية وافدة، وهو األمر الذي مّكن الدعوة السلفية 
من احلصول عىل موطئ قدم هلا يف اليمن، ال سيام يف الثلث األخري من القرن املايض الذي 
وصلت معه الدعوة السلفية إىل أوج انتشارها يف البلد بقيادة الشيخ مقبل الوادعي، وذلك 
انطالًقا من حمافظة صعدة، تلك املنطقة التي ولد وترعرع فيها الشيخ الوادعي والتي يمكن 
اعتبارها بيئة جغرافية حاضنة للمذهب الزيدي اهلادوي. وإذا كانت السلفية املعارصة قد 
انطلقت من هذه البقعة اجلغرافية، فإن ذلك يطرح العديد من األسئلة التي تبحث يف رس 
اختيار هذه املدينة وفيام إذا كان له عالقة باخرتاق آخر معاقل الزيدية اهلادوية بواسطة هذه 
الدور  بفعل  وذلك  الفرتة،  تلك  يف  الزيدية  املرجعية  تراجع  مع  سيام  ال  السلفية،  الدعوة 
السيايس للسلطة واجتاهها نحو تذويب اهلوية املذهبية الزيدية كأحد أهم طموحات املرشوع 

اجلمهوري للثورة اليمنية 19622.

ولذلك، وجد الشيخ مقبل الوادعي دعاًم يف بداية األمر من مرجعيات سلفية يف اململكة، 
إذ  الوقت،  ذلك  يف  معها  حسنة  شبه  عالقة  عىل  كان  التي  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  ومن 
التي  العلمية  املعاهد  هيئة  يتبع  كان  الذي  )الرسمي(  العلمي  دماج  معهد  إدارة  سلمته 

السياسية )الدوحة:  العقائدية وحتالفاهتا  الفكرية ومرجعياهتا  اليمن: مدارسها  السلفية يف  الّدغيش،  1  أمحد حممد 
مركز اجلزيرة للدراسات، 2014(، ص 32.

2  لوران بونفوا وعبد السالم الربيدي، "إعادة تشكيل اهلويات يف ظل احلرب الدائرة يف اليمن: املشهد 
اإلسالمي السني املعارص"، إضافات، العددان 38 – 39، ربيع – صيف 2017، ص 54.
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كانت ترشف عليها احلركة اإلسالمية )اإلخوانية(1، فالتقت أهدافهام يف مواجهة الزيدية 
الوادعي،  اهلادوية. باإلضافة إىل ذلك، تظل هناك عوامل أخرى أدت دورها يف مرشوع 
فمسار الوادعي، كام يذهب الباحث الفرنيس فرانسوا بورغا "مل يكن فقط إسالميًّا سلفيًّا؛ 
إنه مواطن يمني أوالً، وذو انتامء طائفي زيدي ثانًيا، وأخرًيا من طبقة اجتامعية )رجل قبيلة( 
دنيا نسبيًّا2، وقد سعى دون نجاح يذكر إىل تسلق درجات الطبقات االجتامعية واملهنية لبيئته 
الوطنية، إىل أن نجح أخرًيا إثر عودته من السعودية يف االرتباط بالسوق السيايس- الديني 
ملوطنه األصيل موظًفا املكتسبات الرمزية التي حصل عليها يف اخلارج"3. فقد عززت كل 
تلك األسباب يف قيادته للسلفية التقليدية، ليصبح علاًم من أعالم السلفية املعارصة يف اليمن 

والعامل العريب.

وبالرغم من تأسيس مداميك السلفية يف هذه البقعة اجلغرافية آنذاك، فإهنا ظلت مشكلة 
يف إطار الرصاع املذهبي بني التيارات اإلسالمية بشقيها السني والشيعي، وقد كانت هناك 
هذا  أن  والواقع  ومساجدها.  صعدة  مدينة  شهدهتا  والسلفية  الزيدية  بني  كبرية  توترات 
قد  ذلك  إن  إذ  املعارص؛  اليمن  يف  الدينية  اهلويات  تشكيل  إعادة  مسألة  أثار  قد  املوضوع 
تزامن مع عودة بدر الدين احلوثي )والد مؤسس احلركة احلوثية( من السعودية والذي عمل 
وأبناؤه الحًقا عىل مواجهة السلفيني والسعي نحو إعادة إحياء املذهب الزيدي، وهو السّلم 
الذي صعد عليه ما يعرف بجامعة احلوثي فيام بعد كجامعة تدعي انتامئها إىل املذهب الزيدي 
الذي يمثل فيه اهلاشميون الرافعة الرئيسة، وعليه فقد نظرت مجاعة احلوثي إىل مركز دار 
احلديث يف دماج باعتباره دخياًل عىل البيئة الزيدية يف تلك املنطقة، وما شهده العام 2013 
من هتجري لطالب املركز خري دليل عىل ذلك، ويصب يف سياق تصفية اجلو نحو عودة هوية 

1  حممد أمحد الدغيش، السلفية يف اليمن، مصدر سابق، ص 34.
2  هذا األمر باعتبار أن الشيخ مقبل كان يف بيئة زيدية تغايل يف شأن اهلاشميني وحضور هؤالء يف صعدة 
اليمن مل يكن  القبلية يف  النظرة  القبائل كانت دونية. ولكن باعتبار  أبناء  كان كبرًيا، ونظرة اهلاشميني إىل 

الشيخ مقبل من طبقة دنيا. )املحرران( 
للنرش  ترمجة سحر سعيد )دمشق: رشكة قدمس  القاعدة،  السيايس يف زمن  اإلسالم  بورغا،  فرانسوا    3

والتوزيع، 2006(، ص 40.



379 ةولة السفؤيم امليالا ا الي ي   اة اةاف اللماف قلالة

انتامئها  تدعي  زيدية  احلوثية كجامعة  بواسطة  وذلك  اهلادوية،  بالزيدية  ممثلة  جديدة  دينية 
"اهلاشمي" وهتدف نحو استعادة إرث وامتياز ديني وسيايس فقدته يف السابق، ورأت يف 
القيادات  تعبري أحد  أو بحسب  اجتامعيًّا"،  الزيدية فكًرا وحضوًرا  لقلعة  "هتديًدا  السلفية 
احلوثية "هامجتنا يف بيوتنا"1، وما يعيشه اليمن اليوم، يشري إىل ذلك متاًما من سيطرة وتسيد 

ا. وعودة إىل هذه اهلوية املذهبية إىل الواجهة سياسيًّا وفكريًّ

لقد ساهم مركز دار احلديث بقيادة الوادعي يف تأسيس سلفية دينية منحرصة يف العمل 
الدعوي واالهتامم بالعلوم الرشعية وتدريسها، لكن األمر مل يستمر كثرًيا؛ إذ بدأت التباينات 
تدب يف هذا املرشوع، سيام يف الفرتة التي تلت الوحدة اليمنية وإقرار مبدأ التعددية السياسية 
واحلزبية. ويف هذه املرحلة بدأ بعض طالب املركز يف التململ من املنهج التقليدي للشيخ 
الوادعي ومركزه، وآثروا االجتاه نحو إنشاء اجلمعيات اخلريية كام حصل مع تأسيس مجعية 
اهلل  وعبد  العامري  موسى  بن  وحممد  الريمي  املجيد  عبد  الشيخ  بقيادة  اليامنية(  )احلكمة 
احلاشدي وغريهم، وبعدها بفرتة تأسست أيًضا مجعية اإلحسان اخلريية، ما جعل الوادعي 
يصنفهم باعتبارهم جمموعة من االنتهازيني الذين ينتمون إىل اإلخوان املسلمني، بل وصل 
حد وصفهم بمامسح اإلخوان املسلمني واهتامهم باختالس أموال الدعوة2. وقد كانت هذه 
اخلطوة بداية التوجه احلقيقي ملجموعة من القيادات السلفية املهمة من العمل الدعوي إىل 

العمل اخلريي.

السلفية إىل جمموعة متعددة من  وتعود أسباب اخلالفات واالنشقاقات داخل احلركة 
األسباب التي قادت يف جمملها إىل تشظيها وتوزع نشاطها وقياداهتا، فباإلضافة إىل قيام دولة 
الوحدة يف تسعينيات القرن املايض وإقرار الدستور اجلديد الذي سمح بالتعددية واحلزبية، 
التي  أزمة اخلليج والنقاشات  السلفية يف اخلليج جراء  التباين يف موقف  أيًضا عامل  أّدى 
نتجت عنها دوره الكبري يف ذلك، إذ ألقت بظالهلا عىل احلركة السلفية اليمنية وجرهتا إليها، 

كانون   ،6 العدد  عربية،  سياسات  اليمن"،  يف  األهلية  احلرب  وفتيل  "الطائفية  اخلطري،  قاسم  أنور    1
الثاين/يناير 2014، ص 65.

2  أمحد حممد الّدغيش، السلفية يف اليمن، مصدر سابق، ص 36.
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أسباًبا  هناك  فإن  الدغيش،  الباحث  وبحسب  والعينية.  الفكرية  بالوسائل  إياها  مستقطبة 
متعددة تعطينا تفسريات لالنقسامات واالنفضاض التي حصل يف تسعينيات القرن املايض 
البيئي؛ إذ مل يبد الشيخ الوادعي  التفاعل  عن حياة املؤسس الوادعي، أول هذه األسباب 
الوحدة،  بدولة  الكفر  الوادعي  الوحدة، فقد أعلن  قيام دولة  بعد  البالد  إجيابيًّا يف  تفاعاًل 
وكان من املعارضني ملسألة الوحدة مع اجلنوب، إذ كان يرى يف احلزب االشرتاكي حمارًبا 
للدين وأهله. أما السبب الثاين فهو يعود إىل الذهنية احلادة للشيخ الوادعي جتاه خمالفيه، 
مظاهر  أبدو  الذين  وطالبه  خمالفيه  وصم  يف  والصفات  األلفاظ  أقذع  يستخدم  كان  فقد 
االنشقاق عن مدرسته، ال سيام قيادات مجعيتي احلكمة واإلحسان. أما السبب الثالث فله 
عالقة بأموال الدعم اخلريي التي كانت ترد من اخلليج؛ إذ سامهت هذه األموال بشكل كبري 
يف تأجيج الرصاع داخل إطار احلركة السلفية بشكل عام وليس فقط يف إطار العالقة مع 
فصيل الوادعي، ومما يرتدد يف هذا اجلانب قول الوادعي يف الشيخ حممد املهدي رئيس مجعية 
احلكمة اليامنية: "اشرتاكم عبد الرمحن عبد اخلالق بدنانريه"، لريد املهدي بقوله: "واشرتاكم 

ربيع املدخيل برياالته"1.

إن حتول جمموعة من القيادات نحو العمل اخلريي قاد للحديث حول تعددية احلركات 
السلفية ومنطلقاهتا، فهي إًذا ليست سلفية واحدة ومنهجية واحدة، بل جمموعة حركات 
بني  اخلالف  يقترص  ومل  املجتمع،  مع  وتفاعلها  أهدافها  عن  التعبري  يف  طريقتها  منها  لكل 
فصيل الوادعي العلمي والفصيل احلركي فقط، بل إن حالة التشظي واالنقسام كانت أعمق 
الوادعي يف  الوادعي. لقد خلف الشيخ  التقليدية بعد وفاة الشيخ  العلمية  السلفية  داخل 
قيادة مركز دار احلديث يف دماج الشيخ حييى احلجوري. وهو شخصية سلفية جدلية ظل 
احلسن  أيب  الشيخ  مع  احلال  هو  كام  اآلخرين،  املشايخ  من  عدد  مع  عديدة  خالفات  عىل 
املأريب والشيخ حممد اإلمام وكذلك الشيخ عبد الرمحن العدين، ولكل شيخ من هؤالء مركز 
الفرتة األخرية لكل مركز موقف خاص به وحتالفات خمتلفة  للعلوم الرشعية، ليصبح يف 

1  املرجع السابق، 39 – 47.
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تتامشى وظروف املرحلة احلالية التي تعيشها اليمن من تعدد لألطراف والتبعية والفواعل 
املؤثرة يف الساحة السياسية واالجتامعية.

الثورة  من  موقفها  إىل  ننظر  حني  بفصائلها  السلفية  احلركة  داخل  اخلالف  يتجىل  كام 
واحلراك االجتامعي الذي شهده اليمن بداية العام 2011. فقد اصطفت السلفية العلمية، 
أي تيار الشيخ مقبل الوادعي كاحلجوري واملأريب، مع نظام عيل عبد اهلل صالح ضد الثورة 
وحتريم  األمر  ويل  طاعة  التزام  من  املعروفة  السابقة  بمواقفهم  ومتسكوا  واالعتصامات، 
فتنة،  اليمن هو  أن ما حيدث يف  املأريب  اعترب  الذي  الوقت  اخلروج عليه ومعارضته، ففي 
ا بعنوان "ملاذا جل الشعب اليمني حيب الرئيس عيل عبد  كان احلجوري قد أفرد مقااًل خاصًّ
اهلل صالح وفقه اهلل"، فيام وقفت قيادات السلفية احلركية )احلكمة واإلحسان( بوضوح مع 

الثورة وشاركت فيها، حتى وإن مل تنخرط قيادات هذا التيار يف الثورة منذ البداية1.

واألمر مل يتوقف عند هذه القيادات والتنظيامت التي أخرجت السلفية من تقليديتها إىل 
إطار اجتامعي وسيايس أوسع، فالواقع اليمني اليوم ما زال يفرز لنا العديد من تلك القيادات 
والتنظيامت، كام هو حال السلفية يف اجلنوب وكذلك يف الوسط )مدينة تعز(، والتي باتت 
تؤدي دوًرا رئيسيًّا يف األحداث العسكرية التي تعيشها اليمن مع تدخل التحالف العريب، 
اإلمارات  دولة  السيام  اإلقليمية،  القوى  قبل  من  الفواعل  هذه  توظيف  سياق  يف  وذلك 
العربية املتحدة التي تتوىل الشأن السيايس والعسكري يف جنوب اليمن، فقامت باالستعانة 
بالتيار السلفي الذي يوصف بالتيار اجلامي أو باملدخيل بقيادة الشيخ املعروف هاين بن بريك 
وزودهتا بالقدرات واإلمكانات العسكرية والبرشية حتى أصبحت اليوم قوة ال يستهان هبا 
يف مواجهة ما تسميه املرشوع الشيعي الرافيض يف اليمن. وقد وجدت األطراف اإلقليمية يف 
هذه اجلامعات حليًفا جديًدا حيمل عقيدة دينية وقدرات قتالية، ما يمثل بالنسبة إليها خياًرا 

بدياًل يمكن االستعانة به يف حتقيق مشاريعها ومطامعها.

1  حممد أبورمان، الرصاع عىل السلفية: قراءة يف األيديولوجيات واخلالفات وخارطة االنتشار )بريوت: 
الشبكة العربية لألبحاث والنرش، 2016(، ص 84.
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امتلكت احلركة السلفية يف اليمن بتشكيالهتا املتعددة إمكانيات كثرية يف سبيل استمرارها 
وتوسعها، عزز من ذلك طبيعة املجتمع اليمني التي متيل إىل التدين، وساهم النفوذ والدعم 
املادي والعيني الكبري الذي تلقته هذه احلركات من اجلمعيات واحلركات السلفية للدول 
املجاورة خصوًصا السعودية والكويت وقطر يف تقويتها. كام مّثل الدعم الذي حظيت به 
بعض هذه احلركات من نظام عيل عبد اهلل صالح وحتالفه معها عاماًل آخر يضاف إىل تلك 
املمكنات التي سامهت يف توسعها وانتشارها. وقد تّوج ذلك كله بالبقاء كالعب مؤثر يف 
الساحة االجتامعية والسياسية، فأحدثت توازًنا معينًا من خالل مشاركاهتا وتفاعالهتا التي 

يمكن وصفها يف أغلبها بأهنا حركات مسيسة1.

وبالرغم أن مجيعها نشأ وانبثق عن السلفية التقليدية، فإهنا أبدت مرونة عالية يف التحول، 
سواء كان ذلك نحو العمل الدعوي أو اخلريي، أو حتى نحو العمل السيايس كام سنتطرق 
الرشاد، الذي ساهم يف تأسيسه قيادات تتلمذت عىل يد الشيخ  الحًقا حلالة حزب احتاد 
عىل  حمافظة  السيايس،  إىل  ثم  اخلريي  إىل  الدعوي  من  أنشطتها  تدرجت  والتي  الوادعي، 
منظومة من األفكار القابلة للتكيف يف خمتلف الظروف واألوضاع. ويمكننا يف هذا السياق 
تصنيف احلركة السلفية املعارصة يف اليمن اليوم يف ثالثة فروع، وذلك وفًقا لدورها وجماهلا 
الدعوية  السلفية  هي  إليها  اإلشارة  سبق  كام  اجلامعات  هذه  من  األول  الفرع  ومنهجها. 
للسلطة  الوالء  السيايس، وتقبل  العمل  أمهية االنرصاف عن  تركز عىل  العلمّية، وهي  أو 
باملدخلية نسبة  أمان اجلامي، وكذلك  البعض باجلامية نسبة إىل حممد  السياسية، ويسميها 
وخليفته  الوادعي  الشيخ  بجامعة  بداية  ممثلة  اليمن  يف  وهي  املدخيل،  هادي  بن  ربيع  إىل 
احلجوري وحممد اإلمام يف مدينة معرب)حمافظة ذمار(، باإلضافة إىل التشكيالت العسكرية 
التي تشكلت مؤخًرا مع تدخل التحالف العريب الستعادة الرشعية بقيادة هاين بن بريك يف 
عدن وعادل عبده فارع )أبو العباس( يف تعز . أما الفرع الثاين للسلفية هي السلفية احلركية 

1  Bonnefoy, Laurent, and Judit Kuschnitizki, "Salafis and the ’Arab Spring’ in Yemen: Pro-
gressive Politicization and Resilient Quietism", Arabian Humanities, Journal of Archaeolo-
gy and Social Sciences in the Arabian Peninsula, available at: https://journals.openedition.
 org/cy/2811#authors
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التي جتمع يف إطارها العام بني الدعوة السلفية والعمل احلركي أو التنظيمي، ويتسم منهجها 

بمنطق ينظر له باعتباره األكثر برغامتية، وهو هنا يف احلالة اليمنية ممثاًل باجلمعيات اخلريية 

التي نشأت يف فرتة التسعينيات، وأشهرها مجعيتا احلكمة اليامنية واإلحسان اخلريي، وقد 

انبثق عن هذين اجلمعيتني بعد ثورات الربيع العريب حزبان سياسيان1. والفرع الثالث هو 

العنف حمرًكا أساسيًّا يف هنجها، ويتجسد يف احلالة  اللجوء إىل  تعّد  التي  السلفية اجلهادية 

اليمنية يف تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب وتنظيم الدولة اإلسالمية داعش2. 

السلفية احلركية: من الدعوة إىل احلزب 

وخطاب  أدبيات  يف  عميقة  جدلية  قضية  السيايس  احلقل  يف  املشاركة  مسألة  ظلت 

فاملوقف  اليمن فقط، ولكن بصورة عامة،  الزمن، ليس يف  لعقود من  السلفية  اجلامعات 

هو  يعتمدونه  الذي  الطريق  إن  إذ  الرفض؛  أساسه  يف  هو  السيايس  احلقل  من  التقليدي 

العمل التعليمي واالجتامعي والدعوي. كام أن للسلفية موقفها السلبي من الديمقراطية 

ا مستورًدا ومتناقًضا مع الرشيعة اإلسالمية.  والتعددية واالنتخابات بوصفها نظاًما كفريًّ

وبالرغم من استمرار هذه النظرة من قبل حركات سلفية متعددة، فإنه يمكننا القول إن 

العام  العريب يف  العامل  التي شهدها  الربيع  ثورات  إن  إذ  السابق،  كان يف  يعد كام  مل  األمر 

2011 وما تاله قد خلق مناًخا وواقًعا سياسيًّا خمتلًفا، فصاغ جزًءا من تصوراهتم النظرية 

ومواقفهم جتاه املشهد السيايس3.

1  حزب احتاد الرشاد، وحزب السلم والتنمية.
2  ملزيد من التفصيل يف هذه الفروع يمكن االطالع عىل: حممد أبورمان، الرصاع عىل السلفية: قراءة يف 
2016(، ص  األيدولوجيات واخلالفات وخارطة االنتشار )بريوت: الشبكة العربية لألبحاث والنرش، 

 .30- 20
العلوم  دراسات  العربية"،  الديمقراطية  الثورات  حقبة  يف  والديمقراطية  "السلفيون  أبورمان،  حممد    3

اإلنسانية واالجتامعية، املجلد 41، العدد 3، 2014، ص 720 – 721.
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يف احلالة اليمنية، يمكن القول إن إرهاصات التحول نحو املامرسة السياسية كان يمر 
يف  اخلريية  اجلمعيات  بإنشاء  بدأت  قد  كانت  إذ  التأين؛  من  قدر  وفيه  التدرجية  من  بنوع 
الدعوية  للسلفية  السائدة  املنهجية  اخلروج عن  وبالتايل  تناوله،  وتم  التسعينيات كام سبق 
التي كانت متيز مركز دار احلديث يف دماج، وذلك كنوع من التمهيد للوصول إىل الوضع 
واجهت  فقد  سهاًل،  أمًرا  يكن  مل  احلقيقة  يف  ذلك  كل  السيايس،  احلقل  ودخول  الراهن 
التي نشأت حينها- كثرًيا من االهتامات جتاه دورها  السلفية احلركية -اجلمعيات اخلريية 
وتبعياهتا، ولعل أبرز من هامجها الشيخ الوادعي نفسه، الذي عرف عنه رفضه أي صيغة 
من صيغ العمل احلركي والتنظيمي، ومهامجته األحزاب اإلسالمية ورفضه العمل السيايس 
وتشديده عىل طريق تعلم العقيدة السلفية واألحكام اإلسالمية، عىل الرغم من تأكيد أنصار 

هذه اجلمعيات أهنم ما زالوا عىل هنج الوادعي وأفكاره1.

يعود بداية العمل احلركي ألتباع الدعوة السلفية إىل بداية التسعينيات، مع إقرار دستور 
احلكمة  مجعية  بدايًة  تصدرت  وقد  واحلزبية،  السياسية  بالتعددية  والسامح  الوحدة  دولة 
اليامنية، التي كانت أول مجعية سلفية ُتعلن كإطار عام يضم شتات السلفيني املؤمنني بالفكرة. 
لكنها مل تدم عىل حاهلا طوياًل، حيث حدث خالف يف اجلمعية شطرها إىل مجعيتني، فانشقت 
جمموعة منها وأنشأت مجعية اإلحسان يف العام 1992 يف حرضموت2، ومع الوقت أصبح 
لكل مجعية منها فروع ومراكز دعوية وأنشطة اجتامعية وخريية. إن هذه اجلمعيات ليست 
هلا تبعية ومرجعية تنظيمية واحدة؛ إذ يعتربها البعض تيارات مرتبطة باخلارج، فتيار احلكمة 
يعد امتداًدا لتيار الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق يف الكويت، بينام تيار اإلحسان يعد امتداًدا 
يمنيًّا ملا بات ُيعرف بالتيار الرسوري3. وبالرغم من كل ذلك، فقد ظلت هاتان اجلمعيتان 

1  حممد أبو رمان، الرصاع عىل السلفية، مصدر سابق، ص 78 – 79.
2  الدغيش، السلفية يف اليمن، مصدر سابق، ص 241.

3  نبيل البكريي، "خارطة اجلامعات السلفية يف اليمن"، نشوان نيوز، 27 مارس، 2011، موجود عىل 
الرابط التايل:

  https://bit.ly/2C7J9Yj
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أكثر اجلمعيات اخلريية والدعوية نشاًطا وفاعلية، إذ متتلك قاعدة اجتامعية عريضة منترشة 
يف البلد عرب ممارسة العمل اخلريي والتعليمي.

لقد تأخر السلفيون يف دخوهلم إىل املعرتك السيايس، ولعل البدايات األوىل للنقاشات 
اخلاصة باملشاركة السياسية وإنشاء حزب خاص بالسلفيني تعود إىل بداية األلفية، وذلك 
األمر ظل  هذا  لكن  التحديد،  احلكمة عىل وجه  احلركية، مجعية  السلفية  قيادات  إطار  يف 
إطاره  يف  جيمع  حزب  لتأسيس  العلنية  الدعوات  أوىل  كانت  تقدم.  أي  حتقيق  دون  حيوم 
السلفيني للقيادي يف مجعية احلكمة اليامنية الشيخ عقيل املقطري وتعود إىل العام 2008، 
مع تقديره آنذاك أن الفكرة ما زالت بحاجة إىل وقت حتى تنضج، وذلك عىل اعتبار أن 
السلفيني مل يعتادوا بعد عىل املعرتك السيايس، وقد تربوا عىل أن السياسة حرام1. وإذا كانت 
مجعية احلكمة وقياداهتا هي األكثر نشاًطا وفاعلية عىل مستوى النشاط الدعوي واخلريي، 
وصاحبة الدعوات األوىل لالنخراط يف احلقل السيايس وتأسيس حزب يضم مجيع السلفيني 
آنذاك، فإن املبادرة والتحرك الفعيل نحو إنشاء حزب سيايس مل تأِت سوى بعد ثورات الربيع 
العريب، وذلك مع املؤمتر السلفي الذي تم تنظيمه يف مارس 2012، والذي ضم قيادات 
من مجعيتي احلكمة واإلحسان، لتتصدر يف األخري شخصيات مجعية اإلحسان قيادة حزب 
احتاد الرشاد الذي انبثق عن املؤمتر الذي سيأيت احلديث عنه، يف الوقت الذي تأخرت مجعية 

احلكمة سنتني لتعلن عن حزب جديد بمسمى حزب السلم والتنمية.

 2011 العام  الثورة وساحاهتا يف  ميادين  الفاعل يف  احلركية وحضورها  للسلفية  كان 
دوٌر كبرٌي يف تغيري بعض املسلامت السلفية عن احلقل السيايس، كطاعة ويل األمر وحتريم 
ا خمتلًفا برفضها للحاكم  الديمقراطية وملحقاهتا؛ إذ رأينا هذه السلفية ُتقدم نموذًجا نظريًّ
ورفض أعامله ودعوته إىل تسليم السلطة والتنحي، فقد وجه أحد قيادات مجعية اإلحسان 
ا يف حزب احتاد الرشاد، نقًدا الذًعا للتيار  عبد الوهاب احلميقاين، الذي أصبح فيام بعد قياديًّ
الدين  "باسم  الثورة ومسألة اخلروج عىل نظام صالح، يقول  انتقد  الذي  العلمي  السلفي 

1  Bonnefoy, Laurent, and Judit Kuschnitizki, ibid.
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دليل،  وال  حجة  غري  من  والسنة  الكتاب  نصوص  وينزل  الظاملني،  بنرصة  الفتاوى  ينزل 
بحجة أن املحتسب بحق هؤالء احلكام الظاملني خارج عىل ويل األمر...، أي خروج؟ وأي 
ويل أمر، متى انعقدت له البيعة؟ وأي رشوط للوالية إذا توفرت به ...". عزز هذا املوقف 
من رشعية االعتصام واالحتجاج ضد النظام السيايس آنذاك، فصدرت العديد من الفتاوى 

والبيانات املؤيدة لذلك خصوًصا يف اجلنوب1.

حزب احتاد الرشاد السلفي: ظروف النشأة والتجربة

كان لثورات الربيع العريب واحلراك السيايس الذي شهده اليمن إبان العام 2011 دوره 
الفاعل يف حتفيز القوى السلفية عىل دخول املعرتك السيايس واملشاركة فيه. وبالرغم من انقسام 
القوى السلفية بني مؤيد ومعارض للنظام السيايس احلاكم يف تلك الفرتة، فإن القوى احلركية 
من السلفيني كان هلا وجود يف ساحات االعتصام، سواء يف صنعاء أو تعز أو إب أو غريها 
من املدن اليمنية. ومل يقترص احلضور السلفي عىل ذلك فقط، بل شمل حضور رموز علمية 

ودعوية شاركت يف اخلطابة وإلقاء الكلامت واملحارضات يف ميادين الثورة واالعتصام.

 ويف إطار سعي السلفيني للحصول عىل دور سيايس عرب إطار تنظيمي رسمي، أعلن 
العام حتت شعار  السلفي  املؤمتر  تنظيم  التوافق عليها عن  تم  التي  االنتقالية  الفرتة  خالل 
"السلفيون والعمل السيايس" الذي انعقد يف الفرتة 13-14 مارس 2012م، ونتج منه، كام 
جاء يف موقع حزب الرشاد، "الدعوة لالنطالق نحو املشاركة السياسية الفاعلة يف صناعة 
القرار وخدمة الوطن وخوض معرتك العمل السيايس كرضورة رشعية وحتمية واقعية"، 
كام نتج من ذلك أيًضا تشكيل جلنة حتضريية الستكامل إنشاء الكيان السيايس حتت مسمى 
احتاد الرشاد اليمني2. ضم هذا الكيان رموًزا علمية تنتمي إىل اجلمعيتني األبرز، "اإلحسان" 

1  حممد أبو رمان، الرصاع عىل السلفية، ص 86.
2  للمزيد عن املؤمتر وما انبثق عنه، يمكن االطالع عىل البيانات املوجودة عىل موقع حزب الرشاد عىل 

الرابط التايل:
  https://bit.ly/2wz0W5L
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ظهر  قصري  وقت  مرور  ومع  أخرى.  سلفية  وتيارات  مجعيات  إىل  باإلضافة  و"احلكمة"، 
خالف بني جمموعة من هذه القيادات، خاصة قيادات مجعية احلكمة التي انسحب ممثلوها 
عن قوام اللجنة التحضريية احتجاًجا عىل خلل يف عملية التمثيل داخل اهليئة العليا لالحتاد1، 
لينتهي احلال بقيادات احلكمة إىل إعالن حزب آخر محل مسمى حزب السلم والتنمية، وقد 
تأخر اإلعالن عنه حتى العام 2014م. أما احتاد الرشاد فقد ظل يف نشاطه، وتصدر قيادته 

شخصيات تنتمي يف أغلبها إىل مجعية اإلحسان اخلريي.

2012، وحصل عىل ترصيح رسمي بمزاولة  15 يوليو  الرشاد يف  ُأشهر حزب احتاد 
نشاطه من جلنة شؤون األحزاب والتنظيامت السياسية يف 24 يونيو من العام نفسه كأول 
تبنى  إذ  العامري،  موسى  بن  حممد  احلايل  رئيسه  بقيادة  السلفية  املرجعية  ذات  األحزاب 
التي  املسائل  من  وغريها  واالنتخابات  الديمقراطية  مسألة  بخصوص  فكرية  مراجعات 
كانت مثار جدل داخل احلركات السلفية، كام يظهر من وثائقه وأدبياته، وقد مثلت هذه 
فيها خروًجا  الذين رأوا  التقليدية  السلفية  أنصار  نقاط اختالف ورفض لدى  املراجعات 
عن أصل السلفية التي ترفض العمل احلزيب والسيايس. رأى أنصار احتاد الرشاد يف جتربة 
حزب النور وتأسسه بعد ثورة 25 يناير يف مرص حافًزا كبرًيا للسلفيني، ليس فقط يف اليمن 
بل يف مجيع أنحاء العامل، كام يذهب إىل ذلك بونفوا2. بيد أن احلالة اليمنية هلا سياق خمتلف، 
ففي الوقت الذي أعلن يف مرص رصاحًة عن استخدام مفردة حزب، فإن السلفيني يف اليمن 
والنقاشات حوهلا3،  احلزبية  بالنظرة نحو  النقطة هلا عالقة  احتاد، وهذه  مفردة  استخدموا 
باإلضافة إىل ذلك، فإن تسمية )احتاد(، كام قد يبدو، هلا عالقة بمحاولة احلزب يف البداية 
جتميع كل الفصائل واجلمعيات واالئتالفات السلفية يف بوتقة واحدة حتت هذا االسم، وهو 
ما مل يتم، فقد حدثت انشقاقات داخل احلزب، كام أسلفنا، أبعدت أعضاء مجعية احلكمة 

التنظيمية  التعددية  السلفية:  الظاهرة  يف  والفروع"،  األصول  اليمنية:  الدغيش،"السلفية  حممد  أمحد    1
والسياسية، حترير بشري نافع وآخرين )الدوحة: مركز اجلزيرة للدراسات، 2014(، ص 84.

2  Bonnefoy, Laurent, and Judit Kuschnitizki , ibid.

3  Ibid.
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وكذلك حركة النهضة اجلنوبية التي كان هلا موقف سيايس خمتلف له عالقة بالقضية اجلنوبية، 
ليصفو اجلو أمام تيار واحد ينتمي يف األغلب إىل مجعية اإلحسان التي تعرف باقرتاهبا من 

فكر الشيخ السلفي السوري األصل حممد رسور زين العابدين.

ُيعرف حزب الرشاد نفسه، كام جاء يف نظامه األسايس، بأنه حزب سيايس يمني، إسالمي 
اهلوية واالنتامء واملامرسة، يسعى لتحقيق الرقي باليمن يف مجيع جماالت احلياة، ويعمل يف 
إطار الدستور اليمني والقوانني النافذة. كام يالحظ أن رؤيته تتلخص يف "حتكيم رشع اهلل، 

وإصالح املجتمع، وحتقيق هنضة يف اليمن"، كام جاء يف املادة الرابعة من النظام الرئييس1.

انخرط حزب الرشاد يف احلقل السيايس بعد إشهاره وموافقة هيئة شؤون األحزاب. 
له  جمال  يف  االشتغال  يعني  للحقل2،  بورديو  مفهوم  حسب  احلقل،  هذا  يف  واالنخراط 
قوانني اشتغال ثابتة، كام أنه مرشوط بوجود رهانات وأشخاص يلعبون اللعبة، مزودين يف 
ذلك باهلابتوس )habitus( أي "نمط االستعدادات الذهنية املكتسبة" الذي يقتيض املعرفة 
واالعرتاف بالرهانات وبالقوانني املالزمة للعبة3. وحزب احتاد الرشاد، بولوجه هذا احلقل، 
يكون قد قبل بقواعد املنافسة وقوانينها الوضعية كالديمقراطية واالنتخابات وقوانني تنظيم 
التي ظلت حمل جدل وخالف، وهو بذلك هيدف إىل  احلياة احلزبية، وغريها من املسائل 

1  النظام األسايس حلزب الرشاد اليمني، موقع احتاد الرشاد، تم االسرتجاع يف 18 أغسطس 2018، عىل 
الرابط التايل:

   https://bit.ly/2PTOaGN

أن  يرى  حيث  بورديو،  بيري  الفرنيس  االجتامع  عامل  صاغها  التي  املفاهيم  أهم  أحد  احلقل  مفهوم  يعد   2
اخلفية  والرصاعات  القوة  وعالقات  ورهاناهتا  السلطة  يضم  كامل  اجتامعي  عامل  إىل  حييل  احلقل  مفهوم 
واملصالح االجتامعية والرمزية، أي إن احلقل هو فضاء من عالقات القوة بني فاعلني يشرتكون يف امتالك 
ا أو غريه، واهلدف من  اقتصاديًّ الرأسامل الرضوري للنشاط داخله، سواء كان حقاًل سياسيًّا أو دينيًّا أو 
كل ذلك، الرغبة يف احتالل أوضاع مسيطرة ومهيمنة داخل احلقل ثم السعي لتحريره"، للمزيد يمكن 
االطالع عىل: الطاهر لقوس عيل، "السلطة الرمزية عند بيري بورديو"، األكاديمية للدراسات االجتامعية 

واإلنسانية، العدد 16، يونيو 2016، ص 42.
التايل:  الرابط  9، موجود عىل  العدد  فكر ونقد،  "ما هو احلقل"، ترمجة حسن احجيج،  بورديو،  بيري    3

https://bit.ly/2ETV4oR، تم االسرتجاع يف 18 أغسطس 2018.
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واجتامعية يف  أدوار سياسية  أداء  باستخدام وسائل خمتلفة متكنه من  احتالل موقع جديد 

الواقع اليمني اجلديد، وحياول من خالل ذلك أيًضا ادعاء متثيل السلفية عىل الرغم من أن 

أدبياته وخطابه يشري إىل أنه يمثل كل اليمنيني.

بإرشاكهم يف عملية صنع  قيادة احلزب  بدأت مطالبات  بسيطة حتى  مل متر سوى فرتة 

القرار السيايس واحتالل مواقع وظيفية مناسبة، السيام مع املرحلة االنتقالية التوافقية التي 

كانت متر هبا اليمن، فكانوا كغريهم من القوى التي ترى أن من حقها احلصول عىل مواقع 

ونصيب يمثل القطاع الذي تدعي متثيله، فتحّصل احلزب بداية عىل مقعد يف اللجنة الفنية 

للحوار الوطني التي كلفت بوضع اللمسات التحضريية ملؤمتر احلوار الوطني الذي انعقد 

يف الفرتة من 18 مارس 2013 حتى 25 يناير 2014م.

وحني انعقاد مؤمتر احلوار الوطني وتوزيع مقاعد ونسب التمثيل فيه، كان حلزب احتاد 

الرشاد متثيل وحضور يف املؤمتر؛ إذ حصل عىل سبعة مقاعد من أصل 565 مقعًدا من إمجايل 

مقاعد املؤمتر التي توزعت بني خمتلف القوى السياسية اليمنية بإرشاف املبعوث األممي مجال 

بن عمر. اعترب حزب الرشاد هذه النسبة ال تتوازى مع حجمه احلقيقي باملقارنة مع متثيل 

ونسب القوى األخرى، ال سيام مكون أنصار اهلل احلوثيني الذي حصل عىل 35 مقعًدا. وبعد 

انتهاء فعاليات مؤمتر احلوار الوطني كان حلزب احتاد الرشاد حضوٌر أيًضا يف جلنة التوفيق 

بني اآلراء، وكذلك يف جلنة صياغة الدستور ممثاًل برئيس احلزب الدكتور حممد بن موسى 

العامري الذي ما زال يشغل وزير دولة يف حكومة أمحد عبيد بن دغر ومستشاًرا لرئيس 

 .2018 وجنيف  2016م  الكويت  مفاوضات  يف  املشارك  الوفد  يف  وعضًوا  اجلمهورية، 

أيًضا حضور عىل مستوى مناصب حكومية أخرى كام هو احلال بوكيل وزارة  وللحزب 

للحزب عبد  العام  الدكتور حممد عيضة شبيبة، كام كان لألمني  اإلرشاد  لقطاع  األوقاف 

الوهاب احلميقاين مقعد كأحد أعضاء الوفد املمثل للسلطة الرشعية يف مشاورات جنيف 
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التي انعقدت يف يونيو 2015، وبحسب األمني العام املساعد للحزب عبد النارص اخلطري، 
فإن هذا التمثيل ال يتناسب وحجم احلزب1.

 ولعل من الالفت للنظر أن أغلب نشاط حزب احتاد الرشاد وممثليه أثناء جلسات مؤمتر 
احلوار الوطني كان مركًزا عىل االهتامم بمسألة ضامن إسالمية العقيدة والرشيعة اإلسالمية 
يف خمرجات احلوار الوطني وحتويلها إىل نصوص دستورية يف الدستور اجلديد، وهو أيًضا 
يتسق مع الرؤية التي ينادي هبا احلزب يف برناجمه األسايس والتي تتعلق بتحكيم الرشيعة. كام 
أنه يظهر نوًعا من التوافق بني رؤى هذا احلزب ورؤى بعض التيارات داخل حزب التجمع 
اليمني لإلصالح، وقد ظهر هذا األمر يف نقاشات مصدرية الرشيعة اإلسالمية والكوتا، إذ 
يتفق الرشاد واإلصالح يف مواجهة مجاعات مذهبية وقوى علامنية ظلت تسعى وراء عدم 
تثبيت املواد الدستورية املتصلة هبذا املوضوع2، وهو ما يفتح الباب للحديث حول عالقة 
حزب احتاد الرشاد بالقوى األخرى، خاصة حزب التجمع اليمني لإلصالح، حيث يعتقد 
البعض أن احلزب ليس سوى واجهة تابعة حلزب اإلصالح -اإلخوان املسلمني- وبالتايل 
إن  بالقول  العامري  الشيخ  احلزب  رئيس  عليه  يرد  قول  وهو  بعض،  مع  دجمهام  من  البد 
اإلسالمي3.  العمل  مكونات  بني  احلاصلة  االختالفات  ظل  يف  املثالية  من  كبرًيا  ا  حدًّ فيه 
عانى احتاد الرشاد من مجلة من الصعوبات نتيجة دخوله احلقل السيايس، وهي يف حقيقتها 
طبيعية بالنظر إىل حداثة التجربة وقلة اخلربة يف التعامل مع هذا املجال الذي خيتلف عن 
ساحة  باعتباره  املجال  هذا  إىل  ينظرون  ظلوا  السلفيني  أن  من  وبالرغم   . الدعوة  جمال 
تستخدم فيها األكاذيب والربامجاتية والتالعب باحلقوق، فإهنم يرون، انطالًقا من واقعهم 
اجلديد، أن ما جيعل الناس أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد هو السبيل الرشعي ممثاًل 
والترشيع  واملحكوم،  احلاكم  بني  والعالقة  السياسة  عن  باحلديث  املليئني  والسنة  بالقرآن 

1  عبد النارص اخلطري، مقابلة إلكرتونية مع الباحث، 11 أغسطس 2018.
2  الّدغيش، السلفية يف اليمن، مصدر سابق، ص 305 – 306.

3  أمحد الصباحي، "حوار مع رئيس حزب الرشاد السلفي اليمني"، جملة البيان، العدد 316، أكتوبر – 
نوفمرب، 2013م، ص 54.
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والقضاء حسب ترصيح رئيس حزب الرشاد العامري1. ومن ضمن مجلة الصعوبات التي 
يعانيها منها احلزب تتمثل يف املوقف الدويل واإلقليمي جتاههم ومسألة ربطهم باإلرهاب، 
لوزارة  السوداء  الالئحة  احلميقاين عىل  الوهاب  للحزب عبد  العام  األمني  إدراج  تم  فقد 
اخلزانة األمريكية بتهمة متويل تنظيم القاعدة، ومل يتوقف األمر هنا، بل قامت دول اخلليج 
والواليات املتحدة بإدراج مجعية اإلحسان اخلريية ورئيسها )عبد اهلل حممد اليزيدي( ومدير 
هناك  أن  يعني  ما  اإلرهاب2،  قائمة  ضمن  الدبا(  بكر  )حممد  بحرضموت  اجلمعية  مركز 
استهداًفا مبارًشا للتيار السلفي احلركي؛ السيام مجعية اإلحسان وقياداهتا التي سامهت يف 
إنشاء حزب احتاد الرشاد أول حزب سلفي يمني، األمر الذي يضعها أمام حتدٍّ صعب يف 
مواجهة هتم اإلرهاب ومتويله، ما اضطرها بعد ذلك إىل إعالن حل نفسها، وكان لألزمة 
اخلليجية بني قطر وجرياهنا الدور األكرب يف بروزها عىل السطح وتصنيفها باعتبارها مجعية 

خريية تتلقى دعمها املايل من قطر.

وباإلضافة إىل ذلك، يأخذ البعض عىل حزب احتاد الرشاد مسألة البعد املناطقي اجلهوي 
يف تسلسل قياداته، إذ يتصدر احلزب قيادات تنتمي جغرافيًّا إىل حمافظة البيضاء وسط اليمن، 
احلميقاين  الوهاب  عبد  وكذلك  احلزب  رئيس  العامري  موسى  بن  حممد  بذلك  ويقصد 
األمني العام، وهي مسألة ظل ينظر هلا كعائق أمام استيعاب قيادات ومشايخ مجعية احلكمة 
الذين ينتمون يف األغلب إىل حمافظات إب وتعز وحواليها3. وعىل الرغم من تعيني قيادات 

1  فوزي الكاهيل، "رئيس حتضريية احتاد الرشاد السلفي: سيكون للمرأة دائرة وصوت مسموع والثورات 
أحدثت تأثرًيا يف الفكر السلفي"، املصدر أونالين، ٣٠ مارس ٢٠١٢، تم االسرتجاع يف 20 أغسطس، 

منشورة عىل الرابط:
  https://bit.ly/2LEtfnH

2  ماذا وراء اهتام دول احلصار مجعيات يمنية باإلرهاب؟، موقع اجلزيرة نت:
 https://bit.ly/2CQGX5x

3  عيل الفقيه، "سلفيو اليمن بأكثر من الفتة"، املصدر أونالين، ١٤ مايو ٢٠١٣، تم االسرتجاع يف 30 
أغسطس 2018، منشور عىل الرابط التايل:

  https://bit.ly/2oisOXc
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يف احلزب تنتمي إىل مناطق خمتلفة، لكن ظلت إشكالية هذه القيادات أهنا قيادات هامشية 
وليست معروفة يف الوسط السلفي اليمني.

جاء إًذا حزب احتاد الرشاد بعد خماض ونقاش كبري داخل إطار السلفية احلركية، وهو 
تتويج لتلك النقاشات والتحوالت التي كانت قد بدأت مبكًرا. وبالرغم من صعوبة احلكم 
عىل هذه التجربة بمخرجاهتا ومدخالهتا حتى اآلن، فإهنا قد دشنت بشكل رسمي خروج 
السلفية احلركية من بوتقة العمل اخلريي إىل العمل السيايس، كام سامهت إىل حد ما يف تغيري 
بعض املسلامت التي كان ينظر هلا من املحرمات التي ال يمكن اخلوض فيها، وهو ما أتاح 
السلفية ومسألة تكرارها، كام رأينا  املرجعية  التفكري يف تعددية هذه األحزاب ذات  أيًضا 
ذلك يف اجتاه قيادات مجعية احلكمة اليامنية نحو إعالن ذراع سيايس هلا ممثاًل بحزب السلم 
والتنمية الذي ربام حيتاج إىل اقرتاب أكثر لدراسته وتناول دوره يف الواقع السيايس اليمني.

خامتة

اليوم إحدى أهم وأبرز احلاالت الدينية يف الوطن  اليمنية املعارصة  تعّد احلالة السلفية 
العريب؛ إذ إهنا نالت شهرة واسعة وانتشاًرا جغرافيًّا واسًعا جتاوز نطاقه الذي نشأ فيه، مما 
جعلها تكتسب أمهيتها الكبرية، ليس فقط من جانب طالهبا واملتأثرين هبا، بل بالدارسني 

والباحثني يف هذه الظاهرة وامتدادها وتفاعلها مع الواقع السيايس واالجتامعي.

ناقشت الدراسة يف جزئها األول التحوالت التي مرت هبا السلفية املعارصة يف اليمن، 
فبينت املراحل والظروف التي مرت هبا احلركة، سواء كانت السلفية الدعوية العلمية التي 
هتتم بالتعليم الرشعي الديني ونرش العقيدة السلفية، أو تلك التي تفرعت منها فيام بعد، أي 
السلفية احلركية التي قادت النشاط االجتامعي واخلريي ابتداء من تسعينيات القرن املايض 
وما زالت إىل يومنا. ويمكننا القول يف هذا اجلانب إن احلركة السلفية املعارصة قد متتعت 
بنوع من املرونة والتدرج، فتكيفت يف سياقات متعددة، سياسيًّا واجتامعيًّا، بشكل جعلها 

مستمرة وفاعلة يف واقعها االجتامعي والسيايس.
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وتطرقت الدراسة يف اجلزء الثاين منها إىل النقاش الدائر داخل احلركة السلفية احلركية 
فيام يتعلق بمسائل ذات عالقة باحلقل السيايس وجدواه واملشاركة فيه، فاملالحظ أن هذا 
املوضوع قد أخذ جدالً طوياًل داخل أروقة احلركة، حتى وصل إىل املرحلة احلالية؛ وعىل 
وجه اخلصوص مع ثورات الربيع العريب الذي شهدنا فيه حراًكا وتفاعاًل اجتامعيًّا وسياسيًّا 
غري مسبوق، وكان السلفيون يف أوائل املشاركني فيه، مما جعل بعض فصائل هذه احلركة 
تعيد النظر يف بعض أطروحاهتا السابقة، وقد توج هذا األمر بانخراطهم يف احلقل السيايس 
وتأسيس أحزاب سياسية، سواء كان يف اليمن عرب تأسيس أول حزب سلفي ممثاًل يف حزب 

احتاد الرشاد، أو يف مرص أو غريها من البلدان التي شهدت هذا احلدث الثوري.

باعتباره أول حزب  الرشاد،  احتاد  الدراسة يف جزئها األخري عىل جتربة حزب  ركزت 
سيايس ذي مرجعية سلفية يعلن تدشينه يف اليمن يف بداية العام 2012، وهي جتربة تستحق 
الدراسة قياًسا بمحيطها الفكري والسيايس، إذ عىل الرغم من الصعوبات التي يواجهها 
احلزب، وحداثة التجربة، فإنه قد مثل رشوًعا رسميًّا أخرج السلفية املعارصة من العمل 
املجال  ففتح  وضوًحا،  أكثر  بشكل  فيه  واملسامهة  السيايس  العمل  إىل  والدعوي  اخلريي 
ألحزاب وتيارات سلفية أخرى ملراجعة خياراهتا ومسلامهتا ونظرهتا نحو السياسة واملامرسة 

السياسية.
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الدعاية السلفية وحتدياهتا اجلديدة يف إقليم 
دارفور

فاروق أحمد يحيى1

ملخص 

تقوم هذه الورقة عىل دراسة الكسب الذي حتققه الدعاية السلفية يف العمق اإلفريقي 
بني  العالقة  النامجة عن جدلية  السلفي  الدعائي  للخطاب  املنهجية  املسلم، واإلشكاالت 
التنظري وواقع التطبيق من جهة، والتغريات السياسية التي متر هبا منطقة الرشق األوسط وما 
انعكس عىل سمة اخلطاب السلفي من جهة أخرى. اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي 
التحلييل الختبار الفئات املختارة من جمتمع الدراسة للحصول عىل املعلومات واخلصائص 

التي تتعلق بالظاهرة موضوع البحث. وقد خرجت بعدد من النتائج منها: 

حتوالت . 1 من  جيري  عام  االنتباه  وحتويل  التجاهل  أسلوب  السلفية  الدعاية  تعتمد 
قاعدهتا  مع  أو  الدينية  مرجعيتها  مع  تصعيد  ألي  تفادًيا  السلفية  حول  إقليمية 

اجلامهريية من جهة أخرى.

1 فاروق أمحد حييى حسن، دكتوراه الفلسفة يف علوم االتصال )اإلعالم التفاعيل( جامعة السودان للعلوم 
والتكنولوجيا، عميد كلية اإلعالم -جامعة اجلنينة-السودان.
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تستنتج الدراسة أن السلفية يف السودان مواجهة بانقسامات جديدة تبًعا للتغريات . 2
التي تشهدها املنطقة العربية، وأن تكوينات جديدة يف طور النشوء، تظهر استجابة 

ملوجة التحول التي متر هبا املنطقة. 

بالنظر إىل هذه النتائج، ترى الدراسة أن التحديات اجلديدة تفرض عىل السلفية خطاًبا 
إعالميًّا جديًدا ومغايًرا، وهو ما حيتاج إىل تكثيف الدراسات والبحوث حول استخدامات 
تطبيقات  عىل  القائمة  تلك  خاصة  اجلديدة،  التفاعلية  االتصال  لوسائط  السلفية  الدعاية 

شبكة اإلنرتنت.

الكلامت املفتاحية: الدعاية، السلفية، إقليم دارفور.

تمهيد

عىل  األديان  ألوية  مَحَلة  وتسابق  اهتامم  موضع  بعيدة  آماد  منذ  اإلفريقية  القارة  ظلت 
هذه  إنسان  واستقطاب  الديني  للتبشري  الساموية؛  خاصة  ومذاهبهم،  عقائدهم  اختالف 
القارة البكر. فاإلسالم بفتوحاته الكبرية، وتنوع تياراته املذهبية والطائفية التي اجتاحت 
التي حصدت  الصوفية  الطرق  إفريقيًّا، خاصة عرب  التمدد  إىل  كان سّباًقا  املعمورة  سطح 
وإجياد  نفسها  لطرح  كبري  حتد  يف  األخرى  اإلسالمية  اجلامعات  جعلت  متطرفة  منارصة 

األرضية املالئمة للعمل والدعوة. 

والدعوة السلفية، عىل وجه خاص، التي دخلت إفريقيا معادية للتصوف، ومنكرة عليه 
مجلة من االعتقادات واملامرسات، وجدت عنًتا ومشقة يف الوصول بدعايتها "اإلصالحية" 
املعقد اجتامعيًّا والشديد االعتداد بتصوفه. فضاًل عن أن  الواقع اإلفريقي  إىل قاعدة هذا 
ظروف  عن  واختلفت  تباينت  قد  السلفية  التيارات  أنتجت  التي  والسياقات  الظروف 
وسياقات القارة اإلفريقية االجتامعية والتارخيية، فإن السلفية التي نتحدث عنها نشأت يف 
سياقات اجتامعية حمافظة، ولدهيا مواقف وقناعات راسخة وجاهزة جتاه مجلة من القضايا 
غري  السلفي.  التدين  أو  السلفية  الدعوة  بمبادئ  بالرضورة  ترتبط  ال  التي  واإلشكاليات 
أهنا تتامهى معها بشكل أو بآخر؛ فهي متثل انعكاًسا لواقع اجتامعي وثقايف قبل كل ذلك. 
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فمواقف املجتمعات يف شبه اجلزيرة العربية )السياق التارخيي األبرز للدعوة السلفية( ثابتة 
ومتحّفظة جتاه قضايا )املرأة والفنون( مثاًل، ويف هذه النامذج ال يستمد املجتمع رأيه وقناعته 
املوروثات  من  جمموعة  إىل  يستند  هو  وإنام  فحسب،  السلفية  الدعوة  وقناعات  ُرؤى  من 

والقيم االجتامعية التي اكتسبها بفعل تراكامت تارخيية موضوعية. 

هذه النزعات املتطرفة جتاه تلك القضايا تتباين أحياًنا تباينًا واضًحا مع النزعة اإلفريقية 
األكثر انفتاًحا ومياًل لتحرير املرأة )عرب فسح املجال أمامها للعمل واإلنتاج واملشاركة(. كام 
أن عالقة القارة اإلفريقية الوثيقة بالفنون، والتي مّثلت أحد األدوات األكثر تأثرًيا يف شيوع 

ا بالكثري من أرُضب الفنون. املذهب الصويف/ العرفاين؛ وذلك الرتباطه بنيويًّ

عالوة عىل كل هذه التحديات، فإن الدعاية السلفية تواجه معضلة حقيقية يف التعاطي 
العسكرية  واالنقالبات  السياسية  الرصاعات  فيها  تكتظ  جمتمعات  يف  احلكم،  قضايا  مع 
املشاركة  املساواة يف  إىل حتقيق  تتطلع  غالبها( حماوالت  والتي هي )يف  التمرد،  وحركات 
السلفي  اخلطاب  يعيشه  الذي  املرتبك  فاملوقف  والديمقراطية.  احلريات  وبسط  السياسية 
يف هذه املرحلة، حيال األسئلة املطروحة من قبل اجلامهري يف أقاليم إفريقيا، واإلشكاليات 
املنهجية للخطاب الدعائي السلفي النامجة عن جدلية العالقة بني التنظري وواقع التطبيق، 

تفرض عليه واقًعا جديًدا حيتاج لتصور خمتلف. 

اإلقليمية  التغريات  ظل  يف  اليوم،  مواجه  السلفي  الدعائي  اخلطاب  فإن  حال  كل  عىل 
العمق  يف  اكتسبها  مهمة  نقاط  بخرسان  ومهدد  املرحلة،  هذه  خالل  كبري  بتحول  والدولية، 
اإلفريقي املسلم؛ فالسلفية، عىل عكس التيارات اإلسالمية، دخلت إفريقيا بمرشوع منظم ال 
يقوم فقط عىل بعث الفكرة من قاعدة املجتمع، وإنام يسعى لتعزيزها بام يملك من أموال ونفوذ، 

وهذه الدعائم مواجهة هي نفسها بتحوالت جديدة وكبرية متشعبة أكثر من أي وقت مىض. 

إشكالية الدراسة

بذلت الدعاية السلفية جهًدا مرتاكاًم لتوطيد دعائها يف بيئة معقدة كالتي تعيشها القارة 
اإلفريقية، واستطاعت عرب األدوات الداعمة هلا من نفوذ السلطة واملال أن تكتسب أرضية 
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حتديات  اليوم  عليه  متر  املنظم  اإلسالمي  املرشوع  هذا  أن  بيد  السابقة،  احلقب  يف  مقدرة 
سيلقي  مما  املرجعية،  قمتها  يف  للفكرة  حتدث  التي  املراجعات  بسبب  ومفصلية؛  جديدة 
بظالله عىل واقع خطاب املرشوع الدعائي يف إفريقيا ومستقبله كذلك. وهنا تكمن إشكالية 
الدراسة التي حتاول بحث أثر الواقع اجلديد يف اخلطاب السلفي والرهانات املنتظرة ملسار 

هذا املرشوع. 

تساؤالت الدراسة

ما طبيعة أساليب الدعاية السلفية ووسائلها اإلقناعية؟ . 1

إىل أي مدى تتوافق أنامط التدين يف دارفور مع طبيعة اخلطاب الدعائي السلفي؟. 2

ما التحديات اجلديدة التي تواجه اخلطاب السلفي املوجه إلقليم دارفور؟. 3

اجلديدة . 4 التحوالت  السودان  يف  السلفي  الدعائي  اخلطاب  يواكب  مدى  أي  إىل 
ويستوعبها؟ 

أهداف الدراسة

هتدف الدراسة إىل: 

الوقوف عىل طبيعة وأساليب الدعاية السلفية، ووسائل اخلطاب السلفي اإلقناعية. . 1

دراسة أنامط التدين يف إقليم دارفور ومدى قابليتها الستيعاب الدعاية السلفية.. 2

التعرف إىل التحديات اجلديدة للخطاب الدعائي السلفي، يف واقع دارفور. . 3

أهمية الدراسة

تكمن أمهية هذه الورقة يف دراسة الكسب الذي حتققه الدعاية السلفية يف العمق اإلفريقي 
جدلية  عن  النامجة  السلفي  الدعائي  للخطاب  املنهجية  واإلشكاالت  "املجهول"،  املسلم 
العالقة بني التنظري وواقع التطبيق، يف إقليم دارفور بوصفه أحد أكرب األقاليم اإلفريقية –
جنوب الصحراء-اعتناًقا لإلسالم، وبكونه أحد األقاليم الذي تشهد فيه السلفية حتديات 
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اجتامعية مفصلية، ورصاًعا رشًسا مع غالب التيارات اإلسالمية، وتربز فيه املسألة السياسية 
واضحة وعصية عىل التجاوز.

منهج الدراسة

تعتمد الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل الذي يتسم بارتباطه باألهداف الوصفية 
للبحث واالختبار األفضل للفئات املختارة من جمتمع الدراسة، وهو يعّد منهًجا علميًّا منظاًم 

يساعد يف احلصول عىل املعلومات واخلصائص التي تتعلق بالظاهرة موضوع الدراسة.

اإلطار النظري

الدعاية: املفهوم واألساليب

يف  واجلامعات  األفراد  سلوك  عيل  السيطرة  حماولة  يستهدف  كنشاط  الدعاية  ُعرفت 
إىل  يعود  أن أصلها  الالفت  التاريخ1. ولعل  جمتمع وزمان معينني وهبدف معني منذ فجر 
باسم  كنسية  إدارة  الثامن  أوربان  البابا  أنشأ  1623م  العام  ففي  باألساس؛  الديني  الفكر 
)congregation of propaganda( لُتعني باملهام اخلارجية للكنيسة الكاثوليكية )للتبشري 
فيام وراء البحار( وأصبحت كلمة دعاية املقرونة بأداة التعريف )الـ( تنرصف إليها والتي ما 

زالت تقوم بعملها يف الفاتيكان حتى هذه األيام2.

اشتقت كلمة دعاية )propaganda( من الفعل )propagate( ويعني التنشئة والتنمية، 
احلق  نرش  املعنى،  هبذا  الدعاية،  وتعني   .)propagate( الالتينية  الكلمة  من  مشتقة  وهي 
عن  عبارة  ألهنا  والتشويه  الكذب  ترفض  كانت  ولذلك  املنطق،  عىل  اعتامًدا  وتروجيه 
صدق موجه من عقيدة إىل من يمكن أن يؤمن هبا بالفعل. وكان الرسول حممد صىل اهلل 

1  حممد منري حجاب، الدعاية السياسية وتطبيقاهتا )القاهرة: دار الفجر للنرش والتوزيع، 1998م(، ص 
.11

"توظيف الفضائيات يف الدعاية املوجهة للرأي العام" )اخلرطوم: جامعة أم  2  أبو بكر خلف اهلل شبو، 
درمان اإلسالمية، أطروحة دكتوراه غري منشورة، 2010م(، ص 83
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عليه وسلم قد بعث برسالة إىل املقوقس عظيم أقباط مرص: أدعوك بدعاية اإلسالم )أي 
بدعوة اإلسالم(، مما يؤكد أن كلمة دعاية كانت مرادفة لكلمة دعوة عىل األقل يف العصور 

اإلسالمية األوىل.

والواقع أن الدعاية أّدت عىل طول احلقب دوًرا كبرًيا يف تعبئة الشعور الديني رشًقا وغرًبا 
عىل امتداد تاريخ األديان. فقد كانت الدعاية وراء إثارة اهلمم وتعبئة الشعور للحرب بام 
يف ذلك خماطبة العواطف، كعاطفة الشجاعة، وإثارة عاطفة اخلوف من العدو بتضخيم ما 

يرتكبه من فظائع وإثارة احلقد عليه1.

وبنهاية احلربني الكونيتني تبني أن عنرص الدعاية كان من العنارص الفعالة فيها. فعظم 
بعد ذلك االهتامم بالدراسات االجتامعية التي تتخذ من اجلامعات البرشية مادهتا وميداهنا 
الذي تبارش فيه اهتامماهتا بدراسة كل ما يتعلق باإلنسان وعالقاته االجتامعية، ومعتقداته 
الدينية، وأنامط تفكريه. وقد أضافت مرحلة احلرب الباردة بعًدا جديًدا ملفهوم الدعاية؛ فهي 
ال تتجه فقط إىل الفئة احلاكمة بل تتجه إىل الطبقات بشكل أسايس، وهي مل تعد سياسية فقط 
بل أضحت أيديولوجية واجتامعية وحضارية. وهكذا أصبحت املعارك بني أجهزة الدعاية 

رأس احلربة يف خمتلف أنواع الرصاع.

يتضح مما سبق أن الدعاية، كأحد عنارص التعامل النفيس، أضحت عنرًصا من عنارص 
أو حتطيمه.  احتوائه  قبل  أو اخلصم  الصديق  إرادة  السيطرة عىل  أدوات  وأداة من  احلركة 
الناس بأن يفكروا أو يسلكوا سلوًكا وفق  املتعمدة واملدبرة إلقناع  وُتعرف أهنا: املحاولة 
املتخصصة  األساليب  وتتنوع  لغاية  وسيلة  الدعاية  إن  أي  الدعاية،  رجل  وختطيط  رغبة 

لتخطيطها وتنفيذها تبًعا للتكنولوجيا املتاحة2.

1  حممد عبد القادر حاتم، الرأي العام وتأثره باإلعالم والدعاية )القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، 
1993م(، ص 382.

2  تايلور فليب، قصف العقول: الدعاية للحرب منذ العامل القديم حتى العرص النووي، ترمجة سامي خشبة 
)الكويت: املجلس الوطني للثقافة واآلداب، 2000م(، ص 23.
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إقناعية  علمية  فنية  أساليب  فيها  تتبع  مستمرة  "عملية  أهنا  الدعاية  عّرف  من  وهناك 
بمنطق الداعية أو احتيالية أو قهرية، بغرض التأثري عىل املكونات النفسية للفرد أو اجلامعة 
ا، سواء كان هذا ذلك وقت السلم أو وقت احلرب، بحيث  ا أو ال شعوريًّ املستهدفة شعوريًّ

تضعه الدعاية حتت السيطرة وتضغط عليه أو جتربه حتى يتبع السلوك املستهدف"1. 

الدعاية الدينية

وهي عملية هتدف إىل "حتويل الناس من معتقداهتم الدينية إىل معتقد آخر، أو العمل عىل 
إرشادهم إىل االلتزام بفرائض أو تقريرات أو تعاليم الدين الذي يعتنقونه. وأحياًنا تظهر 
للدعاية الدينية أدوار وظيفية أخرى كتحريك احلوار وتقريب وجهات النظر بني األديان 
النظرية أو عىل العكس، بأن تكون أداة لرصاع األديان وخلق روح التزمت ورفض اآلخر. 

وتعرف الدعاية يف الدين املسيحي باسم التبشري، ويف الدين اإلسالمي باسم الدعوة"2.

أساليب الدعاية

أعّد املفّكر األمريكي نعوم تشومسكي قائمة اختزل فيها الّطرق التي تستعملها وسائل 
اإلعالم العاملّية للسيطرة عىل الّشعوب عرب وسائل اإلعالم يف عرش اسرتاتيجّيات أساسّية. 

نستعرض منها ما يمكن أن يصلح أداة للدعاية الدينية3:

اسرتاتيجّية اإلهلاء: هذه االسرتاتيجّية عنرص أسايس يف التحّكم باملجتمعات، وهي . 1
تتمثل يف حتويل انتباه الّرأي العام عن املشاكل املهّمة والتغيريات التي تقّررها النّخب 

1  شاهيناز طلعت، الدعاية واالتصال )القاهرة: مكتبة األنجلو املرصية، 1987م(، ص 21.
2  مي العبد اهلل، املعجم يف املفاهيم احلديثة لإلعالم واالتصال )بريوت: دار النهضة العربية، 2014م( 

ص 156.
3  انظر النسخة اإلنجليزية:

 Noam Chomsky - "10 Strategies of Manipulation" by the Media." Guardian )sydney).  
 ،(2019): 2.

وملخًصا بالعربية عىل:
   http://shabab.assafir.com/Article/9708
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السياسية واالقتصادّية، ويتّم ذلك عرب وابل متواصل من اإلهلاءات واملعلومات 

التافهة. وهي رضورّية أيًضا ملنع العامة من االهتامم باملعارف الرضورّية يف ميادين 

أخرى. 

الشعب خطاًبا . 2 لعاّمة  املوّجهة  اإلعالنات  غالبية  تستعمل  الشعب كقرّص:  خماطبة 

هذا  لدى  لتكون  )بطريركي(،  سلطوي  طابع  ذات  ونربة  وشخصيات  وحجًجا 

الشخص رّدة فعل جمّردة من احلّس النقدي بنفس الدرجة التي ستكون عليها رّدة 

فعل الطفل ذي االثني عرش عاًما.

استثارة العاطفة بدل الفكر: استثارة العاطفة هي تقنية كالسيكية ُتستعمل لتعطيل . 3

املفردات  استعامل  أّن  كام  لألشخاص.  النقدي  احلّس  وبالتايل  املنطقي،  الّتحليل 

العاطفّية يسهم يف تغييب العقل حّتى يتّم زرعه بأفكار، أو رغبات، أو خماوف، أو 

نزعات، أو سلوكّيات.

باعتامد أسلوب يكون خالله الشعب غري قادر عىل . 4 الّشعب يف حالة جهل:  إبقاء 

استيعاب الطرائق املستعملة للتحّكم به واستعباده. فاستخدام خطاب حيوي قدًرا 

من  حالة  إىل  الوقت  بمرور  يؤدي  قد  املزيفة  والرباهني  والتسطيح  التضليل  من 

اجلهل البنيوي لدى املجتمع.

عن . 5 الوحيد  املسئول  أّنه  يظّن  الفرد  جعل  بالذنب:  باإلحساس  التمّرد  تعويض 

تعاسته، وأن سبب مسؤولّيته تلك هو نقص يف ذكائه وقدراته أو جمهوداته. وهكذا، 

عوًضا عن أن يثور عىل حميطه، يقوم بامتهان نفسه وحيس بالذنب، وهو أسلوب 

وسمة أساسية من سامت اخلطاب الدعائي الديني، فالتعنيف والتأنيب موجه غالًبا 

إىل الفرد أواًل وأخرًيا.
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وتزوير  والتضليل،  البهتان  عىل  أحياًنا  اعتامدها  يف  يكمن  الدعاية  أساليب  أهم  ولعل 
احلقائق، واستعامل الشعارات الرّباقة، والكذب، وجتنيد كل العنارص املتاحة، )1( ومنها)2(:

الدعائية، . 1 األساليب  بني  متقدمة  مرتبة  حيتل  أسلوب  وهو  التخويف:  أسلوب 
األزمات  أوقات  عادة  ويستخدم  واإلنذار،  والتحذير  اإلبالغ  عىل  وينطوي 

واملواجهات.

أسلوب حرص العداء: ويقصد به الرتكيز عىل شخصية أو جهة أو قضية معينة وشن . 2
هجوم دعائي مركز عليها.

وتضخيمها . 3 احلقائق  تشويه  إىل  الدعائي  األسلوب  هذا  ويرمي  املبالغة:  أسلوب 
يقوم هبا صاحب  أي عمليات مضادة  تربير  ثّم  العام، ومن  الرأي  إلثارة غضب 

العملية الدعائية.

أسلوب الكذب: وتلجأ إليه الدعاية السياسية بدرجات خمتلفة، وكذلك الدعاية . 4
الدينية؛ لتحقيق هدف ما، ويرتافق مع هذا األسلوب يف الغالب تقديم معلومات 

مغلوطة، أو اختالق وقائع غري حقيقية.

التشويه باحلذف أو اإلضافة أو املبالغة: وتتخذه الدعاية للتقليل من القصور فيها . 5
املقصود.  املعنى  لتغيري  إضافتها  أو  والعبارات  الكلامت  بعض  حذف  طريق  عن 
ومن أشكال ذلك ما يعتمد فيه عىل التقنية احلديثة برتكيب الصور وإعادة ترتيب 

املشاهد، ونربات الصوت، باختالق مشاهد وصور ألحداث مل تقع أصاًل.

إساءة استخدام األسامء واملصطلحات: وذلك بنرش أسامء ومصطلحات ال تتناسب . 6
وجوهر األشياء التي تدل عليها.

2014م(،  التأثري )القاهرة: دار غرب للنرش والتوزيع،  الدعاية واإلقناع واسرتاتيجيات  1  ملياء سامح، 
ص 39.

2  منال هالل مزاهرة، الدعاية ومدارسها )عامن: دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة، 2012م(، ص 
 .117 -111
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االرتباط الزائف: أي القيام بعملية ربط بني األمور التي ال عالقة بينها بأي حال . 7
من األحوال.

استخدام الصور الذهنية: من خالل استخدام صور معينة إلعطاء انطباعات معينة . 8
بسبب إدراك اجلمهور لألحداث، وكل ما يتعلق بالعامل اخلارجي.

أسلوب حتويل انتباه اجلمهور إىل موضوع آخر يمثل أقل أمهية من املوضوع األسايس . 9
الذي أثار انتباه اجلمهور أو بإثارة موضوع آخر ليست له عالقة باملوضوع األول.

السلفية: النشأة والتطور

تعتمد  والتي  الفكر اإلسالمي،  املهمة يف مسار  التيارات اإلسالمية  أحد  السلفية  ُتعد 
منهًجا يدعو إىل فهم الكتاب والسنة بفهم سلف األمة اإلسالمية، وهم )النبي حممد صل اهلل 
عليه وسلم وصحابته وتابعوهم(، والتمسك بأخذ األحكام من القرآن الكريم واألحاديث 
النبوية الصحيحة، واالبتعاد عن كل دخيل أو غريب عىل هذه التعاليم1. وهي متثل مدرسة 
من املدارس الفكرية احلركية السنية التي تأخذ طابًعا إصالحيًّا اجتامعيًّا بام يتوافق مع النظام 
عىل  مستنًدا  الوهاب،  عبد  بن  حممد  أسسها  التي  اجلامعة  منهجية  تعتمده  الذي  الرشعي 
مرجعية تارخيية تعود إىل اإلمام أمحد وشيخ اإلسالم ابن تيمية. ومن أعالم هذا التيار عبد 
العزيز بن باز، وحممد نارص الدين األلباين وحممد بن صالح بن عثيمني. وذلك يف أعقاب 

سقوط الدولة العثامنية وصعود موجة االستعامر )2(. 

وقد أحال أبو احلسن األشعري منشأ تيار السلفية إىل القرن الثالث اهلجري بوصفه امتداًدا 
ملدرسة أهل احلديث، مفّوًقا سهم اإلمام أمحد بن حنبل3، أحد أئمة املذاهب السنية األربعة، 

1  مصطفى بن حممد بن مصطفى، أصول وتاريخ الفرق اإلسالمية )مكتبة صيد الفوائد، 2003م(، ص 
.14

 ،6 ع  العقيدة،  جملة  الكوفة:  )جامعة  حتليلية  دراسة  والتطور:  النشأة  السلفية  الرساجي،  شايت  كريم    2
1436هـ(، ص 24 – 25.

3  أبو احلسن األشعري، اإلبانة عن أصول الديانة )بريوت: دار الكتب العاملية، 2016م(، ص 43.
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يف مواجهة فرقة املعتزلة التي كانت تتخذ منهًجا عقليًّا يف قراءة النصوص وتأويلها إبان حقبة 
القرآن، وما الزم  العباسية، وُيعتقد أن امتحان اإلمام أمحد بن حنبل يف قضية خلق  الدولة 

احلادثة من تبعات، كان حاساًم يف بلورة وعي سلفي أدى فيام بعد إىل ظهور هذا التيار.

السلفية يف السودان: رصاعات وانقسامات

عرف السودان السلفية يف وقت ليس بالقريب، وكان مدخلها عن طريق اململكة العربية 
السعودية أو احلجاز الذي يمثل قبلة مسلمي إفريقيا ألداء شعرية احلج، األمر الذي فتح 
قنوات دعوية لكثري من العلامء املبرشين بأفكار السلفية لدخول القارة. ويف العام 1936م 

أنشأ الشيخ يوسف أّبو مجاعة )أنصار السنة من أجل التوحيد والعقيدة الصحيحة(1.

وكان للسلفية السودانية تفاعلها مع جمريات الواقع السيايس من خالل مطالبتها برضورة 
تطبيق الدستور اإلسالمي ودعمها حلرب احلكومة املركزية عىل مترد جنوب السودان، كام 
امليثاق اإلسالمي. ثم انخرطت  1964م عرب رشاكة مع جبهة  انتخابات عام  شاركت يف 
اجلامعة بعد ذلك يف عمل املراكز الدعوية وتأسيس املعاهد العلمية التي تقدم منهًجا علميًّا 
نشاطها  وحتول  سعود،  بن  حممد  اإلمام  وجامعة  املنورة  املدينة  جامعتي  مناهج  مع  يتسق 
دخلت  التحوالت،  من  ولغريه  لذلك،  ونتيجة  أساسية2.  بصورة  ا  إرشاديًّ وعظيًّا  ليكون 
السلفية السودانية يف موجة من االنقسامات التي انتهت هبا إىل تيارات وجمموعات خمتلفة 
منها مجاعة )الالمجاعة(، ومجعية الكتاب والسنة، ومجاعة اإلصالح بقيادة الشيخ الراحل 
أبو زيد حممد محزة، والسلفية الوسطية التي أسسها الدكتور يوسف الكودة. ثم ظهرت بعد 

ذلك تيارات تؤمن بفكر السلفية اجلهادية إبان احلرب عىل السوفييت يف أفغانستان. 

وهنا جتدر اإلشارة إىل أمرين، أوالً: أنه طوال هذه احلقب التي مرت هبا الدعوة السلفية 
يدور  بام  وإنام كانت مؤثرة ومتأثرة  مل تكن خالهلا جامدة مستقرة عىل حال،  السودان  يف 

1  سامل احلسن األمني، جملة الدعوة واالعتصام )اخلرطوم: دار العربية للنرش، ع 45، 1969م(.
2  مجال الرشيف، السلفية يف السودان: »انقسام بني التسليم والصدام«، مركز اجلزيرة للدراسات، 20 

يوليو 2012م.
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الرؤى واالجتاهات،  فتتباين  تلقي بظالهلا عىل فكر اجلامعة،  إقليمية وحملية،  من حتوالت 
ليكون بعدها االنشقاق والتباعد عىل أساس التحوالت التي تطرأ عىل الساحة. وثانًيا: أن 
السمة الغالبة عىل هذه اخلالفات املؤدية إىل الشقاق تتمحور حول قضايا املشاركة يف احلكم، 
والعالقة مع احلاكم، ودور املرأة يف املجتمع، وقضايا الفنون والتعاطي مع اآلخر املختلف 

مذهًبا أو ملة.

اإلطار التطبيقي

دارفور وأنماط التديّن 

يقع إقليم دارفور بوالياته اخلمس يف أقىص غرب السودان، بني نحو خط العرض 10 
شاماًل إىل خط العرض 16 شاماًل، ومن خط الطول 22 رشًقا إىل خط الطول 27 رشًقا، 
مكوًنا مثلًثا يشتمل عىل مساحة تبلغ نحو 140.000 ميل مربع. ومل تندمج دارفور هنائيًّا 
يف الدولة السودانية إال بعد هزيمة السلطان عيل دينار آخر سالطينها يف العام 1916م. 
أساس  بشكل  وتفسريها  فهمها  يمكن  اخلاصة  وذاتيتها  املمتد  دارفور  سلطنة  تاريخ  إن 
املتنوعة،  الطبيعية  وحدودها  املسلم(،  اإلفريقي،  )العريب/  العرقي  تنوعها  طريق  عن 
السودان  الوسطى ودولة جنوب  ليبيا وتشاد وإفريقيا  حيث حتد اإلقليم أربع دول هي: 
؛ حيث يشكل التنوع العرقي  الوليدة. فدارفور هبذه اخلواص متثل عمًقا إسالميًّا إفريقيًّا مهامًّ
والتعددية اإلثنية فيها تداخاًل مع قبائل تشاد وإفريقيا الوسطى وليبيا بصورة حتمل الكثري 

من االنفتاح اجلغرايف واالجتامعي.

امتداًدا لإلقليم اإلفريقي  املطاف  التدّين، تشّكل دارفور يف هناية  بأنامط  يتعلق  فيام  أما 
املوسوم بطابع التدّين الصويف الذي يميل إىل االنفتاح االجتامعي، ويتسامح مع كثري من 
املظاهر التي قد تكون مثار حتفظ عند التيارات اإلسالمية األخرى، فقضايا من مثل قضايا 
شيوع الفنون ال تشكل عائًقا عند اجلمهور اإلفريقي بحال، بل عىل العكس، تعد يف واقع 
األمر جزًءا أصياًل يف التكوين االجتامعي البنيوي. فاملوسيقى والرقص مثاًل بمنزلة العمود 
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الفقري لبنية احلراك البرشي هناك، سواء يف حالة السلم والبناء والتعمري أو يف حالة احلرب 
والرصاع، وهنا شكلت الفنون يف أحد جوانبها مدخاًل ألذكار وأوراد الصوفية وطبوهلم 

وإنشادهم الديني.

وكذا احلال فيام يتعلق بمشاركة املرأة؛ فبادية السودان ومناطقه الغربية )ومنها دارفور 
بصورة خاصة(، كام يشري الدكتور النور محد، ختتلف عن مدن الوسط النييل، وتتميز عىل 
غريها من املناطق ذات الصبغة العربية اإلسالمية الرصفة بتوفر مساحة أكرب حلرية النساء 
وحركتهن، وتسهم املرأة هناك يف كثري من تفاصيل احلياة اليومية وتتفاعل مع املجال العام. 
يقول الدكتور النور محد: "تلك البادية ال تعرف حجب النساء يف اخليام وال تعرف إلباسهن 

الربقع، وال تعرف تقييد حركتهن بالقدر الذي أصبح سمة ملدن الوسط النييل"1.

وعىل هذا األساس يمكن وصف أنامط التدّين يف إقليم دارفور الغريب بأهنا أنامط تدّين 
واملوروثات  والتقاليد  القيم  تراكامت  من  بمجموعة  ومتأثرة  االجتامعي،  بسياقها  مرتبطة 
التدّين،  تفاصيل  من  أفرز جمموعة  قد  السياق  هذا  تارخييًّا،  املعربة عن سياقها  االجتامعية 

خاصة يف بعدها الشعائري التعبدي مرتبطة بالعادة أكثر منها مرتبطة بتعاليم الدين.

وهذا السياق االجتامعي املغاير واملختلف، والذي أفرز أنامًطا معينة من التدين املرتبط 
للمجتمع  يوفر  ال  أنه  معضلته  العرفان؛  وأهل  باألولياء  واملتعلق  والتقاليد،  بالعادات 
ترفض  إصالحية  بصورة  نفسه  يطرح  الذي  اجلديد  الوافد  جتاه  السهل  لالندماج  القابلية 
املورث والتقليدي، كام أن التيار اإلصالحي اجلديد هذا نفسه حُياط اليوم بتحديات داخلية 
مصدرها مرجعيته التارخيية، فدولة مثل اململكة العربية السعودية، ُتعد مرجًعا لتيار اإلسالم 
السلفي، حتول فيها اخلطاب املتزمت إىل خطاب أكثر مرونة وتساحمًا جتاه القضايا التي كان 
اجلدل فيها قد تم حسمه أصاًل، ال بل تشهد اململكة السعودية تطوًرا يف نسق اخلطاب يذهب 
بكثريين إىل أكثر من ذلك للحديث عن صعود تيارات ليربالية جديدة هتدد وجود السلفية 

1  النور محد، مهارب املبدعني )اخلرطوم: دار مدارك للنرش، 2013م(، ص 121.



408 السلفية: تحوالتها ومستقبلها

املحافظة التي ورثتها الدولة عىل امتداد عقود طولية1. هذه التيارات تسعى )عرب منهجية 
حمددة ومعتمدة لدى أعىل املستويات يف الدولة( للقضاء عىل مجيع أشكال التطرف، وتعمل 
عىل تبني منهجية أكثر تساحمًا وانفتاًحا وعرصنة. هذه التطورات، وإن متكنت الدولة من 
بالداخل، جتعل من مسألة إسقاطات هذا اخلطاب عىل  أو ترهيًبا  متريرها اجتامعيًّا ترغيًبا 
بعد، ومن بني هذه  مل حُيسم  مثار جدل  اململكة  السلفية خارج  الدعوة  امتدادات مرشوع 
فيه من مواكبة هذه  السلفي  السودان وإىل أي مدى متكن اخلطاب  االمتدادات يربز اسم 
التحوالت؟ واستيعاهبا والتحول إىل التعاطي معها بالصورة التي تضمن اتصاله بجذوره 
املرجعية. وهنا نتناول يف هذه الدراسة قضيتني مها: موقف الدعاية السلفية من )الفنون(، 
وموقفها من )املرأة(، ودراسة ُفرص ظهور أي مؤرشات تغري يف نربة اخلطاب الدعائي لدى 

السلفية السودانية جتاه هاتني القضيتني. 

اإلجراءات املنهجية للدراسة

جمتمع الدراسة: يمثل اخلطاب الدعائي السلفي يف السودان املنشور عرب اإلعالم،  −
خاصة الوسائط اجلديدة القائمة عىل استخدام اإلنرتنت.

السنة  − أنصار  )مجاعة  منشورات  حمتوى  حتليل  الدراسة  تستخدم  الدراسة:  عينة 
املحمدية بالسودان عىل فيسبوك( حلقبة ستة أشهر )يناير -يونيو 2018م(، وهي عينة زمنية 
الواجهات  أهم  أحد  بوصفه  املوقع  املقدمة عرب  املنشورات  الباحث  استهدف من خالهلا 

اإلعالمية الرسمية للجامعة.

إجراءات التحليل: يستلزم حتليل املضمون اختاذ بعض اخلطوات الرضورية، أبرزها:

وحدات التحليل: حيث استخدمت الدراسة وحدات شملت املوضوع واالجتاه . 1
هبدف إعطاء قياس كمي للامدة حمل البحث، وهي الفئات التي تستخدم يف النقد 

1  هشام بن غالب، »السلفية السعودية يف ميدان السلطة«، موقع مركز اجلزيرة للدراسات:
  https://bit.ly/2Zv5wlV
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والتحليل، والتي ال هتتم باجلوانب الشكلية لالتصال حسب، ولكن بامدة االتصال 
وشدة التعبري.

فئات التحليل: يقوم حتليل املضمون بالتقيص حول موضوع املادة اإلعالمية يف عينة . 2
الدراسة عرب تقسيمها إىل أجزاء ذات خصائص أو سامت مشرتكة، بناًء عىل معايري 

تصنيف حمددة بدقة.

تصميم استامرة التحليل: بعد حتديد املشكلة بدقة واختيار فئات التحليل ووحداته . 3
املعلومات  باستخراج  اخلاصة  التحليل  استامرة  بتصميم  الباحث  قام  املناسبة، 
املعلومات ملعرفة  الدراسة(، ثم استخراج  الفيسبوك )عينة  الرضورية من صفحة 
درجات األولوية يف الصفحة عن طريق التكرارات والنسب، للوصول إىل نتائج 

ذات داللة أو اجتاه.

قياس . 4 أسلوب  صالحية  من  التحقق  التحليل  بصدق  يقصد  والثبات:  الصدق 
املوضوعات والظواهر التي يريد الباحث حتليلها واستخالص نتائج يعتمد عليها 
ثم العمل عىل تعميمها. ويقصد بالثبات الوصول إىل النتائج نفسها بتكرار تطبيق 
املقياس عىل املفردات نفسها يف املواقف والظروف نفسها. وهنا قام الباحث بعرض 
استامرة حتليل املضمون عىل جمموعة من األكاديميني من ذوي االختصاص وأبدوا 

موافقتهم عىل فقراهتا مع بعض التعديالت التي أخذ هبا الباحث1.

تحليل مضمون عينة الدراسة

الصفحة  بالسودان عرب  املحمدية  السنة  أنصار  الشكل )كيف قيل(: منشورات مجاعة 
الرسمية عىل الشبكة االجتامعية )فيسبوك( تعرض أنشطة وتعليقات اجلامعة عىل األحداث 

1  املحكمون: 
- د. أبوبكر خلف اهلل شبو، أستاذ مشارك بكلية اإلعالم وعلوم االتصال – ديب. 

- د. أمحد عمر عبد الرسول، أستاذ مشارك بكلية اإلعالم –  جامعة غرب كردفان.
- د. اهلادي برشى أبكر، أستاذ مساعد - جامعة  اجلنينة - كلية الرتبية - قسم  اللغة العربية.
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واملوضوعات، بإرشاف مبارش ورعاية الرئيس العام للجامعة. وسيتم يف هذه الدراسة تناول 
منشورات الصفحة خالل احلقبة من يناير وحتى يونيو من العام 2018م. جتدر اإلشارة إىل 
أن هذه الصفحة ُتنرش فيها أنشطة اجلامعة بصورة تزامنية مع تطبيق )تويرت( وموقع اجلامعة 

الرسمي عىل اإلنرتنت. ويمكن تصنيف حمتويات شكل صفحة الفيسبوك كام ييل:
العددالتصنيفالرتتيب

17.549املتابعون 1
17.465املعجبون 2
211مقاطع الفيديو 3
39ألبومات الصور4

وهذه الصفحة عىل درجة من النشاط والتفاعل بام جيعل خطاهبا الدعائي مؤرًشا لقراءة 
أي حتول أو تغريات يف نسق الرسائل اإلعالمية املوجهة للجامهري.

وهي الفئات التي تصف األفكار التي تظهر يف املحتوى. ومنها  املحتوى )ماذا قيل(: 
حُتسب فئة القيم السائدة أو االجتاهات أو املعلومات التي ترد يف التحليل. ويف هذا اجلزء من 
الدراسة نتناول قضيتني للتطبيق عليهام ومها: موقف الدعاية السلفية من الفنون وموقفها 
من املرأة، لدراسة ُفرص ظهور أي مؤرشات تغري يف نربة أو سمة اخلطاب الدعائي لدى 

السلفية السودانية جتاه هاتني القضيتني. 

تتناوهلا  التي  األخرى  القضايا  االعتبار  يف  يأخذ  الباحث  فإن  التوضيح،  من  وملزيد 
الصفحة حتسًبا لظهور أبعاد املقارنة بني القضايا املطروحة، ذلك أن الداللة الكمية ال تقل 

أمهية يف اخلطاب الدعائي. 
اجتاه املنشورعدد املنشوراتموضوع املنشورالرقم

تقليدي/ حمافظجديد/ مغاير
---مسألة الفنون 
2-2قضايا املرأة 
10-10قوافل دعوية

14-14قضايا التوحيد
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26-26مناسبات / خماطبات
ورش عمل/ دورات 

تدريبية
30-30

30-30أخرى 
112-112اجلملة

الواضح من اجلدول أعاله أن اخلطاب اإلعالمي للسلفية ال يركز رسائله جتاه  التحليل: 
قضايا املرأة إال بقدر ضئيل، ويف حالتي ظهور املنشورات ذات الصلة باملرأة، ظل اخلطاب 
فيها عاطفيًّا حاشًدا يدعو ملناهضة اتفاقية )سيداو(1 التي راج احتاملية تبنيها من قبل احلكومة 

السودانية، والتي تفرض عىل الدول األعضاء التزام أكثر جتاه حقوق املرأة وحتررها. 

أما القضايا املتعلقة بالفنون واآلداب واملوسيقى، مل يتم التطرق إليها سلًبا أو إجياًبا خالل 
فرتة الدراسة، وهو ما يشري إىل أن اخلطاب السلفي يعتمد سياسة التجاهل تفادًيا ألي وضعية 
حمرجة مع مرجعيته الدينية وحلفه االسرتاتيجي التقليدي من جهة، أو مع قاعدته اجلامهريية 
املحافظة من جهة أخرى. هذا عىل الرغم من ارتفاع أصوات بعض الدعاة )اخلارجني عىل 
اجلامعة( يف مهامجة رموز الدعوة السلفية اجلديدة-بنربة حادة-يف اململكة السعودية، والتي 

تتسق مع توجه السلطة اجلديد الرامي إىل االنفتاح.

ظل اخلطاب الدعائي السلفي يف كافة حماوره حمافًظا، وغري متسق مع طبيعة التغريات 
التي طرأت عىل اخلطاب املرجعي؛ األمر الذي ينذر بانقسامات وشيكة تقوم عىل التصدع 

الداخيل للجامعة لعدم توحد الرؤية حلو التطورات اجلديدة.

القوافل الدعوية والدورات التدريبية هي الربامج الغالبة عىل أنشطة الصفحة، ثم تليها 
قضايا  حول  اجلامعة  ومبادئ  أقوال  نرش  بعدها  من  ثم  العامة،  واللقاءات  اخلطب  تغطية 

دولية  معاهدة  وهي  املرأة،  ضد  العنف  أشكال  مجيع  عىل  القضاء  اتفاقية  أو   ،)CEDAW( بـ  ُتعرف   1
1983م ووقعت  املصادقة عليها يف سبتمرب  1979م، ومتت  املتحدة عام  العامة لألمم  اللجنة  اعتمدهتا 
يقوم عىل  املرأة  متييز ضد  أو  فارق  أي  إذابة  إىل  التي تسعى  االتفاقية،  189 دولة. وهذه  أكثر من  عليها 
أساس الُعرف أو الدين أو القانون املحيل، يثور حوهلا جدل واسع يف منطقة العامل اإلسالمي والسودان 

بصورة خاصة ملا ُيعتقد أهنا تتضمن توجهات تتعارض مع تعاليم الدين.  
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التوحيد وأصول منهج السلفية، وهذه يف جمملها أنشطة تشري إىل أن السلفية املوجهة إىل هذه 
املنطقة يمكن تأطريها فيام ُيعرف بالسلفية العلمية، التي متيل إىل املنهج التقليدي الدعوي 

آخذة اجلانب الوعظي أولوية يف الدعوة.

نتائج الدراسة

لتحريك  عاطفيًّا  منهًجا  اإلفريقي  العمق  مجاهري  إىل  املوجهة  السلفية  الدعاية  تنهج   1
ما يفت عضد اإلسالم من وجهة نظرها،  الدين وحماربة كل  املتدينني نحو نرصة  مشاعر 

خاصة ما تعتربه وافًدا من الغرب. 

2 تعتمد الدعاية السلفية أسلوب التجاهل وحتويل االنتباه جتاه ما جيري من حتوالت 
إقليمية حول املرشوع السلفي؛ تفادًيا ألي وضعية حمرجة أو تصعيد مع مرجعيتها الدينية 

وحلفها االسرتاتيجي التقليدي من جهة، أو مع قاعدته اجلامهريية من جهة أخرى.

3 رغم املكتسبات املقدرة للدعاية السلفية يف إقليم دارفور، فإهنا ما تزال تواجه حتديات 
كبرية وعزلة يف بعض املناطق، نتيجة لتعارضها مع أنامط التدّين املشاعة وسط املجتمع الذي 
تتسم فيه املرأة بالتحرر، ويرتبط رباًطا وثيًقا بأرضب الفنون املختلفة، فضاًل عن متدد الفكر 
الصويف املرتبط باملوالد واملدائح النبوية وغريها من الطقوس التي قد جتد استنكاًرا أو رفًضا 

من اجلامعات السلفية. 

تبًعا  كبرية  بانقسامات وتشظيات  مواجهة  السودان  السلفية يف  أن  الدراسة  تستنتج   4
للتغريات التي تشهدها املنطقة العربية، فموجات اخلطاب غري الرسمي لدى بعض قيادات 

اجلامعة تشري إىل أن تكوينات جديدة يف طور النشوء قد تظهر، بام يالئم تطورات املرحلة.

توصيات الدراسة

تيار . 1 املرتقب عىل  التطور  لفهم  الدراسة،  إعادة فحص وحتليل جمتمع  األمهية  من 
السلفية يف املرحلة القادمة التي ُيتوقع هلا مجلة من التحوالت.
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وما . 2 السلفي  الدعاية  خلطاب  اإلعالمي  والتحليل  البحث  يف  االنخراط  رضورة 
الرأي  آلية ضخمة لتوجيه  إقناع واستامالت، متثل يف حمصلتها  حيمل من أساليب 

وبناء االجتاهات يف املنطقة. 

التيارات اإلسالمية مدعوة لتقديم خطاب إعالمي عىل قدر من االتزان واملوضوعية؛ . 3
بام يعيد للشخصية املسلمة الثقة بإرثها ومنهجها بوصفه منهًجا قادًرا عىل اإلجابة 

عن أسئلة الراهن.

ما . 4 وهو  ومغايًرا،  جديًدا  إعالميًّا  خطاًبا  السلفية  عىل  تفرض  اجلديدة  التحديات 
حيتاج إىل تكثيف الدراسات والبحوث حول استخدامات الدعاية السلفية لوسائط 

االتصال التفاعلية اجلديدة، القائمة عىل تطبيقات شبكة اإلنرتنت. 
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الفكر السلفي يف تشاد: حتوالته بعد ثورات الربيع 
العريب )2011-2018م(

محمد صالح يونس ضواي1

مقدمة

أواًل: مشكلة البحث

لكن  العربية،  املنطقة  يف  للسلفية  خصصت  أهنا  أعاله  الندوة  عنوان  من  الواضح  من 
السودان،  العريب من الرشق باجتاه مجهورية  للعامل  مجهورية تشاد بوصفها منطقة مالصقة 
ومن الساحل الشاميل باجتاه ليبيا ومجهورية مرص العربية، إضافة إىل العنرص العريب اإلسالمي 
الذي بات تأثريه واضًحا يف نرش اللغة العربية والثقافة اإلسالمية وسط أفريقيا، فإن مجهورية 
تشاد ُتعد أهم املواقع االسرتاتيجية التي ترسب إليها الفكر السلفي منذ زمن بعيد، وهلذا 

تستحق أن ُيسلط حوهلا الضوء لإلفادة يف هذا املجال. 

وإذا كانت السلفية هي العودة إىل السلف الصالح، فام هي األصول التارخيية والفكرية 
للسلفية يف تشاد؟ وهل هلا دور سيايس قبل ثورات الربيع العريب وبعدها؟ وما موقفها من 

الدعوات اإلسالمية األخرى؟

1  أستاذ فلسفة التاريخ واحلضارة، جامعة سبها-فرع تشاد، ورئيس مجعية الشباب الباحثني بتشاد.
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ثانيًا: أهداف البحث

هيدف هذا البحث إىل تسليط األضواء حول مفهوم السلفية، وتطور الفكر السلفي يف 
تشاد، وموقف السلفيني من الدعوات اإلصالحية األخرى. 

ثالثًا: حدود البحث

احلدود املكانية: مجهورية تشاد. احلدود الزمانية: 2011-2018م.

رابًعا: منهج البحث

يستخدم الباحث املنهج التارخيي والوصفي.

خامًسا: هيكل البحث

يتكون من مقدمة ومبحثني وخامتة.

يتناول املبحث األول: حتديد املفاهيم األساسية للبحث، ويشمل مفهوم السلفية تارخييًّا. 
ونبذة عن مجهورية تشاد ودخول اإلسالم فيها.

أما املبحث الثاين: فيتحدث عن تطور الفكر السلفي يف تشاد وحتوالهتا بعد الربيع العريب 
وموقفه من الدعوات اإلسالمية األخرى.

ثم اخلامتة، وفيها النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث.

املبحث األول: حتديد املفاهيم األساسية للبحث

أواًل: مفهوم السلفية لغة وتاريخيًّا

َلُف  الُِف املتقدُم والسَّ م. والسَّ السلف يف اللغة: من َسَلَف َيْسُلُف َسَلًفا وُسُلوًفا، أي تقدَّ
ْلَفُة اجلامَعُة املتقدمون. وقوله عز وجل: )فجعلناهم َسَلًفا وَمثاًل لآلخرين(،  ِليُف والسُّ والسَّ
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فمن قرأ )ُسُلًفا( مجع َسِليٍف، َأي مَجًْعا قد مىض، ومن قرَأ )ُسَلًفا( فهو مجع ُسْلفٍة، َأي ُعصبة 
قد مضت. والتَّْسِليُف التَّقديم1.

واملتصفح آليات القرآن الكريم جيد أن كلمة )سلف( تعني: ما مىض من احلياة احلارضة. 
ِه َفاْنَتَهى َفَلُه َما َسَلَف(2. وقوله عز وجل:  من ذلك قوله تعاىل: )َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّ
)َواَل َتنِْكُحوا َما َنَكَح آَباُؤُكْم ِمَن النَِّساِء إاِلَّ َما َقْد َسَلَف(3. أما كلمة )السلف، أو السلفية، 
السلف الصالح( فال نجد هلا ذكًرا يف القرآن الكريم. واحلديث الوحيد الذي وردت فيه 
كلمة )السلف الصالح( ال ينرصف معناه إىل غري املعنى اللغوي وهو ما تقدم عىل احلياة 
احلارضة. فعن ابن عباس ريض اهلل عنهام، قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ملا ماتت 

ابنته زينب: "احلقي بسلفنا الصالح اخلري عثامن بن مظعون..."4.

العربية(  ومن هنا فقد أمجعت املصادر األساسية )الكتاب والسنة، إضافة إىل املعاجم 
عىل أن السلف هو املايض واملتقدم، وعىل ذلك يكون السلفيون هم املتمسكني هبذا املايض 

السالف.

أو  صاحلني  أكانوا  سواء  مطلًقا،  املتقدمون  هم  السلف  أن  ُيفهم  املنطلق،  هذا  ومن 
إن اهلل عز وجل  السلفي )تارخيية(، أي  النتاج  فالعربة من  أو غري ذلك،  طاحلني، أسوياء 
أخطائهم  جتنب  أو  صاحلني،  كانوا  إن  بأخالقهم  التخلق  أجل  من  هبم،  لالتعاظ  ذكرهم 
وأغالطهم إن كانوا غري ذلك، وليس اللفظ للتمثل والتسمي هبم، فعموم من سبقنا تارخييًّا 
يطلق عليهم القرآن الكريم )سلًفا ومثاًل(. ومثال ذلك قوله تعاىل: )َفَلامَّ آَسُفوَنا اْنَتَقْمنَا ِمنُْهْم 
َفَأْغَرْقنَاُهْم َأمْجَِعنَي. َفَجَعْلنَاُهْم َسَلًفا َوَمَثاًل لآِْلِخِريَن(5. قال الفراء: جعلناهم سَلًفا متقّدمني 

1  حممد بن مكرم بن منظور، لسان العرب )بريوت: دار صادر، د. ت.(، ج1، ص572.
2  البقرة: 275.

3  النساء: 22.
4  أمحد بن حنبل، مسند أمحد، 1/ 238.

5  الزخرف: 56-55.
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ليتعظ هبم اآلخرون. ولذا "فإن كل زمن من األزمان، سالف بالنسبة إىل األزمنة اآلتية يف 
أعقابه، وخلف بالنسبة إىل األزمنة التي سبقته"1.

باقية يف املصطلح؛ ألن إطار املايض غري  تزال  الغموض واللبس ال  غري أن غشاوة 
حمدد، ال زماًنا وال مكاًنا، فهل هذا املايض الذي نتمسك به هو )اجلامعات( التي عاشت 
مجاعات  هو  السلف  كان  وإذا  والسنة؟  الكتاب  هو  املراد  إن  أم  معينة،  زمنية  فرتة  يف 
التفاضل بينها؟ وإذا  بعينها، فبأي مجاعة نقتدي من تلك اجلامعات، وما مدى معيارية 
ا، كيف نفهم هذا النص؟ وعىل فهم من نعتمد يف فهوم تعج باملذاهب  كان السلف نصًّ
واألفكار والفلسفات املختلفة؟ أسئلة كلام اسرتسلنا فيها ازداد املوضوع تشعًبا وتعقيًدا. 
ولعل تتبع نشأة الفكر السلفي والتعرف عىل أهم أصوله الفلسفية يفتح أمامنا فهم بعض 

اإلجابات عن األسئلة السابقة.

يقول حممد عامرة: "إن مصطلح السلفية من املصطلحات الفكرية التي أحاط مضموهنا 
اللبس والغموض، يف كثري من الدوائر الفكرية يف هذا الوقت. فمن الباحثني من عنى به 
التيار املحافظ واجلامد والرجعي يف جانبه الفكري والديني منه عىل وجه اخلصوص. ومنهم 
من قال إن السلفية تعني التيار اإلسالمي األكثر حترًرا من اخلرافات والبدع. وهذا اللبس 
املصطلحي الذي حييط بمضمون السلفية مل ينشأ من فراغ؛ ذلك أن من الذين ينتسبون إىل 
الفكر السلفي حمافظون وجامدون ورجعيون. ومنهم من كانوا يف طليعة املنادين بالتجديد 
الديني والفكري، ورأى رضورة إعامل العقل للتحرر من قيود اخلرافات والتقليد. كام أن 
منهم من يرى سلفه الصالح الذي يرتسم خطاه وحيتذي هنجه الفكري بعض علامء عصور 
االنحطاط والركاكة املظلمة التي عاشتها األمة حتت حكم املامليك والعثامنيني. ومنهم أيًضا 
من يرى سلفه الصالح يف طليعة القرون األوىل لألمة من أيام عهد الرسول صىل اهلل عليه 

وسلم وصحابته وختاًما بعرص التابعني وتابعي التابعني"2.

الفكر،  دار  )دمشق:  إسالمي  مذهب  ال  مباركة  زمنية  مرحلة  السلفية  البوطي،  رمضان  سعيد  حممد    1
1988م(، ص9.

2  حممد عامرة، السلفية )تونس-سوسة: دار املعارف للطباعة والنرش(، ص6.
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وخيلص عامرة إىل أن السلفية، كظاهرة اجتامعية يف املجتمع اإلسالمي، يعود تارخيها إىل 
العرص العبايس، بدأت بعد القرن اهلجري األول، أي بعيد الفتوحات اإلسالمية الكربى 

التي نقلت العرب املسلمني من طور البداوة إىل طور التحرض.

للفكر  النجعة  إبعاد  أن  إىل  يذهب  إذ  البوطي؛  رمضان  سعيد  حممد  يعرتض  حني  يف 
السلفي هبذه الطريقة غري ممكن تارخًيا وعقاًل، وإذا أمكن ذلك فهو يشري إىل املعنى اللغوي 

فقط، وهو غري مراد ها هنا، كام جاء يف النصوص سالفة الذكر. 

وزمنًا  ا  فكريًّ مفهوًما  مؤخًرا  الكلمة  اكتساب  الصدد،  هذا  يف  بالسلفية  املقصود  أما 
اإلسالمية  الرشيعة  مصطلحات  تاريخ  الولوج يف  املصطلح صعوبة  وجد  متحرًكا، حتى 
والفكر اإلسالمي، ملا له من ارتباطات مزاجية ونفسية وأخالقية، كام هو الواقع اليوم فعاًل 
يف كثري من األقطار. فاخرتاق مصطلح السلفية بمضامينه اجلديدة التي تشري إىل أيديولوجيا 
إسالمية معينة )بدعة طارئة يف الدين( مل تكن موجودة يف عهد الرسول صىل اهلل عليه وسلم 
وال يف العهود التي بعده؛ ألن النبي صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه والتابعني من بعده مل 
ا يميزهم عّمن سواهم  ا أو اجتامعيًّا خاصًّ يتخذوا مظهًرا لشخصية مميزة، وال إطاًرا فكريًّ
من املسلمني، ومل يعمموا بينهم التزامات وسلوكيات أخالقية معينة تشري إليهم، بل كان 
بينهم الفاعل احلضاري يف فلسفة احلياة وأنامط السلوك االجتامعي ما مل خيالف رشيعة اهلل 

املنزلة عليهم1.

ومن السلوكيات والسامت األخالقية ألتباع السلفية، والتي أشار إليها البوطي، تطويل 
اللحى، وتقصري الثياب، والظهور بمظهر معني، وغري ذلك من السلوكيات الشكلية التي 
يراها البعض عادات اجتامعية مستوردة أكثر منها عبادات، يف حني حياول السلفيون يف تشاد 
تأصيلها بل جعلها طاعة هلل عز وجل، ومن ذلك ما ورد يف رسالة الدكتور حييى إبراهيم 
خليل رئيس مجاعة السلفية بتشاد، املوسومة بـ حترير املقال يف حكم اإلسبال، إىل أن تقصري 

1  حممد سعيد رمضان البوطي، السلفية مرحلة زمنية مباركة، مرجع سابق، ص13.



420 السلفية: تحوالتها ومستقبلها

إسبال  وأن  عليه وسلم،  اهلل  الرجل طاعة هلل ورسوله صىل  حق  الكعبني يف  فوق  الثياب 

املالبس وجرها خمالفة ألمر الرسول صىل اهلل عليه وسلم، بل كبرية من كبائر الذنوب1.

وهلذا فإن مصطلح سلفية التي هي حديثة الوضع -كام حددها البوطي- له معنى عام 

يطلق عىل كل دعوة إىل االقتداء بالسلف الصالح واملتمثل به يف العادات واملعامالت. وقد 

املنار  مدرسة  فكر  فعنى  عرش،  التاسع  للقرن  الثاين  النصف  خالل  املعنى  ذلك  ختصص 

ومواقفها، وعىل رأسها الشيخ حممد عبده )1849-1905م(، والسيد مجال الدين األفغاين 

)1838-1897م(2.

أما املعنى اخلاص للسلفية، املعنية به هذه الدراسة، فهو "هذه األيديولوجية األصولية 

حاجيات  عىل  اإلجابة  قصد  السلف،  مايض  وتنشيط  تقييم  بإعادة  تقوم  التي  اإلسالمية 

تطبيقيًّا  ويمثله  ومكان،  زمان  لكل  صالح  اإلسالم  أن  باعتبار  احلارض"3.  وطموحات 

ُتعد إجراًء  الراشدة، وأي زيادة عليه  النبوة واخلالفة  املسلمون األوائل يف عهد  وسلوكيًّا 

جديًدا ال طائل منه يف املسائل التعبدية.

ويوضح إبراهيم مدكور املفهوم اخلاص للفكر السلفي بتحديد وظيفته بدقة، ويتمشى 

باملأثور،  يأخذون  من  بالسلفيني  "يراد  يقول:  إذ  تشاد،  يف  السلفي  الفكر  مع  املفهوم  هذا 

ويؤثرون الرواية عىل الدراية، والنقل عىل العقل، ويسمون أهل السنة واجلامعة؛ ألهنم يرون 

مسلكهم األصل، وما عداه خروج عليه"4.

1  حيي إبراهيم خليل، حترير املقال يف حكم اإلسبال )الرياض: معامل اهلدى للنرش والتوزيع، 1438هـ(، 
ص6.

ج2،  1988م(،  العريب،  اإلنامء  معهد  )بريوت:  العربية  الفلسفية  املوسوعة  وآخرون،  فخري  ماجد    2
ص733.

3  ماجد فخري وآخرون، املوسوعة الفلسفية العربية، مرجع سابق، ص733.
4  إبراهيم مدكور، يف الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيقه )القاهرة: دار املعارف(، ج2، ص30.
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أما السلفيون عند الدكتور حييى إبراهيم خليل فهم املتمسكون بكتاب رهبم عز وجل، 

املتبعون لسنة نبيهم حممد صىل اهلل عليه وسلم قواًل وفعاًل وتقريًرا وترًكا1.

وإذا صدق هذا الوصف عىل السلفية التشادية، فمتى دخل هذا اللون من الفكر يف تشاد، 

وكيف انترش، وما أهم األصول واملرتكزات التي يستند إليها؟

ثانيًا: نبذة عن جمهورية تشاد ودخول اإلسالم فيها 

أطلق مؤرخو القرن السادس عرش عىل منطقة جنوب الصحراء األفريقية الفاصلة بني 

الشامل الصحراوي واجلنوب الغايب بالد السودان. ثم يقسمون هذا اإلطار الواسع إىل ثالثة 

أجزاء: السودان الغريب، والسودان الرشقي، والسودان األوسط، وكان من نصيب منطقة 

السودان.  ملنطقة  الثالثي  التقسيم  من  األخري  اجلزء  هذا  عىل  تقع  أن  تشاد  بحرية  حوض 

تطل  أن  قبل  بالتداول  حكمت  كربى  سلطنات  ثالث  املتوسط  اجلزء  هذا  يف  قامت  وقد 

مؤمتر  لقرارات  تنفيًذا  واحدة  دفعة  عليها  وتقيض  الفرنسيني  املستعمرين  جحافل  عليها 

برلني عام 1884م الذي حرض كاًل من بريطانيا وفرنسا عىل السعي بقوة حليازة أكرب قسط 

ممكن من أرايض إفريقيا الشاسعة، حتت مربر السباق من أجل إفريقيا، فأصبحت منطقة 

حوض بحرية تشاد بام حوته من سلطات حتت أرس فرنسا عام 1920م2. لكن حدود تشاد 

ظلت مضطربة وغري حمددة حتى عام 1936م، حني صدر قرار من املستعمر الفرنيس بضم 

النهائية  احلدود  املستعمر  هنا رسم  مايوكيبي ولوغون وشاري األوسط، ومن  مقاطعات 

للدولة التشادية من مجيع اجلهات، بعد اخلضوع والسيطرة الكاملة للمنطقة3.

كية )الرياض، معامل اهلدى للنرش والتوزيع، 1438هـ(، ص9. 1  حييى إبراهيم خليل، خمترص السنة الرتَّ
حدود السودان الغربية مع تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا: بحث التطورات  2  البخاري عبد اهلل اجلعيل، 

الدبلوماسية واملراكز القانونية )اخلرطوم: الرشكة العاملية للطباعة والنرش، 2004م(، ص42.
3  عبد الرمحن عمر املاحي، تشاد من االستعامر حتى االستقالل )طرابلس الغرب: دار األصالة واملعارصة، 

2009م(، ص188.
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وهبذا أصبحت تشاد مستعمرة فرنسية، ومل تستقل منها إال يف عام 1958م. وتصنف 
ا من الدول املغلقة، إذ حتيط هبا ست دول عربية وأفريقيا، من الشامل ليبيا، ومن  تشاد اقتصاديًّ
النيجر ونيجرييا، ومن اجلنوب أفريقيا الوسطى،  الرشق مجهورية السودان، ومن الغرب 

ومن اجلنوب الغريب مجهورية الكامريون.

23.8° شاماًل، وبني درجتي خط  ومتتد حدود مجهورية تشاد بني درجتي خط عرض 
طول 24.14° رشًقا1. وتبلغ مساحتها 1.284.000كلم2.

غريها  عن  تتميز  تشاد  مجهورية  جعل  العريب  للعامل  املتاخم  االسرتاتيجي  املوقع  هذا 
من سائر الدول اإلفريقية، إذ هي قلعة حمصنة باجلبال من الشامل وبالغابات من اجلنوب، 
فشامهلا يتكون من جبال ذات أجزاء مرتفعة وسالسل مرتاصة يف شكل حلزوين، وجنوهبا 
ملتف بالغابات الكثيفة واحلشائش الغزيرة. أما من حيث املنخفضات، فأبرزها هنرا شاري 
ولوغون اللذان يشكالن املجرى األسايس للدولة، إضافة إىل الوديان واجلداول املوسمية.

وتربية  للرعي  وصاحلة  باملزارع  غنّية  املناخ  حيث  من  تشاد  مجهورية  فإن  وعموًما 
املوايش، لذا جذبت إليها العنارص العربية التي استهواها للدخول يف هذه املنطقة منذ زمن 
مبكر، اسرتاتيجية املوقع ودافع نرش دين اهلل بني الناس يف وسط إفريقيا وغرهبا. فقد أكد 
املؤرخون3 أنه منذ عام 46هـ، املوافق 666م، دخلت أوىل طالئع العرب الفاحتني بقيادة 
عقبة بن نافع الفهري إىل إقليم كّوار، الذي كان أحد أهم قنوات التدفق اإلسالمي املبكر 

إىل بالد السودان األوسط4.

1  املرجع السابق، ص189.
2  املرجع نفسه، ص18.

3 عىل سبيل املثال، ينظر عبد الرمحن عمر املاحي، الدعوة اإلسالمية يف أفريقيا الواقع واملستقبل )طرابلس 
الغرب: منشورات مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية، 1996م(.

نارش،  بدون  )بدون مكان نرش،  العوملة  تشاد وحتديات  العربية يف  الثقافة  مظاهر  أيوب،  4  حممد صالح 
2008م(، ص24.
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يقول املاحي: "ومنذ ذلك التاريخ أخذ عدد الذين يعتنقون اإلسالم يزداد بمرور األيام 

والتجار  والدعاة  والعلامء  باملساجد  وازدهرت  أنشئت  قد  إسالمية  مدًنا  وأن  واألعوام، 

والسلع املختلفة، كمدينة بلامء وأنجيمي وبرين وكوكا وماو ومندو وغريها"1.

وورد يف كتاب تاريخ وحضارات السودان الرشقي واألوسط للشاطر بصييل أن عقبة 

بن نافع شق الصحراء الكربى متجًها إىل اجلنوب، ووصل إىل كوار يف جبال تبستي الواقعة 

اآلن يف احلدود الشاملية لتشاد. وأشار البكري يف املسالك واملاملك إىل ما ذهب إليه الشاطر، 

فمنذ القرن الثاين اهلجري الثامن امليالدي وصلت مجاعة من بني أمية إىل وسط أفريقيا فراًرا 

من بطش العباسيني.

ومنذ دخول اإلسالم يف املنطقة، ازدهرت الثقافة واحلضارة اإلسالمية بني الناس، ال 

السلطان دونامة ديالمي سلطان كانم اإلسالم، وبذلك صار اإلسالم  اعتنق  سيام عندما 

الدين الرسمي للدولة الكانمية آنذاك، وقام السالطني الذين خلفوه بجهود عظيمة لتدعيم 

اإلسالم ونرشه، خاصة مساعيهم اجلادة لتطبيق الرشيعة اإلسالمية يف احلياة كلها، واتصاهلم 

بمراكز احلضارة اإلسالمية يف كل من القسطنطينية ومرص والقريوان وفاس. وأعطى هؤالء 

السالطني مكانة كبرية للعلم والعلامء، فحرضوا بأنفسهم جمالس العلم والذكر.

الفكرية  الوحدة  اإلسالم،  دخول  منذ  تشاد،  يف  للمسلمني  األساسية  السمة  وكانت 

التسامح واإلخاء واالعتصام بحبل  الذي حيمل روح  السني  الدين اإلسالمي  املتمثلة يف 

اهلل. ومع مرور الزمن واحتكاك بعض الدارسني بدول املرشق العريب، كالسعودية وغريها، 

دخل الفكر السلفي تشاد عرب هذه النافذة ابتداء من أربعينيات القرن املايض، وأصبح هلذه 

املدرسة مرجعيات ومؤسسات علمية وفكرية وتربوية. 

1  عبد الرمحن عمر املاحي، الدعوة اإلسالمية يف أفريقيا، مرجع سابق، ص37.
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املبحث الثاين: تطور الفكر السلفي يف تشاد وحتوالته اجلذرية بعد 
ثورات الربيع العريب

أوالً: النزوع اإلسالمي يف تشاد واألدلجة

ينزع املسلمون يف تشاد عموًما إىل الوحدة واالعتصام بحبل اإلسالم، أما االختالف 
فقد  قريب،  وقت  حتى  هناك  املسلمني  بني  يوجد  يكاد  فال  والطائفي  املذهبي  والتعدد 
شهدت الساحة سيادة املذهب املالكي من الناحية الفقهية، وسيادة العقيدة األشعرية من 
الناحية العقدية، كام أن هناك شبه توافق عىل اعتامد رواية اإلمام ورش عن نافع ريض اهلل 
عنه يف قراءة القرآن الكريم، "فالشخصية اإلفريقية هتفو إىل اإلمجاع وختاف من االختالف، 
ولذلك نجد بعض املسلمني يف تشاد ينفرون من مصطلح الفرق اإلسالمية نفورهم من أي 
عمل هيدف إىل تفريق املسلمني، مقابل إقباهلم عىل مصطلح مجع كلمة املسلمني أو إمجاع 

املسلمني، وهذا شعور طيب يتفق عليه كل مسلم"1.

الوضعية  وهي  التيجانية(  )الطريقة  صوفية  زوايا  املسلم  التشادي  املجتمع  ويتخلل 
البارزة واملميزة للمسلمني يف تشاد منذ دخول اإلسالم يف املنطقة2. لكن الناظر يف املراحل 
ا قد اخرتق  ا واختالًفا عقائديًّ املتأخرة للتاريخ اإلسالمي التشادي جيد أن ثمة تنوًعا فكريًّ

الساحة الدينية للشعب التشادي.

وأغلب الظن عندي أن جّل اخلالفات املذهبية والطائفية املوجودة اآلن هي نتاج طبيعي 
للطالب الذين يفدون إىل بعض الدول التي توفر فرًصا للدراسات اجلامعية والدينية، حيث 
يتلقى الطالب مصادرهم الفكرية منها، ثم زاد األمر نشاًطا وتعزيًزا للحركة الدينية السلفية 
يف تشاد بعض املنظامت اإلنسانية العاملة بالبالد، فتعزز الفكر السلفي من خالهلا يف شكل 

جمموعات منظمة تتحرك عرب مرجعيات دينية حملية.

1  املرجع السابق، ص159.
2  حممد صالح أيوب، مظاهر الثقافة العربية يف تشاد، مرجع سابق، ص159.
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ويعترب بعض دعاة السلفية الوهابية أن سالطني إفريقيا قبل دعوة الشيخ حممد بن عبد 
الوهاب ينتسبون إىل اإلسالم انتساًبا اسميًّا ومل يكونوا ملتزمني به، وكانت البدع والطرق 
الصوفية تنترش بني املسلمني، وعىل العموم يسود غرب إفريقيا قبيل دعوة ابن عبد الوهاب 

روح العصبية القبلية إىل جانب الفساد والظلم املستمر1.

ال شك أن هذا التعميم ينايف روح البحث العلمي الرصني، لقد كان للمسلمني يف غرب 
إفريقيا ووسطها قبل ظهور حممد بن عبد الوهاب قوة ومنعة، كانت هلم عالقات عامرة مع 
حارض العامل اإلسالمي يف شامل أفريقيا ومرص والشام والدولة العثامنية. فضاًل عن ذلك، 

فقد كانت القرى عامرة بحفظة كتاب اهلل عز وجل وتعاليم اإلسالم.

ويذكر الدكتور عبد الرمحن عمر املاحي يف كتابه الدعوة اإلسالمية يف أفريقيا أن إفريقيا، 
ال سيام السودان األوسط، قد كّونت حضارة إسالمية ذات شأن يف سلطنة كانم اإلسالمية 
إىل  القريوان  من  ترشع  اإلسالمية  القوافل  وكانت  1893م(   -800 )184-1311هـ/ 
طرابلس ومن طرابلس إىل فزان ثم إىل كوار وأنجيمي عاصمة كانم وعندها أيًضا ينتهي 

الطريق الرشقي النازل من مرص2.

ويضيف املاحي قائاًل: "وتعترب مملكة كانم مثااًل حيًّا وصادًقا الزدهار احلضارة اإلسالمية 
يف املاملك التي قامت يف وسط ورشق وغرب إفريقيا يف تلك الفرتة"3.

ثانيًا: الفكر السلفي يف تشاد وتحوالته بعد ثورات الربيع العربي

الظواهر  أن  ومعلوم  اجتامعية،  وظاهرة  أيديولوجي  مفهوم  تشاد  يف  السلفي  الفكر 
الباحثني حتديد زمان ومكان والدهتا  االجتامعية تنمو وتكرب بصورة مفاجئة يصعب عىل 
بدقة، وهذا االفرتاض يصدق عىل جل الظواهر الدينية واالجتامعية، إال أن بعض املصادر 

1  صالح بن عبد اهلل العبود، عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها يف العامل اإلسالمي )املدينة 
املنورة: منشورات اجلامعة اإلسالمية، بدون تاريخ نرش(، ص28.

2  عبد الرمحن عمر املاحي: الدعوة اإلسالمية يف أفريقيا، مرجع سابق، ص36.
3  املرجع السابق، ص38.
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-646هـ(،   607( األعوام  بني  ما  ظهرت  تشاد  يف  سلفية  دعوة  أول  أن  إىل  أشارت  قد 
لتصحيح  كانم  سلطنة  يف  ديالمي  دونامة  السلطان  هبا  قام  )1210-1248م(،  املوافق 

العقيدة اإلسالمية وحماربة البدع التي انترشت يف تلك الفرتة1.

عقيدة  جمموعه  يف  اإلسالم  بالسلفية  يقصد  والتارخيية  العلمية  الناحية  من  الرأي  هذا 
ورشيعة، كام يقصد بالبدع املنترشة تلك العادات السيئة التي حارهبا اإلسالم منذ دخوله 
املنطقة. والفرتة التي حددهتا هذه الرواية لظهور السلفية هي نفسها الفرتة التي انترش فيها 

اإلسالم بني الناس مجيًعا يف سلطنة كانم. 

666م،  46هـ/  لقد دخل اإلسالم منطقة حوض بحرية تشاد -كام أرشنا سلًفا-عام 
وانترش يف كل ربوع السلطنة يف القرنني الالحقني. ومعلوم أن الدخول خيتلف عن االنتشار، 

وأن أي دعوة إصالحية تسلك مسارات تدرجيية لتعميم الفكرة عىل كل املدعوين.

وأشارت بعض الكتابات األكاديمية، إىل أن دعوة الشيخ عبد احلق السنويس، املولود 
1855م، يف هناية القرن التاسع عرش يف سلطنة )دار وداي العباسية( هي أول دعوة  عام 
سلفية فردية يف السلطنة، قام هبا الشيخ عبد احلق السنويس؛ حيث عارض بعض مظاهر 
الفكر الصويف احللويل يف عهده، وقد سجل التاريخ موقفه املتفرد من بني علامء سلطنة دار 

وادي ضد الفكرة املهدية التي ظهرت يف عهد السلطان يوسف2.

وهذه الرواية أيًضا ال تصمد أمام النقد االستقرائي؛ فاملتتبع لكتابات الشيخ عبد احلق 
السنويس جيده أقرب إىل التصوف منه إىل السلفية احلرفية املوجودة اآلن. لقد امتألت النونية 
بالدعوة  القصد  إذا كانت  العميقة. وأما  الصوفية  بالتصورات  إليه،  ُتنسب  التي  الكربى، 
السلفية التمسك بالكتاب والسنة عىل غرار ما يقصده الرأي األول فهذا يشء آخر ال يدخل 

ضمن دائرة البحث.

1  ابن فرتوا، ديوان ابن فرتوا )خمطوط( )نيجرييا- كنو، منشورات املطبعة األمريية(، ص125.
وداي  دار  يف  الرتمجي  السنويس  احلق  عبد  للشيخ  واالجتامعي  السيايس  الدور  أيوب،  صالح  حممد    2

)طرابلس الغرب: منشورات مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية، 2006م(، ص206.
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ويف أربعينات القرن العرشين، ظهرت يف مدينة أبشة مجاعة )سلفية وهابية( تسمت بعدد 
التشادي  من املسميات منها مجاعة أنصار السنة املحمدية، والدعوة السلفية. أما املجتمع 

فيطلق عليهم مجيعا لقب )الوّهابة( نسبة إىل فكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفي1.

ويشاطر حتديد دخول السلفية يف هذه الفرتة كل من األستاذ حامد حممد غبشة والدكتور 
حممد زين سليامن، فقد اتفقا عىل أن هذه اجلامعة أول ظهرت يف مدينة أبشة احلالية يف النصف 
األول من القرن العرشين عىل يد أفراد ينتمون إىل قبيلة عربية مشهورة بالفقه وطلب العلم. 
رئيس  أول  متبلباي  فرانسوا  حكومة  مع  مشادة  يف  اجلامعة  دخلت  البالد  استقالل  وبعد 

جلمهورية تشاد، ومن ثم تم نفي كثري منهم إىل شامل البالد2.

وكان جل اهتامم هذه اجلامعة -الوهابية- يف بادئ أمرها الدعوة الفردية الرسية لألفراد 
واجلامعات يف البيوت واملساجد واألسواق واملدارس والقرى... ولْفت أنظار املدعوين إىل 
خطر الرشك باهلل عز وجل وخطر البدع املنترشة بني جوانحهم -حسب زعمهم- وخطر 
عبادة القبور والتربك هبا، غري عابئني بجوانب احلياة األخرى كالرتبية والسياسة والصحة 

واالجتامع والتحرض، وغريها من األمور التي ال تدخل حتت أولويات دعوهتم.

ويف فرتات الحقة بدأت اجلامعة هتتم بنرش العلم عرب الرسايا وحلقات العلم املختلفة 
الكائنة  مراكزهم  جل  يف  القرآنية،  اخلالوي  وتعمري  املساجد  وتشييد  املدارس  وبناء 
بالعاصمة أنجمينا، وال سيام املركز العام جلامعة أنصار السنة املحمدية الكائن بحي الدقيل 
بأنجمينا، وهو أهم معقل للفكر السلفي يف تشاد يديره الدكتور حييى إبراهيم خليل رئيس 

اجلامعة السلفية.

وُيعد الدكتور حييى إبراهيم خليل أملع شخصية عرفها تاريخ الفكر السلفي يف تشاد، ملا 
عرف عنه من جرأة واضحة وتأصيل رشعي للقضايا واملسائل الدينية اخلالفية. وبوصفه 
قائًدا للجامعة السلفية التشادية، يتمتع بعلم أصويل غزير مكنه من التنظيم والقيادة بوضع 

1  حممد صالح أيوب، مظاهر الثقافة العربية يف تشاد، مرجع سابق، ص161.
2  مقابلة هاتفية مع األستاذ حامد حممد غبشة، والدكتور حممد زين سليامن، بتاريخ 15/ 03/ 2019م.
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لبنات أساسية ملستقبل اجلامعة السلفية بتشاد، فضاًل عن ذلك، فقد برز دوره يف املجاالت 
املسجد، وأكاديميًّا يف اجلامعات  األكاديمية والعلمية والشبابية والدعوية، جتده داعية يف 
التشادية، ومؤلًفا يف كثري من املجاالت الفكرية األصولية. وقد نرش الدكتور حييى إبراهيم 
خليل بعد ثورات الربيع العريب العديد من الكتب والرسائل العلمية يف جمال الفكر السلفي، 
مثل كتاب: الصوفية املعارصة والسنة الرتكية، وقاعدة ترك النقل يقتيض نقل الرتك، والسنة 
الرتكية مفهومها وحجيتها وآثارها واألسئلة الواردة عليها، وحترير املقال يف حكم اإلسبال، 
بني  معارصة  خالفية  قضايا  تناقش  التي  والرسائل  واملخترصات  الكتب  من  ذلك  وغري 

السلفية والصوفية.

وال شك أن للجامعة أثًرا بالًغا يف نرش اللغة العربية والثقافة اإلسالمية وحفظ كتاب اهلل 
عز وجل، ومسامهة فاعلة يف العامرة واحلضارة اإلسالمية.

كام ركز دعاة السلفية يف هذه الفرتة وما بعدها حتى ثورات الربيع العريب عام 2011م 
عىل تنشيط القضايا اجلدلية بني العوام، والتشكيك حول عبادة الصوفية التيجانية، وطْرق 
متشاهبات القرآن الكريم. وجعلوا اإلسالم كله حيوم حول آية )الرمحن عىل العرش استوى(.

السياسة واحلكم، وال  السلفي يف تشاد بقضايا  الفكر  الفرتة كلها مل هيتم  وخالل هذه 
بقضية اخلالفة اإلسالمية واحلكم الراشد، ومل يشهد الواقع املعاش تأسيس حزب سيايس 
بالفكر  تشاد  يف  السياسية  األحزاب  تقييد  بسبب  ذلك  يكون  ربام  السلفي،  الفكر  يقوده 
العلامين الذي يرفض تكوين األحزاب الدينية وفًقا لدستور البالد. وقد يكون سبب ذلك 
عدم رىض السلفيني التشاديني بالسياسة عىل عمومها، إذ ال يرى غالبيتهم يف السياسة إال 

معاين املكر واخلداع الذي يتناىف مع مواقفهم العقدية.

ومهام يكن من سبب، فإن السلفيني قد وقفوا متفرجني إزاء الوضع السيايس يف تشاد، 
الناس عىل دعوهتم وتنوع مؤسساهتم ومواردهم االقتصادية  رغم كثرة أعدادهم وإقبال 
بدأ  حيث  2011م؛  عام  العريب  الربيع  ثورات  رياح  هبوب  حتى  وجودهم،  فرتة  طوال 
األتباع  بعض  تسلل  فقد  السلفيني،  بعض  لدى  مغايًرا  مسلًكا  يسلك  السلفي  التوجه 
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والقيادات، ال سيام الرشائح الثقافية والشبابية، إىل صفوف مجاعة اإلخوان املسلمني الذين 
استحث ظهورهم الواقع السيايس املرير للمسلمني يف تشاد.

فقد اتبع السلفيون سياسة السكوت وعدم التدخل يف القضايا السياسية للدولة التشادية، 
ال سيام بعد هبوب رياح التغيري يف كل من مرص وتونس وليبيا عام 2011م، وهي الدول 
الدينية  الوضع االجتامعي والسيايس يف تشاد، وعند ما شمت الرشائح  تأثرًيا عىل  األكثر 
واملثقفة يف تشاد نسيم تلك الرياح اآلتية من الشامل اإلفريقي، بدأت يف إثارة العديد من 
ومرشوعية  النهضة،  كسؤال  اللحظات،  هذه  حتى  دفينة  ظلت  التي  والقضايا  األسئلة 
اخلروج عىل احلاكم املستبد، ودور الشعب يف إزالة الفساد وغريها من املسائل التي أثارهتا 

ثورات الربيع العريب.

ويبدو أن السلفيني يف تشاد كانت هلم مواقف ضمنية إزاء ما حيدث يف املنطقة العربية 
من ثورات وانتفاضات شعبية، ويتحدد ذلك يف سياسة التبعية التي انتهجوها وفًقا لسياسة 
االنتفاضات يف  احلكام وحرمة  اخلروج عىل  بعدم  أفتوا  الذين  السلفيني،  السعودية  علامء 

السعودية بعد انفجار رشارة الثورة األوىل يف تونس.

ومن املالحظ مؤخًرا أن السلفيني بدأوا يعيدون النظر يف مواقفهم السياسية، ويرتاجعون 
عن بعض أفكارهم، خاصة عندما هجمت مجاعات بوكو حرام اإلرهابية عام 2015م عىل 
مقر الرشطة املركزية بأنجمينا- إذا اعتربنا هذه اجلامعات من إفرازات الربيع العريب - فرغم 
تردد الكثريين منهم إلعطاء موقف رصيح جتاه هذه العمليات اإلرهابية، نظًرا إىل موقفهم 
أبكر  حسن  حسني  اإلمام  عهد  يف  بتشاد  اإلسالمية  للشؤون  األعىل  للمجلس  املناهض 
الذي كان يتهمهم بالتواطؤ اإلرهايب، إال أهنم أظهروا موقًفا موالًيا فيام بعد لسياسة رئيس 
اجلمهورية إدريس ديبي بشأن سياسته التطهريية ضد اجلمعات اإلرهابية يف مايل ونيجرييا 

وإفريقيا الوسطى وتشاد.

ونظًرا إىل فهم السلفيني التشاديني التقليدي، نجد أن بعض املواقف واملفاهيم الفكرية 
املوجودة لدى سلفية السعودية قد نقلوها إىل تشاد بحذافريها دون أدنى تدقيق. مثال ذلك 
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موقف الفكر السلفي السعودي من الفكر الشيعي اإليراين، وهذا املوقف يف أصله سيايس 
ترضب جذوره السياسية إىل حرب اخلليج األوىل أو إىل أبعد من ذلك، وله ما يربره من 
املتاخم للدولة  العريب  باملجتمع والبيئة يف اخلليج  تتعلق  التارخيية واالجتامعية  املصوغات 
يشغل  اجتامعي  أو  سيايس  أو  تارخيي  مصوغ  من  هنالك  ليس  لكن  إيران.  يف  الفارسية 
السلفيني يف تشاد هبدر طاقاهتم الثمينة يف الّرد عىل الشيعة الذين ال وجود هلم أصاًل يف الواقع 
الديني يف تشاد. فبعض املحاكامت واالهتاممات الدينية التي تصدر يف حق الشيعة من جانب 
الذين  املعتزلة واخلوارج  اليوم جلامعات  الناس  بمحاكامت بعض  أشبه  تشاد  السلفيني يف 
طواهم التاريخ يف رساديبه، يف حني نجد اإلمهال يف الرد عىل التيارات الفكرية املعارصة 
أصله  يف  السني  الشيعي  اخلالف  أن  اعتربنا  إذا  لتشاد،  السياسية  املواقع  عىل  تسيطر  التي 

سيايس بامتياز.

إن الرجوع القهقرى واخلوف من الواقع، من أهم ما يؤخذ عىل الفكر السلفي يف تشاد؛ 
إذ إن هناك قضايا مهمة كاملشاركة السياسية يف الدولة التشادية احلديثة، وبناء قواعد اجتامعية 
تقوم عىل تواصل املجتمع اإلسالمي برأب الصدع بني فئاته، وغري ذلك من القضايا، وكل 
ذلك يضع السلفيون جانًبا، وهيتمون بقضايا قد تكون ميتة ال متت إىل جمتمعنا التشادي بصلة 
بل أكل عليها الدهر ورشب، كالرد عىل اجلهمية والشيعة املعتزلة والفالسفة الطبيعيني. أو 
أننا يمكن أن نفرس عدم تورط السلفية يف السياسة احلالية بقاعدة )الرتك(؛ فام دام أن هناك 
سنة )َتْركية(1 يؤصل هلا الفكر السلفي التشادي، هناك أيًضا سياسة تركية يتبعوهنا للتدرج 

حتى بلوغ مرامهم ونضوج شوكتهم، وهذه السياسة أشبه بمفهوم التقية عند الشيعة.

إن احلياد العلمي يف العمل األكاديمي يلزمنا بعدم جتاهل األدوار الرتبوية والتعليمية 
التي يقوم هبا السلفيون يف تشاد مصحوبة بأنشطتهم الدعوية واإلصالحية. 

قيام  مع  جبيل  غري  وسلم-فعاًل  عليه  اهلل  -صىل  النبي  يدع  أن  السلفيني  عند  الرتكية  بالسنة  املقصود   1
ا للغري. حييى إبراهيم خليل، خمترص السنة الرتكية، مرجع  املقتيض وعدم املانع، وأن ال يكون املرتوك حقًّ
سابق، ص12. أوهي: ما تركه النبي -صىل اهلل عليه وسلم-من العبادات مع قيام املقتىض وعدم املانع، 

بياًنا ألمته. حييى إبراهيم خليل، الصوفية املعارصة والسنة الرتكية، مرجع سابق، ص23.
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ومن خالل مالحظتنا ألنشطته الفكرية والدعوية والسياسية بعد ثورات الربيع العريب 
يمكن تسجيل أهم القضايا التي استأثر هبا الفكر السلفي الوهايب، وهي:

التعبئة اجلامهريية من خالل عقيدة الوالء والرباء: اهتم التيار السلفي يف تشاد بادئ أمره 
بتعبئة اجلامهري وكسب والئهم عن طريق إقناعهم بالعقيدة السلفية، كام اهتم زعامؤه بتكوين 
الكوادر ببعث طالب إىل بعض دول اخلليج ذات التوجه السلفي لتلقي العلم والفكر من 
حتذير  السلفية  والرباء  الوالء  عقيدة  وتتضمن  السلفيون.  نجح  وهبذا  األصلية،  مصادره 
العامة من مواالة أصحاب البدع، والتربؤ منهم ولو كانوا آباءهم أو إخواهنم أو عشريهتم. 
لكن هذا املضمون مل يتحقق تطبيقه حتى عىل مستوى دعاة السلفية؛ ألن املجتمع يف تشاد 

شديد احلساسية االجتامعية وغري قابل للتجزئة يف داخل اإلطار اإلسالمي.

االهتامم بنرش الدين الصحيح والعلم النافع: والدين الصحيح يمثله القرآن الكريم والسنة 
النبوية املطهرة، أما العلم النافع فهو ما بينه النبي صىل اهلل عليه وسلم ورشحه ألصحابه، 
ومن ثم تابعهم يف ذلك التابعون إىل يومنا هذا منهًجا وسلوًكا. ويشجع السلفيون أتباعهم 

من طالب العلم عىل حفظ املتون وفهمها بفهم السلف الصالح.

حارب السلفيون البدع ومنكرات الدين حسب زعمهم: ومن ذلك تبديع قارئ القرآن 
عىل املوتى بغرض الدعاء ورجاء االستشفاع والرتحم بكالم اهلل عز وجل. وحيرم السلفيون 
األناشيد اإلسالمية واملدائح النبوية املخلوطة بالعزف واملوسيقى، وكذلك حيرمون زيارة 
قبور الصاحلني مطلًقا، ويرفضون الذكر اجلامعي، كصورته عند التجانية، وجعل ذلك بدعة 
يف الدين وإن كان الذكر من الكتاب والسنة ما مل توافق صورته صورة ذكر النبي صىل اهلل 
عليه وسلم. وهلم موقف من التسبيح باملسبحة، ويرون يف التامئم القرآنية والتوسل والتربك 

رشًكا، وأن إحياء مولد النبي صىل اهلل عليه وسلم بدعة مل يفعلها السلف الصالح.

ويف تعريفهم للبدعة، يستند السلفيون يف تشاد إىل بعض آراء علامء احلديث واألصول، 
أمثال العز بن عبد السالم، الذي يقول: "البدعة فعل ما مل يكن يف عهد النبي صىل اهلل عليه 
وسلم". وقول النووي: "البدعة بكرس الباء يف الرشع إحداث ما مل يكن يف عهد النبي صىل 
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اهلل عليه وسلم". وقول احلافظ ابن حجر العسقالين: "وكل ما مل يكن يف زمنه صىل اهلل عليه 
وسلم يسمى بدعة"1.

وال شك أن علامء املسلمني كلهم يقولون إن البدعة هي كل ما مل يكن يف عهده النبي 
صىل اهلل عليه وسلم. لكن ما هو الذي مل حيدث يف عهده صىل اهلل عليه وسلم؟ وبم نميزه؟ 
وما ضابط ذلك؟ هنا تكمن املشكلة، ويتضح أسلوب السلفيني يف تعاملهم مع النصوص.

ثالثًا: مصادر الفكر السلفي يف تشاد وطريقة تعامل السلفيني مع النص 

يلتزم السلفية يف تشاد بحرفية األقوال واألفعال والسلوكيات والعادات والتقاليد التي 
يلتزم هبا مشاخيهم، وقد تكون هذه االلتزامات جامدة ال تقبل الرأي أبًدا. وأما عن مصادر 

فكرهم فتنحرص يف الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح.

ويكثر السلفيون يف تشاد من االستدالل باآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تنص 
رصاحة أو ضمنًا عىل االتباع وعدم االبتداع يف الدين، مثل قوله تعاىل: )َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف 
َرُسوِل اهلل ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ملَِْن َكاَن َيْرُجو اهلل َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اهلل َكثرًِيا(2. وقوله أيًضا: )َوَما 

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا(3. آَتاُكُم الرَّ

ويدعو قادة السلفية يف تشاد الطائفة التيجانية ومجيع املسلمني إىل التحاكم والرد إىل اهلل 
ِذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اهلل َوَأطِيُعوا  َا الَّ ورسوله حممد صىل اهلل عليه وسلم. لقوله تعاىل: )َيا َأهيُّ
ُسوِل إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِاهلل  وُه إىَِل اهلل َوالرَّ ٍء َفُردُّ ُسوَل َوُأويِل اأْلَْمِر ِمنُْكْم َفإِْن َتنَاَزْعُتْم يِف يَشْ الرَّ
َتْأِوياًل(4. وإذا كان الرد إىل اهلل ورسوله هو الرجوع إىل  َواْلَيْوِم اآْلِخِر َذلَِك َخرْيٌ َوَأْحَسُن 

والتوزيع،  للنرش  العصيمي  دار  )الرياض،  الرتكية  والسنة  املعارصة  الصوفية  خليل:  إبراهيم  حييى    1
1439هـ/ 2018م(، ص107.

2  األحزاب: 21.
3  احلرش: 7.

4  النساء: 59.
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الكتاب العزيز والسنة النبوية املتمثلة يف أقوال النبي صىل اهلل عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، 
فإن السنة املردود إليها تشمل السنة الرتكية أيًضا1.

وبرأي الدكتور حييى إبراهيم خليل أنه إذا كان ما تركه النبي صىل اهلل عليه وسلم مع 
وجود املقتيض وانتفاء املانع جائًزا، فال معنى للرد إىل الكتاب والسنة2. وهذا دليل عقيل 
اهتاممهم  وعدم  بالنصوص،  احلريف  تشاد  سلفيي  بالتزام  القائلة  املزاعم  يدحض  منطقي 
تعامل  طريقة  عىل  الضوء  إلقاء  الباحث  عىل  وجب  املنطلق؛  هذا  ومن  العقلية.  باألدلة 

السلفيني التشاديني مع النصوص سواء أكانت كتابا أو سنة.

يستخدم السلفيون آلية املنهج االستقرائي يف البحث واملناظرة، وذلك بجمع النصوص 
أنواع: أدلة  الذين تتدرج أدلتهم بحسب تصنيفاهتا، وهي  واألدلة عىل طريقة األصوليني 

الكتاب والسنة، واألدلة العقلية3.

ويفّرق الدكتور حييى إبراهيم خليل بني صنفني من األصوليني4: 

1/ صنف يؤصل للقاعدة األصولية تأصياًل مقصوًدا من غري االستدالل هبا.

2/ وصنف آخر يؤصل للقاعدة األصولية ويستدل هبا، كاإلمام الرسخيس وابن نجيم 
وكامل الدين ابن اهلامم وأصحاب املذاهب األربعة وغريهم. وهذا الصنف األخري هو الذي 
اعتمد عليه الدكتور حييى إبراهيم خليل يف استدالالته املنطقية املضبوطة بفهم السلف، حيث 
يقول: "من القواعد العظيمة، قاعدة فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة"5. ومن 

1  حييى إبراهيم خليل: أثر السنة الرتكية عىل التخصيص والنسخ )الرياض: معامل اهلدى للنرش والتوزيع، 
1438هـ(، ص19.

2  املرجع السابق، ص19.
والتوزيع،  للنرش  العصيمي  دار  )الرياض:  الرتك  نقل  يقتيض  النقل  ترك  قاعدة  خليل:  إبراهيم  حييى    3

1439هـ/ 2018م، ص52.
4  املرجع السابق، ص62.

5  حيي إبراهيم خليل، خمترص السنة الرتكية، مرجع سابق، ص19.
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"قول ابن عباس ريض اهلل عنه للخوارج يوم أن ناظرهم: ...وجئتكم من  هذه القواعد: 
عند أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم 

رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم- وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله..."1.

بعدهم،  ترد  قد  التي  الفهوم  مقدم عىل كل  السلف  فهم  فإن  القاعدة،  وبناء عىل هذه 
وكذلك سلوكهم وممارساهتم العملية واستنتاجاهتم العلمية ينبغي أن ُتقدم عىل كل استنتاج 

قادم. وهلذا نجد أن جل اهتاممات السلفيني تدور يف اآليت:

1/ التوحيد، ويقسمونه إىل ثالثة أقسام:

أ. توحيد الربوبية

يرون أن هذه املسألة قد أخطأ فيها مجاهري املسلمني، عامتهم وخاصتهم، وشاع لدهيم أن 
التوحيد الذي أمر اهلل به يف القرآن الكريم وبينه نبيه حممد صىل اهلل عليه وسلم هو االعتقاد 
ترسيخ هذه  أنفسهم يف  أتعبوا  وقد  الكامل،  يتصف بصفات  مدبًرا  الكون خالًقا  بأن هلذا 
فطرية  الربوبية  عقيدة  أن  يرى  بل  كثرًيا؛  عليها  يعول  ال  السلفي  الفكر  أن  غري  العقيدة. 
مركوزة يف النفوس واألذهان وال حتتاج إىل كثري إثبات وال إىل جهد كبري2. بينام األهم من 

ذلك كله هو توحيد األلوهية الذي يعد املحور الفلسفي للفكر السلفي عىل مر العصور.

ب. توحيد األلوهية

واملراد به أن خيص املسلم أنامط العبادات كلها هلل عز وجل، بأنه خالًقا آمن به. وجممل 
اهلل، من االستعانة واالستغاثة والدعاء. وهو  إال  إله  بمقتىض ال  العمل  التوحيد هو  هذا 
النوع الذي يرّكز عليه الفكر السلفي؛ فاعتقاد خالفه رشك حمض خيلد صاحبه يف النار، إال 

من مل تبلغه دعوهتم3.

1  املرجع السابق، ص19.
الدعوة السلفية وموقعها من احلركات األخرى، تعليق حممد نارص الدين األلباين  2  حممد عيد عبايس، 

)اإلسكندرية: دار اإليامن للطباعة والنرش والتوزيع، 2002م(، ص13.
3  املرجع السابق، ص18.
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ج. توحيد األسامء والصفات

أتباعه- جيهله  أيًضا -حسب رأي  السلفي، وهو  الفكر  الثالث من أصول  النوع  وهو 
كثري من املسلمني وخيالفون مضمونه ويرشكون باهلل فيه. واملقصود به االعتقاد بأن أحًدا 
يشارك اهلل عز وجل يف صفة من صفاته، فمن صفاته علم الغيب، يف حني يعتقد الصوفية 
أن شيوخهم مكاشفون فيعلمون ما يف النفوس، ويطلعون عىل األحوال. ويرون أن رشك 
الصفات يكثر يف املديح الصويف الذي يتىل يف املناسبات الدينية واالجتامعية املختلفة، ومن 

ذلك قول البوصريي مثاًل:
واحكم بام شئت مدًحا فيه واحتكمدع ما ادعته النصارى يف نبيهم

بعض  من  انتهكت  التي  التوحيد  أنواع  أخطر  من  الصفات  توحيد  أن  السلفية  ويرى 
املسلمني، كالصوفية وغريهم. وعىل اجلملة يرى السلفية أن مسألة التوحيد هي الفيصل 

بني اإلسالم والكفر1.

ولذا فإهنم ال يقولون بتأويل الصفات، فال يصفون اهلل تعاىل بصفات املخلوقني، وغضبه 
ورضاه صفتان من صفاته تعاىل، بال تكييف وال تأويل، فهو يغضب ويرىض، وال يقال عن 
غضبه عقوبته ورضاه ثوابه، وأنه ينزل إىل السامء كل ليلة، وأنه فوق عرشه كام رود يف القرآن 

الكريم بال تأويل2.

2/ قضية االّتباع

وهي املسألة الثانية التي جيعلها السلفيون حمور فكرهم وأصول منطقهم، ومعناها طريقة 
بإحدى  التمذهب  مسألة  السلفيون  بالدين. وخيالف  التخلق  مصدرية  أو  األحكام،  أخذ 
املذاهب الفقهية، كاحلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة الشائعة بني املسلمني، بل يذمون 

التقليد األعمى للمتمذهبني هبذه املذاهب األربعة وغريها، ويعتقدون خطورة التقليد3.

1  املرجع نفسه، ص20.
2  حييى إبراهيم خليل: الصوفية املعارصة والسنة الرتكية، مرجع سابق، ص269.

3  املرجع نفسه، ص22.
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3/ التحذير من البدع

ما  الدين من حمدثات شوهت مجاله وكدرت صفاءه وعكرت  وهي كل ما دخل عىل 
حني  يف  الفرعيات،  فرعيات  املصلحني  بعض  يعتربها  مسائل  وهناك  نقاء.  من  عليه  كان 
يعدها السلفيون من األصول األصلية لفكرهم، ووقفوا هبذه القاعدة موقف املحارب لكل 

األحاديث الضعيفة واملوضوعة التي ربام حتتاج إىل روية ونظر. 

بعضها،  مرشوعية  عىل  واتفقت  املعارصة  الصوفية  متارسها  التي  الدينية  البدع  ومن 
وتشييع  شعبان،  من  النصف  ليلة  وإحياء  املعراج،  ليلة  وإحياء  النبوي،  باملولد  االحتفال 
حييى  الدكتور  يقول  وبعده.  الدفن  قبل  امليت  عىل  الكريم  القرآن  وقراءة  بالذكر،  اجلنائز 
إبراهيم خليل: "إن االحتفال باملناسبات التي مل يرشع االحتفال فيها من قبل الشارع، إذا 
كان االحتفال مقصوًدا لذاهتا تقرًبا إىل اهلل بذات االحتفال، فال شك أن هذا بدعة مل يرشعه 

اهلل وال رسوله صىل اهلل عليه وسلم"1.

ولذا غالت السلفية يف تشاد بوسم كل ما مل يتسع هلا نطاق البحث فيه بالبدع واملنكرات 
الدينية، فالحقوا كل يشء، حتى بعض العادات االجتامعية وحكموا عليها بالبدع الضارة، 
يقول الدكتور حييى إبراهيم خليل: "من البدع الضارة، اإلرساف يف جهاز العروس، والتغايل 

يف مهرها"2.

تشاد  يف  اليوم  سلفية  عند  البدعة  مفهوم  أن  املرء  جيد  اإلسالمي  الفكر  مراجعة  وعند 
تيمية وغريهم من  قد تغري بكثري مما كان معروًفا عند كل من اإلمام أمحد بن حنبل وابن 
قد  اهلل  بن حنبل رمحه  اإلمام أمحد  أن  إىل  السنة واحلديث. وجتدر اإلشارة هنا  أهل  علامء 
واجه دولة العباسيني برمتها عندما قال املأمون ببدعة خلق القرآن، ووقف كثري من العلامء 
املأمون  املعتزلة وسياسة  قد واجه  بن حنبل  اإلمام أمحد  أن  ما حيدث، غري  إزاء  متفرجني 

1  املرجع نفسه، ص272.
2  حييى إبراهيم خليل: خمترص السنة الرتكية، مرجع سابق، ص236.
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القمعية، واستعد للموت يف سبيل إحقاق احلق والوقوف معه لئال تنترش بدعة خلق القرآن 
بني العامة.

واملتابع للقضايا الدينية التي متر هبا تشاد يف اآلونة األخرية، ال سيام يف فرتة ما بعد ثورات 
الربيع العريب، يالحظ أن أموًرا كثرية قد استحدثت يف عهد الشيخ حسني حسن أبكر رئيس 
املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية بتشاد، مثل مشاركة بعض املسلمني يف تالوات القرآن 
الكريم إلنزال الربكة وبسط السالم يف الدولة، وكذلك الصالة اجلامعية السنوية التي تقام 
مع بداية كل عام ويشارك فيها أتباع الديانتني اإلسالم واملسيحية، لرفع األيادي والترضع 

إىل اهلل عز وجل بنية دوام األمن والسالم.

وكان يف تقديري كمتابع أو باحث، أن يستنكر السلفيون يف تشاد هذه الصالة اليتيمة 
املستحدثة، ليس تلميًحا عرب خطب اجلمع فحسب، وإنام يثبتون ذلك يف كتاباهتم ورسائلهم 
العلمية، ويلحقون بدعة )صالة اليوم الوطني للتعايش( بقائمة املنكرات يف الدين. يف حني 
نجدهم يلحقون صلوات خُمتلفا حوهلا بني مدارس الفقه بالبدع، وقد ال يوجد هلا حضور 
وأثر يف الواقع الديني التشادي، مثال ذلك: صالة الرغائب، وصالة حفظ القرآن، وصالة 
عاشوراء،  يوم  وصالة  التحية،  ركعتي  العروس  وصالة  السعي،  من  الفراغ  بعد  ركعتني 

والصالة االثنا عرشية يف أول ليلة اجلمعة من رجب1.

إظهار  من  السلفية  منعت  قد  تشاد  يف  الدينية  والتعبري  الرأي  حرية  غياب  أن  ويبدو 
موقفهم الرصيح جتاه صالة التعايش التي سنها املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية بتشاد، 
فعىل الرغم من كفالة الدستور التشادي حلرية الرأي واالختيار الديني، فإن سياسة الرئيس 
إدريس ديبي التي ترتبص بالسلفيني جعلتهم يتحفظون عن توضيح ما يف دواخلهم، إعاماًل 

ياَمِن(2. بقوله تعاىل: )إاِلَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاإْلِ

1  املرجع السابق، ص228.
2  النحل: 106.
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رابًعا: موقف الفكر السلفي التشادي من الدعوات اإلسالمية األخرى

يلخص الشيخ حممد نارص الدين األلباين موقف الفكر السلفي من الدعوات اإلسالمية 
األخرى، إذ يقول: "إن الدعوة السلفية تلتقي مع الدعوات األخرى كلها، قديمها وحديثها، 
مما حيوم دعاهتا يف دائرة اإلسالم، كلهم يلتقون يف كلمة سواء وهي أهنم يرجعون إىل الكتاب 
والسنة. فالدعوة السلفية من هذه احليثية ال مزية هلا عىل سائر الدعوات، خاصة ما كان منها 
قائام يف العرص احلارض اليوم. ولكن إنام تتميز الدعوة السلفية يف هذا املجال الذي يدندن اجلميع 

حول الكتاب والسنة، أهنم يدعون إىل فهم الكتاب والسنة عىل منهج السلف الصالح"1.

أما يف تشاد فال توجد دعوة رصحية تقارع الفكر السلفي سوى الصوفية التيجانية، لذا 
اختذ السلفيون موقًفا مناهًضا للفكر الصويف التيجاين. ويميز الدكتور حييى إبراهيم خليل 
بني مصطلح التصوف الذي يعني املبالغة يف الزهد، ومصطلح الصوفية كفرقة دينية داخل 
املجتمع، حيث يقول: "فالتصوف حركة دينية انترشت يف العامل اإلسالمي يف القرن الثالث 
العبادة، تعبرًيا عن فعل مضاد لالنغامس  اهلجري، كنزعات فردية تدعو إىل الزهد وشدة 
يف الرتف احلضاري. ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرًقا مميزة معروفة 
اهلل  معرفة  إىل  الوصول  بغية  هبا  والسمو  النفس  تربية  املتصوفة  ويتوخى  الصوفية.  باسم 
تعاىل بالكشف واملشاهدة، ال عن طريق اّتباع الرسائل الرشعية، ولذا جنحوا يف املسار حتى 
تداخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية: اهلندية والفارسية واليونانية املختلفة. ويالحظ أن 
هناك فروًقا جوهرية بني مفهومي الزهد والتصوف أمهها: أن الزهد مأمور به، والتصوف 

جنوح عن طريق احلق الذي اختطه أهل السنة واجلامعة"2.

الدعوات اإلسالمية  تتميز عن  األلباين- ال  الشيخ  نظر  السلفية -من وجهة  فالدعوة 
األخرى بيشء؛ ألن" كلهم يلتقون يف كلمة سواء وهي أهنم يرجعون إىل الكتاب والسنة". 
فجميع املسلمني يؤسسون عىل الكتاب والسنة، لكن ليس كلهم يستندون يف العمل بكتاهبم 

1  حممد عيد عبايس، الدعوة السلفية وموقعها من احلركات، مرجع سابق، ص34.
2  حيي إبراهيم خليل: الصوفية املعارصة والسنة الرتكية، مرجع سابق، ص18.
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عىل فهم السلف؛ ألن هنالك من النوازل والوقائع املتجددة ما ال حرص هلا، عالوة عىل ذلك 
من هم السلف الذين يستند الفهم عليهم؟ فاالختالف، حتى بني الصحابة، قد وقع، وأنه 
سنة جارية إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها، وهناك فهوم للسلف الصالح، حتى يف زمن 
النبي صىل اهلل عليه وسلم، وقصة بني قريظة ليست منا ببعيد، وعرشات اخلالفات املفهومية 
التي سجلها التاريخ للمسلمني بعد موت نبيهم منها ما هو سيايس ومنها ما هو فقهي ومنها 

ما هو اجتامعي أو ثقايف.

إذن، االختالف بني املسلمني ال ينفي عن البعض صفة اإلسالم، أو خيلع عىل اآلخرين 
وخري  خطاؤون  وهم  الناسويت،  اجلنس  من  كلهم  األمثل،  واالّتباع  الصحيح  الفهم  بردة 
لذا  مطلق،  والسنة حق  والقرآن  نسبية،  والسنة  للكتاب  البرش  فأفهام  التوابون،  اخلطائني 

وجب عىل املسلمني مجيًعا مللمة أفهامهم النسبية لفهم احلق املطلق.

خامًسا: املستقبل املنظور للفكر السلفي يف تشاد

حيظى الفكر السلفي يف تشاد عموًما، قبل عام 2011م، بعالقات اجتامعية واسعة؛ مما 
والثقافية  الدعوية  للمراكز  وكان  وكمي،  نوعي  وتقدم  تطور  يف  ومؤسساته  أتباعه  جعل 
بأنجمينا أثر كبري يف توسيع دائرة العالقات السلفية باملجتمع التشادي، لكن التحول األمني 
واالسرتاتيجي الذي حدث بعد انتفاضات الربيع العريب يف املنطقة العربية قد أثر يف تلك 
العالقات، وبدأت تتقوض شيًئا فشيًئا، سيام املوقف السيايس الذي اختذته حكومة الرئيس 
إدريس ديبي ضد اجلامعات اإلسالمية اجلهادية يف أفريقيا عامة، ومجاعة بوكو حرام اإلرهابية 
يف تشاد خاصة، والتي نفذت عدة هجامت داخل العاصمة أنجمينا عام 2015م، ونتيجة 
باعتبارها  السلفية  اجلامعة  إىل  االهتام  أصابع  السياسيني  الدين  رجال  بعض  وجه  لذلك 
السلفيني لوجود أي صلة هلم  نفي  التشادي، رغم  املجتمع  تتحرك داخل  إرهابية  منظمة 
هبذه اهلجامت، لكن مصالح بعض السياسيني اقتضت تضييق اخلناق عىل بعض مؤسسات 

السلفيني والتهديد بإغالقها.
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وبعد أن اتضح لكل ذي عينني أنه ال عالقة للسلفيني يف تشاد باهلجوم املنفذ عام 2015م 
يف مركز الرشطة بأنجمينا، وما تاله من هجامت داخل العاصمة، اختذت احلكومة موقف 

احلياد والتهدئة بني السلفيني وذوي األطامع السياسية يف الدولة. 

االهتامات  من  الكثيف  الركام  هذا  وسط  السلفية  للجامعة  املنظور  املستقبل  عن  أما 
واإلدانات، فإهنا ُمطاَلبة بتفعيل أدوار سياسية واجتامعية إللقاء نظرة إىل اإلمام، وإال ستبقى 
السلفية يف موقع املدافع عن ذاته، رغم متيزها بالعديد من االحتياطات االسرتاتيجية التي 

تبرش بتجاوز املرحلة القادمة، ونذكر من هذه االحتياطات ما ييل:

شخصية . 1 يف  متثلت  التي  والفكرية  الدينية  باملرجعية  تشاد  يف  السلفي  الفكر  يتميز 
هذه  لكن  والسياسية،  الدينية  القيادات  من  وغريه  خليل  إبراهيم  حييى  الدكتور 

املرجعية مل تستثمر بشكل جيد لقيادة كافة السلفيني واحتواء شملهم.

واخلالوي . 2 الرتبوية  املدارس  وبناء  األجيال،  بتكوين  تشاد  السلفي يف  الفكر  هيتم 
القرآنية والسهر عىل تسيريها وتطويرها.

السلفيون يف . 3 ينفذها  التي  االجتامعية  اخلدمات  إىل  اليوم  التشادي  املجتمع  حاجة 
املدن والقرى، كحفر اآلبار االرتوازية ومساعدة املترضرين وغريها من اخلدمات 

الواضحة التي يقدموهنا للمجتمع.

اهتاممهم بالرتاث اإلسالمي تعلياًم وتوريًثا يف األجيال.. 4

إذا استخدم السلفيون يف تشاد سياسة الرتغيب يف اإلسالم بني الوسط اإلسالمي . 5
واملسيحي عىل السواء، بداًل من تصفية احلسابات مع خصومهم هبدر الطاقة الذهنية 
واملادية يف الرتهيب من البدع واملنكرات والتحذير من الرشك وعبادة القبور، لكان 

ذلك إيذاًنا بنهضة سلفية.

إن أكرب عائق للفكر السلفي يف تشاد عدم اهتامم قادته برتتيب األولويات، وكان . 6
شغلهم الشاغل نرش العقيدة بني العامة واخلاصة وفق فهم السلف، وكأّن اإلسالم 
ال يزال حديث النشأة كيوم فتح مكة؛ لذا وجب تطهريه من دنس الرشك واألوثان. 



441 الؤتل السفؤل ا وواف  ةولول ليد لوراة اللليس اليلف يتتلااحتلا ا

فعىل الرغم من أمهية العقيدة ودورها يف الرتبية والتقدم احلضاري، إال أنه ال يمكن 

أن نجعل القرآن عضني، ويتم الرتكيز عىل آيات العقيدة عىل حساب قضايا السياسة 

واحلكم، الرتبية واألخالق، الشعب ومتطلبات عرصه، األحزاب السياسية وسؤال 

النهضة، الثقافة والرتفيه، وغري ذلك من احلاجات االجتامعية املتنوعة.

اخلامتة

الوضعية  هبذه  أنه  ذلك  معه،  التعامل  يف  صعوبة  جيد  السلفية  ملصطلح  املتتبع  إن 

األيديولوجية مل يكن أصياًل يف الفكر اإلسالمي وال يف مصطلحات الرشيعة اإلسالمية، 

الباحثني املحايدين كثري عناية وحتليل، وجل الدراسات حوله تعج باملواقف  ومل جيد من 

واألحكام املسبقة. ومن خالل هذه الدراسة توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية: 

إن مصطلح السلفية يف اللغة العربية يعني املتقدم مطلًقا، ولذلك وردت كلمة سلف  −

يف القرآن للعربة التارخيية فقط.

إن السلفية كمصطلح سيايس وأيديولوجي جيد صعوبة الولوج يف قاموس الرشيعة  −

اإلسالمية والفكر اإلسالمي.

ا  − العرشين، وتعزز وجوديًّ القرن  منذ مخسينات  ا  فكريًّ تشاد  السلفي يف  الفكر  ظهر 

بمراكزه ومؤسساته بعد ذلك، ال سيام يف عهد الرئيس احلايل إدريس ديبي.

تعني السلفية يف تشاد ترّسم خطى النبي صىل اهلل عليه وسلم قواًل وفعاًل وتقريًرا  −

وترًكا. 

نشطت احلركة السلفية يف تشاد من خالل الطالب التشاديني الذين درسوا يف بعض  −

البلدان التي تتبنى الفكر السلفي، كالسعودية وغريها، وعرفت بني العامة بالسلفية الوهابية.

مل تشارك السلفية كحركة فكرية يف احلراك السيايس منذ دخوهلا يف تشاد. −
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احلضارة  − وبناء  العربية  واللغة  اإلسالمية  الثقافة  نرش  يف  السلفي  الفكر  ساهم 
اإلسالمية.

موقف الفكر السلفي يف تشاد من الشيعة هو ذاته موقف سلفية بعض دول اخلليج  −
التي تتبنى الفكر السلفي.

أما توصيات الباحث فتتلخص يف

التعمق يف فهم هذا املوضوع وغريه من املصطلحات الفكرية املعارصة، وختصيص  −
زمن أطول لدراستها.

إعطاء مساحة جلمهورية تشاد لعرض أفكار الباحثني يف هذا املجال إليصال الصوت. −

العمل عىل نرش الفهم الصحيح ملصطلح السلفية يف املراكز البحثية. −
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حتوالت اخلطاب الديين يف ليبيا بعد 17 فرباير
بني السلفية املالكية والسلفية املدخلية

سالم فرج صالح رحيل1

الخالصة

تناقش هذه الورقة املتغريات التي طرأت عىل مفهوم الَسلفية املعارصة، خاصة يف ليبيا 
بعد 17 فرباير2011م، ونسلط الضوء عىل انتشار املذهب املالكي يف ليبيا، وتأثريه يف واقع 
السابق،  النظام  يفرضه  الذي كان  املمنهج  التجهيل  نتعرض كذلك إىل حجم  الناس، كام 
وتعامله األمحق مع احلياة الدينية يف ليبيا، كام نناقش كذلك تأثر بعض التيارات اإلسالمية 

ا وجزًرا وتأثري ذلك يف الواقع الليبي. املعارصة بآراء علامئها مدًّ

مل يعرف العامل اإلسالمي تغرًيا يف مفهوم السلفية مثل ما ظهر اليوم عىل أيدي مجاعات 
لف؛ األمر الذي أدى إىل نزاع ورصاع بني العديد  وتيارات تدعي االنتساب إىل طريقة السَّ
لفيَّة ُيوجب عىل النخب من الباحثني  من التيارات اإلسالميَّة، وهذا التذبذب يف مفهوم السَّ
لفيَّة كمنهج  واملفكرين اإلسالميني مراجعة املفهوم العام هلذا املصطلح، ودراسة تطبيقات السَّ
معارص، ومساوئ التشويه هلذا املفهوم نتيجًة لبعض الترصفات اخلاطئة، واملفاهيم املغلوطة 
التي ألصقت هبذا املفهوم الذي ُيعربِّ عن طريقة جيل من احلقبة الذهبيَّة يف التاريخ اإلسالمي.

1  أكاديمي ليبي، قسم الدراسات اإلسالمية / كلية اآلداب، جامعة طرابلس-ليبيا.
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طريق  عىل  ًة  مهمَّ خطوة  يعّد  لفي  السَّ باملنهج  خطًأ  ألصقت  التي  املفاهيم  تصحيح  إن 
ة ليست  البلدان اإلسالميَّة، وهي مهمَّ املتنازعة يف خمتلف  التيارات  اإلصالح املنشود بني 
سهلة، وال بد أن تتضافر فيها كلُّ اجلهود وترعاها احلكومات واملؤسسات العامة واخلاصة. 
ة التيارات  وإذا ُكنَّا سنتكلم بشكل خاص عن الرصاع يف ليبيا بعد 17 فرباير2011م، فإن عامَّ
لف يف العقيدة واملنهج، أو  املتصارعة- يف هذا القطر العريب املسلم- تنتمي إىل طريقة السَّ
لفي يف غاية الوضوح، وليس بحاجة إىل كل هذا  عيه كل األطراف، واملنهج السَّ هذا ما تدَّ
التي"ال  ليمة  السَّ الفطرة  يمثل  باختصار  ألنه  اع؛  والرصِّ التجاذبات  يف  والدخول  التعقيد 
إفراط فيها وال تفريط"، ونحن يف ليبيا وغريها من البلدان العربية واإلسالمية اليوم يف أمس 
لفيَّة إىل معينها الصايف، سلفيَّة األخوة واملحبَّة، سلفيَّة التواضع والنبل  احلاجة للرجوع بالسَّ
والقلوب الصافيَّة، حتى تنتهي كل الرصاعات املوجودة بني خمتلف التيارات اإلسالمية يف 

تارخينا املعارص، ويمكننا سرب أغوار هذا املوضوع والتوقف يف حمطَّاته عرب العرض اآليت:

املبحث األول: السلفية وتغري املفاهيم 

تعريف السلفية

لف كل يشء قدمته  لغة، سلف القوم: الذين تقدموا وسبقوا. قال اخلليل بن أمحد: والسَّ
اهلل{ إىَِل  َوَأْمُرُه  َسَلَف  َما  َفَلُه  َفانَتَهَى  ِه  بِّ رَّ ن  مِّ َمْوِعَظٌة  َجاءُه  {َفَمن  تعاىل:  قال  سلف1،  فهو 
]البقرة/275[. ومنه قوله عليه الصالة والسالم حلكيم بن حزام:" َأْسَلْمَت َعىَل َما َسَلَف 

لف أنا لك"3. "2. وقوله عليه السالم لفاطمة ريض اهلل عنها: "فإينِّ نعم السَّ ِمْن َخرْيٍ

إذن فالسلف كل ما مىض وما سبق، سواٌء من األمم واألفراد، أو األعامل واألخالق .

العني، حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي )بريوت: دار الكتب  1 اخلليل بن أمحد الفراهيدي، 
العلمية، 1999م(، 285/7.  

2  صحيح البخاري، حديث رقم/ 1346.

3 صحيح البخاري، حديث رقم / 5812.
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أما اصطالًحا، فهي كلمة استعملت للتعبري عن اجلامعة اإلسالمية األوىل، الذين صحبوا 
النبي صىل اهلل عليه وسلم ومن جاء بعدهم ممن سار عىل هنجهم من القرون املفضلة الثالثة 
لف بشكل عام. أما مصطلح )السلفية( الذي صار يستعمل حديًثا،  األوىل. هذا يف معنى السَّ

فيعرفه البعض بقوهلم: "التعبري عن منهج املحافظني عىل عرى اإلسالم وعىل مضمونه"1.

وهلذا صارت السلفية املعارصة علاًم عىل الطائفة التي تتلمس منهج االقتداء بالرسول 
صىل اهلل عليه وسلم وصحابته - رضوان اهلل عليهم- ومن جاء بعدهم من القرون الثالثة 
األوىل الفاضلة، وتدرجت حتى صارت تطلق عىل أْتباع مناهج العلامء املؤسسني هلذا التيار، 

كأمثال ابن تيمية، وابن القيم، وحممد بن عبد الوهاب.

تقلبات يف مفهوم السلفية

م تياٍر واحٍد ال يميل مريدوها إىل غريه،  درجت األيديولوجية السلفية منذ القدم عىل ترسُّ
لف الصالح يف فهم النصوص وتأويلها، واالستدالل عىل خمتلف املسائل  وهو: اتباع السَّ
والتابعني،  الصحابة  وأقوال  الرشيفة،  النبوية  واألحاديث  القرآنية  بالنصوص  والقضايا 
الدين،  يف  واإلحداث  البدع  من  وغريهم  والفالسفة  املتكلمون  أحدثه  ما  كل  واعتبار 

ين القائمة عىل الرمحة والوسطيَّة والتسامح. والواجب عىل املسلم الرجوع إىل ثوابت الدِّ

املنهج  كلها من رحم  نشأت  أهنا  املعارصة جيد  ة  اجلهاديَّ للحركات اإلسالمية  واملتتبع 
أصيل،  مبدأ  العدوان  وردِّ  الظلم  حماربة  عىل  القائِم  اجلهاد  مفهوم  أن  شكَّ  وال  لفي.  السَّ
الصالة  النبي عيه  وُشعبة من شعب اإليامن، بل هو ذروة سنامه كام جاء يف احلديث عن 
بعض  لكن  اجلهاد"2.  سنامه  وذروة  الصالة،  وعموده  اإلسالم،  األمر  "رأس  والسالم: 

1  مصطفى حلمي، السلفية بني العقيدة اإلسالمية والفلسفة الغربية )اإلسكندرية: دار الدعوة، 1991(، 
ص4.

2 أبو عبد اهلل حممد بن يزيد بن ماجة القزويني، سنن ابن ماجة، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي )بريوت: دار 
الفكر(، باب كف اللسان يف الفتنة، حديث رقم/3973.
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احلركات املتطرفة التي رفعت شعار اجلهاد، مل يكن عامتها عىل دراية بأحكام اجلهاد وآدابه، 
مع األخذ بعني االعتبار أهنم عىل الطريقة السلفية يف العقيدة واملنهج.

لفي يف الظاهر،  السَّ بالنَّهج  تتقاذفها األهواء، ولكنها تتمسك  ٌة  تيارات جهاديَّ فنشأت 
اهلل،  لدين  نرصٌة  هذا  أنَّ  بزعم  وتكارهوا  النَّاس  وتقاطع  الدماء،  وسفكت  األبرياء  فُقتل 

لف. وإحياٌء ملنهج السَّ

إن التيار الديني بال شّك ُيعدُّ مسؤوالً عن كثرٍي من املآيس واجلرائم يف ليبيا، حيث قامت 
د اإلحياء لفكرة اجلهاد وإقامة رشع اهلل كام يزعم كلُّ  حتالفات باسم الدين، وحتولت من جمرَّ
ِة حماربة أتباع  طرٍف، إىل الشهوة الغالبة يف إزالة اآلخر من الوجود، فنجُد طرًفا يقاتل بحجَّ
بقتلهم،  يتقرب إىل اهلل تعاىل  يتهم كل من خيالفهم بأهنم خوارج  الطاغوت، وطرف آخر 
محة عىل الناس، ودعاة  لف أهنم مثال للرَّ وبعد أن كان نظر الناس إىل املتدينني املقتفني أثر السَّ
للخري مثل ما كان قبل"17 فرباير 2011م"، صار الناس ينظرون إليهم بأهنم قتلة وطالب 

دنيا، ملَّا رأوا استهانتهم بالدماء، واستخفافهم بأرواح الناس.

املبحث الثاين: ليبيا واملذهب املالكي 

ليبيا مثلها مثل كثري من دول العامل اإلسالمي التي انترش فيها اإلسالم قدياًم عىل مذهب 
نة يف العقيدة واملنهج، املذهب الفقهي السائد يف ربوعها هو "املذهب املالكي" ليس  أهل السُّ
فيها طائفية وال عرقيات وال دين غري دين اإلسالم، ومع بدايات الصحوة اإلسالمية يف ليبيا 
يف سبعينيات وثامنينيات القرن املايض مل يكن هناك تصنيف لـ"املتدين" وعامة الفتاوى التي 

كانت سائدة يف البلد هي عىل املذهب املالكي، والناس متحابون متآخون.

لفية يف أهبى صورها املالكية والسَّ

كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية رسالة يف بيان صحة أصول مذهب أهل املدينة، ومنزلة 
مالك املنسوب إليه مذهبهم يف اإلمامة والديانة وضبطه علوم الرشيعة، وكان مما ذكر يف 
رسالته هذه التي تزيد عن مخسني صفحة قوله: "إذا تبنيَّ ذلك فال ريب عند أحد أن مالًكا 
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ريض اهلل عنه أقوم الناس بمذهب أهل املدينة رواية ورأًيا، فإنَّه مل يكن يف عرصه وال بعده 
أقوم بذلك منه، كان له من املكانة عند أهل اإلسالم اخلاص منهم والعام ماال خيفى عىل من 

له بالعلم أدنى إملام..."1.

أكثر  فام  نَّة،  السُّ ولزوم  واملنهج  الِعلم  لفي يف  السَّ املنهج  األوائل عىل  املالكية  كان  وقد 
مصنفاهتم يف العقيدة والعبادات واملعامالت، وكل ذلك كان نرًصا للسنَّة، وإحياًء لرتاث 
والقريواين،  وسحنون،  والليُث،  وأمحد،  الشافعيُّ  وما  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول 
نَّة وحراستهم  وغريهم، إال ثمرة جهود مالك ومذهبه، وال شاهد أكرب عىل حفظ املالكيَّة للسُّ
الشيعي لشامل  الفاطمي  السنة واجلامعة رغم احلكم  أهل  الناس عىل عقيدة  ثبات  هلا من 
امَلدِّ  ملواجهة  عظيمة  جهوًدا  املالكيَّة  علامء  بذل  وقد  عام.  من200  ألكثر  أفريقيا  وغرب 
الشيعي والدفاع عن عقيدهتم، جاء يف كتاب رياض النفوس أنَّ أبا يوسف جبلة بن محود 
املالكي كان رأس املعارضني ألعامل الفاطميني الشنيعة، حيث ترك رباطه وأتى القريوان 
ا بينه وبيننا البحر فرتكناه، وأقبلنا  ليسكنها، فسِئل عن سبب ذلك، فقال: "كنّا نحرس عدوًّ
عىل حراسة هذا الذي حلَّ بساحتنا ألّنه أشّد علينا من الروم"2، يقصد جماهدته لعبيد اهلل 
وشيعته. وملا تكلم الناس مع ربيع بن سليامن القطان الذي جعل عىل نفسه أن ال يشبع من 
"كيف ال  قال:  الفاطميني  بني عبيد، وعوتب يف خروجه عىل  اهلل دولة  يقطع  طعام حتى 
أخرج وقد سمعت الكفـر بأُذيِن"3. وهذا دليل قوي عىل رسوخ املالكيَّة ودفاع علامئهم عن 
نَّة، يف وقت كانت الكلمة فيه غالية، والوقوف ضدَّ الفاطميني يعني املوت،  عقيدة أهل السُّ

ولو أردنا احلديث حول هذا املوضوع لطال بنا املقام.

1 أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق عبد الرمحن بن حممد 
بن قاسم العاصمي النجدي )القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ]د. ت[(، 294/20.

2 أبو بكر عبد اهلل بن حممد املالكي، رياض النفوس رياض النفوس يف طبقات علامء القريوان وإفريقية 
العرويس  – حممد  البكوش  حتقيق بشري  وزهادهم ونساكهم وِسرٍي من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم، 

املطوي )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1994(، 37/2.
3 املصدر السابق، 323/2.
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الوسطيَّة وسلفيَّة املالكية

عىل  قدرته  مع  أصوله  عىل  حافظ  أنَّه  يالحُظ  وتطوره  املالكي  للمذهب  املتتبع  إنَّ 

حيث  امليول  إال  فضل  فيه  للاملكيَّة  ليس  هذا  أنَّ  واحلقيقة  الواقع.  واستيعاب  التَّجدد 

ق بذلك وسطية الدين  ع احلنيف، فرشيعتنا تستوعب الزمان واملكان، لتتحقَّ يميل الرشَّ

احلرج  رفع  عىل  تقوم  التي  السليمة  للفطرة  مجيًعا  ولنُسلِّم  بمتغرياهتا،  للحياة  وشموله 

يِن ِمْن َحَرٍج(  والتيسري عىل النَّاس ومراعاة أحواهلم. قال تعاىل: )َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ

]احلج/ 78 [، وليتبني الرفق فيه واللني، كقوله عليه الصالة والسالم: "إن هذا الدين 

متني فأوغلوا فيه برفق"1.

وألجل أن تتجىلَّ وسطيَُّة املنهج السلفي املالكي املعارصة يف ليبيا، يمكن أن نطرح سؤاًل:

هل السلفية املالكية يف ليبيا عىل منهج السلف األول؟ أم هي سلفية عرصها؟

املنهج  طبيعة  عن  ذكرناه  الذي  السابق  بالعرض  متعلِّقة  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  إنَّ 

املالكي ووسطيَّته، واملالكيَّة يف ليبيا هي نتاج هذا الرتاث وثمرته، ولكنَّ علامء املالكيَّة يف ليبيا 

يف العقود األخرية قبل 17 فرباير 2011، تعرضوا هلجمة رشسٍة من النظام. يقول صاحب 

ًثا عن هذه احلقبة: "ماذا نقول  كتاب اجلواهر اإلكليلية يف أعيان علامء ليبيا من املالكيَّة، متحدِّ

يف هذا البلد املعطاء، الذي مل يشهد حرًبا رضوًسا شعواء عىل العلم والعلامء، أواخر هذا 

القرن إال كام شهدها سالًفا عىل يد الفاطميني العبيديني، ومن بعدهم الطليان الغزاة؟ الذين 

جاسوا خالل الديار، ونكلوا هبم، وأحرقوا كتبهم، كام حصل مع مكتبة اجلغبوب السنوسية 

من يد الطليان، ثم جاء من بعدهم فأجهز عىل البقية الباقية من مكتبة جامعة اإلمام حممد بن 

مؤسسة  )بريوت:  وآخرين  األرناؤوط  شعيب  حتقيق  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  مسند  حنبل،  بن  أمحد   1
الرسالة، 1420هـ، 1999م(، حديث رقم/13052.
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عيل السنويس، يف البيضاء يف بداية السبعينيات، والتي عىل إثرها أغلقت كليات الرشيعة، 
وُأغِلقت املعاهد الدينية واملدارس القرآنية يف أواسط الثامنينيات..."1. 

وعىل الرغم من هذا كله، فإنَّ الرجوع إىل التاريخ يبني أنَّ علامء ليبيا كان هلم فضل يف نرش 
املذهب املالكي يف املغرب اإلسالمي، فيعد العالمة عيل بن زياد الطرابليس- من أصحاب 
مالك- املتوىف سنة 183هـ، أول من أدخل املوطأ بالد املغرب وأرسى دعائم الفقه املالكي 
فيها2، وكمحمد احلرضمي الطرابليس- وهو من أصحاب مالك أيًضا- وعبد السالم بن 
ا املعارصون من علامء املالكية يف ليبيا،  عبد اهلل السباي قايض برقة3، وغريهم من القدامى. أمَّ
فقد كان هلم أثر يف العامِّ واخلاص من فئات الشعب الليبي، لذلك حرص النظام عىل جتفيف 

منابعهم، والضغط عليهم ومالحقتهم.

لقد كانت املالكيَّة يف ليبيا يف هذا اجلو من التضييق سلفيَّة عرصها، بمعنى أهنا أوجدت 
لنفسها نظاًما يوازن بني االلتزام بأحكام الرشيعة وفق اإلمكان، وال يشق عىل الناس يف أمور 
دينهم، أذكر يف مسائل اهلدي الظاهري كإعفاء اللحية وتقصري الثوب وغريها، أن شيخنا 
الشيخ عيسى الفاخري املالكي رمحه اهلل املتوىف سنة 1999م كان يفتي بحلق اللحية، ويأمر 
تالمذته بذلك، ويقول اكتفوا من اإلزار بام فوق الكعبني4؛ وذلك ألن إعفاء اللحية ورفع 
أودعوا  الذين  الشباب  من  وكم  الزندقة،  عالمات  من  السابق  النظام  يعّدمها  كان  اإلزار 
1996م، وراح ضحيتها نحو  املشهورة سنة  قتل يف جمزرة أيب سليم  السجون، وبعضهم 
1200 من الشباب الذين أعدموا يف ساعات ودون حماكمة، بعضهم مل تكن له من جريمة 

1 نارص الدين حممد الرشيف، اجلواهر اإلكليلية يف أعيان ليبيا من املالكية )عاّمن: دار البيارق، 1991م(، 
ص6. 

2 املرجع السابق ص3 .
3 املرجع السابق، ص12 .

4 سامل فرج صالح رحيل، الشيخ عيسى الفاخري حياته ومنهجه )بنغازي: دار الفضيل للنرش والتوزيع، 
2010م(، ص177. 
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سوى أنه متلّبس بالصالة يف املسجد، أو تظهر عليه عالمات الزندقة من إعفاء للحيته أو 
رفع إلزاره.

تأثري علماء املالكيَّة يف البيئة الليبيَّة

العلامء، وحييطهم باالحرتام والتقدير،  العام كان يعرف قدر هؤالء  الشعبي  املِزاج  إن 
علوم  يف  مكانتهم  هلم  فحفظوا  الشخيص،  وحضورهم  بآرائهم  متأثرين  الناس  وكان 

الرشيعة، وأعتقد أنَّ ذلك لعدة عوامل نذكرها باختصار:

ون . 1 شعور العامة من الناس بأن هؤالء العلامء والدعاة من البيئة الليبية اخلالصة، حُيِسُّ
بآالمهم ويعيشون واقعهم ويتنفسون نفس املناخ، فكانت فتاواهم وإرشاداهتم ال 
توحي بالغربة عن الطابع العام السائد يف البلد، فالكلُّ يف مركب واحٍد، والظلم 

طال اجلميع.

األخوة . 2 وجو  العامة،  مع  العلامء  هؤالء  به  يتعامل  كان  الذي  واللِّني  الُيرس  طابع 
واملالطفة الذي كان سائًدا بني مشايخ وعلامء املالكية يف ليبيا وعامة الناس، فقد 
كانوا خياطبوهنم باألسلوب الذي يفهمونه، ويرضبون هلم األمثال بالعاميَّة. ومن 
قال:  مرص،  من  قافاًل  برقة  قدم  ملا  الفاخري،  عيسى  الشيخ  ذكره  ما  ذلك،  أمثلة 
وجدُت الناس يفهمون أكثر ما يفهمون غناوي الَعَلم1، فاستعملت هذا األسلوب 

يف دعوة الناس إىل اهلل تعاىل وتعليمهم أحكام الدين2.

ن اخلواص من هؤالء العلامء والدعاة من الفقه املالكي، وقوة حافظتهم وإملامهم . 3 متكُّ
به أصوالً وقواعد وفروًعا، حتى إنَّ منهم من كان حيفظها عن ظهر قلب، وبعضهم 

1 نوع من األدب الشعبي؛ ينترش يف أجزاء من ليبيا وخاصة يف رشق البالد ووسطها، وهي ال تتعدى البيت 
الواحد، وحيوي من احلكم واألمثال ما ال حتويه القصائد الطويلة، مثل قوله حديًثا عن تفريط طلبة العلم 
يف مدارسته يف الصغر، وإقباهلم عليه يف الكرب ملا ابتلوا بشواغل احلياة وأعبائها: ارسم غالها َواَن اشغال 

** العلم ما افضينا ملقعده ... وما أشبه ذلك من األبيات التي جتمع كثرًيا من احلكم.
2 رحيل، الشيخ عيسى الفاخري، مصدر سابق، ص146.
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كان جيمعها يف منظومات من تأليفه وإنشائه، ومن أمثلة ذلك الشيخ العالمة: حممد 
كعبه،  وعلو  علمه  بغزارة  اشتهر  الذي  2000م،  سنة  املتوىف  املالكي  قريو  مفتاح 
العقيدة والفقه والنحو واألدب  املنظومات يف علوم  تراًثا علميًّا زاخًرا من  وترك 
الوسط  يف  والتأثري  باالحرتام  اجلليل  العامل  هذا  أمثال  حيظى  كان  حيث  وغريها، 
الذي  الغرياين  الصادق  العالمة  الشيخ  وكأمثال  واخلواص1،  العوام  من  املحيط 
برزت كتبه كأفضل الكتب املعارصة يف الفقه املالكي، وجاءت عىل عطِش الناس 
للكتب الدينية يف احلقبة الَسابقة، وكانت كتبه تسري عىل اخلط املالكي مع اجلمع بني 

األدلة وأحكامها، وانترشت كتبه يف العديد من الدول اإلسالميَّة.

نفرة عامة الناس من النظام السابق أوجد حاضنة اجتامعية تستوعب هؤالء العلامء . 4
وتتفهم تضحياهتم ونضاهلم يف سبيل نرش العلم والدعوة إىل اهلل تعاىل، فقد شهد 
بإجالل  إليهم  فنظروا  واملالحقة،  العلامء لالضطهاد  بعض هؤالء  تعرض  الناس 
القذايف كانوا عىل قدٍر كبري من  ووقار؛ مدركني أنَّ بعض من ُزجَّ هبم يف سجون 
العلم واملعرفة، من أمثال الشيخ العالمة: عيل التري املتخصص يف علم القراءات، 
سليم،  أيب  سجن  مذبحة  يف  قتل  الذي  اهلل،  رمحه  امجال  اهلل  عبد  العامل:  والشيخ 
وترك علاًم زاخًرا وّرثه لتالمذته يف السجن، عىل شكل منظومات يف علوم احلديث 
والفقه واملرياث2، والناس- أعني العامة- مهام قيل فيهم؛ فإهنم السواد األعظم، 
وكالمهم إذا جدَّ اجلدِّ هو املؤثر احلقيقي يف جمريات األحداث يف كل بلد، فهم ليسوا 
لني، ويعرفون أنَّ هؤالء هم أهل العلم وأرباب املعرفة، فكانوا إليهم يلجؤون  مغفَّ

يف الفتوى، ومنهم ينهلون أنوار العلم.

الفقهية ومنهجه يف الفتوى"، جملة  قريو: حياته وآثاره  مفتاح  حممد  العالمة  "الشيخ  غلبون،  بن  عيل   1
املدونة، مج. 2، ع. 6 )ترشين األول 2015(، ص 211.

يو2015/06/21م: - انظر: أعالم من بالدي، الشيخ حممد مفتاح قرِّ
  https://www.youtube.com/watch?v=dHEKwIH6yXc

املختار،  دار  الغرب:  النظر مع رشحها )طرابلس  العقد  منظومة  امجال،  اهلل عيل  ترمجته عبد  انظر عن   2
2017م(، ص 17-14. 
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نظام القذايف وطامة التجهيل الديني

وأغلق  اإلسالميني،  وقمع  الدينية  املظاهر  حارب  القذايف  نظام  أنَّ  سبق  ما  يف  عرفنا 
جامعة اإلمام حممد بن عيل السنويس اإلسالمية التي كانت خترج العلامء والدعاة، وألغى 
ر لإلفتاء من ليسوا أهاًل  املعاهد الدينية، فأوجد فراًغا يف العلوم الرشعية، أدَّى إىل أن يتصدَّ
التي كانت تدخل  الفتاوى  ة  الناس من قبل، وعامَّ ت فتاوى وآراء مل يعرفها  له، واستجدَّ
العربية  باململكة  الدائمة لإلفتاء  اللجنة  البلد يف صورة أرشطة مسجلة وكتيبات تصدرها 
ة، وكام هو معلوٌم فإن املذهب السائد يف السعودية هو مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  السعوديَّ
رمحه اهلل، فكانت مسائل اإلفتاء التي ترد ال تتوافق يف بعض األحيان مع الفقه املالكي، وليبيا 
د يف العلوم الرشعية قام عليها النظام وتابعها بكل قوة، فلم تكن  كانت يف حال جتهيل متعمَّ
البغضاء، وضاق ذرًعا  الناس  بآداب االختالف وأحكامه، ففشت بني  الناس دراية  لدى 
طائفة من العوام ببعض الشباب الذين كانوا يقلِّدون دون نور من علم، وَهْدي من أخالق، 
ًة بعد وصول كتيبات  فأساؤوا معاملة الناس، وبدت تلوح يف األفق دعاوى التكفري، خاصَّ

الشيخ حممد بن عبد الوهاب ومتونه يف علم العقيدة، التي تعنف املبتدعة .

 بدأ بعض الشباب يف قراءة متن نواقض اإلسالم العرشة للشيخ ابن عبد الوهاب رمحه 
اهلل، مع قلة فهمهم وسوء ُخلقهم، فقادهتم جرأهتم وفحش غلطهم حلْمل هذه النواقض 
عىل النَّاس، بل إنَّ منهم من أطلق أحكام التكفري والوصف بالرشك للخاصة، من والديه 

أو أعاممه، أو إخوته وسائر أقاربه.

علم النظام باالنفالت الديني وأراد مواجهة ذلك، لكن معاجلته هلذه الظاهرة مل تكن 
صائبة، فقد اجته إىل طريق العنف، ومل يواجه الفكر بالفكر، كام يفعل أهل احلكمة والرأي 
السديد، بل عىل العكس من ذلك، زاد من القبضة األمنية، واهتم كل من يقرأ الكتب الدينية 
عوذة- بداًل  حر والشَّ السِّ بالكتب الصفراء- يف إشارة إىل كتب  بالزندقة، وأحياًنا يسميها 
من إنشاء املعاهد الدينيَّة، وإقامة اجلامعات والكليات الرشعية، وتنوير الناس بأمور دينهم 
واالستفادة من الزخم والرتاث املالكي املوجود يف البلد أصاًل، بل كانت كل حلوله أمنيَّة 
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وقمعيَّة، فازداد املتطرفون تطرًفا بأفكارهم، حتى وصلت إىل تكفري املجتمع والدولة، وكل 
من له عالقة باحلكومة، أو يتقاىض راتًبا منها صار كافًرا يف نظر هؤالء املتطرفني .

املبحث الثالث: ليبيا والسلفية املعاصرة 

بدأ الرصاع بني العامة وأرباب هذه الفتاوى حتى صار بعض العامة يقولون: "ما هذا 
هونا يف الدين". وما أشبه ذلك، هذا غري  الدين اجلديد؟". وآخرون يقولون: "الوهابية كرَّ
حكم  أيام  ليبيا-  يف  اإلسالمية  التيارات  عامة  إنَّ  القول  ويمكن  واملرج.  واهلرج  اللَّغط 
ة، لذلك  القذايف- كانت متأثرة باملنهج السلفي الوهايب املوجود يف اململكة العربية السعوديَّ
كان النظام يشدد الرقابة عىل املرتددين عىل السعودية، وزاد من حجم القيود عىل احلجاج 
ة، بحجة أنَّ ذلك  واملعتمرين، وكان يصادر كل الكتب واألرشطة التي تقدم من السعوديَّ

ينرش الوهابيَّة يف ليبيا.

التيارات اإلسالمية يف ليبيا بعد 17 فرباير 2011 ومنهج الّسلفيني

فكٍر  كل  أصحاب  وبدأ  ًسا  متنفَّ التيارات  هذه  وجدت  2011م،  فرباير   17 ثورة  بعد 
بالدعوة إىل منهجهم، وبام أنَّ كثرًيا من األفكار املستوردة التي ال تنُبع من أدبيات املذهب 
ة دون  املالكي كان يبدو عليها طابع التشدد والغلو، كان طبيعيًّا أن ترتعرع الدعوة اجلهاديَّ
ضوابط من علٍم أو فهٍم، فترّسبت أفكار منحرفة إىل تنظيامت مثل: أنصار الرشيعة، ثم تنظيم 
الدولة "داعش" وغريهم من التكفرييني، زد عىل هذا التيار السلفي الذي ينتسب يف أدبياته 
ث ربيع بن هادي املدخيل. ة، غري أنه يتأثر بشكٍل كبرٍي بفتاوى الشيخ املحدِّ إىل الدعوة النجديَّ

ظهور الثوب السلفي الجديد

التي  واملبادئ  للقيم  الرجوع  إىل  الدعوة  باألساس عىل  يقوم  السلفي  املنهج  أنَّ  عرفنا 
ليبيا  يف  احلديثة  السلفيَّة  لكن  والتابعني،  الصحابة  زمن  الفاضلة  القرون  يف  سائدًة  كانت 
ت بعدة  بعد 17 فرباير ومع تأثرها باملدِّ الثوري الذي طفح بعد ثورات الربيع العريب، مرَّ

توجهات نذكرها باختصار:
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17فرباير قرروا اعتزال  − يف بداية أحداث  لفي  جمٌّ غفري من شباب التيار السَّ أواًل: 
املشهد، ولزوم البيوت عىل رأي من يقول إن هذه فتنة جيب اجتناهبا . 

وا آراءهم بعد صدور فتوى الشيخ اللحيدان  − لفي غريَّ ثانًيا: مجاعة من الشباب السَّ
عضو هيئة كبار العلامء، وبنيَّ أهّنم- أي هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية- قالوا 
ككتيبة  لفيَّة،  السَّ بكتائب  ذلك  بعد  عرف  ما  كتائب  لت  فتشكَّ زمن1،  منذ  القذايف  بكفر 
لفيَّة يف رشق ليبيا، وكتيبة سبل السالم يف مدينة الكفرة، وغريها من التشكيالت  التوحيد السَّ

املسلَّحة.

عالقة السلفيني بالعنف

بعد سقوط نظام القذايف نشأت حتالفات بني بعض القيادات يف املؤمتر الوطني وبعض 
كتائب الثوار املقاتلة ذات التوجه الديني الذي يفتقد لالنضباط والرؤية السياسية الواضحة، 
لفيني الذين ينتسبون إىل الشيخ ربيع املدخيل ومنهجه، وبعض  ونشأت عداوة بني بعض السَّ
هذه األحزاب والتيارات التي يتهمها السلفيون باالنتامء إىل حركة اإلخوان تارًة، وبأهنم 
بقايا اجلامعة اإلسالميَّة املقاتلة التي كان يرأسها عبد احلكيم بلحاج وسامي الساعدي، تارة 
أخرى، وإن اعتربت هذه اجلامعة يف حكم املنتهية، واجته قادهتا للعمل األهيل واملؤسسايت 
بعيًدا عن العمل املسلح2. غري أنَّ التَّغاير الديني الذي برز مؤخًرا بني هذه اجلامعات ذات 
ته أطراف خارجيَّة- ما بات يعرف بعد ذلك بالثورة املضادة-  التوجه اإلسالمي الذي غذَّ
"عمليَّة  أتباع:  ة بعد نشوب احلرب بني كلٍّ من  التي استفادت من هذا االختالف، خاصَّ
لفيَّة املقاتلة التي يرى أتباعها  لفيَّة، وهي السَّ الكرامة" و"فجر ليبيا"، ظهر الوجه اجلديد للسَّ

1 بيان من الرئاسة العامة للمجلس األعىل العاملي للمساجد حول ما دار مع العقيد معمر القذايف، جملة 
والدعوة  واإلفتاء  العلمية  البحوث  إلدارة  العامة  الرئاسة  عن  تصدر  دورية  جملة   - اإلسالمية  البحوث 
للنرش،  القاسم  دار  )الرياض:  باز  بن  العزيز  عبد  العالمة  فتاوى  جمموع  وانظر:   ،263/5 واإلرشاد، 
1420هـ(، 187/9، وانظر: بيان هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية بشأن القذايف، الرياض 22 

مجادى األوىل 1402هــ،  انظر: 
http://majles.alukah.net/t77102/

2 سامي الساعدي، مقابلة خاصة، مركز البحوث برتكيا، تاريخ املقابلة، 2017/10/12 .
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اختار  الذي  االسم  ذلك  املارقني؛  اخلوارج  املخالفني:  ٍة ضدَّ هؤالء  سَّ مقدَّ م يف حرٍب  أهنَّ
لفيون أن يطلقوه عىل خصومهم. السَّ

مل يكن السلفيون وحدهم مسؤولني عن العنف يف ليبيا، ولكن تيارات دينيَّة كـ"أنصار 
القتل والكراهية -زوًرا  الدولة" كان هلم نصيب وافر يف ظهور دعوات  الرشيعة وتنظيم 
وهبتاًنا- باسم اإلسالم، ومل يكن هذا مستغرًبا من اجلامعات التي تنحو إىل التكفري والغلو، 
لكن الذي حريَّ كثرًيا من الباحثني والدارسني للجامعات اإلسالمية املعارصة: كيف وقع 
امة العنف؟ وملاذا هذه الكراهية واإلرصار من كل األطراف  لف يف دوَّ املنتسبون إىل منهج السَّ
عىل العنف؟ مع اتفاقهم يف كثرٍي من األصول والعقائد، مع موادعة املتحالفني معهم وإن 
من  ويعادون  ويوالون  هبا،  يؤمنون  التي  واملنهجيات  األدبيات  بعض  يف  خيالفوهنم  كانوا 
أجلها، ونشأ ما يمكن أن نسميه "الكراهية الوجودّية"، بمعنى أنَّ املخالف عدو جتب إزالته 
من الوجود وإن كان موافًقا متَّبًعا يف األصول والفروع. مل يسمع لصوت العقل، وفشلْت 
حماوالت اإلصالح يف التقريب بني اإلخوة رغم املشرتكات املنهجيَّة الكثرية التي جتمعهم1، 
وهذا يعّد انحراًفا كبرًيا يف مفهوم السلفيَّة املعارصة، خاصة يف ليبيا التي تعاين انفالًتا أمنيًّا 
اع فيه، وكان األوىل هبم أن يسعوا يف حقن الدماء  لفيون أحد أطراف الرصِّ كبرًيا، صار السَّ

الح. لف الصَّ ومداواة اجلراح ومجع الكلمة انسجاًما مع املبادئ العامة لطريقة السَّ

املبحث الرابع: وسائل مقترحة حلل األزمة ورأب الصدع يف املنهج 
السلفي املعاصر

لف نصائح مقتبسة من كالم السَّ

لقد أرسفت طائفة ممن فهموا السلفية خطًأ؛ إذ جرهم فهمهم اخلاطئ إىل االستهانة بدماء 
األمة ومجع  ملِّ شمل  النَّاس حرًصا عىل  أكثر  الصالح  لف  السَّ فإن  األبرياء، وكام هو معلوم 

1 -سامل صالح فرج رحيل، "الوسطية وأثرها يف مواجهة اجلامعات املتطرفة"، جملة احلضارة اإلسالمية، 
املجلد 19، العدد األول، أبريل 2018، ص 405، 406 . 
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شتاهتا، وكانوا يتورعون من استباحة الدماء، وقتل النَّاس بالباطل، لذلك كانت وصاياهم 
لفي ألنَّ تعاليم القرآن  حتث عىل مجع الكلمة وصيانة احلرمات. وذلك أمر طبيعي يف املنهج السَّ
الكريم والسنة النبوية املطهرة حتثُّ عىل اجتناب الفتن وحرمة الدماء، فقد جاء يف احلديث 
عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: "ستكون فتن، القاعد فيها خري من القائم، والقائم فيها 
ف هلا تسترشفه، فمن وجد منها ملجأ  خري من املايش، واملايش فيها خري من الساعي، َمن ترشَّ
أو معاًذا فليعذ به"1. وُروي أنَّ ابن عمر، ريض اهلل تعاىل عنهام، أنه قيل له زمن ابن الزبري، 
واخلوارج، واخلشبية: أتصيل مع هؤالء، ومع هؤالء، وبعضهم يقتل بعًضا؟ قال: "من قال 
حي عىل الصالة أجبته، ومن قال حي عىل الفالح أجبته، ومن قال حي عىل قتل أخيك املسلم 
وأخذ ماله قلت: ال"2. وعن ابن سريين قال: "قيل لسعد بن أيب وقاص: أال تقاتل؟ فإنك من 
أهل الشورى، وأنت أحق هبذا األمر من غريك؛ فقال: ال أقاتل، حتى تأتوين بسيف له عينان، 

ولسان، وشفتان، يعرف املؤمن من الكافر؛ فقد جاهدت وأنا أعرف اجلهاد"3.

ومن هنا يتبني أنَّ هذه األحاديث واألخبار وغريها ُترصح بأن اجلهاد احلق ال يكون بقتل 
لف الصالح. املسلم ألخيه، وال بقتل األبرياء، وأنَّ االنغامس يف الفتن ليس من أعامل السَّ

حلول مقرتحة من رحم األزمة

فإنَّ  املختلفة،  التيارات اإلسالمية  الليبية بني  الساحة  الدامي يف  والنزاع  الرصاع  رغم 
فرصة التقارب ممكنة إذا خلصت النوايا، وحرص أرباب هذه اجلامعات عىل اتباع منهج 
لف ال يدعو إىل العنف، وال يشجع عىل  لف الصالح. وقد عرفنا فيام سبق أن منهج السَّ السَّ
لفي  الفتنة واالقتتال. وهذا هو مربط الفرس يف حل األزمة الليبية، بحيث ُيتَّخذ املنهج السَّ
لطريقة  الصحيح  الفهم  ويكون  مجاعة،  لكل  الفكري  املسلك  ة  صحَّ عىل  ودلياًل  عالمًة 

1 متفق عليه، صحيح البخاري/3601، صحيح مسلم/2886.
حلية األولياء وطبقات األصفياء )بريوت: دار الكتاب العريب،  2 أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين، 

1405هـ(، 309/8.
3 املصدر السابق، 94/1.
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اهلل  وتتقَي  صواهبا  إىل  ترجع  حتى  املتحاربة  اجلامعات  به  هتتدي  رساًجا  الصالح  لف  السَّ
لفي، سواٌء  تعاىل وتراعي حرمة الدماء. وبالنظر إىل كلِّ ما أرشنا إليه آنًفا من صفاء املنهج السَّ
يف اآلثار التي سبقت اإلشارة إليها، أو ما كان معروًفا لدى املذهب املالكي وسائر املذاهب 
لف يف خمتلف القضايا  لت بمجموعها املسلك الفقهي لعلامء السَّ الفقهيَّة املعتربة التي شكَّ
ة التي جيب عىل اجلامعات اإلسالميَّة سلوكها للخروج  الرشعيَّة؛ لعلَّ بعض اخلطوات املهمَّ
من هذه األزمة تكون بمجموعها فرصًة حقيقيَّة لتحقيق السالم املجتمعي، والرجوع إىل 

لف العذب الصايف، يمكننا حرصها يف النقاط اآلتية: منهل السَّ

لفي وعلامئه لتوضيح املنهج الصحيح . 1 ة من شيوخ التيار السَّ تسيري رحالت دعويَّ
الذي جيب عىل اجلامعات يف ليبيا سلوكه، وتوعية هؤالء بحجم اخلطأ الذي وقعوا 
لفيَّة، وذلك لقوله تعاىل: { َوإِْن َطاِئَفَتاِن  فيه، وهذا من آكد الواجبات عىل علامء السَّ
تِي  الَّ َفَقاتُِلوا  األْخَرى  َعىَل  ا  إِْحَدامُهَ َبَغْت  َفإِْن  َبْينَُهاَم  َفَأْصِلُحوا  اْقَتَتُلوا  امْلُْؤِمننَِي  ِمَن 

َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إىَِل َأْمِر اهلل{ ]احلجرات:9[. 

االستفادة من التذمر الشعبي الذي بدأ يف الظهور، وجعله وسيلة ضغط عىل هذه . 2
اجلامعات للرجوع إىل صواهبا، وتعميق الصالت بني الدعاة املعتدلني ومؤسسات 
لفيَّة وتنقيتها من الشوائب التي ألصقت هبا، حتى  املجتمع املدين لتوضيح حقيقة السَّ

تكون كافة الرشائح يف املجتمع الليبي مشاركة يف الصلح واإلصالح.

الرتكيز عىل مبدأ القدوة الصاحلة وإشاعته يف النَّاس، وهذا املبدأ اقتبسه الصحابة . 3
كانت  فقد  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  األول  املريب  من  عليهم  اهلل  رضون 
حياهتم كلها اقتداًء به، لذلك سعدوا يف دنياهم وكانت املحبَّة واألخوة شعارهم1. 
اُت َوُأوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن{  ويف اآلخرة كانوا كام قال اهلل تعاىل: {َوُأوَلِئَك هَلُُم اخْلرَْيَ
]التوبة/88[، فالقدوة الصاحلة حُيكم عليه من خالل متابعته هلدي النبي صىل اهلل 

1 كوصاياه عليه الصالة والسالم باألخوة واملحبة، ومنها قوله: "ال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا 
حتى حتابوا...". صحيح مسلم/54.



460 السلفية: تحوالتها ومستقبلها

عىل  حيثُّ  من  وكل  واملحبَّة،  األخوة  مبدأ  والتزامه  بالناس  الرفق  يف  وسلم  عليه 
بقدوة  فليس  األخوة؛  بني  واالحرتاب  االقتتال  عىل  وحيرض  والعنف،  الكراهيَّة 

صاحلة، وجيب االبتعاد عنه والنفرة منه والتَّحذير من اتباعه وموافقته.

اخلامتة

لفية كمصطلح إسالمي ارتبط يف حقيقته باملثالية  يف ختام هذه الورقة ينبغي معرفة أن السَّ
يامرسها  التي  الترصفات  من  لكثري  عالقة  وال  واملسلمني،  لإلسالمي  خدمة  والتضحية 
لفيَّة  "السَّ املتنطعني  الغالة  سلفيَّة  نسمي  أن  ويمكن  لفيَّة،  للسَّ احلقيقي  باملعنى  املتنطعون 
البِدعيَّة أو املبتدعة". كام تبنيَّ لنا أنَّ املذهب املالكي يف ليبيا املعارصة قد حافظ لعدة عقود 
لفي يف العقيدة والعبادات واملعامالت واألخالق، وكان علامؤه عىل  عىل ثوابت املنهج السَّ
املحبَّة، ومل  املسؤوليَّة؛ حيث ظهر ذلك بجالٍء يف حثهم عىل األخوة ودوام  قدٍر كبري من 
ب الفتاوى من خارج هذا القطر إىل بعض  لفيَّة يف ليبيا إال بعد ترسُّ ُيعرف الوجه العنفي للسَّ
لفي، فشوهوه  باب الذين مل يكونوا عىل قدر كاٍف من الوعي والفهم حلقيقة املنهج السَّ الشَّ
سياسيَّة  رؤى  إىل  معظمها  يف  تستند  خاطئة،  فتاوى  عىل  قامت  التي  الطائشة  بترصفاهتم 
ومصالح لدول خارجيَّة تسعى يف األساس لوأد الثورة يف ليبيا، ومصادرة حلم الليبيني يف 

إقامة دولة العدالة والديمقراطيَّة .

التوصيات

تتمياًم للفائدة نويص يف ختام هذه الورقة بالنقاط اآلتية:

لفي وتعيد . 1 إنشاء منابر إعالميَّة عىل أسس علميَّة صحيحة، توضح حقيقة املنهج السَّ
له رونقه وبريقه.

جوع إىل منهج . 2 لفية يف ليبيا وحثهم عىل تقوى اهلل والرُّ التواصل مع قادة التيارات السَّ
لف القائم عىل املحبة واألخوة والرمحة. السَّ
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إىل . 3 بإحلاح  ودعوهتم  املعارصة،  لفيَّة  السَّ أقطاب  إليها  يدعى  علميَّة  ندوات  إقامة 
لفية مستندًة باألساس إىل  إجياد حلٍّ دائٍم ملشاكل العنف التي تتهم هبا التيارات السَّ
لوا مسؤوليتهم كاملًة جتاه دين اهلل تعاىل وجتاه األمة  ليتحمَّ العلامء،  فتاوى هؤالء 

لفية . التي عصفت هبا الفتن باسم السَّ

إقرار مواد يف مناهج الرتبية اإلسالمية للمعاهد واجلامعات تتناول مسائل املناهج . 4
هذه  واألكاديميني  للطلبة  وتوضح  التفصيل،  من  بيشٍء  املعارصة  واجلامعات 
يف  عنف  من  يدور  بام  لفي  السَّ للمنهج  عالقة  ال  وأن  أبعادها،  بمختلف  القضيَّة 

العامل اإلسالمي اليوم. 
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املنشود السياسي يف الفكر السلفي املعاصر: قراءات 
يف التجربة التونسية 

علي بن مبارك1

امللخص

يف  قراءات  املعارص:  السلفي  الفكر  يف  السيايس  "املنشود  موضوع  املقال  هذا  يتناول 
التجربة التونسية"، ويطرح عّدة قضايا فكرية وسياسية وعقدية واقتصادية وثقافية وأمنية، 
الفكر  أهل  من  واالها  ومن  احلاكمة،  باألنظمة  العالقة  وطبيعة  والدولة  بالسلطة  تتعّلق 
سلفية  جتارب  دراسة  خالل  من  التأسيسية  املفاهيم  بعض  طرح  حاولنا  ولقد  والسياسة. 

تونسية متنوعة.

ينقسم العمل إىل مبحثني رئيسني، يتعّلق املبحث األول بالفكر السلفي بني متطلبات 

الدعوة وحاجيات السياسة، ويعنى هذا املبحث بإعادة النظر يف فكرة السلفية وقضاياها 

وتباين  الثورة  بعد  تونس  يف  السلفية  باالجتاهات  فيهتّم  الثاين  املبحث  أّما  األساسية، 

تونس  يف  السلفية  مستقبل  عن  اخلامتة  يف  نتحّدث  أن  وارتأينا  السياسية،  مشاريعها 

وحتّوالهتا املمكنة. 

1  أكاديمي تونيس، املعهد العايل للغات بنابل/ جامعة قرطاج.
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تمهيد

 تثري الظاهرة السلفية اليوم عّدة إشكاليات تتعلق بأهدافها وخلفياهتا ومكّوناهتا وآفاقها، 
واكتسب هذا املوضوع أمهية بالغة يف العرص الّراهن، وصار حديث اإلعالميني والسياسيني 
واألكاديميني واألمنيني، ومرّد ذلك يعود إىل بروز احلركات السلفية اجلهادية بقّوة وبطريقة 
مفاجئة. وأّدى نجاحها إىل إرباك املشهد السيايّس حمليًّا وإقليميًّا ودوليًّا. وعىل هذا األساس 
والشام  بالعراق  الدولة اإلسالمية  تنظيم  بعد ظهور  بالسلفية عربيًّا وعامليًّا  االهتامم  تزايد 
السنوات  يف  نجد  أصبحنا  ولذلك  به،  جهادية  سلفية  حركات  عّدة  وارتباط  )داعش(، 
الدراسات  هذه  بعض  واهتمت  فهمها،  وحماولة  السلفية  بدراسة  أكرب  اهتامًما  األخرية 
املوضوع عّدة مؤمترات وندوات،  وانعقدت بخصوص هذا  التونسية،  بالسلفية  العلمية1 
مل تستطع يف أغلبها مقاربة املوضوع بصفة جدية وعميقة، واكتفت أغلبها بوصف الظاهرة 

دون الغوص يف خلفياهتا ومرجعياهتا وآفاقها2. 

 ارتأينا أن نتحّدث يف هذا العمل عن املسألة السياسية يف اخلطابات السلفية املعارصة 
من خالل التجربة التونسية، وطرح أسئلة من قبيل: كيف ينظر السلفيون إىل مسألة احلكم؟ 

1  نذكر عىل سبيل املثال الدراسات التالية:
مؤمتر 	  أعامل  واآلفاق"،  والتحديات  التحوالت  تونس:  يف  السلفي  "التيار  السعيدي،  فتحي 

اجلامعة  االسرتاتيجية،  الدراسات  مركز  )عاّمن:  واآلفاق  التداعيات  الدالالت،  السلفية"  "التحوالت 
األردنية، 2013(، ص 25-22.

للدراسات 	  التونيس  املعهد  )تونس:  تونس  يف  اجلهادية  السلفية  )حترير(،  سامل  احلاج  حممد 
االسرتاتيجية، 2014(. والكتاب متاح يف:

 https://www.slideshare.net/tkahlaoui/ss-50872784
 	 ،2 العدد  عمران،  جملة  واملواطنة"،  اهلوية  التونسية:  والثورة  "السلفيون  رحومة،  باحلاج  عادل 

خريف 2016، ص 207-190.
2  نذكر عىل سبيل املثال مقال "حتّوالت السلفيني يف تونس" للمهدي بن عبد اجلواد، إذ تعّمق يف رشح 
كام  بتونس،  السلفية  شيوخ  عن  بإطناب  وحتّدث  والتارخيية،  واالصطالحية  اللغوية  السلفية  دالالت 
حتدث عن أنشطة تيار أنصار الرشيعة وزعيمه أيب عياض. ملزيد من التوسع انظر: املهدي بن عبد اجلواد، 
"حتوالت السلفيني يف تونس بعد ثورة 14 جانفي/يناير، اخلارطة التونسية بعد الثورة"، ديب: مركز املسبار 

للدراسات والبحوث، 2012، ص156-137.
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وما هو موقفهم من األنظمة السياسية السائدة؟ وكيف تنظر اخلطابات السلفية املختلفة إىل 
الديمقراطية والتعددية واحلرية السياسية وحقوق اإلنسان والعدالة يف مستوياهتا املختلفة؟ 
الربيع  ثورات  بعد  ما  مرحلة  تستوعب  أن  السلفية  احلركات  استطاعت  مدى  أي  وإىل 
ا أن تتمّثل مفهوم الدولة الوطنية بمهامها املختلفة؟ وإىل أي  العريب؟ وهل استطاعت حقًّ
حّد يمكن للحركات السلفية املعارصة أن تسهم يف بناء مرشوع سيايس عريب حيقق العدل 

واحلرية والكرامة واألمن؟

أّواًل: الفكر السلفي بني متطلبات الدعوة وحاجات السياسة 

قبل أن نثري القضايا املتعّلقة هبذا املبحث، نرى من الرضوري منهجيًّا أن نقف عند بعض 
اخللفيات االصطالحية والتارخيية، حتى يتسنّى لنا فهم املسألة وحتليلها.

1/ املفهوم والدالالت

تعّمق  فقد  واصطالًحا،  لغة  السلفية  تعريفات  حرص  العمل  هذا  خالل  من  هندف  ال 
يف هذا األمر كثريون1. وال نرى يف إعادة ما ذكروه فائدة، ولكنّنا سنتناول بعض املسائل 
هذا  مقدمة  يف  طرحناها  التي  اإلشكاليات  دراسة  عىل  تساعدنا  السلفية  بمفهوم  املرتبطة 
العمل، ولعّل أهّم هذه القضايا ارتباط املفهوم بحركات سياسية خمتلفة ومتناقضة أحياًنا، 
وهو ما جعل املصطلح ضبابيًّا، غري واضح املعامل؛ ولذلك ال بّد أن نضع هذا املصطلح يف 

سياقه الذي ظهر فيه، والتحّوالت التي طرأت عليه.

عن  جتيب  أن  حاولت  إذ  باألساس؛  ثقافية  حضارية  مسألة  السلفية  أّن  بالذكر  جدير 
سؤال خطري طرحه رّواد النهضة اإلسالمية منذ القرن الثامن عرش نّصه: ملاذا تقّدم الغرب 

وتأخر املسلمون؟ 

1  نذكر عىل سبيل املثال: حممد عبد العزيز عثامن، السلفية يف املجتمعات املعارصة )الكويت: دار القلم، 
.)1981
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دفعت صدمة احلضارة العلامء املسلمني إىل البحث عن حلول لقضايا التخّلف والتفّكك 
واجلهل والفقر والرصاع الطائفي، وتوّصل بعضهم إىل استنتاج مفاده أّن هنضة األّمة تكمن 
يف العودة إىل السلف واألخذ عنهم واالستئناس هبم، واختلفت صورة السلف من عامل إىل 
آخر ومن مجاعة دينية إىل أخرى، وتباينت املواقف فيام يتعّلق بكيفية االستفادة من السلف 
ونجاعة االنفتاح عىل الواقع املعارص بكّل مدارسه ومناهجه وأفكاره، وعىل هذا األساس 

ظهرت سلفيات خمتلفة ومتباينة.

خالل  من  الوهابية،  صيغتها  يف  السلفية،  انتشار  أسهم  ذكره،  سبق  ما  إىل  باإلضافة 
السلفية  بالّذكر  أخرى، ونخّص  مدارس سلفية  عّدة  معامل  الدعوية يف طمس  املؤّسسات 
التنويرية عىل حّد تعبري حممد الكثريي1، وأصبحت السلفية تقرتن )أو تكاد( بأفكار حمّمد 
بن عبد الوهاب، فال خيلو خطاب سلفّي من ذكر ابن عبد الوهاب واالستشهاد بنصوصه2، 
العنف. يف  واستعامل  التكفري  إىل  نزعت  متمّردة  نشوء سلفيات  االنزياح يف  هذا  وتسّبب 
املقابل، تراجعت السلفية اإلصالحية التنويرية التي تبنّت فكرة اجلامعة اإلسالمية ودعت 
إىل االنفتاح عىل احلضارة الغربية، ومل تعد أدبيات مجال الدين األفغاين وحممد عبده وغريمها 

من رواد هذا التيار اإلصالحي تشّد اهتامم السلفيني.

1  أول من استعمل اصطالح السلفية التنويرية الكاتب املغريب: حممد الكثريي، السلفية بني أهل السنّة 
واإلمامية )بريوت: دار الغدير، 1997(.

2  من الصعب يف جمال هذا البحث الضّيق أن نرصد حضور حممد بن عبد الوهاب الرصيح والضمني 
بعض  إىل  سنشري  ولكنّنا  مستقّل،  بحث  عنوان  املوضوع  هذا  يكون  وقد  املختلفة،  السلفية  األدبيات  يف 
الوهاب، وخّصص  بن عبد  السلفية يف  فكر حممد  العبود  املثال، فقد حرص صالح  األدبيات عىل سبيل 
عرشات الصفحات للحديث عن تأثريه يف خمتلف أرجاء العامل اإلسالمي )الشام والعراق واليمن ومرص 
الوهاب  الشيخ حممد بن عبد  عقيدة  العبود،  انظر: صالح  واملغرب واجلزائر وليبيا وتونس والسودان(، 
1408هـ(،  اإلسالمية،  اجلامعة  يف  العلمي  املجلس  املنورة:  )املدينة  اإلسالمي  العامل  يف  وأثرها  السلفية 
بتأثري حممد بن عبد  املتعلقة  البحوث  أيًضا  أثرها يف خارج سلطاهنا(. وانظر  2 )الفصل اخلامس:  اجلزء 
الوهاب يف الدعوات اإلصالحية يف العامل اإلسالمي وتايلند وغرب إفريقيا، وأصداء أفكاره يف أدب حممد 
إقبال، والفكر اإلصالحي اجلزائري: عمل مجاعي، بحوث أسبوع الشيخ حممد بن عبد الوهاب )الرياض: 

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 1983(، ج2، ص498-291.
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2/ تاريخ السلفية يف تونس

نظًرا  التونسية، وهي حماولة بسيطة  البالد  السلفية يف  تاريخ  نتحّدث عن  أن  سنحاول 
إىل غياب الدراسات الدقيقة يف هذا املجال، ويمكن أن نستفيد من مراسلة حممد بن عبد 
الوهاب لعلامء تونس يف القرن الثامن عرش ورّد علامء الزيتونة عليها، إذ خّصها عامل الدين 
الزيتوين عمر املحجوب )ت 1807( برسالة رّد فيها عىل حممد بن عبد الوهاب، نقلها ابن 
أيب الضياف يف كتابه إحتاف أهل الزمان يف أخبار ملوك تونس وعهد األمان، حتت عنوان 
"الرسالة الرمحانية". يعكس رّد عمر املحجوب رفًضا ألفكار حمّمد بن عبد الوهاب ونقًدا 
لسلفيته، وفهاًم بدياًل للسلفية، فقد استهّل حممد بن عبد الوهاب رسالته إىل علامء تونس 
برسد جمموعة من اآليات القرآنية رّكزت عىل وحدة السبيل والرصاط املستقيم1، وانتقد  ما 
يقوم به أهل تونس من التوجه إىل املوتى، وسؤاهلم النرص عىل العدى، وقضاء احلاجات، 

وتفريج الكربات التي ال يقدر عليها إال رب األرض والساموات. 

دافع عمر املحجوب يف رّده عىل حمّمد بن عبد الوهاب عن آرائه املتعّلقة بالقرآن والسنة، 
"تكفري السلف واخللف"2. وهذا يعني أّن مفهوم السلفية يشمل عّدة  وانتقده بخصوص 
تيارات ظهرت يف املغرب واملرشق، وال يكاد بلد إسالمّي خيلو من ظهور تيارات إصالحية 
ذات منزع سلفي ال ترتبط بسلفية حممد بن عبد الوهاب، تنزع إىل إحياء ما كان سائًدا يف 
السلف، واالستئناس هبم من أجل  إىل االستفادة من  العصور اإلسالمية األوىل، وتدعو 

فهم الواقع وحتدياته3.

َأَنا ِمَن  َبَعنِي َوُسْبَحاَن اهلل َوَما  َأَنا َوَمِن اتَّ 1 استشهد بنّص اآلية: "قْل َهِذِه َسبِييِل َأْدُعو إىَِل اهلل َعىَل َبِصرَيٍة 
بُِعوُه  اطِي ُمْسَتِقياًم َفاتَّ ِكنَي" /يوسف 108، كام استشهد باآلية 153 من سورة األنعام: "َوَأنَّ َهَذا رِصَ امْلُرْشِ

ُكْم َتتَُّقوَن". اُكْم بِِه َلَعلَّ َق بُِكْم َعْن َسبِيِلِه َذلُِكْم َوصَّ ُبَل َفَتَفرَّ َواَل َتتَّبُِعوا السُّ
2  نص رسالة حممد بن عبد الوهاب والرد عليها:

 http://maliket.a.m.f.unblog.fr/files/2009/08/livre7.pdf

3  متّيز يف املرشق حممد عبده )ت 1905( الذي اعتمد منهًجا سلفيًّا عقالنيًّا كام هو حال أستاذه مجال الدين 
األفغاين وتالميذه مرشًقا ومغرًبا، وللتوسع انظر: عائشة بن جلول، "الفكر اإلصالحي عند حممد عبده"، 

رسالة ماجستري يف تاريخ الفلسفة )جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2017(. 
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بل  الردود،  هذه  يف  جاء  ما  عرض  الزيتونة  علامء  رّد  عن  حديثنا  خالل  من  هندف  ال 

أردنا من خالهلا فحسب التعّرف إىل بدايات دخول الفكر السلفي يف صيغته الوهابية البالد 

التونسية، ممّا سيساعدنا عىل فهم املحّطات الالحقة. فقد كشف رّد املحجوب عن خصوصية 

الثقافة املحلية الرافضة للروافد الفكرية الدينية األجنبية، وبني هذا الرفض الضمني عىل 

أساس وجود مدرسة إصالحية زيتونية تعود إىل اإلمام سحنون وسعيد بن احلداد، وغريمها 

من رواد اإلصالح الديني يف تونس، ومتتد إىل خري الدين التونيس، وابن أيب الضياف، وسامل 

الذي  املقاصدي  الفكر  نحو  أكثر  املدرسة  وتنزع هذه  الثعالبي،  العزيز  بو حاجب، وعبد 

هيتّم بكليات الدين ال بفروعه واالختالفات املتعّلقة هبا1. وهذا يعني أّن شخصية التونيس 

الثقافية تنزع أكثر إىل املعارف الدينية املحلية، وحترتز من كّل فكر وافد، ولعّل هذا ما يفرّس 

حماولة بعض السلفيني التونسيني املعارصين بعد الثورة االقرتاب أكثر من الفكر التونيس 

بمرجعياته املختلفة2.

يثري رّد عمر املحجوب عّدة أسئلة: ملاذا هذا الصدام بني السلفية الوهابية وعلامء تونس 

يف القرن التاسع عرش؟ وهل استفاد السلفيون اليوم من ذلك يف بناء مرشوعهم السيايس؟ 

وإىل أي مدى يمكن احلديث عن هجرة األفكار السلفية من بيئة إىل أخرى دون مراعاة 

الرتاث  خلصوصيات  السلفي  اخلطاب  استجاب  حّد  أي  وإىل  املحلية؟  اخلصوصيات 

الثقايف التونيس؟

1  اهتّم الفكر اإلصالحي التونيس بعلم املقاصد، وال غرابة أن نجد حمّمد الطاهر بن عاشور خيص هذا 
األوقاف  وزارة  )الدوحة:  اإلسالمية  الرشيعة  مقاصد  عاشور،  بن  الطاهر  حممد  انظر:  بكتاب،  العلم 

القطرية، 2004(.
2  انظر عىل سبيل املثال رّد مركز سلف للبحوث والدراسات عىل وزير الشؤون الدينية التونيس السابق 
عبد اجلليل سامل الذي أكد أمام نواب الشعب أّن التكفري يستند أساًسا إىل أفكار حممد بن عبد الوهاب، 
واحتج املركز باملالكية وعلامئها لتربير التكفري، وهذا األسلوب نجده يف عّدة خطابات سلفية، حتاول أن 

تستند إىل املدّونة املالكية لالقرتاب من الثقافة التونسية. ملزيد التوسع تصّفح موقع مركز سلف:
   https://salafcenter.org/300/
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القرن  الظهور واالنتشار يف سبعينيات  بدأ يف  السلفي احلركي  الفكر  أّن  بالذكر  جدير 
يف  )خاصة  املرشق  يف  السلفية  إىل  تعرفوا  ممّن  الشباب  من  جمموعة  عودة  بعد  العرشين، 
إىل  نظًرا  الرّسي  والعمل  احلذر  البداية  التونسية، وتوّخوا يف  البالد  إىل  السعودية ومرص( 
هناك  تكن  ومل  أنواعه،  بكّل  احلركي  اإلسالمي  للفكر  حينها  التونسية  احلكومة  رفض 
وقياداهتا  مقاالهتا  حيث  من  عندها  السائدة  السلفية  التيارات  حول  دقيقة  معلومات 

وارتباطاهتا ومنشودها السيايس واالجتامعي.

واستغل  سلطتها،  وتراجعت  الدولة  ضعفت  التونسية،  بالثورة  ُعرف  ما  اندالع  بعد 
السلفيون هذا الوضع ليخرجوا ويعلنوا عن وجودهم، ونّظموا اخليام الدعوية، وسامهوا 

يف األعامل اخلريية التطوعية، وبادر بعضهم بإنشاء أحزاب سياسية.

3/ السلفية وتحوالت الربيع العربي يف تونس

الدالالت،  السلفية:  "التحوالت  بمؤمتر  العلمية  ورقته  يف  رمان  أبو  حممد  توّصل 
التداعيات واآلفاق" إىل استنتاج خطري مفاده أّن الثورة التونسية أّدت دوًرا أساسيًّا يف تغيري 
العقائد السلفية، إذ "شّكلت صدمة كبرية ملقوالت السلفيني يف الرتكيز عىل العمل الدعوي 
والتعليمي والرتبوي، واالستنكاف عن العمل السيايس واإلعالمي، دفعت بأبناء هذا التيار 
إىل قلب السجاالت والعمل السيايس، وفرضت واقًعا جديًدا تطّلب إجابات خمتلفة عن 
املرحلة السابقة، ما جرف السلفيني نحو التحوالت األخرية"1. وهذا يعني أّن التيار السلفي 
تفاعل مع الثورة التونسية تأثرا وتأثرًيا، وحاول االستفادة منها قدر املستطاع، ولفهم املرحلة 
اجلديدة )ما بعد الثورات العربية( عقدت القيادات السلفية الدولية مؤمتًرا يف إسطنبول يف 

شهر نوفمرب من سنة 2011، وطرح هذه املؤمتر موضوع "السلفيني وآفاق املستقبل".

أكد املتحدثون يف هذا املؤمتر أنَّ الثورات العربية وّفرت فرًصا تارخيية: دعوية وسياسية 
ثورات  واعية. كام حّذروا من  وبرؤية  بإجيابية  والتفاعل معها  استثامرها  واجتامعية، جيب 

التحوالت  مؤمتر  أعامل  واالستجابة"،  التحدي  الثورة:  حلظة  يف  العرب  "السلفيون  رمان،  أبو  حممد   1
السلفية: الدالالت، التداعيات واآلفاق )عاّمن: مؤسسة فريدريش إيربت، 2013(، ص 14.
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مضادة تصاَعد حراكها السيايس واإلعالمي من أجل قطف ثمرات الثورات1، وتوج هذا 
املؤمتر بمجموعة من التوصيات والقرارات، تركز عىل مساندة احلركات السلفية يف دول 
الربيع العريب، وتّم الرتكيز عىل تونس بصفة خاصة، وعىل إثر ذلك قامت وفود من الدعاة 
السلفيني بزيارات متتالية إىل تونس من خالل مجعيات ثقافية تونسية قامت باستضافتهم2.

ال نجد معطيات دقيقة بخصوص هذا املوضوع، وال نجد قائمة رسمية بأسامء الدعاة 
السلفيني الذين دخلوا إىل تونس يف تلك الفرتة، واألماكن التي حارضوا فيها، والشخصيات 
التي التقت هبم وتفاعلت معهم، ولذلك ارتأينا أن نستعني بام ذكره أبو لبابة التونيس، أحد 
أبرز قيادات تنظيم أنصار الرشيعة التونيس، يف كتابه ملاذا شباب تونس هم من أكثر الغالة 
يف صفوف تنظيم الدولة؟ ونرش هذا الكتاب يف صيغة رقمية يف إطار "سلسلة حول أسباب 

انتشار الغلو يف شباب تونس".

نّبه أبو لبابة التونيس إىل دخول أفواج من الدعاة املتشّددين )حسب رأيه( أّثروا يف الشباب 
أبا حفص  املثال  والتطّرف، وذكر عىل سبيل  الغلّو  نحو  توجيههم  التونيس، وأسهموا يف 
املغريب )حممد عبد الوهاب رفقي(، وحممد الفزازي )اجلهادي املتشّدد املغريب(، وأبا بصري 
الطرطويس3 )أحد أخطر منظري الفكر اجلهادي(، وأّكد أّن حركة النهضة زمن االنتخابات 
استدعت بعض الشيوخ املعروفني بقرهبم من حركة اإلخوان والتيار الرسوري4، من قبيل 

1  انظر: نص بيان مؤمتر السلفيون وآفاق املستقبل:
  http://albayan.co.uk/RSC/page.aspx?ID=17

2  يمكن أن نذكر عىل سبيل املثال "مجعية اإليثار والدعوة اإلسالمية" التي استضافت وجدي غنيم، كام 
استضافت عائض القرين، ويرتأس هذه اجلمعية حمرز دندانة. 

3 أبو لبابة التونيس، ملاذا شباب تونس هم من أكثر الغالة يف صفوف تنظيم الدولة، ص 6، كتاب رقمي 
متاح عن بعد:

 https://justpaste.it/n731

4 جيمع التيار الرسوري بني املرجعيتني السلفية واإلخوانية، أّسسه حممد رسور زين العابدين، وهو أحد 
أبرز قيادات اإلخوان املسلمني بسوريا، انتقل إىل السعودية وتأثر بالسلفية، وهلذا التيار أتباع يف تونس. 
ملزيد التعمق انظر مقال إسالم املراغي يف موقع إضاءات: "حمطات الرسورية )1( : كيف شكل اإلخوان 

بدايات التيار السعودي":
  https://bit.ly/2lw4vXA
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الربيك  الددو )املوريتاين(، وحممد موسى الرشيف )السعودي(، وسعد  حممد حسن ولد 
مواجهة  يف  احلركة  هذه  دخلت  ثّم  وآخرين،  )السعودي(  القرين  وعائض  )السعودي(، 
رشسة مع العلامنيني، واستدعت مّرة أخرى بعض الدعاة السلفيني لرضب الفكر العلامين 
وحماربته، فاستضافت وجدي غنيم1، ونبيل العويض )كويتي سحبت منه اجلنسية(، وحممد 
لبابة  أبو  وأّكد  والعثيمني(.  باز  ابن  تلميذ  )مرصي  حسان  وحممد  )سعودي(،  العريفي 
التونيس أّن األمن التونيس سمح مخس مّرات بدخول أمحد بن عمر احلازمي )السعودي(، 
ويف كّل مّرة يبقى أسبوًعا أو أكثر يتجول بني املدن التونسية يلقي فيها املحارضات، "وكان 
كثري احلديث عن مسائل الكفر واإليامن وتسبب يف انتشار الغلّو يف صفوف التيار اجلهادي، 

وإحداث فرقة بني أبنائه"2.

يف  متباينة  تيارات  عّدة  ظهور  الرسيعة  والتحّوالت  الصاخبة  احلركية  هذه  من  ونتج 
مواقفها السياسية من حيث املفاهيم واألطروحات، ويتجىّل هذا التباين أساًسا يف املنشود 
والدستور  واجلمهورية  والديمقراطية  التعددية  من  وموقفها  السلفية،  للحركة  السيايس 

والربملان والترشيعات والرشيعة، وغريها من القضايا السجالية.

مشاريعها  وتباين  الثورة  بعد  بتونس  السلفية  االجتاهات  ثانًيا: 
السياسية

أفكارها  لفهم  أساسيًّا  مدخاًل  ومجاعات  تيارات  إىل  السلفية  احلركات  تصنيف  يعّد 
ومتّثل أطروحاهتا، وقد أسهمت عّدة عوامل يف تعّدد اجلامعات السلفية وتباين مشاريعها 
العقدية والسياسية إىل حّد التناقض والتقاتل أحياًنا، فمفهوم السلفية ما زال -كام كان يف 
بدايته- غامًضا مضطرًبا، إذ "يرافقه الكثري من الغموض من حيث داللته املعرفية، أو بيان 

1 يعّد وجدي غنيم من أبرز قيادات اإلخوان املسلمني بمرص، يقيم حالًيا برتكيا، ُأحيل عىل القضاء الرتكي، 
يف أغسطس 2017، بسبب هجومه عىل شخصيات تونسية رسمية وتكفريه رئيس الدولة التونسية بعد 

دعوته للمساواة يف اإلرث بني الرجل واملرأة.
2 أبو لبابة التونيس، املرجع نفسه، ص 6.
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نشأته والتطورات التي داخلته... وقد زاد من غموضه وتعقيداته، تشابك وتداخل املسائل 
السياسية والتارخيية والعقدية واملعرفية"1.

استطاع الفكر السلفي، بصيغته املرشقية ومرجعياته الوهابية، أن ينترش منذ سبعينيات 
القرن العرشين برسعة يف معظم الدول اإلسالمية، ووجد نفسه يف صدام مع حكومات عاتية 
حتتكر الشأن الديني، وجمتمعات حمافظة تتمسك بتقاليدها، وأصبحت السياسة حمور اخلطاب 
السلفي وشاغله، وأصبح اخلطاب السلفي هيتّم أكثر بالسياسة وأنظمة احلكم والعالقات 
الدولية، وعىل هذا األساس ظهرت عّدة توجهات سياسية سلفية، ومل تكن احلركة السلفية 

التونسية استثناء، بل تأثرت بام شهدته احلركات السلفية العاملية من حتّوالت وتطّورات.

كان السلفيون التونسيون، بمختلف اجتاهاهتم، يؤمنون بمحورية العمل الدعوي، وهذا 
اخليار نجده أيًضا عند بقية احلركات اإلسالمية )حركة النهضة وحزب التحرير(، ولكن 
الثورة التونسية أربكت هذه املنطلقات؛ فقد اندلعت هذه الثورة يف غفلة من رجال الدين 
التحّرك  هذا  ينتظر  كان  أحد  فال  توجهاهتا،  بكّل  اإلسالمية  احلركات  وقيادات  واملثقفني 

الشعبّي بذلك احلامس وتلك الفاعلية.

تناقضاهتا  بكّل  للعيان،  واضحة  الثورة  بعد  التونسية  السلفية  احلركات  أصبحت 
التناقض،  حّد  السياسية  أطروحاهتا  وتباينت  والدولية،  واإلقليمية  املحلية  وارتباطاهتا 
خاّصة فيام يتعّلق بكيفية فهم الدولة الوطنية والدستور والقوانني السائدة، وطبيعة العالقة 
مع بقية األطراف السياسية املختلفة، كام تباينت مواقف هذه احلركات يف مدى مرشوعية 

قتال األنظمة احلاكمة وأعواهنا. 

1/ السلفية العلمية: يركز هذا التيار السلفي أساًسا عىل العلوم الرشعية تعلياًم وتعّلاًم، 
وهيتّم أساًسا باجلوانب الفقهية والعقائدية، ويتقيد أتباع السلفية العلمية بمراجع السلفية 

العلمية التقليدية املوجودة داخل تونس وخارجها.

1 عبد الغني عامد، السلفية والسلفيون، اهلوية واملغايرة: قراءة يف التجربة اللبنانية )بريوت: مركز احلضارة 
لتنمية الفكر اإلسالمي(، 2016، ص 21.
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وجدير بالذكر أّن هذه اجلامعة السلفية منترشة يف خمتلف أرجاء تونس، وال جيد أتباعها 

السلفية، ورغم ذلك ال نجدهم يعملون يف إطار مجاعة موحدة  حرًجا يف إظهار ميوهلم 

أو هيكل تنظيمّي واضح، بل هي مجاعات متفرقة، ترتبط كل مجاعة بمسجد خمصوص، 

وتتبع شيًخا حمّدًدا ممن تلقوا العلوم الرشعية عن كبار علامء السلفية املعروفني، خاصة يف 

السعودية ومرص.

وتنتهج  األولويات،  سياسة  تعتمد  "ناعمة"  سياسية  بمواقف  العلمية  السلفية  متيزت 

خّطة براغامتية ترى من خالهلا رضورة احلفاظ عىل العمل الدعوي وتعليم العلوم الرشعية، 

ولذلك جتنبت هذه احلركة السلفية التصادم مع احلكومة، أو حماربة املجتمع التونيس، وعىل 

هذا األساس حّرمت السلفية العلمية اخلروج عىل احلاكم، ورفضت تكفري املجتمع التونيس، 

وراهن شيوخها وأتباعها أساًسا عىل الدعوة والرتبية1 .

أّيدت أغلب االجتاهات السلفية العلمية حركة النهضة )ذات املرجعية اإلخوانية( بعد 

اندالع الثورة التونسية، وفوز النهضة يف االنتخابات الترشيعية سنة 2011، واضطالعها 

بإدارة شؤون البالد يف إطار ائتالف حكومي، وُعرفت خطابات كّل من النهضة والسلفية 

العلمية بالتعاطف املتبادل، ولذلك اهتمت السلفية العلمية من قبل بقية السلفيات األخرى، 

خاصة اجلهادية، بالضالل وفساد العقيدة، ومساندة أهل الطاغوت.

يعّد البشري بن حسن من أهّم مراجع السلفية العلمية بتونس، وأشّدهم تأثرًيا وتوجيًها 

لشباب السلفية العلمية. وجدير بالذكر أّن بن حسن درس العلوم الرشعية بمعهد احلرم 

1 انظر ترصيح زعيم السلفية العلمية بتونس البشري بن حسن: "ال يمكن تطبيق الرشيعة قبل تربية األجيال 
وندعم حركة النهضة يف توجهاهتا":

 https://www.babnet.net/rttdetail-56542.asp
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املكي الرشيف بمكة حيث تتلمذ عىل عّدة علامء دين من قبيل ابن عثيمني1 وصالح بن محيد2 

وعبد اهلل البسام3. ولقد تبنّي لنا من خالل االطالع عىل صفحة البشري بن حسن يف شبكة 

يتعّلق  فيام  خاصة  ملحوًظا،  تطّوًرا  شهد  الرجل  فكر  أّن  "فيسبوك"  االجتامعي  التواصل 

لديه يف اآلونة األخرية  إذ نجد  الدينية.  السعودية ومراجعها  العربية  اململكة  باملوقف من 

املتحدة  بالواليات  املشبوهة  وعالقتها  والدولية  اإلقليمية  ومواقفها  للسعودية  انتقاًدا 

وإرسائيل. كام انتقد بن حسن امللك السعودي وويل العهد، وهتّجم عىل كبار علامء السعودية 

2018، ونرش عىل  أكتوبر   2 يوم  بإسطنبول  السعودية  بقنصلية  قتل مجال خاشقجي  بعد 

صفحته، عىل فيسبوك، مقطع فيديو يوّثق صالة اجلنازة التي أّداها من أجل خاشقجي بأحد 

مساجد فرنسا4. 

السياسية  مواقفها  يف  النهضة  حركة  مع  العلمية  السلفية  تقارب  املواقف  هذه  تعكس 

وأطروحاهتا الفكرية، فاملواقف متشاهبة ومتكاملة أحياًنا، ولذلك ال نجد نقًدا رصحًيا حلركة 

احلكومة  والفاسدين وختاذل  الفساد  بمحاربة  املتعّلقة  اإلشارات  باستثناء بعض  النهضة، 

التونسية يف هذا املوضوع. 

احلديث،  العرص  يف  السعودية  العربية  باململكة  الّدين  علامء  أهّم  من  العثيمني  صالح  بن  حممد  يعد    1
وأشّدهم تأثرًيا عىل اخلاصة والعاّمة، ترك عّدة مؤلفات، من أمّهها: القول املفيد يف كتاب التوحيد، ورشح 

مقّدمة التفسري، تويف سنة 2001. 
2  يعّد صالح بن محيد من أبرز علامء الدين السعوديني املعارصين، وهيتّم أساًسا بالقضايا الفقهية، وملزيد 

التعّرف عىل مؤلفاته تصّفح موقعه الرسمي:
  https://ibnhomaid.af.org.sa/

3  يعّد عبد اهلل البسام من أهّم الشخصيات الدينية يف اململكة العربية السعودية يف العرص الراهن، اضطلع 
خالصة الكالم عىل عمدة األحكام، ونيل املآرب هتذيب عمدة  بعّدة وظائف رسمية، من أهّم مؤّلفاته: 

الراغب. 
4  تابع كلمة البشري بن حسن بخصوص مقتل خاشقجي:

  https://www.youtube.com/watch?v=T0bdVoHsKeU
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ولقد شّدت انتباهنا خطبة للبشري بن حسن، منشورة يف صفحته عىل فيسبوك1، تقّدم قراءة 

سلفية جديدة تتعّلق بالتوحيد، إذ رّكز عىل مفهوم التوحيد، وانتقد الطرح السلفّي التقليدي 

له، وأّكد أّن التوحيد جيب أن يكون يف خدمة وحدة املسلمني وتوحيدهم كام فعل الرسول 

ويتجملون  بالتوحيد،  يتغنون  السلفيني  بعض  أّن  وترهيبهم، ورأى  تفريقهم  قبل، ال  من 

يتحدثون عنها  التي  أين األخوة  الناس عنه، وتساءل  أبعد  به، وخيتزلونه يف ذواهتم وهم 

يتناقض مع تقديس أشخاص مهام كانوا، وأّكد  التوحيد  أّن  يقتلون إخواهنم، وأكد  وهم 

أّن التوحيد الذي جاء به الرسول ال يمكن حرصه يف كتاب التوحيد2 أو غريه من الكتب 

واملتون. ويعّد هذا التوّجه نشاًزا، يناقض بقية املواقف السلفية بتونس، بام يف ذلك السلفية 

العلمية، إذ تعّظم مجيعها كتاب التوحيد ملحمد بن عبد الوهاب وما تعّلق به من رشوح3.

"املكتبة  االجتامعي:  التواصل  موقع  يف  رسيعة  قراءة  خالل  من  ذلك  نتبنّي  أن  يمكن 

السلفية الشاملة بتونس"4، ويضطلع هذا املوقع بعرض الكتب العلمية السلفية وبيعها من 

خالل خدمات الربيد، ونجد أساًسا جمموعة كتب املستوى الثاين املتعّلقة بطلبة العلم، ومن 

بينها عّدة كتب شارحة لكتاب التوحيد، منها عىل سبيل املثال كتاب إعانة املستفيد برشح 

بن  ملحمد  التوحيد  كتاب  رشح  يف  املفيد  القول  وكتاب  الفوزان،  لصالح  التوحيد  كتاب 

صالح العثيمني. 

1 انظر صفحة البشري بن حسن:
https://www.facebook.com/Bachire.Ben.Hsan/videos/2415024671844826/

يف  السلفية  احلركات  قبل  من  املعتمد  األسايس  الكتاب  الوهاب  عبد  بن  ملحمد  التوحيد  كتاب  يعترب   2
املسائل العقائدية.

إذ نجد  رشح كتاب  "السلفية يف تونس"،  التواصل االجتامعي  املثال ما نرش بموقع  3  نذكر عىل سبيل 
التوحيد ملحمد سعيد رسالن )سلفي مرصي(، تصّفح: 

https://www.facebook.com/salafiatunisia/posts/487340877986528

4  راجع موقع "املكتبة السلفية الشاملة بتونس":
  https://www.facebook.com/maktaba.salafiya.shamela/posts/591489294285371
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يف ضوء ما سبق، يمكن أن نفهم السجال السلفي- السلفي بتونس. وجدير بالذكر أّن 
البشري بن حسن حظي بأغلب الّردود واالنتقادات؛ إذ اهتمته عّدة شخصيات سلفية بالنفاق 
البشري بن حسن، والسلفية اجلهادية من  التباين بني سلفية  نفهم  أن  والضالل، ونستطيع 
خالل احلوار التلفزي1 الذي انعقد بينه وبني بالل الشوايش2 أحد قيادات السلفية اجلهادية، 
من  الرشعي  واملوقف  حرب،  دار  تونس  تصنيف  بمرشوعية  تتعّلق  قضايا  عّدة  وتناول 
بمنهج  له  عالقة  ال  التكفري  أّن  حسن  بن  البشري  وأّكد  الشعب،  ونواب  التونيس  الربملان 
السلف، واعتربه خطاًبا هجينًا ال عالقة له بالّدين، كام اعترب أّن كّل من يكّفر مسلاًم ليس 
سلفيًّا، وال يمكن أن يكون من أهل السلف، وعىل هذا األساس انتقد الفتاوى السلفية التي 
تكّفر الدولة وتصفها بالطاغوت، وتكّفر كّل من يلتحق بصفوف األمن واجليش والوطني. 
ويف املقابل اعترب بالل الشوايش التكفري من صلب عقيدة املسلمني، وركز عىل تكفري من 
حكم بغري ما أنزل اهلل، ورأى أّن كّل من رّشع قوانني من غري رشع اهلل، فقد جعل من نفسه 

إهلًا ُيعبد من دون اهلل، وأحال يف حديثه عىل أسامة بن الدن، وأطنب يف مدحه وتبجيله.

فمن  التونسية،  السلفية  احلركة  تعيشها  مرجعيات  أزمة  التلفزي  احلوار  هذا  يعكس 
جهة حاول البشري بن حسن أن ينجز خطاًبا منسجاًم من حيث الشكل واملضمون مع بقية 
يتحّدث من  أن  العلامنية واإلسالمية والدستورية وغريها، كام حاول  السياسية  األطراف 
خالل مرجعيات إسالمية عاّمة تقّربه أكثر من الواقع التونيس، ومن جهة ثانية حاول الشاب 
السلفي اجلهادي بالل الشوايش أن يصوغ خطاًبا سياسيًّا مناقًضا للجميع، ومعارًضا لثقافة 

1  فضائية "التونسية ":
  https://www.youtube.com/watch?v=WkIx0YJgOvA

2  يعّد بالل الشوايش من قيادات  السلفية اجلهادية، وظهر بعد الثورة يف عّدة فضائيات تونسية باعتباره 
ناطًقا رسميًّا باسم مجاعة أنصار الرشيعة، التحق بتنظيم جبهة النرصة )فتح الشام الحًقا(، ثّم انشّق عنه، 
وبايع تنظيم داعش، وحارب يف صفوفه يف سوريا، ويرجح بعض اخلرباء أن يكون هو الناطق الرسمي 
غموض  من  أشهر  "بعد  العرفاوي،  منية  مقال:  انظر  املهاجر،  حسن  بأيب  املعروف  الدولة  تنظيم  باسم 
هوية املتحّدث الرسمي باسم "داعش":  هل يكون بالل الشوايش هو نفسه أبو احلسن املهاجر"، صحيفة 

الصباح، 15 جوان/يونيو 2017:
  https://bit.ly/2kqFXiv
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التوافق واحلوار. ولقد حاول قدر اإلمكان أن حيتّج بآراء شخصيات سلفية مرشقية غريبة 
عن الثقافة التونسية، ُصنفت يف أغلبها شخصيات إرهابية، وعىل رأسها زعيام تنظيم القاعدة 

أسامة بن الدن وأيمن الظواهري. 

نتج عن هذا االختالف يف املرجعيات واالسرتاتيجيات دخول حركة السلفية العلمية 
يف رصاع مع بقية احلركات السلفية، خاصة اجلهادية منها، إذ تبادلت معها االهتامات، وأّكد 
البشري بن حسن عّدة مرات أّن احلركات السلفية اجلهادية صنيعة االستخبارات األجنبية، 
وهتدف إىل متزيق األّمة وخدمة الطغاة احلقيقيني1، وهذا يعني أّن السلفية اجلهادية ال تتبنّى 
مرشوًعا سياسيًّا واضًحا، بل كانت وسيلة ُتوظَّف حمليًّا وإقليميًّا ودوليًّا ألجندات سياسية 
حمّددة. ويف مقابل اهتامات البشري بن حسن ظهرت عرشات الردود السلفية الغاضبة تتهم 

البشري بن حسن يف دينه وتسمه بالضالل وفساد العقيدة2.

2/ السلفية احلركية: تؤمن السلفية احلركية، رغم اقتناعها بأساسيات املنهج السلفي، 
برضورة تكوين حركة سياسية تعمل ضمن هيكل سيايس واجتامعي موحد. وتأثرت هذه 
اجلامعة بدورها بالتيار الرسوري3. وترى هذه احلركة رضورة املشاركة يف احلياة السياسية 
من خالل بعث أحزاب ومجعيات، وتعود أصول هذه احلركة إىل منتصف ثامنينيات القرن 
خماوف  اجلبهة  هذه  وأثارت  التونسية"،  اإلسالمية  بـ"اجلبهة  حينها  وُعرفت  العرشين، 
هذا  عىل  القضاء  التونسية  الدولة  واستطاعت  أجنبية،  أطراف  وعّدة  التونسية  احلكومة 

1  انظر:
  https://www.babnet.net/rttdetail-155097.asp

2  انظر عىل سبيل املثال: القول احلسن يف الرد عىل افرتاءات البشري بن حسن: 
http://sunnafiles.com/rudoudshareyaa/39-alwahabeya/bashiribnhas
an/208-2012-04-18-09-09-29.html

3  يعّد التيار الرسوري )أو الرسورية( من أهّم التيارات السلفية املعارصة، وينسب هذا التيار إىل نسبة إىل 
حممد رسور زين العابدين الذي كان ينتمي إىل تيار اإلخوان املسلمني بسوريا، ثّم تأثر بالسلفية بعد انتقاله 
إىل اململكة العربية السعودية للعمل يف جمال التدريس، وجتمع الرسورية بني املرجعيتني السلفية واإلخوانية 

القطبية، واستطاع هذا التيار أن يؤثر يف عّدة حركات سلفية يف العامل، بام يف ذلك تونس.  



480 السلفية: تحوالتها ومستقبلها

بفكر  التونسية  الثورة  بعد  لتعود  أوروبا،  إىل  قياداته  بعض  وفّرت  السيايس،  التشكيل 
املدنية"  بـ"الدولة  تؤمن  سياسية1  أحزاًبا  فأنشأت  وسياسية،  فكرية  ومراجعات  جديد، 
و"االنتخابات" و"إرادة الشعب" ،وكشفت براجمهم احلزبية وترصحيات قيادهتم يف اإلعالم 

رغبتهم يف املشاركة السياسية والقبول بقواعد الديمقراطية ورشوطها.

تأّسست حتت هذا العنوان جمموعة من األحزاب، لعّل أبرزها "حزب جبهة اإلصالح" 
الذي حتّصل عىل ترخيص العمل سنة 2012، وترأسه حممد خوجة. وقد أعلن هذا احلزب 
عن برناجمه االنتخايب سنة 2012، وأثار هذا الربنامج عّدة مسائل مبهمة: من قبيل احلديث 
القطرية  بالسيادة  يمّس  ممّا  إلغائها  إىل  والدعوة  واملصطنعة  الواهية  اجلغرافية  احلدود  عن 

للدولة، ولكن الربنامج تضمن أفكاًرا جديدة غري مألوفة يف التقاليد السلفية، من أمهها:

أظهر احلزب تعاطًفا وتعاوًنا مع حركة النهضة ودعا أنصاره إىل انتخاب احلركة سنة  −
.2012

ل الرشيعة اإلسالمية، وال  − القول بوجود جوانب مفيدة ونافعة يف القانون املدين تكمِّ
تعارض بينهام.

االعرتاف باالنتخابات والتناوب عىل السلطة والفصل بني السلطات. −

الدفاع عن احلرية يف التفكري واملعتقد والعمل السيايس. −

غري أن واقع احلال مل يكن مطابًقا للخطاب، إذ نرش احلزب، عىل صفحته بموقع التواصل 
االجتامعي )فيسبوك(، أجزاء من أعامل مؤمتر أنصار الرشيعة بالقريوان )2012(، كام تبنّى 
دعوة القيادي اجلهادي الداعيش أيب أيوب التونيس )ت 2015( إىل اجلهاد يف تونس، وهذا 
ا سياسيًّا، ومل يستطع جتاوز اخلطاب  يعني أّن هذا التيار السلفي ما زال يعيش خماًضا فكريًّ

السلفي التقليدي رغم إظهاره ما خيالف ذلك.

1  هذه األحزاب هي: حزب الرمحة )2012( وترأسه سعيد اجلزيري، وحزب األصالة )2012( وترأسه 
مولدي عيل املجاهد، وحزب جبهة اإلصالح وترأسه عند التأسيس سنة 2012 حممد خوجة، ويرتأسه 

حالًيا رشيد الرتخاين. 



481 املنووف السياا ا الؤتل السفؤل امليال  ظلاساة ا الااللم الاونسيم 

وجدير بالذكر أّن األحزاب السياسية ذات اخللفية السلفية احلركية فشلت يف استقطاب 
الناس وتقديم مشاريع سياسية حقيقية، ومل تستطع أن تعّدل صورة السلفية ونظرة التونسيني 

إليها، رغم قبوهلا بقيم احلداثة السياسية والقوانني املدنية.

فشلت هذه األحزاب السلفية يف انتخابات 2011 فشاًل ذريًعا، فخّيبت آمال السلفيني 
ومن تعاطف معهم، ومل حترز هذه األحزاب السلفية أي مقعد يف جملس النواب، وظهر حجمها 
احلقيقّي، وموقف الشعب منها، فقد أّكدت تلك االنتخابات أّن السلفية السياسية مل تستطع 
إقناع املنتخبني بجدية طرحها، إذ إهنا عكست يف خطاباهتا تناقضات عّدة، ومل تقم بمراجعات 

فكرية وعقدية حقيقية، ومل يكن التحّول املعَلن غري شعارات سياسية مل تقنع التونسيني.

باإلضافة إىل ذلك، مل تستطع هذه األحزاب أن تقّدم يف محلتها االنتخابية برامج واضحة 
التغيري نحو األفضل وحتقيق احلريات والعدالة،  وعملية، أو بدائل يمكن أن تساعد عىل 
ولقد بّينت نتائج تلك االنتخابات أّن املجتمع ال يمكن أن يكون حاضنًا للفكر السلفي، 

وذلك لعّدة اعتبارات تارخيية وثقافية حتدثنا عنها سابًقا.

3/ السلفية اجلهادية: تعتمد السلفية اجلهادية عىل عّدة روافد فكرية ذات مرجعية سلفية 
أساًسا  يظهر  السلفي  التيار  بدأ هذا  تنظريات سيد قطب.  تعتمد عىل  قديمة وحديثة، كام 
التونسية، وقيامهم بعّدة عمليات فردية، من قبيل  التونسيني إىل البالد  بعد عودة األفغان 
تطورت  ثم   .2002 سنة  مفخخة  سيارة  بواسطة  جربة  بجزيرة  اليهودي  الكنيس  تفجري 
العمليات لتأخذ طابًعا مجاعيًّا. مع ذلك، مل يكن هذا التيار الديني املتشّدد جيلب االنتباه يف 
ذلك الوقت، ومل تكن وسائل اإلعالم التونسية تتحدث عنه بحّرية، لذلك مل تكن السلفية 
اجلهادية ظاهرة سياسية، بل كان تياًرا صغرًيا، حيمل بني طياته عّدة تناقضات ورصاعات، 

استطاع نظام احلكم آنذاك توظيفها، كام وّظف غريها من التيارات السياسية.

ال تؤمن السلفية اجلهادية مطلًقا بالديمقراطية ومؤّسساهتا، والقانون وترشيعاته، ويكّفر 
زعامء هذا التيار األنظمة احلاكمة وكل من ريض هبا، أو تعامل معها. وقد عاد هذا التيار 
السلفي بقوة بعد الثورة التونسية يف إطار ما ُعرف بجامعة "أنصار الرشيعة" التي صنفتها 
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احلكومة التونسية سنة 2013 حركة إرهابية، واستطاع هذا التيار السلفي اجلهادي أن ينتهز 

حالة الفوىض التي عّمت البالد، وما صحبها من ضعف يف أداء احلكومات املتتالية، فنصب 

اخليام الدعوية، واستضاف دعاة السلفية، واستقطب الشباب ومّحسه للجهاد خارج البالد 

وداخلها، ولنا يف خطابات القيادي السلفي واجلهادي مخيس املاجري خري مثال عىل ذلك، 

فقد كان حيّرض الشباب السلفيني عىل السفر إىل سوريا قصد اجلهاد1، واعترب ذلك خروًجا 

من دار الكفر، ولذلك اعترب املاجري، يف تغريدة له بموقع التواصل االجتامعي )تويرت(، أّن 

"كفار تونس أشّد كفًرا من إبليس"2. 

الذي كان يف  أبو عياض )سيف اهلل بن حسني(  أنصار الرشيعة اجلهادية  تزعم حركة 

هذا  رموز  وظهر  اإلخوانية.  اخللفيات  ذات  بتونس  اإلسالمية  احلركة  شباب  من  بدايته 

التيار السلفي يف سائل اإلعالم ُبعيد التحّول السيايس الذي شهدته البالد، ونفوا مطلًقا أن 

تكون تونس دار حرب وجهاد، كام احتضنوا ثقافة البالد واستشهدوا يف أحاديثهم بالفقه 

السلفية اجلهادية يف تونس قد  أّن  الناس يصدقون  املعروفني، وكاد  املالكي وعلامء تونس 

تواترت  حينام  قوية  كانت  الصدمة  ولكن  وتقاليده،  املجتمع  مع  وتصاحلت  "تتونست"، 

هذه  وراء  التنظيم  هذا  وقوف  وتأكد  العزل،  املواطنني  وقتل  والتفجريات،  االغتياالت، 

ا من الكشف عن وجهها احلقيقّي، فأعلنت  العمليات اإلرهابية، ومل جتد اجلامعة اجلهادية بدًّ

اجلهاد ضّد احلكومة التونسية، واعتربت الساحة التونسية ساحة حرب، ورشعت يف قتل 

ابنته يف امتحان الباكالوريا  انتقد الصحفي التونيس سمري الوايف مخيس املاجري لفرح األخري بنجاح    1
بفرنسا يف حني يرسل شباب تونس للموت، انظر:

 http://zoomtunisia.tn/article/top/6300.html

2  انظر :
  https://twitter.com/khamis_almejri/status/909741748204826624
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العسكريني واألمنيني واملواطنني األبرياء1، ويف هذا اإلطار يتنّزل توّعد أيب عياض، زعيم 
حركة أنصار الرشيعة اجلهادية، وهتديده بتحويل تونس إىل أفغانستان جديدة2.

التنظيم اجلهادي، فأدبياته قليلة، وأنشطته رسية، ويعتمد يف  ال نعرف الكثري عن هذا 
تنظرياته أساًسا عىل املؤلفات السلفية اجلهادية املعروفة3. ولقد استفدنا من كتاب ملاذا شباب 

تونس هم من أكثر الغالة يف صفوف تنظيم الدولة؟" أليب لبابة التونيس.

وندرك من خالل قراءة هذا الكتاب أّن املنشود السيايس للسلفية اجلهادية تغلب عليه 
الفوىض ويسوده العبث، فقارئ الكتاب ال يكاد خيرج بفكرة واضحة عن مرشوع السلفية 
اجلهادية السيايس: فام هي غايتهم من العمل املسّلح؟ وكيف ينظرون إىل الدولة املنشودة؟ 
وكيف يتمثلون السلطة وعالقة احلاكم باملحكوم ومسألة املواطنة؟ وكيف يفهمون احلرية 

والعدالة والسلم املجتمعي؟

وروح  البناء،  منطق  غلبت  اهلدم  فلغة  كافية،  شافية  إجابات  عىل  العثور  الصعب  من 
الكراهية هيمنت عىل أساسيات التواصل البرشي، وعىل هذا األساس ال نجد رؤية دقيقة 
للبديل السيايس، بل نجد بعض األفكار املبعثرة فحسب، ويمكن أن نوجزها يف النقاط التالية:

والتأثري،  − الظهور  فرصة  اجلهاديني  للسلفيني  وّفرت  التي  التونسية  الثورة  مدح 
يسميه  "الطاغوت"، كام  اجلهاديني، ويقودها  تستهدف  التي  املضادة  الثورة  والتحذير من 
من  معها  تعاون  ومن  واإلعالميني،  العلامنيني  من  معه  حتالف  ومن  التونيس،  لبابة  أبو 

1  يمكن أن نذّكر بقتل ثالثة رعاة غنم بجبل الشعانبي بوالية القرصين والتشنيع هبم. 
2  انظر مقال: "أبو عياض يتوعد بأفغنة تونس يف أخطر هتديد سلفي للحكومة":

https://www.turess.com/alhiwar/24418

3  يمكن أن نذكر عىل سبيل املثال الكتب التالية:
- دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية أليب مصعب السوري.

- الفريضة الغائبة ملحمد عبد السالم فرج.
- مّلة إبراهيم أليب حممد املقديس.

- مسائل يف فقه اجلهاد أليب عبد اهلل املهاجر.
- رسالة العمدة يف إعداد العّدة للجهاد يف سبيل اهلل لعبد القادر بن عبد العزيز.



484 السلفية: تحوالتها ومستقبلها

اإلسالميني وبعض السلفيني. ويف هذا السياق انتقد أبو لبابة التونيس حركة النهضة ألهّنا 
دخلت املعرتك السيايس، و"فشلت أشّد الفشل وتراجعت عن ثوابتها حتت ضغط الواقع"4، 
كام هتجم عىل "رابطة علامء تونس"2 ألهنا نّددت بالعمليات اإلرهابية التي اقرتفتها السلفية 
قّدم حمارضة  بتونس، ألّنه  العلمية  السلفية  البشري بن حسن، زعيم  اجلهادية، وهتّجم عىل 

بعنوان "خوارج العرص"، اعترب فيها السلفيني اجلهاديني مارقني من الدين.

نفهم ممّا سبق أّن املرشوع السيايس اجلهادي يبدأ بإقصاء اجلميع ممّن خالفوا أفكار  −
اجلهاديني، ورفض التعاون معهم، ويدخلنا هذا اخلطاب يف دائرة مغلقة، تنزع نحو العدمية 

والعبثية والفوىض وإدارة التوحش3 كام تنّظر هلا األدبيات السلفية اجلهادية املعارصة.

عرف املنشود السيايس عند السلفية اجلهادية اضطراًبا انعكس يف مستوى القيادات؛  −
لبابة عن  أبو  الشقاق والتنافر، ويف هذا اإلطار حتّدث  بينها إىل حّد  إذ تفاقمت اخلالفات 
اخلالف بني زعيمي التيار اجلهادي: أيب عياض واخلطيب اإلدرييس، حيث رفض األخري 
الواقع ال  "أن  أنصار الرشيعة"، ورأى  "تنظيم  تنظيم حركي سيايس حتت مسّمى  تشكيل 
يساعد عىل ذلك وأّن العمل بدون تنّظم أو اسم أفضل يف ذلك الوقت"، وحّجته أّن "التنّظم 
وينطلق هذا  قبل كل يشء"4.  وتعليم  وتدريس  تأطري  إىل  الشباب حيتاجون  وأن  ال جيوز 
بناء دولة  التفكري يف  أّن  تنظيم سيايس ذي خلفية سلفية جهادية  الرافض لوجود  املوقف 
إسالمية قبل هتيئة املناخ املناسب وإقناع الناس بذلك رضب من العبث ونتائجه وخيمة، 
والتشكيك  والطعن  والفرقة  الترشذم  عالمات  تظهر  وبدأت  كثرًيا  الرصاع  هذا  و"اشتّد 
الفجور يف اخلصومة وختوين املخالف وغري ذلك من  الباطل، حّتى وصلت إىل  واالهتام 

4 أبو لبابة التونيس، ملاذا شباب تونس هم من أكثر الغالة يف صفوف تنظيم الدولة، ج2، ص 7.
2  خّص بالذكر حسني شّواط، وخمتار اجلبايل، وطه بورسيح، وكامل املرزوقي... وتضّم رابطة علامء تونس 

جمموعة من علامء الدين السلفيني، ومل نرصد هلا نشاًطا واضًحا منذ تأسيسها.
3  يعترب كتاب إدارة التوحش أليب بكر ناجي من أخطر الكتب السلفية اجلهادية يف العرص الراهن، لالطالع 

عىل هذا الكتاب انظر النسخة الرقمية املتاحة يف:
 https://archive.org/details/dorarr.blogspot.com-books

4 أبو لبابة التونيس، ملاذا شباب تونس هم من أكثر الغالة يف صفوف تنظيم الدولة، ج2، ص 13.
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السلفية  اجلامعات  بني  اخلالف  حّدة  الشهادة  هذه  تعكس  والترشذم"1.  الفرقة  عالمات 
اجلهادية بتونس، وغياب رؤية واضحة بخصوص املرشوع السيايس املنشود.

تفتقد قواعد السلفية اجلهادية إىل االنتظام واهليكلة، و"بدأ الشباب خيرج من املركزية  −
ومل يعد ُيوجُد من يتحكم فيهم أو ينصتون إليه، فبدأت االنحرافات تظهر هنا وهناك، ومل 
وأصبح  العلم"2،  وطلبة  للمشايخ  احرتام  وال  املعروف  يف  طاعة  وال  سمع  ال  هناك  يعد 

املنشود السيايس جمّرد أحالم فردية تناقض الواقع وتسعى إىل هدمه.

النظام  مع  التعاون  رفضت  املختلفة  بتياراهتا  اجلهادية  السلفية  أّن  سبق  ممّا  نستنتج 
القانوين، وبرّشت بخالفة إسالمية غامضة املعامل، هّشة  القائم، وحّرمت العمل السيايس 
وتبرّش  وتكّبلها،  باحلرية  وتتغنّى  وتنسفها،  العدالة  إىل  تدعو  األغراض،  متباينة  األركان، 
بالسلم واألمن، وتزرع اخلوف والرهبة، لقد اختارت السلفية اجلهادية بتونس بعد الثورة 
مع  التيار  بقواعده وأخالقياته، وتعامل زعامء هذا  االلتزام  العام دون  الفضاء  النشاط يف 
الثورة وتداعياهتا بمفاهيم سياسية قديمة موغلة يف التكفري والتفسيق والتبديع. ولعّل هذا 

ما يفرّس فشل هذه احلركة، ورفضها من قبل املجتمع التونيس.

ثالًثا: مستقبل السلفية بتونس وحتّوالهتا املمكنة

عن  باحلديث  يعنى  مستقّل  مبحث  ختصيص  يف  العمل  هذا  إنجاز  بداية  يف  فّكرنا 
مستقبل السلفية اجلهادية بتونس والتحّوالت املمكنة، ولكنّنا عدلنا عن ذلك وجعلنا هذا 
مل  أخرى  أسئلة  ويثري  البحث،  يف  جديدة  آفاق  يفتح  عساه  اخلامتة  من  جزًءا  االسترشاف 
نتعّرض هلا. وجدير بالذكر أّن السلفية يف تونس مل تكن معزولة عن التحوالت التي طرأت 
عىل احلركة السلفية عموًما؛ فالسلفية التونسية مرتبطة بالسلفية العاملية من حيث املرجعيات 
واملؤسسات واألهداف املنشودة، وهذا األمر حال دون حتّول احلركات السلفية إىل حركات 

1 املرجع نفسه.
2 املرجع نفسه، ج2، ص 47.
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وطنية حتقق منشود اجلامهري وتصون الوطن. ومرّد ذلك إىل أّن الوطنية ال متّثل مشغاًل يف 
الفكر السلفي، وحدود الوطن ال تعنيها، وهذا ما رصحت به األحزاب السياسية السلفية 
يف  االزدواجية  هذه  سبب  ويعود  وطنية،  أحزاًبا  باعتبارها  االنتخابات  يف  شاركت  التي 

اخلطاب إىل غياب مراجعات فكرية حقيقية ملقاالت السلفية وأدبياهتا.

السيايس  التونيس:  الواقع  مع  التعايش  تونسية رغبة يف  تيارات سلفية  عّدة  ُتظهر  مل 
واالنخراط  التونيس،  السياق  يف  االندماج  السلفيني  بعض  حاول  ولئن  والدستوري. 
يف النشاط السيايس والعمل املجتمعي واخلريي، فإّن هذه املحاوالت باءت بالفشل يف 

أغلب األحيان.

رأينا من خالل رّد الشيخ الزيتوين عمر املحجوب عىل رسالة حممد بن عبد الوهاب، أّن 
الواقع التونيس خيتلف متاًما عن واقع احلجاز، حيث نشأت سلفية حممد بن عبد الوهاب، 
ا إىل درجة التهّجم والتهّكم، وال يبدو أّن السلفية التونسية  لذلك كان رّد علامء تونس حادًّ

استفادت من تلك النصوص، وظّلت متعالية عىل املجتمع التونيس وثقافته.

التجارب  من  كثرًيا  تستفد  مل  التونسية  السلفية  احلركة  أّن  نالحظ  ذلك،  إىل  باإلضافة 
السلفية  أّن  ذلك  ومرد  التونسية،  اإلصالحية  التجارب  ذلك  يف  بام  املتنوعة  اإلصالحية 
عموًما تؤمن بالفرقة الناجية واملّلة املنتخبة، وتعتقد كّل مجاعة منها أهّنا الفرقة املقصودة، 
فال تعرتف مطلًقا باملغاير، وجتد لّذة يف تكفريه وهتميشه، وتنقل لنا أخبار السلف بام يتامشى 
املتعّمد، ولذلك ال  التأويل واالنتقاء، واإلقصاء  أفكارها ومقاالهتا، معتمدة يف ذلك  مع 
اإلسالمية  اجلامعة  فكرة  ترسيخ  نحو  النازعة  التنويرية  السلفية  رواد  ألفكار  صًدى  نجد 
والتقريب بني املسلمني، وال نجد صدى لغريهم من رواد النهضة العربية مرشًقا ومغرًبا، 
السلفية ذاهتا، لذلك كثرت  أبناء احلركة  وهذا يعكس منزًعا إقصائيًّا يشمل اجلميع حتى 

اخلالفات بني التشكيالت السلفية، ووصل األمر إىل حّد التكفري والقتال.

اصطدمت السلفية مع املجتمع التونيس، وبعد سلسلة التفجريات واالغتياالت وقتل 
ويتطّلب  تعديلها،  السهل  ليس من  السلفي،  نمطية سلبية ختّص  تشّكلت صورة  األبرياء 
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ذلك جمهوًدا كبرًيا ومراجعات حقيقية، من الصعب أن تتحقق يف ظّل تفّكك العائلة السلفية 
واختالف زعاماهتا، وشذوذ قواعدها.

التونيس اكتسب جمموعة من احلريات، ودخل الشعب  املجتمع  أّن  ننّبه إىل  بّد أن  وال 
مرحلة ديمقراطية ال يكمن أن يرتاجع عنها أو يفّرط فيها. ورغم ما يعانيه التونسيون من 
ويبدو  وحقوقية،  مدنية  مكاسب  من  حتقق  بام  متمسكون  فإهّنم  صعبة،  اقتصادية  ظروف 
أّن السلفية التونسية غري قادرة عىل حتقيق النجاح السيايس يف إطار األعراف املدنية املتفق 
عليها، وكسب ثقة الناس دون احلفاظ عن هذه املكاسب والدفاع عنها، وهذا األمر مستبعد 

أمام غياب مراجعات فكرية عميقة تتصالح مع مكاسب الثورة.

والرصاع  املذهبي  اخلالف  من  يستفيد  السلفي  السيايس  املرشوع  أّن  بالذكر  وجدير 
إّن املسألة الطائفية مسألة حمورية يف خطاب السلفية املعارصة  الطائفي، وال نبالغ إذا قلنا 
فيكّفرهم  للشيعة  يتعّرض  ال  خطاًبا  نجد  وقّلام  أخّص،  بصفة  التونسية  والسلفية  عموًما 
وخلفياهتا  التشييعية  ومشاريعها  إيران  عىل  يعّرج  ثّم  النعوت،  بأقبح  ويصفهم  ويلعنهم 
التوسعية، وأسهم هذا اخلطاب الطائفي يف استقطاب عدد كبري من الشباب، ودفعهم إىل 

السفر للقتال بالعراق وسوريا.

من التعسف إسقاط هذه الرصاعات املذهبية والطائفية عىل املجتمع التونيس املتجانس 
من حيث املذهب والذاكرة، ولذلك لن يسهم هذا املدخل الطائفي يف إقناع الناس بمنشود 
عىل  ال  والتقارب  والتواصل  احلوار  عىل  يبنى  العقالين  السيايس  فاملنشود  واعد،  سيايس 

الرصاع والكراهية وترهيب الناس. 

يعاين املسلمون اليوم من ويالت احلروب واجلهل والتشتت، وينتظر النّاس منذ عقود 
خطاًبا سياسيًّا حيارب الطائفية، ويزيل عن القلوب الكراهية والعداوة وحب االنتقام. حتّمس 
الدين األفغاين؛ ألهنا نادت بالوحدة اإلسالمية  املسلمون قبل أكثر من قرن لسلفية مجال 
وطالبت بنهضة املسلمني وحتالفهم، أّما اليوم فيجد املسلمون أنفسهم أمام خطابات سلفية 
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جهادية تكّفر اجلميع، وتفّرق األّمة، وتزرع بذور الكراهية املذهبية والطائفية، وتنّفر الناس 
من الدين والتدّين.

من  حالة  تعيش  تونس  يف  السلفية  احلركة  إّن  القول  إىل  العمل  هذا  هناية  يف  نخلص 
البناء  يناقض  انتهاج مسلك معتدل ال  العلمية  السلفية  الغربة واالغرتاب. ولئن حاولت 
يف  االندماج  تستطع  مل  واجلهادية  احلركية  السلفية  احلركات  بقية  فإّن  التونيس،  املجتمعي 
الثقافة التونسية بعمقها التارخيي واحلضاري، وحيتاج التواصل الثقايف مع املجتمع التونيس 
أجله،  من  وتقاتل  السلفية  تتبنّاه  الذي  الديني  الفكر  تغربل  عميقة  حقيقية  مراجعات  إىل 
وهذا ليس أمًرا هينًا أمام غياب إرادة حقيقية للمراجعة واإلصالح. فهل يمكن أن نشهد 
يف املستقبل القريب أو البعيد مراجعات حقيقية تبّدد اخلوف من الفكر السلفي وتسهم يف 

تعديل صورته النمطية السلبية؟
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التوظيف الدويل واإلقليمي للتيارات السلفية 
اجلهادية إلجهاض ثورات الربيع العريب

تونس منوذًجا 

نادية الهمامي1 

مقدمة

يعّد استخدام التيارات السلفية اجلهادية خلدمة مصالح وأغراض دول إقليمية سخرت 
برعاية  انطلق،  فقد  بجديد.  ليس  أجنداهتا  وتنفيذ  كربى  دول  خلدمة  وإمكانياهتا  نفسها 
مواجهة  يف  األصويل  اإلسالم  حتشيد  واإلسالمية،  العربية  الدول  من  وحلفائها  واشنطن 
الرغم من  "اجلهاد". وعىل  1979 واستغالل فريضة  السوفيات الحتالله أفغانستان سنة 
الواليات  بني  الرصاعي،  النمط  إىل  بالنيابة  والتصارع  التحالفي  النمط  من  العالقة  تغري 
فإن  الباردة،  احلرب  انتهاء  بعد  اجلهادية  السلفية  والتيارات  وحلفائها  األمريكية  املتحدة 
إىل  عاد  اجلهاديني  من  املرتزقة  جيش  وتوظيف  اجلهادية  التنظيامت  هذه  اخرتاق  سهولة 
الواجهة بعد ثورات الربيع العريب التي أحدثت زلزااًل عميًقا يف العامل العريب، وخلقت نوًعا 
من اخلوف واحلذر من فقدان شبكات النفوذ والعالقات بالنسبة إىل األطراف الدولية، ومن 
تصدير نموذج الثورة وهتديد اململكات الوراثية والنظم االستبدادية بالنسبة إىل بعض الدول 

1  باحثة يف العلوم السياسية.
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السلفية اجلهادية ودعمها وتوظيفها  التيارات  املتاحة متويل  الوسائل  اإلقليمية. فكان من 
إلجهاض هذه الثورات السلمية وحرف الرصاع بعيًدا عن مساره االجتامعي والسيايس. 
تنافس جيواسرتاتيجي وطائفي بني  مثلام حدث يف سوريا، حيث تم حرف الرصاع نحو 
قوى إقليمية وعاملية، تسعى للسيطرة من خالل متويل وتسليح اجلامعات املتحاربة، بام فيها 
السلفيون اجلهاديون، فتنظيامت مثل "داعش" و"النرصة" مل يكن بوسعها التوسع من دون 
وجود حلف غري مقدس بني احلكام العرب االستبداديني ورعاهتم اإلقليميني والدوليني 
هبدف احلفاظ عىل النظام القديم1. وقد تكرر ذات اليشء يف ليبيا، حيث سعت بعض القوى 
اإلقليمية والدولية إىل السيطرة عىل ليبيا مستخدمة يف ذلك كل الوسائل واألسلحة، ومنها 
النشاط االستخبارايت وتوظيف الفكر السلفي وإعادة التأهيل الديني وفق قواعد التثقيف 
بالفكر السلفي املتشدد، إضافة إىل حماولة تفجري العنرص اإلثني لتتصارع ليبيا وتدخل يف 
نفق احلرب املظلم خدمة ألهداف هؤالء الالعبني2. تونس، مهد الثورات العربية، مل تكن 
التيار السلفي اجلهادي أحد األدوات يف حماوالت  مستثناة من هذا التخطيط، حيث كان 

رضب املسار االنتقايل.

والعلامء  والتجمعات  واجلامعات  "التنظيامت  بأنه  اجلهادي  التيار  تعريف  ويمكن 
يف  القائمة  احلكومات  ضد  املسلح  اجلهاد  فكرة  تبنوا  الذين  واألفراد  والرموز  واملفكرين 
بالد العامل العريب واإلسالمي، باعتبارها متثل أنظمة حكم مرتدة بسبب حكمها بغري ما أنزل 
اهلل، وترشيعها من دون اهلل، ووالئها ألعداء األمة من قوى الكفر املختلفة، كام تبنوا منهاج 
اجلهاد املسلح ضد القوى االستعامرية اهلامجة عىل بالد املسلمني، معتربين تلك األنظمة، 

التي أسقطوا رشعيتها وخرجوا عليها، حلفاء حماربني لإلسالم واملسلمني"3.

العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  )بريوت:  القاعدة  بعد  ما  جهاديو  أين؟  إىل  داعش  جرجس،  فواز    1
2016(، ص 197.

2  عبد الباسط غبارة، "ليبيا... ضحية إرهاب دول"، مقال بتاريخ 2017/6/23، عىل الرابط التايل: 
  https://www.afrigatenews.net/article/

العربية  الشبكة  )بريوت:  املعارص  اإلسالمي  الفكر  دراسة يف  اجلهاد  مفهوم  تطور  أمحد،  3  حممود حممد 
لألبحاث والنرش، 2015(، ص193.
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تكمن أمهية هذه الورقة البحثية يف تسليط الضوء عىل التحركات املشبوهة للتيار السلفي 

اجلهادي املتزامنة مع األزمات السياسية التي عاشتها تونس إبان صعود حركات اإلسالم 

السيايس إىل حلكم، وتأثريها يف إعادة تشكيل املشهد السيايس عقب انتخابات 2014 لصالح 

قوى دولية وإقليمية، إىل جانب معارضة سياسية داخلية مناهضة ملرشوع اإلسالم السيايس. 

ومن أهداف هذه الورقة بيان املواقف الدولية واإلقليمية من الثورة التونسية، ومن تويل 

اإلسالميني للحكم وانتقاهلم من اهلامش إىل املركز السيايس، وما فرضه ذلك من حسابات 

وحتديات جديدة بالنسبة إىل القوى الدولية واإلقليمية. وكذلك بيان كيفية استثامر الفكر 

اإلسالميني  عىل  االنقالب  منها  اهلدف  كان  موجهة  عنف  بأعامل  للقيام  املتشدد  السلفي 

وإزاحتهم من احلكم وإعادة توزيع األدوار داخل السلطة.

واعتامد  التحلييل،  واملنهج  الوصفي  املنهج  موضوعه،  دراسة  يف  البحث،  هذا  وينهج 

املوجه  السلفي اجلهادي يف تونس  التيار  استثامر عنف  إىل أي حد كان  التالية:  اإلشكالية 

من قوى إقليمية ودولية مؤثًرا يف إعادة رسم اخلريطة السياسية يف البالد؟ تتفرع عن هذه 

اإلشكالية عدد من األسئلة الفرعية، أوهلا: إىل أي حد كان السياق الدويل واإلقليمي داعاًم 

للتحول الديمقراطي يف تونس، حيث حتتل احلركة اإلسالمية موقًعا متميًزا ضمن صنّاعه 

بعد الربيع العريب؟ هل كانت الطبقة السياسية التونسية جاهلة أم متواطئة مع القوى التي 

بعد  تونس  يف  بقوة  صعدت  التي  اجلهادية،  السلفية  ظاهرة  املعقدة،  الظاهرة  خلف  تقف 

الثورة؟ هل كان بإمكان التيار السلفي اجلهادي يف تونس، وهو تيار مشتت يف طور التنظم، 

أن يقوم بعمليات كبرية من دون حتالف كبري من فلول النظام السابق ورعاهتم اإلقليميني 

والدوليني، عنوانه إرجاع األمور إىل ما قبل الثورة؟ سنجيب عن هذه اإلشكالية واألسئلة 

)علامين- األيديولوجي  االستقطاب  تغذية  أواًل:  أساسيني:  حمورين  يف  عنها  املتفرعة 

إسالمي( وتأثريه يف متوقع اإلسالميني يف احلكم. ثانًيا: إعادة توزيع األدوار داخل السلطة 

مع إبقاء تونس يف حالة هشاشة. 
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أواًل: تغذية االستقطاب األيديولوجي )علماين – إسالمي( وتأثريه 
يف متوقع اإلسالميني يف احلكم

عىل الرغم من أن الثورة التونسية ركزت عىل قضايا حملية )شغل، حرية، كرامة وطنية(، 
تداعياهتا  فإن  اخلارجية،  العالقات  تستهدف  ومل  الداخيل،  اإلصالح  أساًسا  واستهدفت 
التي اجتاحت العامل العريب بتتايل سقوط األنظمة الديكتاتورية، وصعود حركات اإلسالم 
السيايس إىل احلكم، جعلت العديد من القوى اإلقليمية والدولية تعادهيا وترى فيها خطًرا 
عىل وجودها ومصاحلها ومواقعها. لذلك تم الرتكيز عىل أزمة اهلوية، التي يعاين منها الشعب 
املشبوهة  التحركات  عرب  إسالمي-وذلك  الثنائي-علامين/  االستقطاب  بتغذية  التونيس، 
للتيار السلفي اجلهادي، والتحريض اإلعالمي لالنقالب عىل اإلسالميني وعزهلم وإعادة 

األمور إىل ما كانت عليه قبل ثورة 17 ديسمرب 2010.

التحركات املشبوهة للتيار السلفي الجهادي. 1

تعود بداية وجود السلفية اجلهادية يف تونس، باملفهوم التنظيمي والسيايس املعارص، إىل 
سبعينيات القرن املايض. وقد برزت يف أوائل ثامنينيات القرن املايض كجامعة مستقلة عن 
التنظيم اإلخواين1. عانى هذا التيار منذ بداية تكونه من ضعف يف التهيكل والتنّظم بسبب 
احلملة التي شنّها النظام التونيس السابق عىل جممل مكونات احلركة اإلسالمية، األمر الذي 

أدى إىل سهولة اخرتاقه من األمن واالستخبارات خالل حكم بن عيل2.

1  عبد اللطيف احلنايش: "احلركات اإلسالمية يف تونس: مرحلة ما بعد الثورة"، يف: احلركات اإلسالمية 
يف الوطن العريب )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2013(، 1785/2.

النظام  مزاعم  يف  رأوا  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  أن  الدولية  األزمات  جمموعة  تقرير  يف  جاء    2
الديكتاتوري بوجود هتديد إرهايب حماولة الستغالل هذا التهديد، واعترب بعض املحامني، الذين دافعوا 
عن شباب سلفيني سجنوا من قبل نظام بن عيل، أن السلفية اجلهادية كانت بشكل أساس من صنع نظام 
يسعى إىل منح درجة عالية من املصداقية للتهديد اإلرهايب من أجل تربير القيود التي يفرضها عىل احلريات 
الظاهرة عىل نطاق  النظام سمح وحتى شجع عىل تطوير هذه  الرواية لألحداث، فإن  املدنية. طبقا هلذه 
ضيق. انظر: جمموعة األزمات الدولية: "تونس: العنف والتحدي السلفي"، تقرير الرشق األوسط رقم 

137، تونس/بروكسل، 2/13/ 2013، هامش ص 8 -9.
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ظّلت إمكانية االخرتاق قائمة بعد الثورة هلذا التيار، ليس فقط من فلول النظام السابق 

التي رأت فيه محاية من انتقام الثوريني1، وإنام أيًضا من قوى إقليمية وقوى دولية وذلك 

الستقطاب الشباب التونيس وتثقيفهم بالفكر اجلهادي املتطرف2، ومتويل التيار3، وتوجيهه 

للحيلولة دون نجاح التغيري الثوري اجلاري، مستغلة:

نفس  عىل  املحافظة  اجتاه  بني  اجلهادي  التيار  داخل  األيديولوجي  الرصاع  بروز  أواًل: 

الدولة  ملطلب  السياسيني  الفاعلني  كل  استجابة  عدم  باعتبار  العنفي؛  الصدامي  املنهج 

اجلهاديون  ُأخرتق  عيل،  بن  سقوط  من  شهر  من  أقل  "بعد  قال:  اخلاصة  التدخل  قوات  من  ضابط    1
السلفيون من قبل أفراد العصابات واملخربين من احلزب احلاكم السابق. يف البداية أصبحوا سلفيني حلامية 
املرتبطني  أولئك  بعمليات مالحقة ضد  القيام  بإغراء  الذين شعروا  املحليني  السكان  انتقام  أنفسهم من 
بالنظام القديم. بعد عام ويف بلد مل يعد فيه عمليا أي أمن، فإن كل وغد قد أصبح سلفيا. لو كنت وغدا 
لفعلت اليشء ذاته، إن إطالق اللحية يعترب جواز سفر لإلفالت من العقاب. انظر: تقرير جمموعة األزمات 

الدولية رقم 137، مرجع سابق، ص 15.
2  يف ترصحيات ل "يب يب يس أقر عبد الفتاح مورو أن "قطر والسعودية تدعامن جمموعات سلفية متشددة 
مذهبيًّا ما هيدد استمرار املذهب املالكي املتسم باالعتدال والوسطية والذي تتبناه غالبية الشعب التونيس، 
"دورات تكوينية مغلقة" تستمر ثالثة أشهر، ويدفعون مقاباًل  وأن الدعاة السعوديني ينظمون يف تونس 
ا للشباب الذين يتابعوهنا". انظر: سفيان فجري، "كيف تتحكم السعودية يف التيار السلفي يف العامل  ماديًّ

العريب"؟ الرشق األوسط، 2012/9/25، عىل الرابط التايل:
 https://bit.ly/2ksBxHY

لتتلقى  البالد  قوانني  جتاوزت  اجلمعيات  من  املئات  أن  إىل  حتقيق  بعد  التونسية  السلطات  توصلت    3
يلزم أي مجعية  السلطات، والذي  ا ماليًّا أجنبيًّا حتت مسمى )هبات( دون ترخيص مسبق من قبل  ضخًّ
150 مجعية ترتبط  باحلصول عىل إذن مسبق واإلعالم بمصدر التمويل وأهدافه وحجمه ونوعيته، وأن 
اليوم،  املغرب  "اجلمعيات اخلريية يف تونس"،  الغانمي،  انظر: حياة  مالية مع خاليا متطرفة.  بمعامالت 
لوموند  صحيفة  اهتمت  نفسه،  السياق  ويف   .https://bit.ly/2lBcD9q الرابط:  عىل   ،2016/9/24
الفرنسية السعودية يف مقال بعنوان "العربية السعودية ختنق الربيع العريب" بتمويل أنصار الرشيعة يف تونس 
واجلامعات السلفية الراديكالية يف كل من مرص واليمن وليبيا وسوريا يف حماولة منها للسيطرة عىل الربيع 

العريب وتفاديا لدمقرطة العامل العريب. انظر:
Christophe Ayad :  " Le grand jeu " de l’arabie saoudite pour étouffer le " printemps ara-
bes " ,le monde ,le 14/01/2014 ,sur le lien:

                                                      https://bit.ly/2kubC2C
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اإلسالمية كام يتصورها هذا التيار، وتورطهم يف الوالء للغرب والعاملة له، بحسب رأهيم. 
وسلوك منهج الدعوة بدل اجلهاد رغم تقارب اخلالصات يف توصيف الواقع1.

الداخلية  لوزارة  الفوضوية  اهليكلة  إعادة  نتيجة  للدولة  املركزية  السلطة  ضعف  ثانًيا: 
فرحات  الوقت  ذلك  يف  الوزير  قيام  بعد  العسكر2،  يسميها  كام  القيادة"  سلسلة  و"كرس 

الراجحي بحل جهاز أمن الدولة يف مارس 2011.

انتخابات  وقبيل  عيل،  بن  نظام  سقوط  بعد  اجلهادي  السلفي  التيار  حتركات  كانت 
اهلوية،  حول  الرصاع  تأجيج  عىل  وقائمة  ومتفرقة  غامضة  التأسييس،  الوطني  املجلس 
جتاوزها  فقهية  تأصيالت  حول  رصاع  يف  والسيايس  االجتامعي  الرصاع  اختزال  وحماولة 
الزمن، نتج عنه ردود فعل عكسية استفزازية من العلامنيني، انقسمت البالد عىل إثره إىل 
قطبني، قطب علامين وآخر إسالمي، وتعمق االستقطاب أكثر بفوز اإلسالميني بانتخابات 
تستسغه،  مل  الفوز  هذا  الربملان.  يف  املقاعد  بأغلبية   2011 يف  التأسييس  الوطني  املجلس 
عىل حد السواء، املعارضة العلامنية يف الداخل، التي وجدت صعوبة يف قبول واقع حكم 
اإلسالميني للبالد وأظهرت رعًبا مفرًطا وخماوف مبالًغا فيها يف بعض األحيان، والقوى 

اإلقليمية والدولية كذلك3.

 7 للدراسات،  اجلزيرة  مركز  واخليارات"، موقع  الواقع  تونس  السلفي يف  "العنف  الشعيبي،  رياض    1
أبريل/ 2014، ص 2.

التونيس  املعهد  منشورات  )تونس:  العاملي  اجلهاد  شبكات  يف  تونسيون  سائحة:  بنادق  نظيف،  أمحد    2
للعالقات الدولية، 2016(، ص 22.

خالل  من  الوصاية  من  نوًعا  وأظهرت  االنتخابات  يف  بالفوز  النهضة  حزب  هتنئة  باريس  رفضت    3
ترصحيات مسؤوليها غري املرحبة، فقد أعلن الرئيس الفرنيس نيكوال ساركوزي يوم 2011/10/27، أي 
ثالثة أيام من فوز حركة النهضة بأن فرنسا ستبقى مراقبة الحرتام حقوق اإلنسان واملبادئ الديمقراطية، 
خاصة التنوع الثقايف والديني واملساواة بني املرأة والرجل. انظر: حسني جمدويب، "بني براغامتية واشنطن 
من وصول اإلسالميني للحكم يف املغرب العريب واضطراب ديبلوماسية باريس"، مغرس، مقال بتاريخ 
2011/11/30، عىل الرابط التايل: https://bit.ly/2k1ShFR . أما القوى اإلقليمية، خاصة السعودية، 
ترى  فهي  اإلسالمي"،  "نموذجها  تعتربه  ملا  كبرًيا  هتديًدا  للسلطة  اإلسالم  حركات  يف صعود  رأت  فقد 
"إسالمية  السني ونموذًجا لدولة جتسد مبادئ اإلسالم. لذلك خشيت من نامذج  نفسها رافعة اإلسالم 
وطنية" جاذبة عىل غرار "النموذج الرتكي"، وسعت الجتثاث حركة النهضة من احلكم. انظر: "العالقة 

بني السعودية واإلخوان املسلمني من التحالف إىل العداء"، موقع زمان الوصل:
 https://bit.ly/2k3Bour
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ازدادت حدة العنف املوجه لرضب السلم األهيل وتنوعت أشكاله ومواعيده التي كانت 

مرتبطة بأحداث سياسية مهمة، كمحاولة مترير قوانني ثورية مثل قانون العزل السيايس1 

قبيل تنظيم االنتخابات الترشيعية والرئاسية. ومتثل هذا العنف يف تواتر استهداف الفنانني 

واجلمعيات التي تعترب علامنية، واستهداف القوات األمنية والعسكرية، األمر الذي خلق 

حالة من الشعور الدائم بفقدان األمن يف ظل حكم اإلسالميني، وصواًل إىل االغتياالت 

التيار السلفي اجلهادي جمرد ذراع تنفيذ وآخر حلقة، من سلسلة  السياسية التي كان فيها 

طويلة2، لزعزعة البالد ووضع حركة النهضة يف قفص االهتام، واعتبارها املسؤول األول 

السلفيني  مجيع  رساح  إلطالقها  وذلك  البالد،  يف  تفشى  الذي  واإلرهاب  العنف  عن 

السلفيني  جتاوزات  إزاء  الرسمي  ولصمتها  العام،  الترشيعي  العفو  بموجب  اجلهاديني 

العديدة وتساهلها جتاه تلك املامرسات، والذي فرسه البعض بأنه يمثل "نوًعا من التعاون" 

1  نص هذا القانون عىل أنه ال يمكن أن يرتشح النتخابات جملس نواب الشعب واالنتخابات الرئاسية 
والبلدية وأي جمالس هلا صفة اجلامعات العمومية كل من حتمل مسؤولية صلب احلكومة يف عهد الرئيس 
املخلوع، أو تقلد مناصب مهمة يف الدولة يف العهد السابق، باستثناء من مل ينتِم من أعضائها إىل التجمع 
الدستوري الديمقراطي املنحل، وذلك ملدة عرش سنوات. وقد حاولت األحزاب احلاكمة يف انتخابات 
السيايس  بالعزل  املتعلقة   167 املادة  أسقطت  اجلديد، ولكن  االنتخايب  القانون  2011 تضمينه مرشوع 
109 املطلوبة كصيغة دنيا  108 صوًتا عوًضا عن  من القانون االنتخايب اجلديد، حيث صوت لصاحلها 
من األصوات لتمرير الفصل. انظر: منذر  بالضيايف، "إسقاط قانون العزل السيايس يف تونس"، 1 مايو/ 

2014، موقع قناة العربية:
  https://bit.ly/2k0GSpE

الرئيس ال جيدر أن يقول ذلك يستند ملقابالت أجراها صحفيون  2  صدر يف فرنسا كتاب حيمل عنوان 
بأنه  هوالند  اعرتاف  منها  االستخبارات،  بشأن  خطرية  ترصحيات  تضمن  هوالند  فرنسوا  الرئيس  مع 
إزاء  "صدمة فرنسا  انظر:  اغتيال عىل األقل.  أربع عمليات  تنفيذ  أجاز ألجهزة االستخبارات اخلارجية 
ما ال جيدر بالرئيس قوله"، اجلزيرة نت، https://bit.ly/2ksuI9j  :2016/10/14.  ويف اإلطار نفسه، 
كشف ترسيب تم تسجيله للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية حممد عيل العروي مع النائب باملجلس 
العيادي، عن وقوف جهات استخباراتية معينة وراء العمليات  التأسييس األستاذ عبد الرؤوف  الوطني 
والفرنسية.  األمريكية  املخابرات  منها  العمليات،  املشاركة يف  للتنظيامت  تونس واخرتاقهم  اإلرهابية يف 

انظر: "اإلرهاب يف تونس... بني السيايس واإليديولوجي"، السفري، 2014/07/23:
   https://bit.ly/2lDaOIM
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بني الطرفني، رغم ما يرتدد من حديث عن تطبيق القانون. أما حدود االنفصال واالتصال 
بني الطرفني فتبدو "غامضة وملتبسة"، وهي عالقة "التقاء ومواجهة"1.

العديد من وسائل  رافق هذه االهتامات لإلسالميني حتريض إعالمي كبري من طرف 
اإلعالم املسموعة واملرئية اخلاصة، إىل جانب املعارضة، كاد أن يدخل تونس يف فوىض.

2. التحريض اإلعالمي

يف األشهر األوىل التي تلت الثورة، حتولت مجيع وسائل اإلعالم برسعة، بام فيها تلك 
التي كانت تصدر يف ظل النظام السابق، إىل منابر لتصفية احلسابات الشخصية والسياسية. 
فمّثل اإلعالم التونيس منرًبا للتالعب وممارسة الضغوط والتحيز. وأصبح املرسح الرئيس 
البالد،  املعسكرين اخلصمني يف  يدور رحاها بني  التي  السياسية واأليديولوجية  للمعركة 
اإلسالميون والنخب العلامنية. وحّول االصطفاف احلزيب للصحفيني بني هذين املعسكرين 
أخرى  مرة  اإلعالميون  أصبح  حيث  الطرفني،  هلذين  للدعاية  منرب  إىل  اإلعالم  وسائل 
تابعني ألجندات سياسية2، كام أصبحوا املعول املساعد يف إشعال نار الفتنة وترويج خطاب 
الكراهية والتحريض3، إىل جانب املعارضة التي كانت حارضة بكثافة يف املنابر اإلعالمية، 

1  عبد اللطيف احلنايش، مرجع سابق، ص 1738.
2  فاطمة العيساوي: "اإلعالم التونيس يف مرحلة انتقالية"، مركز كارنيغي للرشق األوسط، مقال بتاريخ 

:2012/7/10
 https://bit.ly/2NDov4l

التونيس  اإلعالم  يف  احلقد  خطابات  رصد  حول  تقريرها  اإلعالم  لرصد  العربية  املجموعة  وضعت    3
حزب  أن  التقرير  كشف   .2013 مارس  شهر  يف  صدر  تونس"،  يف  اإلعالم  وسائل  رصد  "مرشوع 
النهضة كان أكرب ضحية خلطابات الكراهية يف الصحف اليومية، وأوضح أن املحطات اإلذاعية اخلاصة 
معتربة،  بأغلبية  املقدمة  "موزاييك" يف  إذاعة  98٪، وجاءت  بنسبة  الكراهية  الصدارة يف خطابات  حتتل 
وكانت خطاباهتا عبارة عن دعوات ضمنية ورصحية للعنف والقتل. وبنّي التقرير أن خطابات الكراهية 
يف املحطات اإلذاعية استهدفت باألساس كل ما له عالقة بالتيار السيايس اإلسالمي من حركة النهضة 
ورابطات محاية الثورة والسلفيني واألئمة والوعاظ. وذكر التقرير أن خطابات الكراهية موجودة فقط يف 
القنوات التلفزيونية اخلاصة لوحدها بنسبة 100٪، جاءت فضائية حنبعل يف املقدمة، تلتها قناة نسمة، ثم 
قناة التونسية )احلوار التونيس اآلن(. انظر :وليد حسني زهرة، إين أكرهك: خطاب الكراهية والطائفية يف 

إعالم الربيع العريب )عاّمن: مركز محاية وحرية الصحفيني، 2014(، ص 161-159.
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والتي عجزت عن إخراج موضوع اإلرهاب والعنف السلفي اجلهادي من جمرد التجاذب 
اإلعالمي والسيايس، وكان تركيزها منصبًّا فقط عىل إدانة اإلسالميني وربطهم باإلرهاب 
وبالتيار السلفي اجلهادي، وإفقاد اإلسالميني للرشعية االنتخابية بعد جتاوز املدة املحددة 
إلنجاز الدستور وتنظيم االنتخابات الترشيعية، وهتديدهم هلوية املجتمع التونيس املدنية، 
األزمات  بعض  مع  املتزامنة  اجلهادي  السلفي  للتيار  املشبوهة  التحركات  عن  متغاضني 
السياسية بعينها، وعن القدرات اللوجستية واملعلوماتية والنوعية املفاجئة ملجموعات خرج 

أكثرها من السجون بعد الثورة.

هذا التغايض مل يكن بريًئا عىل األغلب، بل مدروًسا لتوجيه الرأي العام التونيس ضد 
املعارضة  القوى  ركبته  الذي  طروادة  حصان  كان  اجلهادي  السلفي  والتيار  اإلسالميني، 
عىل  االنقالب  لرشعنة  خليجية،  دول  من  واملدعومة   ،2013 سنة  اإلنقاذ  جلبهة  املشّكلة 

انتخابات 2011 واملسار االنتقايل، عقب نجاح االنقالب عىل اإلسالميني يف مرص. 

تبنّي ذلك الحًقا يف بعض الوثائق املرّسبة كان أوهلا وثيقتان مرّسبتان من مصلحة الديوانة 
التونسية، تثبت الوثيقتان إهداء اإلمارات سيارتني فاخرتني للباجي قائد السبيس، مؤسس 
حزب نداء تونس، الذي قاد جبهة اإلنقاذ إلفشال العملية السياسية بعد انتخابات 20111. 
وثانيها، وثيقة مرّسبة يف يونيو 2017، عقب إعالن السعودية واإلمارات والبحرين مقاطعة 
قطر، حتمل عنوان "االسرتاتيجية اإلماراتية املقرتحة جتاه تونس"، منسوبة إىل مركز اإلمارات 
للسياسات العامة، كشفت أن اإلمارات تسعى حلرش اإلسالم السيايس يف الزاوية، وبسط 
نفوذها يف تونس عرب خلق كتلة سياسية موالية لدولة اإلمارات عن طريق دعم شخصيات 
أكده  ما  وهو  السيايس2.  لإلسالم  معارضة  إعالم  ووسائل  ومنظامت  وأحزاب  سياسية 
رئيس حركة النهضة راشد الغنويش، الذي أقّر أن موازين القوى الدولية واإلقليمية مل تكن 

1  "وثائق رسمية تثبت متويل اإلمارات ألكرب أحزاب جبهة اإلنقاذ التونسية"، نون بوست، 2014/8/6: 
 https://bit.ly/2k3Iy1N

2  "وثيقة مرسبة تكشف خطة اإلمارات للتعامل مع األزمة يف تونس"، عريب21:
   https://bit.ly/2lJyNmh
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يف مصلحة اإلسالميني؛ فال الوضع اإلقليمي وال الدويل يسمحان لإلسالميني بأن ينفردوا 
بالسلطة، والوضع الداخيل يساعد يف ذلك؛ حيث إن النخبة التونسية عىل نحو عام ليست 
"النهضة" من السلطة  مع اإلسالميني، بقطع النظر إن كانت حمقة أم ال1. ولو مل تنسحب 

لسقط البناء فوق رؤوسنا ورؤوس اجلميع فموازين القوى مل تكن تسمح بذلك2.

الوطنية  املنظامت  من  أربعة  قادت  حيث  املرصي؛  السيناريو  جتنب  من  تونس  متكنت 
واملدنية ما يعرف باحلوار الوطني، مما أثمر توافًقا حول تسليم السلطة حلكومة تكنوقراط 
داخل  األدوار  توزيع  إعادة  يف  سامهت  ورئاسية،  ترشيعية  انتخابات  تنظيم  عىل  ترشف 
السلطة ولكن مع بقاء تونس يف حالة هشة، خاصة بعد التوافق بني اإلسالميني والعلامنيني.

ثانيا: إعادة توزيع األدوار داخل السلطة مع إبقاء تونس يف حالة 
هشاشة

إزاحة  اجلهادي يف  السلفي  اإلرهاب  بالقضاء عىل  والوعد  التخويف  نجحت سياسة 
الدويل  السياق  من  مستفيدين  السلطة،  إىل  القديم  النظام  رجال  وعودة  اإلسالميني 
واإلقليمي الرافض للثورة ولإلسالميني. ولكن أمام انتكاسة الثورات العربية واألوضاع 
الدموية التي عقبتها، كان التوافق خيار الطبقة السياسية بعد انتخابات 2014. توافق قبلت 
به القوى الدولية عىل مضض، خاصة األوروبية، لضامن حد أدنى من االستقرار واألمن عىل 
حدودها اجلنوبية يف ظل تصاعد أزمة املهاجرين والالجئني، وأربك بعض قوى املعارضة 
املحلية وبعض القوى اإلقليمية التي رأت فيه انقالًبا عىل خمططها الذي راهن عىل إقصاء 
بعدها مهمته؛ ولكن  السلفي اجلهادي  التيار  ليواصل  مثلام حدث يف مرص،  اإلسالميني، 
هذه املرة من أجل حماولة رضب توافق ما بعد انتخابات 2014، وتشكيل جبهة مضادة له.

1  راشد الغنويش، "تونس ... من الثورة إىل الدستور"، جملة سياسات عربية، العدد 18، يناير/ 2016، 
ص 108.

2  املرجع السابق، ص 113.
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1. محاولة رضب التوافق ما بعد انتخابات 2014

تونس،  نداء  حركة  حزب  وهم:  أحزاب  أربعة  مجعت  ائتالفية  حكومة  تشكيل  إثر 

تصاعدت  تونس،  آفاق  وحزب  احلر،  الوطني  االحتاد  حزب  النهضة،  حركة  حزب 

العمليات من اجلبال واملناطق احلدودية إىل  السلفي اجلهادي، وحتولت  التيار  حتركات 

املدن واملناطق السياحية.

باردو،  استهدفت متحف  التي  النوعية  العمليات  أوىل  كانت   ،2015 مارس   18  يف 

املحاذي ملقر جملس النواب، وأّدت إىل مقتل 24 شخًصا من بينهم 21 سائًحا، ثم يف 26 

/2015/6 تم استهداف نزل وسياح أجانب كانوا بأحد شواطئ مدينة سوسة أّدى إىل 

يف  الرئايس  لألمن  حافلة  بتفجري  انتحاري  قام  نوفمرب2015   24 ويف  سائًحا،   38 مقتل 

12 أمنيًّا من قوات األمن الرئايس اعتربت استهداًفا مبارًشا لرئيس  قلب العاصمة وقتل 

اجلمهورية الباجي القائد السبيس.

كان تعامل وزارة الداخلية مع هذه األحداث اإلرهابية املتتالية تعاماًل مضطرًبا وغري 

مقنع يف عدد من احلاالت، وصل إىل حد التناقض يف تقديم املعطيات واملعلومات يف بعض 

من  هو  جيري  ما  أن  متمسكة  ظلت  الرسمية  فالرواية  والترصحيات.  الصحفية  الندوات 

صناعة جمموعات دينية متشددة تنتمي إىل تيار أنصار الرشيعة الذي تم حظره أو املتعاطفني 

معه ممن هم عىل ارتباط وثيق بتنظيم القاعدة1، األمر الذي أثار الريبة وطرح إمكانية تواطؤ 

بعض القيادات األمنية مع أطراف حزبية وأجنبية إلخفاء جزء من احلقائق حول اإلرهاب 

يف تونس عىل الرأي العام. تدعمت هذه الشكوك بالتحقيقات القضائية التي تلت عمليتي 

1  "اإلرهاب يف تونس... بني السيايس واأليديولوجي"، مرجع سابق.
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باردو وسوسة اإلرهابيتني1، وبترسيبات ملعطيات أمنية رضبت مصداقية األجهزة األمنية 

وكشفت تعرضها إىل اخرتاقات حزبية وأخرى من مراكز نفوذ مايل واقتصادي2، وذلك إثر 

احتدام رصاع األجنحة داخل نداء تونس عىل خلفية إرشاك حركة النهضة يف احلكم، أّدى 

يف النهاية إىل مغادرة بعض من كانوا من مؤسيس جبهة اإلنقاذ حلزب نداء تونس، وقاموا 

بتأسيس جبهة مضادة للتوافق تقر يف خطاباهتا بوجوب إقصاء اإلسالميني من احلكم.

2. تشكيل جبهة مضادة للتوافق

مثل  بديلة،  أحزاًبا  وأسسوا  تونس  نداء  حزب  غادروا  الذين  من  اجلبهة  هذه  تكونت 

حزب مرشوع تونس، والذين اعتربوا أن التحالف الذي حصل بني النهضة والنداء كان 

وإبعادها  النهضة  حركة  إزاحة  يتوىل  حتى  النداء  اختاروا  الذين  للناخبني"  "خيانة  بمثابة 

عن السلطة بطرق ديمقراطية. وأن العداء كان يف البداية مستحكاًم بني الطرفني ألسباب 

سياسية وفكرية، وهذا العامل هو الذي يفرس انتصار "النداء" الذي نجح يف شيطنة النهضة 

فرضتها  رضورة  يكن  مل  النهضة  مع  والتحالف  الدولة،  أجهزة  عن  إبعادها  عىل  والعمل 

1  كشفت التحقيقات القضائية يف قضية باردو اإلرهابية بأن بعض اإلطارات األمنية يف الوحدة الوطنية 
للبحث يف جرائم اإلرهاب بالقرجاين قامت بتدليس حمارض البحث، وحرشت أشخاًصا ال عالقة هلم 
بحادثة باردو، دون العمل عىل البحث عن الفاعلني احلقيقيني. وأن حمارض البحث املدلسة سهلت عملية 
اهلجوم  ذلك  منع  ألمكن  القرجاين  فرقة  هتاون  ولوال  بسوسة،  نزالً  استهدف  الذي  اإلرهايب  اهلجوم 
مدلسة...  حمارض  القضاء...  أمام  اإلرهابية  باردو  "عملية  عزيزة،  بن  إيامن  انظر:  خمططهم.  وإفشال 
خروقات... وإطارات أمنية متهمة"، الرشوق: https://bit.ly/2lT9i5r . كام أظهرت حتقيقات قضائية 
بريطانية يف هجوم سوسة الذي قتل فيه ثالثون بريطانيا، أن قوات األمن تعمدت الوصول متأخرة إىل 
مكان اهلجوم، وأن املهاجم سار ألكثر من كليومرتين وهو يطلق النار عشوائيًّا قبل أن تقتله قوات األمن. 
انظر: "حتقيق بريطاين: الرشطة التونسية تعمدت التأخر هبجوم سوسة"، اجلزيرة نت، 2017/01/17، 

موجود عىل الرابط:
 https://bit.ly/2m0Iu3q

"اإلرهاب يف تونس بني هشاشة الوضع الداخيل وتعقيدات الوضع اإلقليمي"، مركز  2  محزة املؤدب: 
كارنيغي للرشق األوسط، مقال بتاريخ 2015/3/23:

 https://bit.ly/2jZimVU
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قايد  الباجي  احلزب  مؤسس  قبل  من  مربجمًا  كان  ما  بقدر  الترشيعية  االنتخابات  نتيجة 
السبيس، وكان أمام قيادة احلزب اختيارات أخرى لتشكيل حكومة بدون مشاركة النهضة1.

كام تقدم احلزب املنشق )حزب مرشوع تونس( بمبادرة تدعو إىل تغيري ما بقي من حكومة 
االستحقاقات  وإنجاز  وطني،  حوار  بحكومة  الوطنّية"  الوحدة  "حكومة  املساّمة  الّشاهد 
تشتيت  عدم  يضمن  بام  االنتخايب  النظام  تغيري  بعد  القادمة  والربملانّية  املحلّية  االنتخابّية 

التمثيلّية اّلذي أضعف الّسلطتني الترشيعّية والتنفيذّية حالًيا2.

 واجلدير بالذكر أن هذا احلزب عرف منذ تأسيسه بارتباطه بدولة اإلمارات3، وسعيه 
إلرباك املشهد السيايس بعد انسالخه عن حزب نداء تونس وحوزه عىل كتلة برملانية داخل 
قرطاج"  "وثيقة  من  انسحابه  بعد  مؤخًرا  املعارضة  لتزعم  سعيه  إىل  إضافة  هذا  الربملان. 
املكونة حلكومة الوحدة الوطنية، ودعوته تشكيل حكومة كفاءات مستقلة من أجل تصحيح 
املسار االقتصادي والسيايس بالبالد، وهو ما حدا بالبعض من املتابعني للمشهد السيايس 
إىل التساؤل حول هذا الترصف، حيث كتب األستاذ عبد اللطيف احلنايش عىل صفحته يف 
"بعد أيام قليلة من انسحابه من ميثاق قرطاج يعلن السيد حمسن مرزوق  موقع فيسبوك: 

1  صالح الدين اجلوريش، "تقرير ورشة تقييم جتربة التحالف بني نداء تونس وحركة النهضة"، جنيف: 
مؤسسة قرطبة، 23 سبتمرب 2017. ص 5.

العزلة  حكومة  من  احلكومي:  والتغيري  تونس  مرشوع  حركة  يكتبون:  "سياسيون  التوايت،  مصطفى    2
الوطنية إىل حكومة احلوار الوطني"، 8 مايو/ 2017، صحيفة الرشوق:

  https://bit.ly/2lApDfh

3  جاء يف وثيقة نرشها موقع أرسار عربية أن حمسن مرزوق، مؤسس حزب مرشوع تونس، عىل عالقة 
حتاول  شبكة  يدير  الذي  تونس(  من  وهروبه  أمره  انكشاف  )قبل  احلسوين  اهلل  عبد  اإلمارايت  بالضابط 
"حزام برملاين يعمل لصالح اإلمارات يف تونس"، هبدف عزل  الربملان وخلق  التأثري يف عدد من أعضاء 
حركة النهضة وإخراجها من املشهد السيايس. كام أشارت الوثيقة إىل أن مرزوق عقد اجتامعات مستمرة 
فتح  حركة  يف  السابق  القيادي  دحالن،  حممد  زيارة  عن  حتدثت  إعالمية  مصادر  وكانت  احلسوين،  مع 
الفلسطينية ومستشار ويل عهد أبو ظبي حممد بن زايد، إىل تونس ولقائه رؤساء عدد من األحزاب كان 
هو من بينهم. انظر: "رئيس حزب تونيس مقرب من أبو ظبي يرغب يف تّزعم املعارضة"، موقع قناة العامل، 

:2018/1/22
  https://bit.ly/2k54YQe
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نية املرشوع تّزعم املعارضة، متجاوًزا بذلك املعارضة التقليدية التي برزت بعد انتخابات 
2014. فهل يملك املرشوع إمكانية القيام بذلك وحتقيق األهداف التي عجزت عن حتقيقها 

املعارضة بقيادة اجلبهة الشعبية؟"1. 

وعموًما أظهرت االنتخابات البلدية األخرية أن خطاب اإلقصاء واأليديولوجيا مل يعد 
ممكنًا يف تونس.

خامتة

اإلقليمية  األنظمة  من  العديد  هزت  قوية  رجة  مثلت  التونسية  الثورة  أن  شك  من  ما 
الديكتاتورية وكذلك بعض القوى الدولية التي ختشى عىل مصاحلها، األمر الذي جعلها 
عنف  استثامر  األدوات  هذه  أول  كان  داخلية،  بأدوات  ودولية  إقليمية  لضغوط  تتعرض 
وحتريضه  التونيس،  الشباب  واستقطاب  التيار  هذا  اخرتاق  عرب  اجلهادي  السلفي  التيار 
ومتويله وتوجيهه إلدخال تونس يف نفق احلرب األهلية وإجهاض مسارها االنتقايل نحو 
الديمقراطية، مثلام حصل يف باقي بلدان الربيع العريب. نجحت تونس يف جتنب ما وقعت 
أن  غري  األرضار،  بأخف  وخرجت   2011 ثورات  شهدت  التي  العربية  الدول  باقي  فيه 
تبقى  واخلارج  بالداخل  عالقاته  شبكات  وحرص  قائاًم،  مازال  العنيف  التيار  هذا  خطر 
عملية معقدة، ما حيتم عىل خمتلف الفاعلني السياسيني يف تونس إجياد اسرتاتيجية متكاملة 
تتناول البعد االقتصادي واالجتامعي والثقايف والدويل؛ للتعامل مع هذا التيار إىل جانب 
االسرتاتيجية األمنية. هذا إضافة إىل رضورة إخراج موضوع اإلرهاب والتعامل مع التيار 
السلفي اجلهادي من دائرة املزايدات السياسية وحتصيل مكاسب سياسية عىل حساب طرف 

سيايس إسالمي مل حيظ بقبول كبري من طرف جزء من النخبة وجزء من الشعب.

1  املرجع السابق.
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أبعاد التجربة السلفية وأدوار التنشئة السياسية 
يف املغرب بعد الربيع العريب

محمد فاوبار1

مقدمة

متيزت احلركة السلفية يف املغرب بكوهنا حركة ذات طابع عقائدي واجتامعي وسيايس 
تشكلت  فقد  املغريب،  للمجتمع  والدينية  والثقافية  احلضارية  الرتبة  يف  ومتجذر  موروث 
يف  ومتكنت  الديني،  احلقل  يف  سيادهتا  خالل  من  السياسة  ميدان  وجلت  هوياتية  كحركة 
سياق التسلسل التارخيي، نتيجة متسكها برتاث السلف، من حيازة السلطة بسبب اعتامدها 
اجلزيرة  يف  األمر  هو  كام  والدعوة  العصبية  بني  ومزاوجتها  السلفية،  األيديولوجية  عىل 
العربية، كام تم القضاء عىل دول باالرتكاز عىل نامذج فقهية وأيديولوجية ذات طابع سلفي، 
وكانت الفكرة السلفية مرتكًزا روحيًّا يف مواجهة االستعامر احلديث يف املغرب، لذلك تعد 
دراسة وظائف احلركة السلفية وحتوالهتا يف عالقتها باملجتمع من أهم الدراسات يف العلوم 

االجتامعية يف سياق تارخيي ممتد إىل الفرتة الراهنة. 

هتدف هذه الدراسة إىل بحث التغريات الطارئة عىل تيارات ومكونات احلركة السلفية 
احلركة  فاعلية  بربوز  وذلك  السيايس،  احلقل  عىل  طرأت  التي  التحوالت  نتيجة  باملغرب 

1  أستاذ علم االجتامع، جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل، فاس-املغرب.
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االجتامعية الشبابية الداعية إىل إرساء جمتمع العدالة والكرامة واملواطنة، وما أفرزه التدافع 
املجال  وميالد   ،2011 حكومة  وتشكيل  الدستور  مستوى  عىل  تعديالت  من  السيايس 
العمومي الدينامي املطالب باحلرية والديمقراطية. يف هذا اإلطار، تقوم فرضية الدراسة عىل 
أن احلراك الديمقراطي لسنة 2011 والطبيعة التسلطية للدولة يشكالن عاملني أساسيني 
السياسية،  وتوجهاهتا  أيديولوجيتها  مراجعة  نحو  املغربية  السلفية  احلركة  دفع  يف  أسهام 

خاصة التيار اجلهادي، نحو قبول االندماج السيايس.

هكذا تكون العلوم االجتامعية أمام خمترب ميداين لفحص خطاب وسلوك الفاعلني يف 
احلركة السلفية؛ هبدف كشف الديناميات والتغريات التي اخرتقت نظام اخلطاب واملامرسة 
السلفية، ذلك أن احلركة السلفية ما فتئت تظهر عرب صريورة التاريخ نوًعا من املامنعة إزاء 
وتعلن  احلداثة.  عرص  يف  خصوًصا  والدينية  واالجتامعية  واالقتصادية  الفكرية  التغريات 
عقيدة  والعمل  اخلالص  التوحيد  عىل  القائمة  السلف  بعقيدة  العريب  املجتمع  يف  متسكها 
السلف  تأويل  عىل  بناء  االجتامعية  والروابط  التدين  وترسيخ  والسنة،  بالقرآن  وأحكاًما 
للنصوص واالنضباط للترشيعات النامجة عن ذلك. ومن ثّم، فام جيمع التيارات السلفية 
واالجتامعية  التارخيية  التغريات  شأن  من  االنتقاص  هو  خصوًصا،  املغرب  ويف  عموًما، 

احلالية أمام قوة تراث السلف الذي يعد مرجًعا ثابًتا لتنظيم الدولة واملجتمع. 

ويظل السؤال الرئيس مرّكًزا حول نمط العالقة التي كونتها احلركة السلفية املعارصة، 
خاصة املغربية منها، عىل املستويات األيديولوجية والسلوكية والسياسية إزاء حتدي التغريات 
التي أفرزها الربيع العريب، خاصة ما يتعلق باملراجعات األيديولوجية والسياسية والثقافية 
التي قامت هبا بعض مكونات احلركة السلفية إزاء قضايا اإلصالح السيايس، وقبول اإلطار 
دور  ما  ثم  الفكري.  االختالف  مبدأ  وفق  والعمل  السلفية،  املامرسة  لتدبري  الديمقراطي 
الرتبية والتنشئة يف تكوين ناشئة سلفية؟ وما توجهات الرتبية السلفية التي تدفع يف اجتاه 
االنفتاح السيايس للسلفيني؟ وكيف ينظر إىل مكانة املرأة وانخراطها السيايس واالجتامعي 
تطورت  القضايا، وهل  مع هذه  السلفية  احلركة  تيارات  تعاطي  وكيفية  املواطنة،  وقضايا 
واجتهدت يف التفكري الديني والدليل الرشعي ؟ وما منظورها للتغيري؟ هل هو اإلصالح 
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السيايس والرتبوي أم الثورة عىل احلاكم يف سياق جمربات وتداعيات الربيع العريب؟ وعليه، 
فام نتوخاه يف هذه الدراسة هو بحث واستقصاء نمط العالقة التي كونتها التيارات الثالثة 
للحركة السلفية املغربية جتاه القضايا املشار إليها أعاله؛ وهي السلفية التقليدية والسلفية 
والرتبية  بالتنشئة  ُتعنى من جهة  التيارات  أن هذه  منطلق  اجلهادية، من  والسلفية  احلركية 
وتعي دورها الفاعل يف إطار تكوين الفرد املسلم، ومن جهة أخرى نجدها تريس تصورات 
وممارسات خمتلفة إزاء القضايا املجتمعية الكربى، ويتعني عىل البحث العلمي أن يدرس 
الفاعلني  تفكري  يف  تتجىل  كام  واالجتامعية  والدينية  التارخيية  وعوامله  االختالف  منطق 
واسرتاتيجياهتم، ومفاعيل التفكري السلفي عىل جمريات التغيري وكوابحه من موقع احلركة 

السلفية، وفاعلية احلراك الديمقراطي عىل املامرسة السلفية.

مكونات األيديولوجيا السلفية

توجد  كام  العربية،  البلدان  خمتلف  يف  السلفية  التيارات  بني  مشرتكة  قواسم  ثمة 
خصوصيات لكل منها ترتبط بنوع العالقة الثقافية والدينية واالجتامعية التي كونتها هذه 
احلركات مع جمتمعاهتا، فام جيمع احلركات السلفية هو التسليم بمرجعية السلف الصالح؛ 
وهم الصحابة والتابعون، أي األجيال األوىل لإلسالم يف عرصه الذهبي . ومن ثم، فالسلفية 
تيار ديني متمسك بالعودة إىل الصفاء الديني والنقاء الروحي كام تشكل خالل القرن السابع 
التي  "املنحرفة"  والتأويالت  التفاسري  كل  من  التخلص  وجب  لذلك  ونتيجة  امليالدي1، 
اكتمل  الذي  األصيل  الدين  إىل  العودة  هبدف  وذلك  اإلسالمي؛  الدين  تاريخ  يف  سادت 

داخل القرآن الكريم والسنة النبوية2.

املحافظ خالل  احلنبيل  تأسيس مذهبه  قد عمل عىل  بن حنبل  اإلمام أمحد  أن  ومعلوم 
القرن الثالث اهلجري. وبعدها بأربعة قرون دعا ابن تيمية إىل العودة إىل السلف الصالح 

 1  De Gendt, Pascal, 2013, les pays du Maghreb face au salafisme ,Sirea,ashl, Bruxelles.
www.sireas.be/publications/analyse2013/2013 02

2  Ibid.
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املغول  بغزو  اتسمت  تارخيية  ظرفية  يف  واألخالقي  والديني  العقدي  بإرثهم  والتمسك 
والتتار للعاصمة بغداد. ويف القرن الثاين عرش اهلجري سيعيد اإلمام احلنبيل حممد بن عبد 
الوهاب إرساء العقيدة السلفية؛ وذلك بنهج قراءة حرفية ظاهرية للقرآن والسنة والرشيعة 

اإلسالمية. ومن ثّم أضحت الوهابية منذئذ التيار الرئيس املعرب عن السلفية1. 

"العصور األوىل من اإلسالم بفرض أهنا متثل الوجه الناصع  ويقصد بالسلف عموًما 
باعتبارها  السلفية  ينظر إىل  الدين وترشيعاته وتطبيقاته"2، كام  والصحيح من فهم أحكام 
"حركة إصالحية تسعى للخروج من حالة الركود اإلسالمي والعمل عىل استعادة صور 
اإلسالم النقية وتطهريه من املامرسات التي علقت به تارخييًّا من البدع والعوائد والرشك 
واإلحاطة  السلفية  معنى  حتديد  أن  املالحظ  ومن  األصيلة"3.  اإلسالمية  القيم  وترسيخ 
الصوفية. كام  يتطلب متييزها عن احلركات اإلسالمية اإلخوانية وغريها كاحلركة  هبويتها 
املعاين  عىل  يشدد  اجلهادي  فالتيار  وانقسامات؛  تعارضات  السلفية  احلركة  داخل  توجد 
العلمي  السلفي  التيار  ينعت  فيام  العقيدة والرشيعة،  تأويل قضايا  والتكفريية يف  اجلهادية 
املحافظ هنج التيار السابق باخلوارج، ويستبعد النزوع اجلهادي ويستنكر حماربة أويل األمر، 

ويرفض السياسة تفكرًيا وممارسة.

وعموًما، تكمن القواسم املشرتكة بني السلفيني بمختلف البلدان العربية يف اخلصائص 
التالية:

-إيالء اجلانب العقائدي أمهية قصوى من منطلق متثيل أهل السنة واجلامعة.

-االلتزام بالرؤية العقائدية امليتافيزيقية.

ا يف خطاهبم الديني. - اإليامن بقضية التوحيد إيامًنا مركزيًّ

 1  Ibid.

2  حممد أبو رمان، السلفيون والربيع العريب: سؤال الدين والديمقراطية يف السياسة العربية )بريوت: مركز 
دراسات الوحدة العربية، 2013(، ص47.

3  املرجع نفسه، ص 48.
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-اعتامد مفهوم االّتباع ال االبتداع، واالقتصار عىل فهم الصحابة األوائل يف تلقي أمور الدين.

بالسلف  واالقتداء  أساسيني  كمرجعيني  والسنة  القرآن  أي  العقل،  عىل  النص  تقديم   -
الصالح1.

السلفية والتنشئة العمودية

تعد أساليب التنشئة التي يامرسها السلفيون من أهم آلياهتم لتكوين الدعاة واألتباع عىل 
أي  واأليديولوجي،  الديني  الطابع  ترسيخ  بموجبه  يتم  تربوي  أيديولوجي  تطبيع  أساس 
اخلطاطات اإلدراكية والعملية، هبدف متييزهم عن أشكال التدين املجتمعي واإلعالء من 
شأن التدين السلفي لدهيم. وكذلك إعدادهم قصد أداء أدوار تربوية دينية واجتامعية يف أفق 
املعهودة  الدينية واألخالقية  بالرصامة  تتميز  التي  السلفية،  العقيدة  منتظم وفق  بناء جمتمع 
لدى السلفيني. ومن مرتكزات األيديولوجيا الرتبوية للسلفيني، وبصورة أخرى تنشئتهم 
اإليديوسياسية، نجد مفهومي الرتبية والتصفية؛ حيث ُيقصد بالرتبية االقتصار عىل السجل 
السلفي يف القيم والنامذج السلوكية واألخالقية للسلف الصالح وعدم االنفتاح عىل مواد 
ومفاعيل  آثار  من  األتباع  تنشئة  بتخليص  تتعلق  فهي  التصفية  أما  دينية،  أو  ثقافية  أخرى 
التدين الشعبي والتأثريات اخلارجية لصالح الرتكيز عىل املقاصد السلفية التي سار عىل هنجها 
السلف الصالح، "أي إنه وجب عىل أهل العلم أن يتولوا تربية النشء املسلم اجلديد يف ضوء 

ما ثبت يف الكتاب والسنة، فال جيوز أن ندع الناس عىل ما توارثوه من مفاهيم وأخطاء"2.

من  أقوى  بشكل  الرتبوي  السلفي  للخطاب  حمرًكا  يظل  اهلوية  هاجس  أن  ويبدو 
السلفي  التدين  مراجعة  أو  التقني،  التقدم  أو  كالنهضة  حضاري،  أو  ثقايف  هاجس  أي 
واإلسالمي، وكأن ثابت اهلوية عند السلفيني يشكل مصدًرا لبلوغ االرتقاء االجتامعي، 
"الرتبية  عىل  رمان،  أبو  يرى  كام  يشدد،  خطاب  فهو  احلضاريني،  والتميز  واالستقالل 

1  السابق، ص 52 و53.
2  نفسه، ص 72.
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داخليًّا  املنحرفة  بالرتبية  وال  الكافرة،  الغربية  بالرتبية  تتأثر  ال  حتى  األظفار  نعومة  منذ 
بفعل الفرق واملذاهب اإلسالمية التي تصنف يف خانة الفرق اهلالكة )..( وتعليم الناس 
اإلسالم"1. ومن ثم يتمظهر الفعل الرتبوي السلفي وكأنه فعل انغالقي يتموضع ضمن 
رؤية أرثوذكسية تأويلية تراثية، وهو ال يعري االهتامم لعامل الزمان كإطار وحمتوى وتأثريه 
يف عالقة الناس بالدين والتغريات التي تكتنف هذه العالقة. ونتيجة إنكار فاعلية الزمان 
يتجه اخلطاب السلفي نحو نحت موقف إيامين رافض ومتحفظ عىل احلداثة الغربية، معترًبا 
املبارش إىل تراث السلف، ووضع كل الرتاث اخلارج عن  أن األصالة تكمن يف الرجوع 
ا، ثم إقامة اجلامعة امللتزمة  ا وتربويًّ السلف بني قوسني، يف أفق "إصالح األفراد علميًّا وفكريًّ
العمل  يستبعد  اجتامعي  تغيري  إىل  وصواًل  وأحكامه  وعقائده  لإلسالم  الصحيح  بالفهم 

السيايس بالرتكيز عىل العمل الدعوي والرتبوي واالجتامعي"2.

تكوين  أساس  فهي  السلفية؛  األيديولوجية  مرتكز  يعدان  والدعوة  الرتبية  أن  ويظهر 
املعتمد  الرتبوي  التوجه  الدينية والسياسية يف املجتمع وفق  بأدواره  ليقوم  الشاب  الداعية 
لدى التيار السلفي، فالتنشئة لدى التيار املحافظ غري املسيس ترمي إىل تكوين التابع تكوينًا 
نموذجيًّا وأخالقيًّا "طهرانيًّا" يدافع عن نموذجه السلفي يف املجتمع باعتباره جيسد الدين 
الفعال النقياد اجلامعة  الطريق  لينقاد إىل اإلسالم هو  الفرد  احلقيقي، من منطلق أن تغيري 

بحكم تأثري الفرد املنّشأ بفعالية فيها.

مُتارس التنشئة السلفية بطريقة عمودية من الشيخ إىل التابع املتلقي، فهي تقوم عىل طريقة 
الدعوة  يتم بطريقة  السلفية  التقليدية والرتسيخية؛ بمعنى أن تلقني األيديولوجية  التلقني 
"وهي عند احلركات السلفية عمل نضايل وسيلته األساسية الوعظ الديني البعيد كل البعد 
عن اإلعداد والتأهيل السياسيني، وهو عمل دائم ومستمر"3. وينص الباحث عبد احلكيم 

1  املرجع نفسه، ص73 و74.
2  املرجع السابق، ص80.

3  عبد احلكيم أبو اللوز، احلركات السلفية يف املغرب، بحث أنثروبولوجي سوسيولوجي )بريوت: مركز 
دراسات الوحدة العربية، 2013(، ص161.
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أبو اللوز عىل أن التلقني السلفي يتسم بصعوبته وصالبته وبطابعه النضايل لكونه يقوم عىل 

الوعظ الديني واألخالقي، ويرى كذلك أن التلقني السلفي يرتكز حول عنرصين أساسيني: 

مها الدروس الدينية والتامهي1. 

فعىل صعيد الدروس يتحقق التلقني عن طريق التبليغ املعريف والديني للدروس بالفصل 

بني اجلنسني، وهو ما يتطلب احلفظ من لدن املتلقي، وتتسلسل عملية التلقني املذهبي عرب 

ثالث مراحل أساسية: مرحلة اإلنتاج، ومرحلة الرتسيخ، ومرحلة إعادة اإلنتاج، بمعنى 

أن الفعل البيداغوجي السلفي ينقاد نحو التلقني املبارش2، وهو التلقني البنكي حسب بولو 

فرير؛ واملقصود به شحن املتلقي باملعارف والقيم بغاية ختزينها يف ذاكرته بدون إخضاعها 

لعمل العقل. ومن ثّم يتمكن املتلقي وفق طريقة التلقني من تبني الدعوة السلفية وضبط 

مراميها وإشاراهتا ورموزها. يشهد عىل ذلك ما تقوم به مجعية الدعوة إىل القرآن والسنة، 

عىل سبيل املثال، التي يرتأسها الشيخ حممد املغراوي بتكريس هذا النمط من التلقني املذهبي 

الذي يسند إىل الشيخ املعلم سلطة شبه مطلقة عىل املتلقي عىل الصعيدين املعريف والرتبوي3. 

ويرتكز مضمون التلقني حول املحاور التالية:

-خدمة القرآن الكريم وتعميمه يف كل صفوف األمة.

- ربط األمة بكتاب اهلل وسنة رسوله.

القرآن جموًدا ومرتاًل، وحماربة كل ما  - الرجوع باألمة إىل عهد السلف الصالح يف قراءة 

خيالف ذلك.

- العناية بمتون التجويد بالطريق الرتبوي املتسلسل.

1  املرجع نفسه، ص162.
2  املرجع نفسه، ص163. 
3  املرجع نفسه، ص164. 
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- العناية بحلقات القرآن وتفوجيها عىل األعامر، وقيام األتباع بعملية احلفظ التي تستغرق 
كل أوقاهتم، واستبطاهنم ألساسيات املذهب السلفي.

- حفظ كتاب األصول الثالثة ملحمد بن عبد الوهاب1.

هكذا تتعلق التنشئة السلفية بالنصية، بمعنى التعامل املبارش مع النص القرآين والتمكن 
من تقنيات عرضه وتلقينه، ثم استدخال نص أيديولوجي ملؤسس السلفية حممد بن عبد 
الوهاب. كام ترتبط التنشئة السلفية أيًضا بالتامهي؛ ويعني ذلك التعلق الشخيص للمتلقي 
بالشيخ من منطلق مركزية الشيخ يف حياة املتلقي التعليمية والدينية، فهو أنموذجه الرتبوي 
ومصدر مجيع معارفه وسامت شخصيته السلوكية والرمزية واهلندامية، وهي من ثّم تنشئة 
صارمة ذات طابع تكراري ومجاعي دائم من أجل الرتسيخ العميق للمبادئ والقيم لدى 
ترسيخ  وهو  األتباع،  لكل  املشرتك  األيديولوجي  النمط  نفس  تلقني  أي  باجلمع،  املتلقي 
خمتلط بنزعة هجومية يقوم هبا األتباع بتوجيه من الشيخ، إذ ينشأ التابع عىل مهامجة البدعيني، 
كام أن تلقني األيديولوجيا السلفية يتم عرب التحذير من الشبهات والبدع واألخطاء العقائدية 
اإلسالمية  التيارات  وأيديولوجيات  مبادئ  مواجهة  عىل  عالوة  هذا  هبا2.  القائمني  ومن 
والصوفية. وهي ممارسة تعكس نزوًعا طائفيًّا منغلًقا إذ "ال يتحقق التامهي عند املجموعات 
 )...( أخرى.  بسلوكيات  بل  الدينية،  للطقوس  واملوحد  اجلامعي  األداء  بمجرد  السلفية 
اللحية وارتداء  الطيبة وإطالق  )الرائحة  باطنًا"3.  أو  بالسنة ظاهًرا  التمسك  احلرص عىل 

املالبس التقليدية، طقوس مرور تشهد عىل التغيري احلاصل عند امللتحقني(.

للفرد  فيبقى  أخالقي،  معريف  مستوى  عىل  فقط  السلفية  التنشئوية  املامرسة  تتحدد  ال 
التمظهر يف  الترصف والرغبات وطريقة  الفردية، أي طرق  اختيار هويته  بعد ذلك حرية 
املجتمع ونوع االرتباط به، وإنام تذهب التنشئة السلفية أبعد من ذلك بمحاولة فصل التابع، 

1  أبو اللوز، املرجع السابق، ص 162، 165، 169. 
2  املرجع نفسه، ص87.

3  املرجع نفسه، ص194.
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ذكًرا كان أو أنثى، عن املجتمع بالعمل عىل رسم معامل شخصيته املظهرية والداخلية؛ أي 
عىل مستوى التهيئة اجلسدية )اللباس وإطالق اللحية، والنقاب اخلاص باملرأة الذي خيفي 
معامل الوجه(، التي تظهر انخراط التابع يف املذهبية السلفية بام يؤدي إىل خلق طائفة دينية 

واجتامعية هلا مميزاهتا اخلاصة.

الفاعل السلفي والربيع العريب

حصلت  التي  واالنتفاضات  االحتجاجية  احلركات  مجلة  بكونه  العريب  الربيع  اتسم 
ابتداء من ربيع 2011 بمختلف البلدان العربية بإيقاعات خمتلفة، وأدت إىل إسقاط أنظمة، 
كام هو األمر يف تونس وليبيا ومرص، وإىل ثورات وحروب أهلية، كام يف سوريا واليمن. 
وأدت كذلك إىل تعديالت يف الدساتري ويف بعض رشوط احلكم، كام هو األمر يف موريتانيا 
واملغرب. وال شك أن آثار التغيري قد مست بلدان اخلليج كذلك يف سياق شهد تدخالت 
خارجية للغرب ملحاولة رسم وتوجيه مسارات التغريات السياسية يف البلدان العربية. وقد 
اختذت  التي  العربية  واالنتفاضات  االحتجاجية  للحركات  حمرًكا  العريب  الشباب  شكل 
طابًعا مدنيًّا وديمقراطيًّا، لكن سريورة هذه احلركات يف الزمان واملكان قد فرض تدخل 
اختربت  وغريها،  وماركسية  إسالمية  التوجهات،  خمتلفة  وأيديولوجية  سياسية  تنظيامت 
املجال االجتامعي. ومن ضمن  أيديولوجيتها يف  قبول  املجتمع ومدى  السياسية يف  قوهتا 
هذه احلركات نجد احلركة السلفية التي "خضعت لتحوالت يف دورها السيايس األمر الذي 
ينعكس عىل خطاهبا وحضورها يف املشهد السيايس يف املرحلة القادمة"1. ذلك أن احلركة 
السلفية يف تفاعلها مع احلراك العريب، أو يف حماولة بعضها استغالله لصاحلها، قد وجدت 
نفسها بني اجتاهني: إما االنخراط يف احلراك واملشاركة السياسية فيه، مع ما سيرتتب عن 
ذلك من نتائج، وإما رفض املشاركة واالستمرار يف إدانة الديمقراطية واعتبارها معارضة 
تيارات منها  بقبول  السلفية؛ وذلك  انقسام داخل احلركة  للرشيعة. ونتيجة لذلك حصل 
التحوالت  االنتخابات واالستفادة من  للمشاركة يف  بتأسيس أحزاب  السياسية  املشاركة 

1  حممد أبو رمان، السلفيون والربيع العريب، مرجع سابق، ص38.
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سنة  الثورة  إبان  املرصية  السلفية  احلركة  مكونات  بعض  يف  حصل  مثلام  الديمقراطية، 

حتديد  املهم  ومن  والتنمية1.  والبناء  واألصالة،  النور،  أحزاب  مثل  بعدها،  وما   2011

تركيب مكونات احلركة السلفية يف البلدان العربية؛ فهي تنقسم إىل تيارين رئيسني: األول 

هو التيار العلمي املحافظ الذي يعرتض عىل ممارسة السياسة ويتميز بكونه ذا طابع طائفي2 

غري مهيكل يف تنظيم بريوقراطي، أما التيار الثاين فهو تيار معارض يكّفر الدولة واملجتمع 

ويعتمد العنف لتحقيق متخيله اإلسالمي.

السلفية املغربية: حمطات ورموز

 يف املغرب حتديًدا، يعترب حممد تقي الدين بن عبد القادر اهلاليل احلسني جمدد الدعوة 

السلفية باملغرب، وقد سار عىل هنجه كثري من طلبته ومريديه. ويعد الشيخ حممد بن عبد 

بطابعها  املتميزة  احلركة  هذه  املغربية3،  السلفية  احلركة  دعاة  أبرز  أحد  املغراوي  الرمحن 

املحافظ بأفق وهايب سعودي. وقد تم فتح أول دار للقرآن الكريم بمراكش سنة 1972، 

كام تأسست مجعية الدعوة إىل القرآن والسنة سنة 1979 بمدينة مراكش4، وقد تفرعت عنها 

عرشات املدارس القرآنية بعدة مدن مغربية، وبعد وفاة الشيخ تقي الدين اهلاليل سنة 1987 

انتقلت املشيخة الوهابية املغربية إىل الشيخ املغراوي.

1  املرجع نفسه، ص20.
 Jean, Nicolas Bitter et Owen Frazer, Promouvoir la participation politique salafiste. Policy
Perspectives. ICSS, Zurich, Vol 4/5, Mai2016.

2  عبد احلكيم أبو اللوز، احلركات السلفية باملغرب، مرجع سابق، ص11.
3  عبد اللطيف احلنايش، "التيارات السلفية املدرسية يف املغرب العريب"، يف احلركات اإلسالمية يف الوطن 

العريب، إرشاف: عبد الغني عامد )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2013(، 1052/1.
4  نفسه.
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شكلت احلركة االحتجاجية لعرشين فرباير سنة 2011 فرصة تارخيية بالنسبة إىل احلركة 
السلفية باملغرب؛ إذ أسهمت يف تطبيع هذه احلركة يف املجتمع1؛ بمعنى أهنا أصبحت مرئية 
يف املجال االجتامعي بعد أن كانت معزولة يف املدارس القرآنية واملساجد بفعل استفادهتا من 
مناخ احلرية الذي انتزعته احلركة االحتجاجية الشبابية. ويف مقابل التوجه السلفي املحافظ 
برز توجه سلفي معارض للسلفية السالفة الذكر وللنظام السيايس من منطلق نزع رشعيته 
الدينية، وقد دافع عن هذا التوجه بعض الفاعلني يف هذا التيار منهم حممد الفزازي، وحسن 
الكتاين، وعبد الوهاب رفيقي وعمر احلدويش، وهؤالء سبق هلم أن أطروا الشباب التابع 
هلم عىل أنشطة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف املجتمع قبل سنة 2003، وكانوا قد 
أشادوا بالفكر اجلهادي لتنظيم القاعدة وتعرضوا لالعتقال نتيجة األحداث اإلرهابية لسنة 

2003 بالدار البيضاء. 

شهدت أواخر سنة 2011 ظهور حركة سلفية مغربية عرب أدوات التواصل االجتامعي 
)فيسبوك( أطلق عليها أصحاهبا تسمية "احلركة السلفية املغربية من أجل اإلصالح". وقد 
أصدرت احلركة سنة 2012 أرضية مذهبية تتضمن هدف "تغيري هنضوي يف املغرب عن 
طريق تصحيح العمل السيايس واالقتصادي واالجتامعي لألمة املغربية من خالل التمسك 
بالثوابت الرشعية واملقومات الوطنية التي حث عليها اإلسالم"2. وينص هذا التيار اجلديد 
عىل أن الغاية األساسية التي يصبو إليها هي حث الدعاة عىل النهوض بمسؤوليتهم جتاه 
تنهج  أهنا حركة سلمية وسطية ال  تعلن  السياسية، كام  اللعبة  املشاركة يف  املجتمع وليس 
العنف أو التطرف كأفق للتغيري أو لإلصالح. وبموازاة ذلك أعلن الشيخ حممد الفزازي 
عن تأسيس حزب سيايس أطلق عليه اسم "حزب العلم والعمل" وهو حزب هبوية إسالمية 

غري سلفية.

 1  Mesa Beatriz, 2013, L‘institutionnalisation du salafisme Marocain .Le mouvement 20
Fevrier a dévoilé un fait inédit.AFKAR,Idées.www.remed.org/observators/ …/afkar38

2  عبد اللطيف احلنايش، "التيارات السلفية املدرسية يف املغرب العريب"، مرجع سابق، ص1079.      
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أدت أحداث مايو العنيفة سنة 2003 إىل إقدام السلطات عىل حتجيم احلركة السلفية 
تيار  رموز  واعتقال  املحافظ،  العلمي  السلفي  للتيار  التابعة  القرآنية  املدارس  بإغالق 
املعارضة السلفية للنظام احلاكم، وحماكمتهم بأشد األحكام السجنية، وكان من إفرازات 
واإلقصاء  بالغبن  شعورهم  السلفيني  الفاعلني  من  العديد  إىل  بالنسبة  االعتقال  سنوات 
التفاوت  وجود  -رغم  املتهورة  السياسية  بمامرستهم  لدهيم  الوعي  وحصول  والظلم، 
مراجعة  عىل  أقدموا  لذلك  القضايا-  من  العديد  إزاء  السلفية  املجموعات  بني  السيايس 
تصوراهتم األيديولوجية وتوجهاهتم السياسية منذ سنة 2010، وهي تلك األفكار الداعية 
إىل التكفري والتبديع والعنف إزاء معارضتهم للنظام احلاكم، والدعوة إىل تطبيق الرشيعة 
بالغلبة والعنف. ومن أهم الداعني إىل املراجعة نجد الداعية عبد الوهاب رفيقي املكنى بأيب 
حفص الذي قام بصياغة رسالة "أنصفونا " ورسالة موجهة "إىل شباب األمة"، يرشح فيهام 
أسباب قيامه باملراجعة السياسية واأليديولوجية، والفائدة املرجوة منها بالنسبة إىل احلركة 
مع  التفاعل  وبقبول  الفكرية،  بالنسبية  علني  إقرار  ذلك  ويف  واملجتمع،  والدولة  السلفية 
الدولة والتيارات املعارضة وحقها يف الوجود، وهي أولويات الفعل الديمقراطي الداعي 

إىل حماربة التطرف يف صفوف الشباب.

نحو  السلفيني  الفاعلني  من  العديد  دفع  يف  أسايس  عامل  الديمقراطي  للحراك  كان 
االنخراط يف املسلسل اإلصالحي للبالد، والتخيل بالنتيجة عن النهج اجلهادي، فيام ظلت 
التي  وهي  والتكفريية،  العنيفة  وتوجهاهتا  بمبادئها  متمسكة  أخرى  جهادية  جمموعات 
تتعرض للمتابعة واملراقبة والقبض عىل عنارصها وتفكيك خالياها الرسية املسلحة. لذلك 
الذايت  السرية  خطاب  عىل  السوسيولوجية  السرية  منهجية  تطبيق  بمكان  األمهية  من  نرى 
للفاعل السلفي عبد الوهاب رفيقي )أيب حفص( كنموذج من الفاعلني السلفيني املراجعني.

منهج السرية سوسيولوجيا

يقع التمييز يف علم االجتامع بني مقاربة السرية وبني منهج السرية. يف املقاربة السريية 
يتم تلمس أدوات تقنية متعددة إلبراز ما هو اجتامعي انطالًقا من تفاعل الفرد مع اجلامعة، 
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بينام يف احلالة الثانية يتم كشف التقاطعات االجتامعية من خالل الفعل الفردي الذي هو 

فعل اجتامعي، ومن ثم مل يعد علم االجتامع املعارص يركز عىل الظاهرة االجتامعية يف اجلامعة 

وإنام يف الفرد كذلك. 

يعتمد منهج السرية يف علم االجتامع لكشف سريورة الفعل االجتامعي الذي يامرسه 

واملهنة،  النوع،  متغريات  بتوظيف  وذلك  الفعل؛  هذا  هبا  يتكون  التي  والكيفيات  الفرد 

والسن، والدين، واملستوى التعليمي، واملستوى االجتامعي-االقتصادي، وكوهنا متغريات 

تتداخل لصناعة الفعل االجتامعي الفردي وسريورته عرب الزمان، ويف هذا األساس حيصل 

التداخل بني الشخيص واالجتامعي من خالل استنطاق حكايات احلياة واملقابالت السريية 

لتبيان ترسبات جتارب الفرد واستعداداته الذاتية والتفاعلية1.

السياسية  السلفيني  الفاعلني  حتوالت  حتليل  يف  يساعد  السريي  املنهج  هذا  أن  ويظهر 

واأليديولوجية؛ وذلك بدراسة وتتبع سرية حياهتم ووصف منعطفاهتا احلاسمة من منطلق 

أن معطيات املايض تفرس احلارض، ودور األطر التنشيئية التي تربى يف إطارها الفرد، وطرق 

التفكري التي تكونت داخل هذه األطر الفاعلة2، بشكل يدفع الفرد إىل إعطاء مسحة شخصية 

عىل عالقته بالعامل وإبراز كيف يستبطن الفرد ما هو اجتامعي. ومن ثّم فالتجارب واملعاين 

املتصلة هبا التي جيتازها الفرد ليست متجانسة بالرضورة فهي آنية ومتتابعة عمودية وأفقية.

الفاعل  لسرية  السوسيولوجية  األبعاد  يف  البحث  سيتم  السريي  املنهجي  الصعيد  عىل 

السلفي، وهو فاعل سيايس، بالرتكيز عىل منطوق خطاب السرية الرسدي الذي ينتجه هذا 

الفاعل باعتامد الشهادات والرواية الذاتية، وعىل وثائق مكتوبة وأرشيفية كذلك، ويكمن 

لذاته،  منظوره  وفق  احلاسمة  ومراحلها  الشخص  حياة  بناء  إعادة  يف  األسايس  اهلدف 

1  Giraud Frédérique et autres , 2014, Principes enjeux et usages de la méthode biogra-
phique en sociologie .Revue Interrogations n 17, p,2.

2  Ibid. p.3.
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وصياغة متثالته الثقافية واالجتامعية، وطبيعة احلبكة الرسدية التي يتم نسجها كام ينص عىل 
ذلك الفيلسوف بول ريكور1.

أتاحت عملية املراجعة السياسية واأليديولوجية التي أقدم عليها بعض الفاعلني السلفيني، 
نتيجة الوضعية اجلديدة التي أفرزهتا عملية اعتقاهلم الطويلة، تقديم خطابات صحفية تتخذ 
معامل سري ذاتية؛ سواء لفائدة الصحف أو استجابة لطلبات املواقع اإللكرتونية، ومن بني 
هذه اخلطابات نجد تلك املتعلقة بخطاب الفاعل السلفي عبد الوهاب رفيقي. ورفيقي هو 
فاعل سيايس يتسم خطابه السريي بميزات سياسية ورمزية، منها -عىل وجه اخلصوص- أن 
هوية الفاعل السيايس تتمظهر دائاًم بامليل إىل إعالن سريته السياسية للمجتمع. وقد تعرض 
لالعتقال نتيجة اختياراته السلفية املعارضة واحلكم عليه بالسجن ثالثني سنة نافذة. فكيف 
انتقل عبد الوهاب رفيقي، عرب مراحل سريية حياتية، من مرحلة النشأة أو التنشئة والطفولة 
إىل مرحلة النضج السيايس والفعل املعارض، ومن ثّم أزمة االعتقال، وأخرًيا االنعطاف 
السيايس ومسألة الرتاجع عن النهج السابق وإعالن "املراجعة والتوافق"؟ وحتوله من كونه 
ا متعلاًم إىل شيخ سلفي مناضل ومعارض، وانعطاف سريورته معتقاًل سياسيًّا ثم حتوله  شابًّ

يف األخري إىل فاعل إصالحي يميل إىل االنفتاح والتعقل بعد اإلفراج عنه؟

التنشئة والطفولة: حنو تربية سلفية عصيبة

تلقى عبد الوهاب رفيقي تنشئة روحية سلفية صارمة يف إطار وسط عائيل سادت فيه 
التقليدية  العائلة  عليه  تقوم  الذي  املرتكز  -وهو  األب  كان  حيث  السلفية،  الرتبية  معامل 
-سلفيًّا متشدًدا وحمافًظا2. إذ كان الوالد متأثًرا برموز السلفية خاصة أعالم السلفية الوهابية 
السلفية  باأليديولوجية  القوي  للتعلق  أداء شعرية احلج فرصة مهمة  السعودية. وقد كان 

املتحدة،  اجلديد  الكتاب  دار  )بريوت:  زينايت  جورج  ترمجة  النسيان،  التاريخ،  الذاكرة،  ريكور،  بول    1
2009(. ص143. 

2  Abou Hafs , 2017, "Entretien sans langue de bois …" https://www.medias24. Com/MA-
ROC/…/ 172590_ Abou  hafs sans langue de…visité le 20 Aout 2018.
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نتيجة تقوية ارتباطه بعالقات واسعة مع شيوخ السلفية، خاصة تقي الدين اهلاليل )حيث 
كان ممرضه اخلاص( والشيخ زحل1. لذلك كانت تنشئة الطفل والشاب عبد الوهاب تنشئة 
سياسية دينية سلفية وحمافظة. ويرى عبد الوهاب رفيقي أن نمط تفكريه وممارسته العقدية 
واأليديولوجية وخصائص شخصيته هي نتاج الوسط العائيل الذي نشأ فيه2، وهو الوسط 
الذي تكرس فيه هنج السلفية تربية وهوية، إىل درجة أن الوالد بعث ابنه إىل السعودية قصد 
استدخال فعال للعقيدة السلفية، كام أنه حرض مع والده ثالث خطب للشيخ عبد احلميد 

كشك يف مرص.

ويشري صاحب السرية إىل والده الذي كان حريًصا عىل أن يكون ابنه قادًرا عىل حفظ 
القرآن بالطريقة التقليدية، ويف سياق نموه الفكري والديني كان الشاب عبد الوهاب متعلًقا 
برموز احلركة اإلسالمية باملغرب بفعل جاذبية اخلطب الدينية والسياسية التي كان يقوم هبا 
هؤالء، لكن املنعطف الرئيس متثل يف التحاق الشاب عبد الوهاب رفيقي بأبيه يف أفغانستان 
تنامي  سياق  يف  اجلهادية،  األيديولوجيا  مقومات  الكتساب  ربيًعا   15 يتجاوز  ال  وعمره 

التيار اجلهادي يف مواجهة االحتاد السوفيتي3.

مرحلة النضج السياسي وأزمة االعتقال

يعلن عبد الوهاب رفيقي أن الرتبية اجلهادية التي تلقاها مل تكن نتيجة توجه ذايت وإنام 
فرضت عليه قرًسا، وكأهنا تنشئة أبوية خيضع هلا الصغار، إهنا تنشئة اجلامعة املفروضة عىل 
قوة  إن  ثم  الراشدين،  الطفل عىل معارضة  يقوى  الفرد وفق منظور دوركهايم؛ حيث ال 
ترسيخ معامل التنشئة السلفية يف الرتكيبة النفسية والشخصية للطفل تكون من القوة بحيث 

 14 بتاريخ  الزمان  للخديعة"،  تعرضت  أنني  اكتشفت   " حوار:  حفص(،  )أبو  رفيقي  الوهاب  عبد    1
نوفمرب، 2017:

  https://bit.ly/2Lg7EaD

2  Abou Hafs, Entretien ..op cité .

3  عبد الوهاب رفيقي، حوار، الزمان، مرجع سابق.
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جيد عوائق كبرية للتخلص منها بعد ذلك. هذا الوضع قاد رفيقي إىل االنخراط يف النضال 
السلفي ملواجهة التوجه الديني للنظام السيايس، واالعرتاض عىل رشعيته الدينية، والدعوة 
لتغيري مظاهر التدين االجتامعي السائد يف املجتمع املغريب يف أفق إعادة املغاربة إىل التدين 
السلفي "اخلالص" املعرب عن روح العقيدة اإلسالمية وحقيقتها. وقد كانت أحداث الدار 

البيضاء اإلرهابية سبًبا العتقاله من سنة 2003 إىل سنة 2012.

شكلت جتربة االعتقال منعطًفا رئيًسا يف حياة عبد الوهاب رفيقي ويف مساره السيايس 
والديني واأليديولوجي؛ ذلك أن السجن حتول إىل مؤسسة تنشيئية قرسية، حيث إن تقييم 
يعتنقه من تفكري  التشكيك يف صالحية ما كان  به إىل  الطويل دفعا  مسار جتربته والتفكري 
الوهاب  السابق. وقد عرب عبد  إىل مراجعة مساره  املرحلة اجلديدة  وهنج سيايس، وقادته 
يف سريته الذاتية الشفوية عن امتعاضه من جتربة االعتقال بسبب شعوره باملعاناة والظلم، 
وإحساسه باإلكراه وافتقاده احلرية للعمل بام يؤمن به. ولقد كان اإلطار السلفي الذي عاش 
فيه رفيقي وسط مجاعة من أنصاره الذين يعتقدون مثلام يعتقد، أي إهنم يملكون احلقيقة 
املطلقة يف الدين واألخالق واملجتمع، دافًعا له للتمسك بقناعاته األيديولوجية وممارسته 
يف املسجد واملجال العام إىل أن اصطدم بالسجن والعزلة واالنفصال عن العامل اخلارجي، 
حيث انرصف إىل القراءة واملطالعة والبحث واالطالع عىل مراجع من ختصصات خمتلفة، 
تفكريه  مراجعة  عىل  حضه  ما  وهو  السجن،  جتربة  لوال  يعرفها  أن  له  كان  ما  جتربة  وهي 

السلفي والتشكيك يف جدواه عقليًّا وعمليًّا1.

من بني كتب السري التي اطلع عليها عبد الوهاب رفيقي كتاب سري أعالم النبالء لإلمام 
الذهبي، الذي أتاح له التعرف إىل توجهات وجتارب سريية ال تقل مكانة عن التوجهات 
السلفية، وطلب من أفراد عائلته توفري كتب ودراسات بلغات خمتلفة لدراستها، هذا إضافة 
إىل أنه عمل عىل متابعة دراسته اجلامعية والقانونية يف السجن من أجل مزيد من التكوين 
املعريف، كام أنه جتاوز املعيقات األيديولوجية والذاتية باالطالع عىل كل ما كان السلفيون 

1  Abou Hafs , 2017, Entretien sans langue de bois… op .cité.
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يمقتونه كعلم االجتامع. وكانت قراءاته تندرج يف إطار االنفتاح الفكري واأليديولوجي 
واملراجعة الذاتية، واتضحت له مظاهر القصور التي الزمت األيديولوجية السلفية بفعل 

انغالقها عن املجتمع واستنادها إىل أيديولوجيا بطريركية1.

وقد أسفرت جتربته السجنية عن مراجعة سياسية وأيديولوجية مهمة وجهها عبد الوهاب 
رفيقي إىل رفاقه وأتباعه مكنته من مغادرة السجن، وقد تضمنت قراءته للحركة السلفية 
نقًدا لتوجه الدولة الذي نارص وعمل عىل تنمية التيار السلفي املحافظ يف جماالت التعليم 
واملجتمع يف ثامنينيات القرن العرشين، ما انعكس سلًبا عىل تطوره احلديث والعقالين، وقد 

أسفرت عملية املراجعة عام ييل:

أواًل اقتناع عبد الوهاب رفيقي برضورة نبذ العنف يف بالد املسلمني لكون العنف  −
التكفريي، حسب رأيه، ال يقود إىل تغيري أو إصالح وإنام إىل إفساد وختريب. يقول يف سياق 
اإلصالح  مشاريع  من  احلركات  هذه  تعيقه  "وملا  بالعنف  املؤمنة  الدينية  للحركات  نقده 
املسلمني  بالد  يف  األوضاع  إصالح  إىل  سبيل  ال  أنه  عندي  وترسخ  والرتبية،  والدعوة 
يف  واالندماج  والدعوة  الرتبية  مسالك  وسلوك  النظر،  وبعد  والصرب،  النفس،  بطول  إال 

املجتمع"2. 

املعتقد، وذلك  − املجتمع والتخيل عن هذا  بالرباءة من تكفري  الثانية وتتعلق  املسألة 
ألن التكفري حسب عبد الوهاب يعكس ظاهرة الغلو التي ابتليت هبا األوساط السلفية يف 
العاصمة العلمية وهي مدينة فاس املغربية، وأشار إىل أن السلفيني الذين يكفرون املجتمع 
حصلوا عىل وعيهم انطالًقا من تعلمهم يف مدارس املجتمع كام صلوا يف مساجده وخطبوا 

يف جوامعه.

1  املرجع نفسه.
2  "حوار مع عبد الوهاب رفيقي"، نرش يف جريدة التجديد يوم 5 مارس 2010، انظر :

  https://bit.ly/2lFGbm7
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عبد  − عمل  اإلطار  هذا  ويف  امللكي؛  النظام  من  باملوقف  فيتعلق  الثالث  األمر  أما 
الوهاب رفيقي عىل مراجعة املوقف السلبي اجلهادي من النظام، حيث كان يطعن يف طابعه 
الوراثي وذلك بإقراره أنه "ما دام ]أي النظام[ حيفظ الدين ويوحد األمة فال يسع إال القبول 

به وعدم معارضته واخلروج عليه"1.

وقد دعا عبد الوهاب رفاقه املعتقلني وأنصاره إىل تبني هذه املبادرة كأرضية للتسوية  −
واحلوار هبدف إطالق رساحه وباقي املعتقلني، والعمل عىل االنخراط يف مسلسل اإلصالح 
والتوافق وقبول االختالف السيايس. كام اجته صوب متحيص الرتاث ونقده، وعقلنة التدين، 
وتصفية الدين اإلسالمي مما علق به من املرويات واملوروثات، وهو ما مكنه من االنفتاح 

الفكري واالعرتاف برضورة املساواة بني املرأة والرجل يف اإلرث.

خامتة

مستوى  عىل  املغربية،  السلفية  احلركة  جتربة  واستقصاء  ببحث  الدراسة  هذه  اهتمت 
من  وجزء  املجتمع  يف  وتأثريها  نشاطها  تصاعد  منذ  واأليديولوجية،  السياسية  ممارستها 
الشباب املغريب خالل العقد األول من األلفية الثالثة. وتم الرتكيز بشكل خاص عىل جتربة 
هذه احلركة خالل أحداث الربيع العريب الذي انطلق سنة 2011، وما أدت إليه مشاركتها 
السياسية من مراجعة لتصوراهتا ومشاريعها السياسية، خاصة بالنسبة إىل طرف مهم منها 
وهو التوجه احلركي واجلهادي، وذلك بفعل مواجهتها للواقع املركب ورضورة التنازالت 
ملامرسة السياسة إن هي أرادت ممارستها يف إطار سلمي، واكتشافها لتعددية الواقع وتنوع 
األفكار واملشارب الثقافية واأليديولوجية يف املجتمع املغريب. وقد حاولت هذه الدراسة 
كشف نمط العالقة التي كونتها التيارات الثالثة للحركة السلفية املغربية جتاه القضايا املشار 
إليها أعاله وهي: السلفية التقليدية والسلفية احلركية والسلفية اجلهادية، من منطلق أن هذه 

1  املرجع نفسه. 
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التيارات ُتعنى من جهة بالتنشئة والرتبية وتعي دورها الفاعل يف إطار تكوين الفرد املسلم، 
ومن جهة أخرى نجدها تريس تصورات وممارسات خمتلفة إزاء القضايا املجتمعية الكربى.

 وقد اتضح أن الرتبية والدعوة يعدان مرتكز األيديولوجية السلفية؛ فهي أساس تكوين 
املعتمد  الرتبوي  التوجه  الدينية والسياسية يف املجتمع وفق  بأدواره  ليقوم  الشاب  الداعية 
لدى التيار السلفي. فالتنشئة لدى التيار املحافظ غري املسيس ترمي إىل تكوين التابع تكوينًا 
نموذجيًّا وأخالقيًّا "طهرانيًّا" يدافع عن نموذجه السلفي يف املجتمع باعتباره جيسد الدين 
احلقيقي، من منطلق أن تغيري الفرد لينقاد إىل اإلسالم احلقيقي من منظور السلفية هو التوجه 
السليم إلصالح املجتمع. واملالحظ أن مجيع التيارات السلفية ختتلف يف التوجه السيايس 
العمودية والرتسيخية،  التنشئة  تلقنها ألتباعها وهي  التي  التنشئة والرتبية  وتلتقي يف نوع 
التنشئة  نمط  إن  حيث  السلفيني  للفاعلني  الذاتية  السري  معامل  خالل  من  معاملها  تربز  إذ 
أن  ويظهر  واهلويايت،  الثقايف  توجههم  لبناء  هلم  دافعا  كانت  املتلقاة  والرتبوية  السياسية 
املدرسة العمومية مل تكن أداة التنشئة املؤثرة يف مسارهم لكوهنم تلقوا تنشئتهم يف مدارس 
السياسية، وهي مدارس ال  ا وانعكست عىل مآالهتم  سلفية حتتفظ باإلرث السلفي تربويًّ

حتاول مراجعة نمط التنشئة السياسية والرتبوية إلجياد العالقة الواصلة باملجتمع واآلخر.
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جينالوجيا احلركات السلفية يف الدول املغاربية
السلفية املوريتانية منوذًجا

 أحمد محمد األمين انداري1

املقدمة

املغاربية،  البلدان  يف  السلفية  احلركات  جينالوجيا  موضوع  ملقاربة  الورقة  هذه  تسعى 
وذلك من خالل التعرض لنموذٍج حمدد من تلك احلركات وهو نموذج السلفية املوريتانية؛ 
بغية التعرف عىل أهم التطورات واملراحل التي مرت هبا هذه األخرية، والتوقف عند أهم 
التحوالت التي عرفتها، والتوصل من خالل ذلك إىل أهم التقاطعات التي جتمع السلفية 

املوريتانية بغريها من السلفيات املغاربية، خاصة السلفيتني اجلزائرية واملغربية.

املوريتانية جمرد  السلفية  الورقة اإلجابة عن عدد من األسئلة، من أمهها: هل  وحتاول 
امتداد للسلفيات التي عرفتها تلك البلدان؟ أم إن هناك عوامل داخلية موريتانية هي التي 

أدت إىل قيامها؟

وتنبُع أمهيتها من كوهنا حتاول تقديم رؤية جديدة ملوضوع السلفية املوريتانية، تأخذ يف 
االعتبار التحوالت التي عرفتها مقاربة الدولة املوريتانية يف ميدان السياسة الدينية عموًما، 

واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  الدولية،  والعالقات  السياسية  العلوم  يف  وباحث  جامعي  أستاذ    1
جامعة نواكشوط العرصية، موريتانيا.
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تسعى  كوهنا  من  أمهيتها  تنبع  كام  األخرية.  السنوات  يف  خاص  بشكل  السلفية  وملوضوع 
التعرف  بغية  املوريتانية وغريها من سلفيات مغاربية،  السلفية  إلجراء مقارنة ضمنية بني 
عىل أوجه التشابه ونقاط االختالف بينها، وهو األمر الذي من شأنه أن يكشف من جهة 
عن املنزلة التي حتتلها السلفية املوريتانية ضمن تلك السلفيات، ومن جهة أخرى عن ما 
إذا كانت هناك عالقة تأثر بني السلفيات املغاربية، كام ستكون هذه الورقة معنية عىل وجه 
موريتانية  أم سلفيات  توجد سلفية  التالية: هل  األسئلة  اإلجابة عن  بمحاولة  اخلصوص 
أصاًل؟ وإذا كانت موجودة فام هي أهم املفاهيم املؤسسة التي ترتكز عليها من الوجهتني 
اكتنفت مسار  التي  الظروف  فيها؟ وأهم  التي نشأت  السياقات  الفكرية والسياسية؟ وما 
ا لإلجابة عن سؤال أكرب هو:  تطورها؟ اإلجابة عن هذه األسئلة قد تشكل مدخاًل رضوريًّ
هل السلفيات املغاربية هي يف احلقيقة عبارة عن سلفية واحدة؟ أم إن بني تلك السلفيات 
من التناقضات واالختالفات الناجتة عن تباين البيئة املحلية واحلاضنة االجتامعية الداخلية 
ما جيعل من القول إن السلفيات املغاربية هي سلفية واحدة قوالً ال خيلو من كبري تعسف؟

وإضافة إىل املنهج املقارن الذي سيشكل املنهج الرئيس هلذه الورقة، فإننا سنعتمد أيًضا 
يف سعينا لإلجابة عن األسئلة التي يثريها املوضوع عىل املنهج التارخيي التعاقبي، وذلك من 
خالل حماولة اإلجابة عن أسئلته الكالسيكية: كيف نشأت الظاهرة حمل الدراسة، وهي يف 

حالتنا السلفية املوريتانية؟ وكيف تطورت؟ وما الذي آلت إليه يف الوقت احلارض؟

سيتم تناول موضوع الورقة من خالل أربعة حماور، يتعرض األول منها باختصار شديد 
الثاين فسيكون خمصًصا  التارخيي للسلفية املوريتانية. أما املحور  املهاد  ملا يمكن أن نسميه 
للحديث عن املفاهيم املؤسسة للسلفية املوريتانية، عىل أن يتم إفراد املحور الثالث للحديث 
عن نشأهتا وأهم التطورات التي عرفتها، أما املحور الرابع فسيتعرض بإجياز لعالقة السلفية 

املوريتانية بالسلفيات املغاربية األخرى. 

املهاد التارخيي للسلفية املوريتانية

ال يعرف بالضبط التاريخ الذي دخلت فيه السلفية إىل موريتانيا، فاألدبيات واملصادر 
التارخيية ذات الصلة ال تكاد تذكر شيًئا حول هذا املوضوع، لكن يمكننا أن نعترب القرن 
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إىل  السلفي  الفكر  لوصول  احلقيقية  البداية  امليالدي  عرش  احلادي  اهلجري/  اخلامس 
التي يرجع  موريتانيا، نظًرا إىل كونه القرن الذي شهد قيام حركة املرابطني، وهي احلركة 

إليها وإىل الدولة التي أسستها الفضل يف إدخال السلفية إىل موريتانيا. 

وترشد الدالئل التارخيية إىل أن حقبة املرابطني مل تشهد الكثري من االهتامم بأمر العقائد، 
بل كان هنجهم قائاًم عىل عدم تأويل ما ورد من إطالقات مومهة عن البارئ عز وجل. وقد 
نظًرا  السلفية،  واألفكار  بالقيم  التشبث  ذلك  املرابطية  احلركة  تظهر  أن  الطبيعي  من  كان 
إىل كون هذه احلركة قد شكلت يف حقيقة األمر ردة فعل عىل ما كانت تعرفه املنطقة من 

اضطراب عقدي ومذهبي.

ال  "سلفية"،  تفويضية  عقيدة  ظلت  قد  املرابطني  عند  اإلسالمية  العقيدة  فإن  ثّم  ومن 
إىل  للعودة  تدعو  وإنام  واالستدالل،  الربهان  عنت  تكلفهم  وال  بالتأويل  الناس  تشغل 
اإلسالم يف شكله النقي والصايف واخلايل من التعقيدات، وهذه املرجعية السلفية للحركة 
املرابطية قد جتّلت بشكل أكرب إّبان الرصاع بينهم وبني املوحدين، إذ إن حممد بن تومرت، 
املعروف باملهدي، إمام املوحدين، كام يقول ابن خلدون، تعلم األشعرية يف املرشق1، وجاء 

يطعن هبا عىل أهل املغرب الذين كانوا بمعزل عن ذلك.

ويقول املراكيش إن ابن تومرت كان دخل مدينة مراكش مقفله من املرشق فحرك العلوم 
العقلية، وكانوا أهل بادية ال يعرفون ذلك، فقالوا هذا أدخل علينا علوم الفالسفة ووشوا 

به إىل "اللمتوين"2.

1  من أشياخه، بعد اإلمام الغزايل، أبو احلسن عيل بن حممد امللقب بعامد الدين، املعروف بالكيا اهلرايس 
)ت 504هـ(، ومنهم املبارك بن عبد اجلبار ) ت500هـ (وقد كان حمّدًثا مكثًرا، إال أن بن تومرت مل يطل 
)ت  الشايش  بكر  أبو  ومنهم  بغداد،  إىل  األخري  فيها  قدم  التي  نفسها  السنة  يف  تويف  حيث  عليه؛  تتلمذه 
تومرت  ابن  عنه  أخذ  الذي  الطرطويش )ت521هـ(  الوليد  بن  بكر حممد  أبو   : أيًضا  507هـ(، ومنهم 
رساج  فيها كتاب  ألف  السياسة الرشعية وقد  الفقه، ومتمكنًا يف  العلم يف اإلسكندرية، وكان متميًزا يف 

امللوك. كام كان الطرطويش مهتامًّ بنرش السنة وحماربة البدعة وألف يف املوضوع كتابه احلوادث والبدع.
2 انظر: عبد الواحد بن عيل التميمي املراكيش، املعجب يف تلخيص أخبار املغرب، حتقيق صالح الدين 

اهلواري ) بريوت: املكتبة العرصية، 2006(، ص 139 وما بعدها.
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ومن الواضح، من خالل استقراء املرحلة وبالرجوع إىل املصادر التي حتدثت عنها، أن 
املرابطني مل يواجهوا كبري عناء يف إقناع سكان موريتانيا يف ذلك الوقت بالفكر السلفي ذي 
املرجعية السنية، خاصة أن أولئك السكان هم أهل ظعن وترحال قد ال تتفق أهواؤهم مع 
العقائد املوغلة يف التجريد، ثم إن عبد اهلل بن ياسني وقواده من صنهاجة، وهم املشغولون 
هبم اجلهاد واحلرب، مل يكن يتسنى هلم أن ينرشوا إال املنزع الذي درج عليه أوائل املالكية 
من الكف عن اخلوض يف الكالميات، خاصة أن رواد املذهب املالكي منذ نشأته مع إمامه 
االستدالل  رفض  يف  متشددين  وكانوا  عقاًل،  يعاجلوهنا  وال  بدًءا  العقائد  يقررون  األول 

الكالمي أسوة يف ذلك بإمامهم مالك.

ويعضد هذا العامل السابق عامل آخر يتعلق بأن حضور املتكلمني األشاعرة يف الصحراء 
كان قلياًل، فلم يسجل لنا التاريخ يف العهد املرابطي األول وصول أٍي من دعاة األشعرية 
إىل الصحراء إال ما كان من أمر املتكلم األصويل أيب بكر حممد بن احلسن احلرضمي املرادي 
)ت489هـ(، وهو بالفعل، كام قال صاحب التشوف، أول من أدخل علوم االعتقادات إىل 
املغرب األقىص1، ويرى حمقق اإلشارة يف تدبري اإلمارة أنه أول من أدخل املعتقد األشعري 

بالذات إىل تلك املنطقة2.

وإذا كانت الدولة املرابطية مل تتبّن املذهب األشعري مذهًبا رسميًّا للدولة، بل حاربته 
وحارصته مما ضيق من أفق انتشاره يف أوساط العامة، نظًرا إىل اعتبارات عقدية وسياسية 
وتارخيية خاصة متثلت عىل اخلصوص يف تبني هذه الدولة العقيدة السلفية، فإن األسباب 
ذاهتا ستكون وراء تشبث املوحدين بالعقيدة األشعرية وحماولة تثبيتها وجعلها مذهًبا رسميًّا 
لوالهتم؛ ولذلك عمل القائمون عىل هذه الدولة عىل تثبيت دعائم هذا املذهب وترسيمه، 

1  أبو يعقوب يوسف ين حييى التاديل، التشوف إىل رجال التصوف وأخبار أيب العباس السبتي، حتقيق أمحد 
التوفيق )الرباط: جامعة حممد اخلامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 1997(، ص 106.

)الدار  النشار  سامي  حتقيق  اإلمارة،  تدبري  إىل  اإلشارة  احلرضمي،  املرادي  احلسن  بن  حممد  بكر  أبو    2
البيضاء: دار الثقافة، 1981(، ص12.
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فقاموا بمجهودات كثرية لفرض هذا الفكر عىل العامة واخلاصة عىل حد سواء وسّخروا 
لذلك كل الوسائل املتاحة.

يف  السلفي  الفكر  لظهور  األوىل  البداية  شكلت  قد  املرابطية  احلقبة  تلك  كانت  وإذا 
موريتانيا، فإن ذلك الفكر مل يكن ليضمن استمراريته لوال ظهور أجيال عديدة من الرواد 
املجددين للمذهب السلفي يف موريتانيا، ومن بني أهم أولئك نذكر كاًل من ملجيدري بن 

حبيب اهلل اليعقويب )ت 1204هـ(، وبابه بن الشيخ سيديا )ت1342 هـ(. 

عىل  الرد  إطار  يف  السلفي  الفكر  تبنيه  جاء  فقد  اهلل،  حبيب  بن  ملجيدري  األول،  أما 
التعمق الكبري واالنتشار الواسع للدرس العقدي السنويس الذي قاده املختار ولد بونه )ت 
ا  1220هـ( ممكنًا للمدرسة الكالمية األشعرية يف موريتانيا، ولذلك فقد برزت دعوته ردًّ

عىل هذه النزعة املوغلة يف التعمق يف الكالم واالستدالل.

وأما الثاين، بابه بن الشيخ سيديا، فيشكل أحد أهم رموز التيار السلفي يف موريتانيا، بل 
إنه يشكل واحًدا من أهم املرجعيات التارخيية لذلك الفكر، لدرجة دفعت بعض الباحثني 
إىل القول إنه مل خيل زمن من أزمنة التاريخ الشنقيطي من وجود للفكر السلفي، خصوًصا 
ا يظهر يف شكل  يف اجلانب العلمي، لكن هذا الوجود بعد دولة املرابطني ظل منعزالً وثانويًّ
مالمح طفيفة عند البعض. وأما عىل املستوى العقدي فكان املذهب األشعري هو املذهب 
السائد، وعىل املستوى الفقهي ظل املذهب املهيمن يف البالد هو مذهب اإلمام مالك، ويف 
السلوك الطرق الصوفية بأصنافها، وإن كانت تشرتك من حيث الظاهر يف األخذ بطريقة 
اجلنيد السالك، حتى قيض اهلل لنرصة السنة وعقيدة السلف رجاًل من أنفس الناس يف البلد 

ومن أوسطهم وهو العالمة بابه ولد الشيخ سيديا1. 

وتظهر مالمح تأثري الفكر السلفي عىل آراء العالمة ولد سيديا عىل وجه اخلصوص يف 
بأن كل ما  القايض  الرأي  فيه  يتبنى  الذي  العقيدة  بينها مبحث  املباحث، ومن  العديد من 

والدراسات،   للبحوث  سلف  )مركز  العلمي  وتأثريه  سيديا  الشيخ  بن  بابة  الطلبة،  أمحد  احلرضمي    1
د.ت.(، ص2. متوفر عىل:

  https://bit.ly/2k5CiXb
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جاء يف الكتاب والسنة من الصفات جيب اإليامن به وإبقاؤه عىل ظاهره، مع اإلعراض عن 
التأويل واجتناب التشبيه، كام اعترب أن علم الكالم ليس عليه دليل من الوحي1.

املفاهيم املؤسسة للسلفية املوريتانية 

العريب  العامل  يف  املعارصة  السلفيات  بقية  مثل  ذلك  يف  مثلها  املوريتانية،  السلفية  إن 
وخارجه، تبدو من الوجهة السياسية متشعبة بني مدارس وتيارات خمتلفة، هذه املدارس 
والتيارات وإن كانت تشرتك مجيعها يف عدد من اجلوانب العقدية واملعرفية، فإهنا عىل خالف 
تيار اإلخوان املسلمني، عىل سبيل املثال، الذي أخذ طابًعا تنظيميًّا واضًحا ال زالت ذات 
طابع ُهالمي، ومن ثّم فهي ليست مؤطرة ضمن مجاعات أو مؤسسات حمددة2؛ مما جيعل 

من الصعوبة بمكان عىل أي باحث أن يمسك بأطرافها، ويتبني خيوطها بوضوح ودقة. 

والسلفية ال تفتقد إىل التنظيم العاملي أو اإلقليمي فقط، وال إىل األشكال احلركية املحلية 
املوحدة فحسب، بل إهنا تتميز أيًضا بخالفات داخلية واسعة وكبرية، بعضها يتعلق بسؤال 
الرشعية وحتديد من هو السلفي، وبعضها اآلخر يتعلق بتوصيف الواقع السيايس وحتديد 
تنزيل تلك االسرتاتيجيات عىل أرض  املجتمعي وطرق وآليات  اسرتاتيجيات اإلصالح 
الواقع؛ ما بني جمموعات تقوم الرؤية السياسية لبعضها عىل "مبدأ طاعة ويل األمر" و"قبول 
"املفاصلة"  مبدأ  عىل  اآلخر  بعضها  لدى  السياسية  الرؤية  تقوم  حني  يف  املتغلب"،  حكم 

و"تكفري احلكام وجواز اخلروج عليهم"3. 

وبشكل عام، ُقّدمت للسلفية تعريفات عديدة من ضمنها أهنا: "حركة إصالحية تدعو 
من أجل اخلروج من الركود العلمي والتدهور السيايس والتسلط االستعامري، إىل إحياء 

الرتاث دينًا وثقافة ووجداًنا. ويتخذ هذا اإلحياء األوصاف التالية: 

1  املرجع نفسه، ص10. 
2  حممد أبو رمان، السلفيون والربيع العريب )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2013(، ص16. 

3  املرجع نفسه، ص47. 
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أ( العمل عىل اسرتجاع الصورة األصلية للدين، بتطهري ممارسته من مجيع ما علق هبا من 
تلوينات حملية وتكييفات ظرفية، خضع هلا عىل مر القرون منذ البعثة.

التي يشتمل عليها، جاعلة  الرتاث وبالروحانية  املبثوثة يف  بالقيم األخالقية  ب( اإلشادة 
ا يف كل مرشوع إحيائي.  اجتامع هذا اجلانب الروحي باجلانب املادي رضوريًّ

اإلسالمية  املنهجية  خصائص  بني  اجلمع  تبتغي  مناهج  باّتباع  الرتاث  من  االستمداد  ج( 
وبعض مزايا املنهجية الغربية.

والشورى  والعدل  احلرية  بمبادئ  التمسك  إىل  بالعودة  السياسية  املؤسسات  إصالح  د( 
اإلسالمية وباالستفادة من طرق الغرب يف املامرسة السياسية"1.

من  مستويني  التي طرأت عىل  التطورات  احتجاجية عىل  نزعة   " بأهنا  وتعرف كذلك 
النزعة االحتجاجية للسلفية  تبلورت  إذ  العقدي والتعبدي،  املستويات األساسية للدين: 
تارخييًّا دون أن تطلق عىل نفسها مصطلح )السلفية(، فال نجد يف تاريخ الفرق واملذاهب 

هذه التسمية، يف مقابل أسامء فرق عديدة، كالشيعة واخلوارج واملعتزلة واملرجئة..."2. 

 ومن بني التعريفات التي تعطى هلا كذلك أهنا "من حيث الزمان تشمل القرون األربعة 
مصطلح  من  مأخوذة  بأهنا  باز  بن  العزيز  عبد  يعرفها  كام  باخلريية"3.  هلا  املشهود  األوىل 
فهو  هنجهم  عىل  وسار  أثرهم  اقتفى  فمن  املفضلة،  القرون  أهل  هم  و"السلف  السلف. 
أنه عندما  فيعترب  أمان اجلامي  أما حممد  سلفي، ومن خالفهم يف ذلك فهو من اخللف"4. 
نطلق كلمة السلف فإنام نقصد هبا "من الناحية االصطالحية أصحاب رسول اهلل صىل اهلل 

1  طه عبد الرمحن، العمل الديني وجتديد العقل )الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 1997(، ص90.
2  حممد أبو رمان وحسن أبو هنية، احلل اإلسالمي يف األردن )عامن: مؤسسة فريدريتش إيربت، 2012(، 

ص 223.  
3  سعيد حممد موسى وحسني إدريس السلفي، األربعون حديثا النبوية يف منهاج الدعوة السلفية )الكويت: 

دار اإلمام أمحد، 2008(، ص16. 
4  املرجع نفسه، ص17. 
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ا، كام يدخل  ا طريًّ الدين مبارشة غضًّ الذين حرضوا عرصه، فأخذوا منه هذا  عليه وسلم 
يف هذا االصطالح التابعون هلم الذين ورثوا علمهم، قبل أن يطول عليهم األمد والذين 
شملتهم شهادة رسول اهلل وثناؤه عليهم بأهنم خري الناس، حيث يقول صىل اهلل عليه وسلم 
)خري الناس قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم( كام يشمل االصطالح تابعي التابعني"1.

ومهام يكن من أمر االختالف يف تعريف السلفية فإنه يمكن القول إن استخدام مصطلح 
اثنني: مفهوم عام، ويقصد  أحد مفهومني  الغالب  به يف  يراد  املوريتانية  احلالة  السلفية يف 
وتنقيته  صفائه  يف  اإلسالم  إىل  العودة  يف  ترى  التي  املوريتانية  اإلسالمية  التيارات  كل  به 
من الشوائب التي علقت به خالل القرون التي تلت القرون الثالثة املزكاة احلل للخروج 
الوقت احلارض، وهذا  تعرفه األمة اإلسالمية يف  الذي  الكبوة والسقوط واالنحطاط  من 
املفهوم العام للسلفية يشمل، إىل جانب احلركة السلفية بتفرعاهتا املحلية املختلفة، حركة 
اإلخوان املسلمني ومجاعة الدعوة والتبليغ، ويف هذا اإلطار يتحدث أحد كبار رموز السلفية 
املوريتانية، الشيخ أمحد مزيد ولد عبد احلق، عن هذا املفهوم العام للسلفية بقوله: "السلفية 
العام عباءة  املنهج  املزكاة، هذا  القرون  الصالح من  السلف  عندنا منهج فكري كان عليه 
واسعة فضفاضة تدخل فيها كل التيارات حتى ممن ال يسميهم اإلعالم سلفيني، كمدارس 
هناك  لكّن  العامة،  العباءة  داخلون يف هذه  والتبليغ وغريهم  والدعوة  املسلمني  اإلخوان 
خالًفا يف األولويات والوسائل، كون بعضهم ينتهج أسلوب التنظيم املوحد عىل سبيل املثال 
وبعضهم ال ينتهج ذلك ويراه بدعة، وبعضهم يراه مرشوًعا ولكن خياف من تبعاته بسبب 
ما حصل يف التجارب السابقة"2. وتشمل السلفية هبذا املفهوم العام، إضافة إىل التيارات 
التي ذكرها، ولد عبد احلق، عدًدا من العلامء واملرجعيات العلمية، مثل الشيخني: بداه ولد 

البصريي وحممد سامل ولد عدود.

1  نفسه.  
2  مقابلة مع أمحد مزيد ولد عبد احلق، واقع ومستقبل السلفية يف موريتانيا، عىل الرابط التايل:

  https://bit.ly/2kAEcPI
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تلك  التحديد  وجه  عىل  به  يقصد  ما  فعادة  املوريتانية  للسلفية  اخلاص  املفهوم  أما 

التيارات السلفية املوريتانية املتأثرة بالسلفية املحافظة التي تنسب نفسها إىل دعوة حممد بن 

عىل  للداللة  وذلك  الوهابية؛  السلفية  الكثريين  قبل  من  تسمى  التي  وهي  الوهاب،  عبد 

حجم التأثري الكبري الذي متارسه أفكار الشيخ حممد بن عبد الوهاب عىل تلك احلركات؛ 

إذ تعترب دعوة وأفكار الشيخ حممد بن عبد الوهاب، إىل جانب أفكار وفتاوى الشيخ ابن 

تيمية وآراء اإلمام أمحد بن حنبل، الركائز الفكرية األساسية لتلك احلركات، كام تشكل آراء 

وأفكار هؤالء الشيوخ القاسم املشرتك بني برامج ورؤى تلك التيارات يف اجلانبني الدعوي 

والديني، وسيكون هذا املفهوم األخري للسلفية هو الغالب عىل استخدامنا ملصطلح السلفية 

ضمن ثنايا هذه الورقة؛ عىل اعتبار أنه األكثر خدمة ألهداف هذا البحث، واألكثر متاهًيا مع 

الرؤية احلاكمة له من الناحية املنهجية. 

املفاهيم  عن  ختتلف  تكاد  ال  املوريتانية  للسلفية  املؤسسة  املفاهيم  فإن  العموم،  وعىل 

املؤسسة لغريها من السلفيات املنترشة يف عموم العامل اإلسالمي، ويمكننا أن نجمل أمهها 

يف اآليت:

1( الدعوة إىل العودة باإلسالم إىل نقائه، أي إىل ما كان عليه يف عهد السلف الصالح، وهذا 

األخري يقصد به من وجهة نظرهم القرون الثالثة األوىل املزكاة التي وردت يف حديث النبي 

صىل اهلل عليه وسلم، ويتفق السلفيون عىل رضورة اّتباع ذلك السلف الصالح يف مسائل 

األصول بشكل عام، بل ويف بعض مسائل الفروع التي تثري إشكااًل1.

بداية  للسلفية يف  الذي ساقه أمحد مزيد ولد عبد احلق  التعريف  1  يمكن االطالع هبذا اخلصوص عىل 
املقابلة التي أجراها الصحفي سيدي حممد ولد أبو املعايل ضمن برنامج مسارات عىل  قناة الساحل حول 
الشيخ أمحد مزيد ولد عبد  املوريتانية وآفاقها"، وكان ضيفا احللقة مها كل من  السلفية  "واقع  موضوع: 
احلق، وهو أحد رموز وقادة تيار السلفية العلمية يف موريتانيا، والباحث يف الفكر اإلسالمي حممد مهدي 

ولد البشري، وذلك بتاريخ: 07/ 03/ 2014، ويمكن االطالع عليها عرب الرابط التايل :
 https://www.youtube.com/watch?v=J92kAavzDHA
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2( مركزية اجلانب العقائدي وإيالؤه أمهية كبرية من خالل جعله األرضية واملنطلق ملختلف 

املواقف السياسية والفكرية، وربط املوقف من خمتلف األحداث السياسية والفكرية واحلكم 

عليها انطالًقا منه.

3( االلتزام برؤية عقائدية موحدة، تقوم عىل الرتكيز عىل رفض التشبيه والتعطيل يف مبحث 

األسامء والصفات، ورفض التأويل يف آيات الصفات وأحاديثها. 

الدينية،  للنصوص  الرتاثية  بالقراءة  وااللتزام  العقل،  من  أكثر  النصوص  عىل  الرتكيز   )4

والتأويالت  القراءات  تلك  والتأويالت احلداثية هلا، واعتبار أصحاب  القراءات  ورفض 

احلداثية مبتدعني وخمالفني لنصوص الرشع. 

نبذ ما يعدونه بدًعا بجميع أشكاهلا ومتظهراهتا، خاصة علم الكالم والتصوف الذين   )5

يعتربوهنام من البدع املنترشة يف عموم شبه املنطقة ويف موريتانيا بشكل خاص. 

أهل  ملذهب  وخمالفة  منحرفة  يعّدوهنا  التي  الفرق  مجيع  من  والتجرد  الرباءة  إظهار   )6

السنة واجلامعة.

7( األحادية يف التصور الفكري والعقدي والفقهي، وجمافاة التعددية بل رفضها يف كثري 

من األحيان.

وقد جعل اشرتاك خمتلف التيارات السلفية يف موريتانيا يف األخذ بتلك املفاهيم املؤسسة 

بعض رموز احلركة السلفية يف موريتانيا إىل اعتبار أن السلفية هي تيار واحد وليست عدة 

تيارات، وأن تقسيم السلفية إىل تيارات هي بدعة ابتدعتها وسائل اإلعالم، وأن اإلعالم 

هو من صنع تسميات من قبيل سلفية جهادية وسلفية علمية وربام سلفية سلطانية. وعىل 

الرغم من أن هؤالء الرموز ينفون وجود تيارات بتلك التسميات عىل أرض الواقع، فإهنم 

يف الوقت ذاته يعرتفون بأن السلفية يف موريتانيا، مثلها يف ذلك مثلها يف باقي بلدان العامل، 
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حيث  من  متفاوتة  بدرجات  فيها  حاصلة  التباينات  وأن  كامل،  بشكل  منسجمة  ليست 
املقوالت الفكرية ووسائل العمل، ويف النظرة للواقع والتعاطي معه1.

بني  كان من  املؤسسة  املفاهيمية  املنظومة  تلك  املوريتانيني يف  السلفيني  اشرتاك  أن  كام 
العوامل التي شجعت عىل إجياد ما يمكن أن نسميه ظاهرة "الرتحال السلفي" بني األطياف 
السلفية املختلفة. بمعنى أن بعض األفراد السلفيني كانوا ينتقلون من السلفية العلمية إىل 
السلفية اجلهادية مثاًل أو العكس، كام أن االنتقال حصل أيًضا يف اجتاه السلفية اجلامية من 
باقي التيارات السلفية، كام حصل انتقال يف االجتاه اآلخر إذ اعتنق بعض السلفيني اجلاميني، 
يف بعض احلاالت، السلفية اجلهادية، كام أن منهم من فضل االنتقال إىل فسطاط السلفية 
العلمية، هذا طبًعا دون أن ننسى حتول جمموعات معتربة من كل هذه التيارات إىل السلفية 

السياسية وسعيهم لتأسيس حزب سيايس. 

الواحدة  السلفية  من  التطور،  وسياق  النشأة  املوريتانية:  السلفية 
إىل السلفيات املتعددة

يمكننا أن نميز داخل السلفية املوريتانية بني أربع حلظات أساسية مرت هبا، عىل الشكل التايل:

العلمية2، وقد متيزت هذه  السلفية  أن يطلق عليه حلظة  ما يمكن  اللحظة األوىل، هي 
اللحظة بأن روادها من السلفيني قد ركزوا عىل العلم والدعوة ورفضوا املشاركة يف احلياة 

1  يتعلق األمر بالشيخ أمحد مزيد ولد عبد احلق، انظر: أمحد مزيد ولد عبد احلق، واقع ومستقبل السلفية 
يف موريتانيا، مرجع سابق.

2  كان تركيز رواد السلفية العلمية بشكل كبري عىل دراسة وتدارس العلوم الرشعية وإعطائهم األولوية 
لذلك عىل ما عداه من أمور قد دفع  البعض إىل القول إن السبب يف تسميتها بالعلمية هو إن هذه املدرسة: 
وحتقيقها  متوهنا  ورشح  الدينية  باملكتبات  الرتاث النشغاهلا  لكتِب  نقٍل  وسيلة  عبارة عن  تكون..  "تكاد 
وتدقيقها يف عزلٍة تاّمة عن حركة املجتمع املسلم، فهي ال تبدي رأًيا وال موقًفا وال تدخل يف املشاحنات 
وال تتصّدر جمالس اإلفتاء وال املناظرات". وعىل الرغم من أن هذا الرأي، إذا ما نظرنا إليه انطالًقا من 
جتربة السلفية العلمية املوريتانية، ال خيلو من بعض املبالغة، خاصة يف اجلزئية املتعلقة بعزلة هذا التيار التامة 
عن املجتمع وعدم إيالئه األمهية الالزمة ملا يشهده املجتمع املسلم من أحداث، فإنه يف عمومه ال خيلو من 
بعض الوجاهة خاصة يف تصويره النشغال هذا التيار الكبري بعلم وتعلم العلوم الرشعية . انظر: فاروق 

رشيف، "السلفية احلديثة ومدارسها"، صحيفة القدس العريب، 2016/8/03، عىل الرابط التايل:
  https://bit.ly/2kop73Y
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السياسية، معتربين أن إصالح املجتمع يبدأ بتصحيح اجلوانب العلمية والعقدية ألفراده، 
وإبعاده عن العقائد واألفكار "املنحرفة"، ويمكن أن نميز داخل السلفية العلمية املوريتانية 

بني جيلني من أجياهلا:

اجليل األول: ويدعو رواده إىل رضورة تنقية السنة من الشوائب، واستخدام االحتجاج 
باألحاديث الصحيحة مقابل األحاديث الضعيفة كآلية لذلك. ويف جمال السلوك ينبذ وينكر 
هؤالء الرواد التصوف بكل أشكاله وأنواعه، وال يستثنون من ذلك النبذ واإلنكار عىل أي 
طريقة من طرقه، ويعلنون عليه احلرب بال هوادة، ويرفضون االنتامء إىل املذاهب الفقهية 
األربعة املعروفة بأي وجه من الوجوه، ويميلون إىل األخذ باملذهب الظاهري عند ابن حزم 
السلفية  شيوخ  يف  عنهم  األخذ  ينبغي  الذين  العلامء  وحيرصون  املذاهب،  تلك  عن  بدياًل 
التقليديني من أمثال الشيخ ابن باز والشيخ وابن عثيمني والشيخ األلباين وأرضاهبم1، ومن 
أبرز رواد هذا اجليل من السلفية العلمية الشيخ حممد سيديا ولد اجدود امللقب بالنووي2.

اجليل الثاين: وهو عبارة عن امتداد للجيل األول يف األخذ بأغلب تلك املفاهيم املؤسسة، 
إال أهنم يأخذون عىل اجليل األول من السلفيني العلميني حرصهم للعلم والفتوى يف أولئك 
املشايخ، األمر الذي يرون أنه غري مربر وأن فيه تضييًقا ال رضورة له، كام أن رواده يرون أن هناك 
حاجة إىل هتذيب بعض آراء اجليل األول فيام يتعلق بموقفهم من املذاهب الفقهية، ويطالب 
هؤالء بأن يتسم التعامل مع تلك املذاهب بقدر أكرب من املرونة3. ومن أبرز هذا اجليل من رواد 
السلفية العلمية كل من الشيخني أمحد مزيد ولد عبد احلق4، وحممد ولد أمحد امللقب بالشاعر5 .

1  واقع السلفية املوريتانية وآفاقها، مرجع سابق.  
العلمية يف موريتانيا، كام  السلفية  أبرز مشايخ اجليل األول من أجيال  النووي واحًدا من  2  يعد الشيخ 
يعد، بحسب البعض، أحد أهم رموز ومشايخ السلفية العلمية يف العامل أمجع.  انظر: حممد سامل ولد حممد، 
للدراسات،  اجلزيرة  مركز  )الدوحة:  اجلهادية  اخلريطة  يف  وموقعها  الساحل  منطقة  يف  العلمية  السلفية 

2012(، ص2. 
3  املرجع نفسه. 

4  يعد أمحد مزيد أحد أهم رموز اجليل الثاين من أجيال السلفية العلمية يف موريتانيا، وقد كان من أهم 
رموز التيار السلفي الذين دفعوا ومهدوا للحوار بني العلامء واملعتقلني السلفيني يف موريتانيا.

5  من أهم رموز وقيادات اجليل الثاين من السلفية العلمية يف موريتانيا، سبق له وشارك يف اجلهاد األفغاين 
خالل ثامنينيات القرن املايض.
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وتربط السلفية العلمية املوريتانية عالقات وطيدة مع عدد كبري من اهليئات والشخصيات 
اإلسالمية بشكل عام والسلفية بشكل خاص، السيام يف دول اخلليج، وبوجه خاص يف 
الكويت والسعودية. كام يعرف عنها انتقادها املتواصل للنهج القتايل الذي تتبعه السلفيات 
اجلهادية بشكل عام وتنظيم القاعدة يف املغرب اإلسالمي بشكل خاص، األمر الذي كثرًيا 

ما أقحمها يف نقاشات وسجاالت مع اجلهاديني املوريتانيني1. 

وعىل العموم فإن تيار السلفية العلمية باجتاهيه يعد أكرب التيارات السلفية يف موريتانيا 
بعض  انضامم  بعد  خاصة  قوة،  األخرية  اآلونة  يف  ازداد  وقد  انتشاًرا،  وأكثرها  وأقواها 
وبني  بينهم  جرى  الذي  احلوار  إثر  شاملة  بمراجعة  قيامهم  بعد  إليه،  اجلهاديني  السلفيني 

العلامء، وتوج بإطالق رساح العديد منهم. 

السلفية  أو  املوالية  السلفية  نسميه حلظة  أن  يمكن  ما  فهي  الثانية،  السلفية  اللحظة  أما 
يوالون  سلفيني،  ومشايخ  أقطاب  بربوز  اللحظة  هذه  متيزت  وقد  اجلامية2.  أو  السلطانية 
احلاكم بشكل كامل، وينتقدون معارضيه، حتى من داخل اإلسالميني أنفسهم، ويشددون 

1  انظر: حممد سامل ولد حممد، السلفية العلمية، مرجع سابق، ص3.
2  السلفية اجلامية هي تيار فكري وسيايس سلفي تأسس يف اململكة العربية السعودية يف ثامنينيات القرن 
أثناء حرب  القرن ذاته، وحتديدا  التسعينيات من  العلني األول يف مطلع  التيار  املايض، وكان ظهور هذا 
اخلليج الثانية، وقد اشتهر بموقفه املرحب بدخول القوات األجنبية إىل السعودية، وينسب هذا التيار إىل 
مؤسسه الشيخ حممد أمان اجلامي وهو داعية سلفي من أصول إثيوبية أتى إىل اململكة العربية السعودية 
بغرض احلج يف العام 1369هـ/ 1950م، ودرس عىل العديد من املشايخ السلفيني فيها، مثل الشيخ ابن 
باز والشيخ األلباين وغريهم، ثم انتقل إىل التدريس يف بعض املعاهد العلمية ذات الطابع السلفي يف اململكة 
قبل أن يتم اعتامده أستاًذا يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة حيث سيؤسس فيها التيار السلفي اجلامي. 
ومن أهم رموز هذا التيار  يف اململكة العربية السعودية: ربيع بن هادي املدخيل، وفالح احلريب، وحممد بن 
هادي، وزيد بن هادي املدخيل، وأمحد بن حيي النجمي،  فيام يعد أبرز رموز اجلامية يف موريتانيا هو الشيخ 
أمحدو ولد حبيب الرمحن إمام وخطيب اجلامع السعودي بنواكشوط، وخيترص فكر التيار اجلامي بتفرعاته 
املختلفة يف اإلقرار لألنظمة بالرشعية والقول بوجوب الطاعة هلا وحرمة اخلروج عليها، وتشرتط اجلامية 
الترصيح بالكفر من قبل األنظمة حتى متكن إعادة النظر يف رشعيتها، كام تعد مواجهة اخلصوم واملخالفني، 
من وجهة نظر دينية، واعتبارهم مبتدعني وخمالفني لرصيح الكتاب والسنة من بني أهم املرتكزات التي 
تقوم عليها اجلامية. للتوسع أكثر انظر: جمموعة باحثني، السلفية اجلامية: عقيدة الطاعة وتبديع املخالف 

)ديب: مركز املسبار للدراسات، 2012(، ص24-9.  



540 السلفية: تحوالتها ومستقبلها

يف انتقادهم، وتقوم رؤية هذا التيار عىل وجوب الطاعة الكاملة لويل األمر وحرمة اخلروج 
عليه ألي سبب كان باستثناء ترصحيه بالكفر. 

ومن أبرز رموز هذا التيار الشيخ أمحدو ولد حبيب الرمحن إمام وخطيب اجلامع الكبري، 
وكذلك جمموعة من األئمة اآلخرين الذين عرفوا بدفاعهم املستميت عن احلكام واشتهروا 
بمناكفاهتم العديدة مع قادة ورموز احلركات اإلسالمية املعارضة، وإصباغهم أوصاًفا محيدة 
عىل احلكام يف مقدمتها وصف "ويل األمر"، ولعل من بني آخر تلك األوصاف وأكثرها إثارة 
للجدل وصف "رئيس العمل اإلسالمي"، الذي أطلقه إمام وخطيب اجلامع الكبري الشيخ 

أمحدو ولد حبيب الرمحن قبل سنوات قليلة عىل الرئيس املوريتاين حممد ولد عبد العزيز1.

ويعد هذا التيار عىل األرجح أقل التيارات السلفية يف موريتانيا انتشاًرا، حيث يالحظ 
السلطة، وقد  املقربني من  العلامء واألئمة  يزال حمصوًرا يف جمموعة من  إليه ال  االنتامء  أن 
تأثرت سمعته كثرًيا لدى عموم الشعب بسبب استخدامه املفرط من قبل السلطة يف معاركها 
املتعددة مع التيارات اإلسالمية املعارضة، وكذلك بفعل اندفاع بعض مشاخيه، املبالغ فيه 
أحياًنا، يف اهلجوم عىل خصوم السلطة من تلك التيارات، وكذلك بفعل دفاع أولئك املشايخ 

عن كل ما تتخذه السلطة احلاكمة من قرارات. 

 اللحظة الثالثة، وهي اللحظة اجلهادية التي متيزت بربوز قطب جديد يف الساحة السلفية 
املوريتانية، تقوم رؤيته عىل تكفري احلكومات يف عموم املنطقة ومن ضمنها، بل عىل رأسها، 
النظام املوريتاين، الذي يتهمه هذا التيار بالتبعية والعاملة "للكفار" خاصة فرنسا. ويرى رواد 
السلفية اجلهادية املوريتانية أن عملية إصالح املجتمع لن تتم إال عرب القوة، وذلك عن طريق 
مغالبة احلاكم ومحل السالح ضده من أجل فرض تطبيق الرشيعة اإلسالمية، ومن ثّم فإن 
هذا التيار ال جيد غضاضة يف اإلعالن عن تبنيه خيار التغيري الراديكايل املسلح، ويرى يف هذا 

اخليار أنجع اخليارات وأكثرها جدوى.

1  انظر: حممد سامل ولد حممد، السلفية العلمية، مرجع سابق، ص3.
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يتبنون  ومن  التيار  هذا  قادة  معظم  إن  إذ  سابقيه،  من  تغلغاًل  أكثر  التيار  هذا  ويعد 

ولد  اخلديم  رواده:  بني  ومن  الفئة،  هذه  من  هم  موريتانيا  يف  عنها  ويدافعون  أطروحاته 

السامن1، ومعروف ولد اهليبة2 وسيدي ولد سيدينا3. وعىل الرغم من أن أفكار هذا التيار 

شهدت انتشاًرا الفًتا بني بعض أوساط الشباب املوريتاين، ال سيام يف السنوات األوىل من 

العرشية املاضية، فإهنا عرفت تراجًعا ملحوًظا يف السنوات األخرية. كام أن هذا التيار شهد 

انحساًرا كبرًيا بفعل جمموعة من العوامل من بينها احتواؤه من قبل السلطة احلاكمة التي 

اّتبعت يف سبيل حتقيق تلك الغاية مجلة من اآلليات واإلجراءات4. 

1 يعد اخلديم ولد السامن أحد أهم رموز وقادة السلفية اجلهادية يف موريتانيا، ويشتهر بأطروحاته املوغلة 
يف الراديكالية والقائمة عىل تكفري األنظمة القائمة يف املنطقة واعتبارها مرتدة، ويعد من بني أهم املتحمسني 
ملناكفة العدو القريب املتمثل، بحسب وجهة نظره، يف تلك األنظمة ومقاتلتها. سبق له أن اعتقل مرات 
عديدة، ومتكن يف العديد منها أن يفر من السجن. ويعترب اخلديم من بني أول املوريتانيني الذين التحقوا 
بكتيبة "امللثمون" التي يرأسها خمتار بلمختار، امللقب بخالد أبو العباس بلعور، التي تعد من بني أهم فروع 
تنظيم "القاعدة يف املغرب اإلسالمي" يف املنطقة. وقد متكن اخلديم من أن يقنع أمريه بلعور بتأسيس فرع 
ينفذ جمموعة  "اجلديدة يف أن  بقيادته، وبالفعل نجح اخلديم ضمن مهامته  إليه  للتنظيم يف موريتانيا عهد 
املوريتاين  األمن  قبضة  يسقط يف  أن  قبل  املوريتانية  األرايض  داخل  باجلريئة  التي وصفت  العمليات  من 
وحياكم وحيكم عليه باإلعدام". انظر: حممد األمني ولد أمحد، "األبعاد األمنية يف حماربة اإلرهاب: التجربة 
املوريتانية"، ضمن كتاب: أعامل الندوة الدولية ملكافحة اإلرهاب )نواكشوط: املعهد املوريتاين للدراسات 

االسرتاتيجية، 2013(، ص 163-161.
2  للتوسع أكثر حول معروف ولد اهليبة، انظر: "ولد اهليبة .... هناية مؤملة لسلفي مثري"، موقع الرساج، 

2014/11/5، عىل الرابط التايل:
 https://bit.ly/2m3eZhj

3  يعد سيدي ولد سيدينا من بني أهم رموز السلفية اجلهادية يف موريتانيا، اعتقل يف فرتة حكم الرئيس 
الراحل اعيل ولد حممد فال، ومتت تربئته يف العام 2007، قبل أن يعتقل جمدًدا يف النصف الثاين من العام 
من  جمموعة  ضمن  الدين  صالح  سجن  يف  حالًيا  معتقل  وهو  باإلعدام،  عليه  وحيكم  وحياكم   ،2010
السلفيني اجلهاديني الذين يوصفون من قبل األمن بأهنم عىل درجة عالية من اخلطورة، وتم حتويلهم إىل 
"ولد سيدينا: هرب من السجن وفرح أهله  انظر: حممد ناجي ولد أمحدو،  ذلك السجن سيئ الصيت. 

حلظة اعتقاله. السلفي اهلارب من اجليش"، موقع مغارب كوم، 10/22/ 2010، راجع الرابط التايل:
 https://bit.ly/2kaFHUQ

4  انظر: حممد األمني ولد أمحد، "األبعاد األمنية يف حماربة اإلرهاب"، مرجع سابق، ص166-163.
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اللحظة الرابعة، وهي حلظة نرى أهنا ال زالت قيد التشكل، ويمكن أن نسميها اللحظة 
العلمية  السلفيتني  صفوف  يف  املراجعات  بعض  بحصول  تتميز  وهي  السياسية،  السلفية 
واجلهادية، وتراجع بعض رواد كل من هاتني السلفيتني عن بعض آرائهم السابقة املتعلقة 
بعبثية املشاركة يف احلياة السياسية وعدم جدواها، واقتناعهم بدالً من ذلك بإمكانية تغيري 
املجتمع عرب املشاركة السياسية، وهو التحول الذي يمكن االستدالل عليه من خالل تداعي 
بعض الدعاة واألقطاب السابقني هلذين التيارين ملحاولة تأسيس حزب سيايس، اختاروا 
له تسمية "جبهة األصالة والتجديد"1. كام يمكن االستدالل عىل ذلك التحول من خالل 
ترحيب العديد من أقطاب هذين التيارين، خاصة األول، بثورات الربيع العريب، واعتبارهم 

أنه يمكن تغيري املجتمعات عرب ثورات سلمية2.

السلفية املوريتانية والسلفيات املغاربية: التواصل والقطيعة

يالحظ أن هناك جمموعة من العوامل واملؤثرات التي حتدد شكل العالقة بني السلفية 
املوريتانية وباقي نظرياهتا من سلفيات مغاربية، تلك العوامل واملؤثرات بعضها يمثل دافًعا 
للتقارب والتشابه، وبعضها اآلخر يمثل عاماًل من عوامل التاميز واالختالف. وسنحاول 
هنا أن نرسد بعض املالحظات العامة التي تبني بعض أوجه التشابه واالختالف بني السلفية 

املوريتانية وباقي السلفيات املغاربية كام ييل: 

1( تأخر ظهور السلفية املوريتانية مقارنة بنظرياهتا يف البلدان املغاربية األخرى: من حيث 
األسبقية التارخيية، نجد أن السلفيات املغاربية قد سبقت نظريهتا املوريتانية من حيث النشأة؛ 
فموريتانيا عىل خالف باقي البلدان املغاربية مل تعرف ظهور ما يعرف بالسلفيات الوطنية 
التي ظهرت يف تلك البلدان، وشكلت رقاًم صعًبا ضمن املقاومات الوطنية التي عرفتها تلك 

1  حول سياق تأسيس ذلك احلزب واجلدل املحتدم حوله قبوال ورفضا، انظر: أمحد ولد سيدي، "سلفيو 
موريتانيا عىل خطى حزب النور"، العريب اجلديد عىل، 21/ 12/ 2014، عىل الرابط التايل:

  https://bit.ly/2k5UL65

2  من بني هؤالء عىل سبيل املثال: أمحد مزيد ولد عبد احلق، انظر: "واقع ومستقبل التيارات السلفية يف 
موريتانيا"، مرجع سابق.
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الدول1. فبالرجوع إىل سياقات تصفية االستعامر يف تلك البلدان سنجد أن عدًدا غري قليل 

من قادة املقاومة فيها يمكن تصنيفهم ضمن ما بات يعرف اليوم بالسلفيات الوطنية من 

بينهم عىل سبيل املثال عالل الفايس يف املغرب وابن باديس والبشري اإلبراهيمي يف اجلزائر. 

أن  إىل  نظرنا،  وجهة  من  موريتانيا،  يف  الوطنية  السلفية  وجود  عدم  يف  السبب  ويعود 

هذه األخرية وعىل خالف العديد من نظرياهتا من البلدان املغاربية، التي استندت الدولة 

يف قيامها فيها إىل مرياث تارخيي من السلطة املركزية، فإن الدولة يف موريتانيا قد ولدت مما 

يشبه العدم2؛ مما يعني أن فكرة الوطن مل تكن قد تبلورت بالقدر الكايف وال أخذت شكلها 

النهائي بعُد قبل االستقالل. وهذا احلكم يصدق بالقدر نفسه عىل النخب املوريتانية وعىل 

العامة عىل حد سواء، وربام يكون هذا العامل قد أّدى دوًرا حاساًم يف أاّل تعرف موريتانيا 

تبلور حركة سلفية مبكًرا.

2( أن موريتانيا مل تعرف اللحظة السلفية التقليدية: ونقصد بذلك أن موريتانيا مل تعرف 

عىل خالف نظرياهتا املغاربية األخرى جتارب تارخيية تذكر لتيار السلفية التقليدية3، وذلك 

عىل النقيض من املغرب الذي كانت السلفية يف نسختها األصلية، أي ما يعرف بـ"الوهابية"، 

املوىل  ممثلة يف  آنذاك  احلاكمة  وتبنتها سلطته  الزمان،  من  القرنني  يناهز  ما  قبل  قد وصلته 

1  طبعا عندما نتحدث عن السلفية هنا نستخدمها بمفهومها املعارص، وإال فموريتانيا قد عرفت السلفية 
بمفهومها التقليدي العام قبل ذلك بزمان طويل كام أسلفنا عند تعرضنا للمحور املتعلق باملهاد التارخيي 

للسلفية يف موريتانيا.
2  انظر: سيدي إبراهيم ولد حممد أمحد، احلزب الواحد وتطور احلياة السياسية يف موريتانيا، رسالة لنيل 
دبلوم الدراسات العليا يف العلوم السياسية، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية، جامعة حممد 

اخلامس، 1989ـ 1990، ص22.
3  تعرف السلفية التقليدية بأهنا عبارة عن البناء الشكيل الذي ظل حمافًظا عىل الروابط بني تفرعات السلفية 
املتعددة، كام أّنه املورد األسايس لعموم املجتمع السلفي الشعبي، وُيسّمى منظروه من قبل مجهور السلفية 
بكبار العلامء، ويعتربوهنم محلة راية الدعوة وهلم مكانة إجالل واحرتام عند عموم السلفيني، انظر: فاروق 

رشيف، السلفية احلديثة ومدارسها، مرجع سابق.
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سليامن الذي أعجب هبا وسعى لنرشها يف عموم املغرب1، واجلزائر التي وصلتها السلفية 
فيام  الذين سيشكلون  التاسع عرش، وتبناها عدد من مشاخيها  القرن  "الوهابية" مع مطلع 
بعد عامد مجعية علامء املسلمني. أما موريتانيا فإننا نميل إىل أهنا مل تعرف حلظة سلفية تقليدية 
وإنام عرفت سلفيات متفرعة عن تلك السلفية، ويتعلق األمر بالسلفيات العلمية واجلامية 
واجلهادية، أما السلفية األم لتلك السلفيات، أي السلفية التقليدية "الوهابية"، فإنه يمكن 
القول إهنا وإن وصلت إىل موريتانيا يف شكل أفراد معتنقني هلا هنا وهناك، فإهنا مل تتمكن 

من أن تعرب عن نفسها يف تيار له رواده ودعاته واملدافعون عنه. 

املؤسسة:  املفاهيم  يف  املغاربية  السلفيات  باقي  مع  تتقاطع  املوريتانية  السلفية  أن   )3
كبرية  أمهية  وإيالؤه  العقائدي  اجلانب  ومركزية  نقائه،  إىل  باإلسالم  العودة  إىل  فالدعوة 
عىل  والرتكيز  والفكرية،  السياسية  املواقف  ملختلف  واملنطلق  األرضية  جعله  خالل  من 
النصوص أكثر من استخدام العقل، وااللتزام بالقراءة الرتاثية للنصوص الدينية، ورفض 
خاصة  ومتظهراهتا،  أشكاهلا  بجميع  "البدع"  ونبذ  هلا،  احلداثية  والتأويالت  القراءات 
"بدعتي علم الكالم والتصوف"، هذه كلها تشكل قواسم مشرتكة بني السلفية املوريتانية 

والسلفيات املغاربية .

كانت  وإذا  املغاربية:  السلفيات  وباقي  املوريتانية  السلفية  بني  تأثر  عالقة  هناك  أن   )4
عالقة التأثر تلك ال تبدو بادية للعيان حني احلديث عن السلفيتني العلمية واجلامية، فإهنا 
تبدو واضحة بشكل كبري عند احلديث عن السلفية اجلهادية، فهذه األخرية وصلت أصاًل 
إىل موريتانيا عن طريق البلدان املغاربية خاصة اجلزائر، حيث إن أول عملية نفذها السلفيون 
اجلهاديون يف موريتانيا كانت هي عملية ملغيطي التي نفذهتا كتيبة )امللثمون( التابعة آنذاك 
لـ)جلامعة السلفية اجلزائرية للدعوة والقتال(2. كام أن تنظيم القاعدة يف موريتانيا ظل تابًعا 

1  انظر: "موقف املوىل سليامن العلوي من احلركة الوهابية"، جملة دعوة احلق، العدد 162، يمكن الرجوع 
إليه عىل الرابط التايل:

  https://bit.ly/2lKqD0j

2  عبد النور بومخخم، "األشباح خيتطفون السياح يف موريتانيا"، صحيفة اخلرب اجلزائرية، 6/ 1/ 2010.
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بشكل أو بآخر لنظريه يف اجلزائر1. عالوة عىل ذلك، فإن هناك بعًدا آخر لعالقة التأثر تلك؛ 
تونس  مثل  أخرى  مغاربية  بلدان  يف  عمليات  نفذوا  موريتانيني  جهاديني  هناك  أن  وهو 
إىل  بانتامئهم  تتعلق  بتهم  موريتانيا  يف  اعتقلوا  وجزائريني  مغاربة  هناك  أن  كام  واجلزائر2، 
السلفية اجلهادية، األمر الذي نخلص معه إىل القول إن السلفية اجلهادية يف تلك البلدان قد 
غدت تنظيامت عابرة للحدود، بحيث يمكننا احلديث عن سلفية جهادية تنحو إىل اإلقليمية 
"سلفية جهادية مغاربية"، بخالف السلفيات األخرى يف تلك البلدان التي بقيت ذات طابع 

حميل باألساس.

اخلامتة

لقد حاولت هذه الورقة أن تقارب موضوع السلفية املوريتانية، من خالل التعرف إىل 
أهم التحوالت التي عرفتها هذه األخرية، ومكانتها ضمن باقي السلفيات املغاربية. وقد 
التيارات  من  جمموعة  هي  وإنام  واحًدا،  نسيًجا  ليست  املوريتانية  السلفية  أن  إىل  خلصت 
التي وإن كانت تنهل من معني مرجعية واحدة وتتفق عىل كلمة سواء، من حيث أخذها بام 
أسميناه يف هذه الورقة باملفاهيم املؤسسة للسلفية، فإهنا تتباين من حيث الرؤى والوسائل 
بالعلم والدعوة اخلالصة، ويرفض  وتسلك يف ذلك طرائق قدًدا؛ بني من يرى االشتغال 
املشاركة يف احلياة السياسية )السلفية العلمية(؛ وبني من يركز عىل تبديع املخالف، ووجوب 
ومحل  احلاكم  مغالبة  يف  يكمن  احلل  أن  يرى  من  وبني  املوالية(؛  األمر)السلفية  ويل  طاعة 
السالح ضده من أجل فرض تطبيق الرشيعة اإلسالمية )السلفية اجلهادية(؛ وبني تيار آخر 

1  يربهن عىل ذلك مثاًل كون تنظيم )أنصار اهلل املرابطون( الذي أسسه القيادي اجلهادي املوريتاين املعروف 
اخلديم ولد السامن ظلت تربطه منذ تأسيسه وحتى اليوم عالقة تبعية مبارشة باجلامعة السلفية اجلزائرية 

للدعوة والقتال.
2  ولد العتيق،")ونا( تفتح ملف القتىل املوريتانيني يف قاعدة املغرب اإلسالمي: الطريق إىل مقابر صحراء 
يمكن  بتاريخ:2010/09/08،  اإلنرتنت  شبكة  عىل  الصحفي  موقع  عىل  منشور  تقرير  اإلسالم"، 

االطالع عليه عرب الرابط التايل:
 https://bit.ly/2k5Z6Gi
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ال يزال قيد التشكل يرى أنه آن للسلفيني املوريتانيني أن يؤسسوا حزًبا سياسيًّا وحيتكموا 
مثل غريهم من تيارات سياسية إىل صناديق االقرتاع، وأن ذلك هو السبيل األمثل لتنفيذ 

رؤيتهم اإلصالحية )السلفية السياسية(.

وقد خلصت الورقة كذلك إىل أن هناك نقاط تشابه وأوجه اختالف عديدة بني السلفية 
املوريتانية وباقي السلفيات املغاربية، وأنه عىل الرغم من وجود قواسم مشرتكة عديدة بني 
تلك السلفيات، السيام يف البعد اجلهادي، فإهنا ال ترقى إىل احلد الذي جيعلنا نعد السلفية 
تلك  اعتبار  إىل  نميل  إننا  بل  البلدان،  تلك  التي عرفتها  للسلفيات  امتداد  املوريتانية جمرد 

السلفيات، ومن ضمنها السلفية املوريتانية، مستقلة عن بعضها البعض. 

كام خلصت الورقة إىل أن العامَلني الداخيل واخلارجي كان لكل منهام دور يف التأثري يف 
السلفية املوريتانية، فمختلف األحداث املؤملة التي شهدها العامل اإلسالمي، مثل احتالل 
العراق وأفغانستان واألحداث يف مايل وسوريا، ظلت تؤّدي دور العامل املحفز للشباب 
املوريتاين لاللتحاق بالسلفية اجلهادية. كام أن مرحلة االنحطاط والترشذم واالنقسام، التي 
يعرفها العامل اإلسالمي يف الوقت احلارض، شّكلت ملهاًم ألفراد عديدين آخرين لاللتحاق 
إىل  للعودة  جادة  حماولة  تشكل  نظرهم،  وجهة  من  باعتبارها،  عموًما  السلفية  باحلركات 
االقتصادية  واألزمات  الداخلية  العوامل  أن  كام  الزاهية،  وعصوره  نقائه  يف  اإلسالم 
قد  البطالة وغريها،  وفاقمت من مشكالت  موريتانيا  التي عرفتها  املتالحقة  واالجتامعية 
قادت بعض الشباب املوريتانيني لفقدان الثقة بالسلطة التي مهشتهم واملجتمع الذي اعتربوه 
مهادًنا هلا، ليلتحقوا بتيار السلفية اجلهادية يف حماولة منهم لالنتقام من السلطة التي حيملوهنا 

مسؤولية كل ذلك الفشل لعدم تطبيقها الرشيعة اإلسالمية.



السلفية اجلهادية يف غرب إفريقيا وحتوالهتا 

محمد الحافظ الغابد1

شهدت منطقة الساحل اإلفريقي، خالل العرشينية األخرية، بروز العديد من التنظيامت 
ا،  ا وعلميًّا وعقديًّ واجلامعات ذات التوجه السلفي، بأبعاده املختلفة وتوجهاته املتعددة جهاديًّ
كام تطورت هذه التنظيامت باستمرار وترسخ وجودها يف الرتبة اإلفريقية، حتى أضحت 
هي الشغل الشاغل لدول املنطقة؛ نتيجة التحدي األمني، ونجاحها يف االنتشار الرسيع يف 
بيئات القوميات اإلفريقية ذات اإلرث اإلسالمي العريق كالفالن، والطوارق، واهلوسا، 
يف  إسالمية  ممالك  تقيم  املنطقة،  يف  االستعامري،  التوغل  قبل  كانت  والتي  والصونغاي، 
العديد من بلدان غرب القارة، وهي الُسَلط التي قوض وجودها االستعامر وأنظمة الدول 

اإلفريقية احلديثة.

وسنتطرق يف هذا البحث للمحاور التالية:

أواًل: روافد السلفية يف الساحل وحتوالهتا الفكرية.

ثانًيا: البيئة التي استقطبت التنظيامت اجلهادية وحتدياهتا وحتوالهتا.

ثالًثا: خريطة التنظيامت وواقعها وأبرز حتوالهتا.

1  باحث وكاتب صحفي موريتاين.
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أواًل: روافد السلفية يف الساحل وحتوالهتا الفكرية

خصوًصا  األوىل،  اإلسالم  ترسخ  عهود  منذ  إفريقية  غرب  يف  السلفية  العقيدة  تنترش 
خالل احلقبة املرابطية التي تأسست عىل فكر سلفي فطري، قبل ترسخ التيار الكالمي ممثاًل 

يف املذهب األشعري.

كام أن الفهم السلفي للعقيدة ظل هو األلصق باملنطقة وشعوهبا ومدارس نرش الدعوة 
فيها إىل وقت متأخر تقريًبا منذ القرن احلادي عرش اهلجري، حيث بدأ علم الكالم يرتسخ يف 
املدارس الكربى يف املنطقة، خصوًصا يف موريتانيا ومايل والسودان الغريب )نيجرييا(. ومع 
منتصف القرن الثالث عرش اهلجري، بدأ تيار السلفية يطل من جديد عىل البلدان اإلفريقية 
ذات الثقل املدريس والعلمي، فبدأت الدعوة إىل العودة ملا كان عليه سلف األمة الصالح 
يف سياق املدارس اإلسالمية واجلوامع الكربى منذ قرون سالفة، ويف الساحل والصحراء 
كان دور بعض الشيوخ بارًزا. وقد برزت الدعوة السلفية أول مرة يف منطقة الساحل عىل 
شكل سجال كالمي فقهي صويف، وتعّد التيارات الثالثة: الفقهي والصويف والكالمي أبرز 
التيارات املشكلة للنسيج الفكري والثقايف يف هذه املنطقة التي عرفت إقبااًل كبرًيا عىل تعلم 

العلوم اللغوية والدينية، منذ القرن احلادي عرش اهلجري وحتى اآلن. 

وبام أن النموذج الشنقيطي املوريتاين هو األوسع تأثرًيا، فإننا سنركز عليه ملا له من تأثري 
يف بقية األقاليم اإلفريقية املحيطة به حتى يف أقىص غرب القارة، يف نيجرييا، فقد كان للفالن 
املوريتانيني القادمني من فوتا بني السنغال وموريتانيا الدور األبرز تارخييًّا يف تأسيس اخلالفة 
العثامنية اإلسالمية يف منطقة سكوتو )والعثامنية نسبة إىل عثامن دان فودي أبرز مصلح إسالمي 
يف السودان الغريب منذ أواخر القرن السابع عرش ومطلع القرن الثامن عرش امليالدي(، وهي 
الدولة التي أخذت عىل عاتقها ترسيخ اإلسالم ونرشه يف هذه املنطقة بشكل قوي وراسخ، 
وغدت جتربته إىل اليوم نموذج جتديد ديني حيتذى يف كامل القارة اإلفريقية، وتدرس حركته 

ضمن حركات اإلصالح اجلادة واملؤثرة يف التاريخ اإلسالمي بإفريقيا.
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جذور الفكر السلفي 1

أ( السلفية يف مواجهة املتكلمني واملنهج األشعري: يعّد العالمة حممد حبيب اهلل امللقب 
الفكر  إىل  الدعوة  تبنى  من  أول  )1165هـ/1752م-1204هـ/1790م(  ملجيدري 
السلفي يف سياق مناهج الدراسات العقدية، خصوًصا إثر عودته من احلج حيث جاء من 
املرشق بمعرفة واسعة بعلوم احلديث والتفسري. وقد خرج عىل شيخه العالمة املختار بن 
الكربى،  النحوي والكالمي يف منطقة الصحراء  رائًدا ومؤسًسا للدرس  يعّد  الذي  بونه، 
وكان ملجيدري تلميًذا له، غري أنه خالف شيخه وجاء بالدعوة إىل التخيل عن علم الكالم، 
واهتم  واسًعا  نقًدا  الرجل  واجه  وقد  املتكلمني.  طريقة  منتقًدا  السلف  ملذهب  وانترص 
باالبتداع وانتحال آراء املذهب الوهايب، غري أن ملجيدري هذا اختلف مع السلفية التيمية 

والوهابية يف مواقف من أمهها:

- موقفه من التصوف؛ فقد كان يأخذ بالطريقة اخلرضية أو الشاذلية بينام كانت الدعوة 
السلفية الوهابية حرًبا عىل التصوف واملتصوفة.

الفكرية يف عرضه حلججه  باستقالليته  الوهابية املرشقية  السلفية  - متيز ملجيدري عن 
الكالمية؛ حيث كان يأخذ مبارشة من النصوص الرشعية دون الرجوع البن تيمية ونصوص 

تالميذه التي اعتمدهتا الوهابية كمرجع أساس1.

وخالل القرنني الثالث عرش والرابع عرش جتذرت الدعوة السلفية، فربز أعالم كبار كان 
هلم دور كبري يف إحياء الدعوة إىل العودة ملا كان عليه سلف األمة األول يف القرون األوىل، 

ومن أبرز هؤالء: 

املتأخرين  − والفقهاء  املتكلمني  تعقيدات  الذي عارض  الكنتي:  املختار  الشيخ سيد 
واجته إلرساء نفس جتديدي انترش الحًقا يف فروع مدرسته. وقد غطت عىل ريادته يف هذا 

1  انظر هبذا اخلصوص: الشيخ الطيب بن عمر بن حسني، السلفية وأعالمها يف موريتانيا )بريوت: دار ابن 
حزم، 1995(، ص 279/268.
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املجال مكانته يف نرش الطريقة القادرية ورئاسته السياسية يف منطقته، ولكن تأثريه يف هذا 
امليدان برز يف مدرسة آل الشيخ سيديا1.

الشيخ بابه ولد سيديا الذي كان رصحًيا يف دعوته السلفية، وتبعه العديد من العلامء  −
من أبرزهم حممد بن أيب مدين، الذي سطر يف ذلك كتابه الشهري الصوارم واألسنة يف الذب 

عن السنة، وله ردود عىل البدع واملنكرات واملتعاطني لعلم الكالم2.

املدرسة البوصريية: وقد تأسست هذه املدرسة يف أواخر القرن الرابع عرش عيل يد  −
والذي  نواكشوط،  املوريتانية  بالعاصمة  الكبري  اجلامع  إمام  البوصريي،  بداه ولد  العالمة 
قام بإرساء دعائم النهج السلفي بشكل هنائي من خالل كتبه وخطبه، وخصوًصا كتابه تنبيه 

اخللف احلارض عىل أن تفويض السلف ال ينايف اإلجراء عىل الظواهر3. 

مدرسة الشيخ حممد األمني الشنقيطي )آب علام( الذي كرس هو اآلخر هذه املدرسة  −
وعززها يف كتبه ورسائله ومؤلفاته4.

أشعرية،  − الودود  عبد  ولد  عايل  حممد  الشيخ  مع  بدأت  التي  عدود  آل  مدرسة 
املدرسة  لتاريخ  وتأويل  تصالح  مع  النهج  سلفية  سامل  حممد  الشيخ  ابنه  مع  حتولت  ثم 

األشعرية5. 

1  املصدر السابق، ص297/282.
2  السابق. ص 316.

3  سيدي حممد ولد املصطفى، حركة علم الكالم يف موريتانيا، رسالة خترج السنة اجلامعية )1993/1992م( 
من مكتبة املعهد العايل للبحوث والدراسات اإلسالمية يف موريتانيا، بحوزتنا نسخة منها ص 32/31.

4  نفسه.
العاصمة  2001/05/31( يف  )بتاريخ  بتنسويلم  بمسجد اإلخالص  انظر هبذا اخلصوص حمارضة    5
للشيخ حممد سامل عبد الودود )عدود( عن املذهب األشعري وهنج اإلمام األشعري وموقفه  نواكشوط 
)تاريخ   https://www.youtube.com/watch?v=dkiwWSaKSXQ الرابط:  عىل  الكالم.   علم  من 
التصفح 2018/10/8(. وقد وضح الشيخ مذهبه العقدي  يف منظومة تتكون من 114بيًتا من الرجز 
التصفح  )تاريخ   https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=38407  : الرابط  جتدها عىل هذا 

 .)2019/03/24
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ب( السلفية اجلديدة يف مواجهة الصوفية واإلخوان والفقهاء التقليديني 

غري أن الفكر السلفي يف موريتانيا جتاوز هذه اجلذور التي مثلت تارخييًّا سلفية العقيدة 
األخرية حتوالت  العقود  املنهج، عرفت خالل  البعض سلفية  يسميها  إىل سلفية جديدة، 
كبرية أدت إىل نشأة عدة تيارات تأثرت بشكل كبري بالتيارات السلفية يف املرشق، وتوجد 
يف موريتانيا فروع لكافة التصنيفات السلفية املرشقية كالسلفية العلمية والسلفية اجلهادية.

• السلفية العلمية: تبلورت يف موريتانيا، خالل العقدين األخريين، رؤية واضحة لتيار 
سلفي يمكن أن يصنف ضمن السلفية العلمية، التي تركز عىل الدعوة والتعليم واإلرشاد 
وتصحيح العقائد، وحماربة البدع واملنكرات القديمة واملستحدثة. تأسس هذا التيار بمسجد 
اإلخالص، وسط العاصمة نواكشوط، عىل يد الشيخ التقي ولد حممد عبد اهلل، الذي درس 
احلديث يف الستينيات بمرص، وتأثر بأفكار سيد قطب وعاد وهو حيمل معه دعوة ذات طابع 

سلفي متأثر باألطروحة القطبية وما قارهبا من رؤى سلفية شبيهة.

ومن أبرز شخصيات هذا التيار: اإلمام عبد اهلل ولد أمينو، واألستاذ أبو بكر ولد عبد 
الرمحن، والدكتور حممد سيدي أمحد امللقب بـ)الشاعر(، والشيخ حممد سيديا ولد أجدود 

امللقب بـ)النووي(، واألستاذ أمحد ولد الكوري1.

• السلفية امللكية: وهي التي تعرف يف بالد احلرمني باجلامية، ومن أبرز من يتبنى هذا 
وهو  نواكشوط،  يف  السعودي  اجلامع  وخطيب  إمام  أمرابط،  ولد  أمحدو  العالمة  الطرح 
شخصية علمية حتظى باحرتام كبري وجرأة يف املواقف. وقد انتقد سياسة الرئيس املوريتاين 
املنفتحة عىل إيران، ومتيز بمصارحة السلطة بمواقفه اجلريئة إزاء بعض خطواهتا جتاه الشئون 
اإلسالمية يف البالد، وهو معروف بانتقاده التيارات اإلسالمية األخرى ومظاهرة السلطة يف 

رصاعها السيايس مع تيار اإلخوان املسلمني2. 

https:// /1  انظر رابط كتب الشيخ أمحد بن الكوري العلوي الشنقيطي كتابه املعنون فتنة الديمقراطية
archive.org/details/ahmedKory تاريخ التصفح 2019/03/24.

2  انظر مقابلة مع الدكتور حممد املختار الشنقيطي عىل موقع العرص، عىل الرابط التايل:
  https://bit.ly/2k4B2DG
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• السلفية اجلهادية: تعود نشأة السلفية اجلهادية يف موريتانيا إىل حقبة هناية الثامنينيات 
ومطلع التسعينيات حينام وصلت إىل البالد أفكار هذا التيار وتعلق به العديد من الشباب 
والطالب الناهبني، خصوًصا أن احلالة اإلسالمية يف تلك احلقبة كانت قد بدأت تشهد متايًزا 
ا واضًحا. ومن أبرز الشخصيات التي اعتنقت هذا الفكر: األستاذ حمفوظ ولد الوالد،  فكريًّ
وحممدو ولد صالحي، وأمحد مزيد ولد عبد احلق، وحممد سيد أمحد امللقب بـ)الشاعر(، 
واألستاذ حممد حمفوظ ولد إدومو. وقد كشفت األجهزة األمنية خالل اعتقاالت 25سبتمرب 
)1415/1994هـ( عن "تنظيم اجلهاد اإلسالمي". وقد أبان ولد الوالد عن تعلقه بالفكر 
يف  أعدها  والتي  موريتانيا"،  يف  اإلسالمية  "الصحوة  بعنوان:  خترجه  رسالة  يف  اجلهادي 
الذًعا  نقًدا  فيها  مارس  وقد  )1411/1991هـ/1992م/1412هـ(.  الدراسية  السنة 
لتيار اإلخوان املسلمني ومشاركته السياسية، وبعد سنوات قليلة من ذلك التاريخ التحق 
ولد الوالد بالقاعدة يف السودان وأفغانستان والسعودية، وتطورت صلته بالشيخ أسامة بن 
الدن إىل أن أصبح ضمن جلنة الفتوى بالتنظيم. ويقول اآلن إنه عارض رضبة احلادي عرش 
من سبتمرب، وقد انتقل إىل إيران التي قىض فيها عرش سنوات إىل أن عاد إىل موريتانيا يف العام 

)1433/2012هـ(1. 

غري أن احلالة اجلهادية شهدت تطوًرا كبرًيا سنة )2003م/1424هـ( بعد سقوط بغداد، 
خيوط  عن  تبحث  اجلهادي  السلفي  بالفكر  املتشبع  الشباب  من  جمموعات  بدأت  حيث 
توصلها ملعسكرات اجلهاد يف العراق وأفغانستان. وقد نجحت جمموعة من شباب التيار 
يف الوصول إىل معسكرات اجلامعة السلفية للدعوة والقتال اجلزائرية يف املثلث الصحراوي 
بني موريتانيا واجلزائر ومايل، وتلقوا تدريبات عسكرية ورجعوا إىل موريتانيا جمدًدا، غري أن 
الرضبة التي وجهتها اجلامعة املقاتلة للجيش يف منطقة ملغيطي )2005م/1426هـ( جعلت 

1  يمكن الرجوع إىل بحث خترج بعنوان "الصحوة اإلسالمية يف موريتانيا"، من إعداد حمفوظ ولد الوالد 
)أبو حفص املوريتاين( الذي كان عضًوا بلجنة اإلفتاء الرشعي بتنظيم القاعدة، أعد البحث سنة 1992، 

لدينا نسخة مصورة عن مكتبة املعهد العايل.
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األمن املوريتاين يكثف رقابته جمدًدا عىل الساحة السلفية. وقد توصل فعاًل عرب اعتقاالت 
املوريتانية يف عالقات  السلفية اجلهادية  واسعة )2006م/1427هـ( إىل ما يؤكد ضلوع 

وطيدة مع القاعدة واجلامعة السلفية للدعوة والقتال اجلزائرية.

الفرنسيني  السواح  أربعة من  باغتيال  العام )2007م/1428هـ( قام ثالثة شبان  ويف 
ألول مرة يف تاريخ التنظيامت اجلهادية بموريتانيا، وهو ما اعترب مؤرًشا خطرًيا عىل مستقبل 
الوضع األمني بالبالد. وخالل العامني الالحقني اعتقل العرشات من الشباب وصل عددهم 
ملا يزيد عىل املئة. ومع مطلع العام )2010م/1431هـ( تبنت السلطات املوريتانية رؤية 
لعالج ظاهرة العنف، ونظمت حواًرا مع املعتقلني بوساطة من الشيخ العالمة حممد احلسن 
للتيارات  الروحية  والقيادة  التأثري  بني  جيمعون  الذين  العلامء  من  وهو  الشنقيطي،  الددو 
اإلخوانية والسلفية يف موريتانيا، وقد رجع كثري منهم عن فكرة استخدام العمل املسلح يف 

موريتانيا وتم إطالق رساح نحو 60 منهم1.

• السلفية السياسية: جيري نقاش واسع داخل هذا التيار املوريتاين حول العمل السيايس، 
أمًرا  يبقى  السيايس  النشاط  والرشوع يف  السياسية  العملية  أن دخول  بعضهم  يرى  حيث 
السيايس ليس وسيلة مثىل  أن احلزب  يعارضه آخرون معتربين  بينام  إليهم،  بالنسبة  وارًدا 
للتغيري والعمل السيايس، طبًقا للمنهج الدعوي األسلم واألنسب للمجتمعات اإلسالمية 

يف مثل هذه الظروف. 

ومع ذلك فقد تقدمت جمموعة من أبناء التيار السلفي بحزب )جبهة األصالة والتجديد( 
إىل وزارة الداخلية املوريتانية من أجل احلصول عىل ترخيص هلذا احلزب، غري أن الوزارة 
ظلت متاطل يف الرتخيص للحزب، وبعد فرتة من انقضاء األجل القانوين حاولت املجموعة 

بدء العمل كام ينص القانون، إال أن الرشطة منعت احلزب من هذه اخلطوة.

1  انظر هبذا اخلصوص: "اختتام احلوار مع "جهاديي" موريتانيا"، اجلزيرة نت، 2010/2/5، عىل الرابط:
  https://bit.ly/2kyYtFv
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وقد جاء يف رؤية حزب جبهة األصالة والتجديد الفكرية أنه "امتداد لدعوات اإلصالح 
التي  الوطنية املرشوعة  للمطالب  البلد، وهو صدى  بعيدة يف هذا  آماد  منذ  انترشت  التي 
ترتفع مطالبة باألمن واألمان وحتقيق اهلوية وحتكيم الرشع وحتسني التنمية، ومتكني الناس 
العمل  تيارات  من  مهم  لتيار  امتداد  أيًضا  وهو  أرضهم،  عىل  وإخاء  بسالم  العيش  من 
بني  تيار جيمع  املرابطني؛  دولة  قيام  منذ  البلد  هذا  تاريخ  بجذوره يف  الضارب  اإلسالمي 
األصالة والتجديد ويستنري بنور الوحيني وهدي السلف الصالح يف القرون األوىل. وقد 
عانى هذا التيار طوال سنوات عديدة من ظلم أعدائه وجهلهم به، ومن تفريط بعض أبنائه 
أو إفراطهم، مما أعطى انطباًعا مغلوًطا عن صورته الصحيحة وحقيقته الناصعة التي ال تريد 

إال اإلصالح وال حتمل إال اخلري واملحبة للناس"1. 

وحتدياهتا  اجلهادية  التنظيمات  استقطبت  اليت  البيئة  ثانيا: 
وحتوالهتا

مل تكن احلركات السلفية يف إقليم الساحل وليدة الصدفة أو التأثر األيديولوجي النابع 
عليه  وتعيش  والتنظري  اجلدل  تعرف  حيوية،  فكرية  بيئة  يف  مذهبي  أو  فكري  ترف  من 
العديد  انقراض  إىل  باألساس  الساحل  السلفي يف  الفكر  يعود صعود  وإنام  به،  وتتشاغل 
جتربتها  وعاشت  النخب  وخربهتا  املنطقة  يف  انترشت  التي  واألفكار  األيديولوجيات  من 
أجيال، لتكتشف أهنا مل تؤد إىل طريق سالك نحو التغيري البناء، فكان أن عادت ذاتيًّا ضمن 
سياق العودة الطبيعية للجذور الثقافية واملنابع األوىل لألمة. وهذه الظاهرة معروفة، يقول 
عيل الوردي: "نحن ال نعود إىل املايض جلامله، بل لبشاعة احلارض"2. فالشعوب مع اشتداد 

أيضا:  وانظر   .1 ص  نحن"  "من  فقرة  والتجديد"،  األصالة  جبهة  حلزب  السيايس  اإلعالن  "وثيقة    1
http://ara.tv/mteyg. وانظر أيضا: "سلفيو موريتانيا يعلنون التمسك بحقهم الرشعي يف ممارسة العمل 

  https://bit.ly/2m7TNqD:السيايس"، صحيفة القدس العريب، 2015/6/18، عىل الرابط التايل
2  عن: عيل املسعود، "ليس احلنني ذكرى، بل هو ما ينتقى من متحف الذاكرة"، موقع احلوار املتمدن:

  https://bit.ly/2lLtRAH
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أزماهتا وتالحق مصائبها وفشل مشاريعها، نتيجة التآمر األجنبي وخيانة أطراف من النخب 
واألحزاب احلاكمة، تسارع إىل التفتيش يف ماضيها بام يغرهيا بالقوة واإلرصار وبناء القناعة 
ينخرها  بأنظمة  االبتالء  األوطان  تعانيه  ما  وأسوأ  املتالحقة،  التحديات  ملواجهة  واملناعة 
والنكبة  املستمرة  واملأساة  الفساد  إنتاج  استمرار  يف  نجاحها  يشء  يف  تنجح  وال  الفساد 
املحيقة بشعوهبا. وهذا ما حصل يف العديد من بلدان منطقة الساحل التي شهدت تناسخ 
أنظمة فاسدة كلام جاءت أمة لعنت أختها، لكن ال مناص هلا من اإلنتاج املستمر ملنظومة 
الفساد، مما تسبب يف دول فاشلة، أو يف أحسن األحوال تعاين من هشاشة قاتلة، وتفكك 
يف جدار الوحدة الوطنية، وتصدع يف مرشوع الوحدة من خالل بروز املشاريع واحلركات 
االنفصالية الساعية الستقالل أقاليمها، أو يف أحسن األحوال احلصول عىل احلكم الذايت 
يف أكثر من بلد، كام يف الصومال ومايل وغريها، حتى إن بعض الباحثني يعترب أنه ال يوجد 
يف إفريقيا بلد ال تنطبق عليه معايري اهلشاشة1. وقد أثبت هذا الواقع بالنسبة إىل كثريين أن 
فشل الدول اإلفريقية الواحدة تلو األخرى يرجع بدرجة كبرية إىل الظروف واألسباب، أو 

"اخلصائص الداخلية" التي تعرفها الدول اإلفريقية عىل نطاق واسع2.

التيارات  من  العديد  بروز  إىل  حلول  إجياد  عن  النخب  وعجز  الدولة  فشل  تسبب 
االنفصالية، التي تأسست وانطلقت عىل أسس قومية وقبلية قبل أن تكون ذات عالقة بالفكر 
والتوجهات والقناعات، ألهنا ارتكزت عىل املطالب االجتامعية لألقاليم أو األقليات، وإن 
التيارات  الثقافة اليسارية والتوجه القومي واإلسالمي ظل حارًضا يف جتارب هذه  كانت 
القومية(،  الفكرة  يغذي  اجلزائر  القذايف واحتضان  )عىل األقل يف مايل والنيجر كان دعم 
الساحل  منطقة  يف  االنفصايل  القومي  الطرح  ذات  الوطنية  التنظيامت  من  العديد  فنشأت 

1  السيد عيل أبو فرحة، "الدولة اهلّشة يف إفريقيا يف ضوء علم االجتامع السيايس"، عىل الرابط التايل:
  https://bit.ly/2lBSeAV

2  انظر هبذا اخلصوص بحث غازيل عبد احلليم بعنوان: "االهتامم الدويل بظاهرة الدولة الفاشلة يف إفريقيا 
بني التنظري واملامرسة"، عىل الرابط:

 https://bit.ly/2lJB30a
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التنظيامت  أخذت  والعرشين  الواحد  القرن  وبداية  العرشين  القرن  هناية  ومع  اإلفريقي، 

السلفية يف االنتشار والتمدد يف إفريقيا وسامهت يف ذلك عوامل عديدة من أبرزها: 

 موجة عودة األفغان العرب، وهم خليط من الشباب العريب الذين لفظتهم أفغانستان 1. 

وعادوا إىل بلداهنم العربية فضاقت هبم ذرًعا، فاضطروا للبحث عن ملجأ آمن يف 

إفريقيا ومنطقة الساحل عىل وجه اخلصوص لضعف أنظمتها االستخباراتية.

تصاعد موجة القمع يف العامل العريب إثر خماوف األنظمة من مد الصحوة اإلسالمية . 2

اآلخذ يف النفوذ منذ أواخر الثامنينيات.

أن . 3 فكان  آمنة؛  مالذات  عن  اجلهادية  والتنظيامت  اإلسالميني  قبل  من  البحث 

توجهوا للقارة التي الحظ تنظيم القاعدة أهنا باتت مرتًعا للمخابرات األمريكية 

الساعية لتعقب اإلسالميني الفارين بجلودهم من قمع أنظمتهم، لذا كان الصدام 

األول مع أمريكا عىل أرض القارة اإلفريقية، حيث استهدف تنظيم القاعدة خصمه 

األمريكي سنة 1998، بتفجري السفارات األمريكية يف نريويب )كينيا( ودار السالم 

يف تنزانيا.  

حاول رجال القاعدة تأسيس وجودهم التجاري واملايل يف إفريقيا، خصوًصا يف نيجرييا 

ومدغشقر وجنوب إفريقيا، ومن ديب ودول اخلليج أداروا استثامراهتم، أما منطقة الساحل 

فقد ختصص فيها تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي، وبدأ وجوده يف الرشيط احلدودي 

املمتد بني موريتانيا ومايل واجلزائر منذ العام 1999. وبالفعل، مل متض إال سنوات حمدودة 

بوجوده،  هتتم  العاملية  القوى  وبدأت  الرشيط،  هذا  يف  بقوة  عمله  التنظيم  هذا  بدأ  حتى 

وأكرب حتول شهدته التنظيامت اجلهادية يف املنطقة كان حتول اجلامعة السلفية للدعوة والقتال 
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للجهاد العاملي1، ومبايعة قيادهتا ألسامة بن الدن وأيمن الظواهري، يف عملية حتول هي 
األهم يف مسار القاعدة يف منطقة املغرب العريب والساحل؛ ذلك أن هذه اجلامعة ستشكل 
رافعة قوية هلذا التنظيم، وخالل سنوات قليلة تأسست شبكة سلفية جهادية قوية يف املنطقة، 
ومل يطل الربيع العريب برأسه، يف مطلع العام 2011، حتى كانت الساحة مهيأة الستثامر 
حدث مهم وهو اهنيار النظام الليبي الذي نتج عنه توفر األسلحة لشبكة سلفية جهادية 
هي األحدث فكًرا واألقدر تنظيميًّا عىل اجتياح املنطقة يف عمق الساحل. وما إن بدأت 
الثورة يف ليبيا، يف السابع عرش من فرباير 2011، حتى بدأ ضغط احلركة الوطنية لتحرير 
الرئيس  الذي قاد إلسقاط نظام  أزواد يف مايل من أجل حتقيق االستقالل، وهو الضغط 
أمادو توماين تورى بعد إجهاز كتيبة النقيب آمادو سنوغو عىل النظام القائم، عرب انقالب 
وانكشف  فيها،  بالرتشح  للرئيس  يسمح  ال  رئاسية  انتخابات  من  أشهر  قبيل  عسكري، 
الحًقا أن للقوى الغربية دوًرا كبرًيا يف تلك األحداث عقاًبا للرئيس املايل عىل مواقفه جتاه 
العديد من توصياهتا بشأن اإلرهاب، والتي كان مصريها التجاهل ألن الرجل كون ثروة 

من عالقاته باملهربني وفدى املختطفني2. 

أواخر  مواتية،  ظرفية  يف  اإلقليم  يف  وجودها  تؤسس  أن  اجلهادية  السلفية  استطاعت 
تسعينيات القرن العرشين ويف السنوات الثالث األوىل من القرن الواحد والعرشين، يف حلظة 
كان من املقبول بالنسبة إىل احلكومات أن تستغل هذه التنظيامت فراغ املثلث الصحراوي 
بني اجلزائر ومايل وموريتانيا لنشاطها؛ ألن النظام اجلزائري حينها كان مضطًرا إىل عزل هذه 
التنظيامت ودفعها للخروج من وسط البالد إىل أطرافها، لذلك متكنت التنظيامت املسلحة 

1  انظر هبذا اخلصوص نرشة األنصار الصادرة عن تنظيم القاعدة، العدد 26 حمور دراسات اسرتاتيجية، 
وأهنا  املبدأ،  عىل  وثبات  حمنكة،  واسرتاتيجية  راشدة  قيادة  عىل  تتوفر  باعتبارها  باجلامعة  أشادت  فقد 

استطاعت مراجعة الوضع الذي آلت إليه األمور بعد اخرتاق اجلامعة اإلسالمية املسلحة. انظر الرابط: 
https://bit.ly/2lJ0Aa8

)الدوحة: مركز اجلزيرة  التوسع  النشأة وأرسار  القاعدة وحلفاؤها يف أزواد:  أبو املعايل،  2  حممد حممود 
للدراسات، 2014(، ص 105 وما بعدها.
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من اكتشاف الصحراء يف شامل مايل ويف موريتانيا ورشق اجلزائر. لقد كان لألزمة اجلزائرية 
منطقها وواقعها يف الداخل اجلزائري، أما يف موريتانيا فقد كان الرئيس ولد الطائع مع مطلع 
األلفية اجلديدة بحاجة إىل خطر يتبناه لشغل الرأي العام املحيل به؛ ولذلك ما إن بدأت أجواء 
موسم االنتخابات الرئاسية املقررة يف السابع من نوفمرب 2003 حتى بدأ محلة اعتقاالت 
واسعة استهدفت كافة مجاعات التنظيامت اإلسالمية، سواء كانت إخوانية أو سلفية وحتى 
تبليغية، حماواًل خلق رعب خيفف عليه ضغط املنظامت احلقوقية يف أوروبا وأمريكا، والتي 
حتمله مسؤولية اإلخفاء القرسي لنحو مخس مئة من الضباط واجلنود واإلداريني يف األزمة 
التي عرفتها البالد سنوات 91/90/89/87. وقد شهدت البالد تظاهرات قوية رافضة 
لالعتقاالت وإجراءات اإلغالق التي استهدفت املؤسسات اخلريية واجلمعيات والنوادي 
الدعوية، مما مهد الحًقا هلجوم ملغيطي 2005/06/05 والذي كان أول هجوم عىل اجليش 

املوريتاين من طرف اجلامعة السلفية للدعوة والقتال1.

لتدريب  األمريكيني  مع  بالتنسيق  منشغاًل  توري  توماين  أمادو  نظام  فكان  مايل  يف  أما 
ا الراعي  اجليش وتنظيم عمليات مشرتكة، وهو ما جعله يزهد أكثر يف الفرنسيني وهم تقليديًّ
األسايس للوضع االسرتاتيجي اهلش يف البالد، والحًقا دخل النظام عىل خط االستفادة من 
رشى املهربني واخلاطفني للرعايا األوروبيني؛ مما جعل الالعبني األساسيني يف املنطقة جيد 
كل منهام يف هذه التنظيامت رشيًكا يظهر العداوة له ويف نفس الوقت يستفيد منه يف اعتبارات 
هذه  واستطاعت  العريب،  الربيع  أحداث  بدأت  أن  إىل  ا  مستمرًّ الوضع  هذا  ظل  متعددة. 
التنظيامت إقامة إمارهتا لعدة أشهر يف شامل مايل، وكادت تزحف باجتاه الوسط واجلنوب، 
حيث العاصمة والثقل التجاري والرمزية السياسية للعاصمة، فكان التدخل الفرنيس الذي 

هييمن أصاًل منذ أكثر من مئة عام عىل املنطقة وتعترب حديقة خلفية له2. 

1  انظر هبذا اخلصوص: حممد املختار الشنقيطي، " اهلجوم عىل الشامل املوريتاين: قراءة يف املعنى والسياق"، 
اجلزيرة نت عىل الرابط:

  https://bit.ly/2lBVpIR

2  حممد حممود أبو املعايل، القاعدة وحلفاؤها يف أزواد، مصدر سابق، ص135-133.
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واإلعالمية  السياسية  الدويل،  املجتمع  أدوات  استنفرت  قد  اإلقليم  دول  كانت  إذا 
التنظيامت  أقامته  ما  عىل  للقضاء  العنيف،  التطرف  خماطر  ملواجهة  والعسكرية،  واألمنية 
اجلهادية يف املنطقة من كيانات، كام هو الشأن يف مايل واملثلث الصحراوي بني مايل وموريتانيا 
واجلزائر، فإهنا قد جتاهلت البيئة احلاضنة للتطرف العنيف التي شكلت أهم مغذ للتطرف. 
إذ يوجد إرث طويل وثقيل من هتميش القوميات، بدًءا بالطوارق والصونغاي، والعرب، 
والفاّلن؛ مما جعل هذه القوميات تشكل أهم وعاء برشي حاضن للمجموعات اجلهادية، 
االستعامر  مع  جتربتها  يف  املغلقة  األسئلة  شيفرة  يفك  ما  الفكري  خطاهبا  يف  رأت  التي 
الفرنيس وإرثه الشاخص يف الدولة الوطنية احلديثة يف هذه البلدان. عانت هذه القوميات 
التهميش واملضايقة، ومل جتد طوال عقود من احلكومات املتعاقبة إال القمع والتنكر للمواثيق 
من  مستويات  املناطق  هذه  يف  املحليون  السكان  وجد  كام  إبرامها،  يتم  التي  واملعاهدات 
فيها  واملدرسية  والصحية  اإلدارية  البنى  بقيت  التي  ملدهنم  تطور  فال  التنموي؛  التهميش 
هي ذاهتا مل تتغري منذ عقود، رغم مليارات التمويالت التي استجلبت باسمهم، ثم اختفت 
يف جيوب املسؤولني الفاسدين يف احلكومات املركزية، بينام بقي هلم فقط التخلف وانعدام 
التعليم والصحة واألمن. فشلت اإلدارة احلكومية املركزية يف هذه األقاليم، خصوًصا يف 
شامل مايل الذي عرف مخسة حروب طوال العقود املاضية. وبقدر ما كان الفشل كبرًيا بقدر 
ما كانت الرتبة خصبة بردة الفعل القوية ضد هذه الكيانات السلطوية والسعي إلسقاطها. 
لذلك نالحظ أن احلركات الوطنية يف إقليم أزواد، عىل سبيل املثال، مل تتأخر عن حلظة الربيع 
العريب، غري أن إعالهنا ملرشوع الدولة رسعان ما استبدل بالكيانات والسلط التي أقامتها 
ووظفتها  اجلنوب  يف  املركزية  السلطة  يف  الفساد  أدوات  معها  تفامهت  حيث  اجلامعات، 

لصاحلها وتغاضت عنها1.

 https://bit.:نت اجلزيرة  إرهاب("،  )حرب  إىل  حترر(  )ثورة  من  "أزواد:  اخلصوص،  هبذا  انظر    1
ly/2kbOvtC. وانظر أيًضا، عن أسباب فشل التنمية يف إفريقيا بشكل عام: عبد اهلل تركامين، "التنمية يف 

https://bit.ly/2k4KXsU :إفريقيا: املعّوقات وآفاق املستقبل"، موقع احلوار املتمدن
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لقد أدى هذا الفشل املستمر لألنظمة اإلفريقية يف الساحل إىل اقتناع الفاعلني الدوليني 

برضورة البحث عن حلول جديدة؛ لذلك تأسست دول الساحل اخلمس عىل رؤية حتاول 

أن تعتمد عىل االستجابة للتحديات التي برزت طوال أربعة عقود فشلت الدولة الوطنية يف 

غرب إفريقيا يف االستجابة هلا، وجتسدت هذه األهداف بشكل واضح يف برنامج املجموعة 

التي حظيت بدعم فرنيس وأورويب بشكل واسع.

وهذه األهداف هي: 

ضامن توفري ظروف التنمية واألمن يف فضاء الدول األعضاء. −

خلق إطار اسرتاتيجي للتدخل يسمح بتحسني ظروف السكان. −

توازي التنمية واألمن يف ظل الديمقراطية وسيادة مبادئ احلكم الرشيد يف السياسات  −
العمومية للدول األعضاء، ضمن إطار تعاون إقليمي ودويل مثمر.

 حتقيق تنمية جهوية شاملة ومستديمة1. −

ويف قمة 2017، يف العاصمة بامكو، قرر الرؤساء اخلمسة تأسيس قوة عسكرية قوامها 
 2017 أكتوبر  يف  الرمزية  امليدانية  والعمليات  الفعيل  التنسيق  لتبدأ  جندي،  آالف  مخسة 

مستهدفة بعض بؤر اإلرهاب يف املنطقة2. 

املبادرة يف اهلجوم كام حصل عدة مرات يف  وتبقى السلفية اجلهادية بالساحل صاحبة 
السنوات األخرية، رغم احلضور الفرنيس البارز يف املنطقة ويف اإلقليم، فقد انترشت احلركة 

وجتذرت وباتت قادرة عىل الرضب يف أكثر من مكان.

1  انظر البيان اخلتامي للدورة األوىل لقمة جمموعة الدول اخلمس يف الساحل عىل الرابط:
  https://bit.ly/2kpzwwk

وانظر أيضا:
  http://democraticac.de/?p=52586

2  انظر هبذا اخلصوص تقرير جملة املجلة عن التعاون بني الدول اخلمس املجتمعة:
  https://bit.ly/2kpzvIN
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ثالًثا: خريطة التنظيمات اجلهادية وواقعها وأبرز حتوالهتا

من أبرز هذه اجلامعات اجلهادية:

تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي: مر تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي . 1
بعدة أطوار؛ فقد خرج من رحم اجلامعة السلفية للدعوة والقتال أول مرة يف سياق 
حتوالت احلركة اجلهادية املقاومة حلكم اجليش يف اجلزائر، خصوًصا بعد اخرتاق 
املخابرات اجلزائرية للجامعة اإلسالمية املسلحة، والتي محلت تارخييًّا مسؤولية 
املذابح الدموية يف اجلزائر، فشهدت تلك احلقبة مراجعات قادت لتأسيس اجلامعة 
السلفية للدعوة والقتال، والتي حظيت بتوثيق ومتابعة وتزكية من القاعدة األم 

يف املرشق.

ويمكن القول إن اجلامعة السلفية للدعوة والقتال جاءت حماولة لتلمس موقف وسط 
بني تيارين ظهرا يف اجلامعات اإلسالمية املسلحة يف اجلزائر خالل حقبة التسعينيات أوهلام: 
تيار الـ "زوابرية"1 وهم املسيطرون عىل قيادة )اجلامعة اإلسالمية املسلحة(، ويرون تكفري 
املجتمع ألنه مل يقاتل احلكام املرتدين حسب تصنيفهم، ولذلك استهدف هذا التيار املدنيني 
الثاين فهو الداعي لالنخراط  التيار  ورجال الدين، حتى إهنم أحرقوا بعض املساجد. أما 
يف عملية املصاحلة الوطنية التي دعا إليها الرئيس اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة، وتسليم 
السالح وإهناء القتال. ويمثل هذا التيار )اجليش اإلسالمي لإلنقاذ( بقيادة مدين مزراق، 
من  والنزول  السالح  لوضع  رافض  كتنظيم  والقتال،  للدعوة  السلفية  اجلامعة  فظهرت 
الشعب  عامة  تكفري  يرفض  املقابل  يف  لكنه  اجلزائري،  النظام  بقتال  ومتمسك  اجلبال، 
التي  الدموية  باجلرائم  الزوابريني  ترصفات  ويصف  دمائه،  باستباحة  يقبل  وال  اجلزائري 
تكسب  أن  واستطاعت  عملها  اجلامعة  واصلت  التاريخ  ذلك  ومنذ  اخلوارج2.  يرتكبها 

1  نسبة إىل زعيم اجلامعة عنرت زوابري )املحرر(.
2  حممد حممود أبو املعايل، القاعدة وحلفاؤها يف أزواد، مصدر سابق، ص33.



562 السلفية: تحوالتها ومستقبلها

لوائها.  حتت  متفرقة  مناطق  يف  الفصائل  خمتلف  فتوحدت  الداخل  مستوى  عىل  الرهان 
وعىل مستوى اخلارج، اكتسبت ثقة القيادة العاملية للسلفية اجلهادية ممثلة يف تنظيم القاعدة، 
وكتبت عنها نرشة األنصار، الذراع اإلعالمية املساندة لتنظيم لقاعدة، بام يشبه التزكية، بأهنا: 
"تتوفر عىل قيادة راشدة مكنتها من عبور أمواج الفتن العاتية إىل بر األمان". وازداد عدد 
املنتسبني إليها ووصل عدد املقاتلني املنخرطني فيها إىل 4000 مقاتل يف أواخر التسعينيات، 
وعرف عن هذه القيادة الرصامة يف االلتزام بالتعاليم الرشعية، كام نجحت اجلامعة يف اعتامد 
اسرتاتيجية حمنكة مكنتها من تأمني نفسها يف اجلبال، واالنتشار يف منطقة القبائل املعروفة 
برفضها الظلم والفساد؛ وهو ما مكنها من االنتشار واكتساب األعوان واألنصار الستمرار 
دعم خطوطها، وتأمني قدرهتا عىل امتالك عنرص املبادرة يف اهلجوم، كام اعتصمت اجلامعة 
بالثبات عىل املبدأ، رغم شيوع اخلدع باملصاحلة الوطنية، فكان إرصار اجلامعة عىل رؤيتها 

صلًبا وثابًتا مل يتزحزح رغم املغريات التافهة املعروضة من السلطة1.

ويبدو أن اجلامعة، التي تواجه حتديات مجة، قررت أن ترمتي يف أحضان تنظيم قاعدة 
أبو  التنظيم  أمري  وصفه  الذي  االنضامم  ذلك   ،2007 الثاين  كانون  يناير/   24 يف  اجلهاد 
مصعب الودود، امللقب بـ)عبد امللك أدرودكال(، قائاًل: "قررنا بعد مشورة واستخارة أن 
نبايع الشيخ أبا عبد اهلل أسامة بن الدن، ونعطيه صفقة أيدينا وثمرة قلوبنا، ونواصل جهادنا 
باجلزائر جنوًدا حتت إمرته، يرضب بنا من يشاء ويرمي بنا حيث يشاء، فلن جيد منا إال السمع 
والطاعة ولن يرى إال ما يرسه"2. إعالن اعتربه كثريون ارمتاء من اجلامعة يف حضن تنظيم 
الوطنية  الكلية للمنظمة من األولويات  القاعدة، ويستلزم حتاًم حتوالت يف االسرتاتيجية 
القائد  دور  عىل  استفهام  عالمات  يطرح  مما  مستجد،  وإقليمي  عاملي  اهتامم  إىل  اجلزائرية 
قد  التي  اجلزائرية  العسكرية  للسلطات  يقدم خدمة  إذا كان  التحول؟ وما  اجلديد يف هذا 

1  انظر هبذا اخلصوص العدد 26من نرشة األنصار عىل الرابط:
 https://bit.ly/2lJ0Aa8

2  انظر هبذا اخلصوص: الطيب بوعزة، "القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي"، اجلزيرة نت، عىل الرابط:
 https://bit.ly/2lZ9H6q
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تعمل من جانبها عىل استهداف التنظيم اجلديد إذا ما غري أولياته املحلية لصالح مزيد من 
االهتامم اإلقليمي، مما سيتيح للنظام اجلزائري كسب الرهان يف حتقيق االستقرار الداخيل 
وتسجيل نجاح خططه يف دحر اإلرهاب، وهذا ما حصل عمليًّا بغض النظر عام إذا كان 
تفامًها عىل األجندة أو توافًقا حدث تلقائيًّا من خالل تغري يف األولويات، مما سيحتاج ذلك 

حتاًم لدراسة وتقدير مستقل ليس هذا حمله.

ثمة حتول آخر عرفه مسار هذا التنظيم يتمثل يف انجذابه إىل الصحراء الكربى؛ لعوامل 
كثرية من أمهها أهنا وفرت خالل حقبة منتصف التسعينيات رفًدا القتناء السالح، ومرتكًزا 
وعملياته  التنظيم  لتمويل  رافد  أهم  وفرت  مالية  بفدى  ومقايضتهم  الرهائن  الختطاف 

باملنطقة الحًقا.

وقد استطاع خمتار بلمختار امللقب "بلعور" تأسيس تنظيم حيوي يف منطقة أزواد شامل 
مايل، ومتكن من بناء عالقات قوية بالقبائل العربية، مما مكن التنظيم من تكوين بيئة حاضنة 
تطورت برسعة خالل سنوات لتشكل نموذًجا ملختلف القوميات التي وجدت يف الطرح 
اجلديد للتنظيم وأسلوب عمله، ما توافق مع طبيعتها املقاومة خالل العقود املاضية، فنشأت 
عدة فروع للقاعدة عىل أساس قومي مما قوض إمكانية سيطرة احلكومة املالية عىل اإلقليم، 
منطقة  يف  به  املرتبطة  والفروع  القاعدة  تنظيم  وجود  تصفية  إمكانية  العسري  من  وجعل 

الساحل الصحراوي والغرب اإلفريقي عموًما1. 

مجاعة نرصة اإلسالم واملسلمني: وهي حركة جهادية سلفية ترتبط بتنظيم القاعدة، . 2
واملكون الرئيس فيها مجاعة )أنصار الدين( التي يقودها إياد آغ غايل، القائد التارخيي 
لنضال الطوارق ضد احلكومة املركزية يف باماكو. أعلنت اجلامعة عن نفسها يف األول 
الساحل والصحراء  أربعة تنظيامت جهادية يف منطقة  باندماج   2017 من مارس 

لقتال القوات الفرنسية واإلفريقية يف اإلقليم.

1  أبو املعايل، القاعدة وحلفاؤها يف أزواد، مصدر سابق، ص34.
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وتتكون اجلامعة من أربعة تنظيامت هي: 

أنصار الدين: بقيادة إياد آغ غايل وينشط فيها أبناء قبائل اإليفوغاس الطارقية املنترشة  −
يف اإلقليم، ونظًرا إىل العنرص القبيل املساند هلا تعّد هي األقوى من حيث القوة العددية.

كتائب ما سينا أو جبهة حترير ما سينا: نشأت كفرع من فروع مجاعة أنصار الدين،  −
وهي تنظيم يعتمد أساًسا عىل عرقية الفاّلن، وتأسس مثل سابقه )أنصار الدين( يف العام 
2012 بعد سيطرة قوات التنظيامت اجلهادية عىل إقليم أزواد، ويسعى التنظيم إىل التخلص 
من سيطرة احلكومة املركزية يف مايل، واحلصول عىل حقوق املجموعة القبلية التي كانت 
التنظيم  هذا  ويقود  االستعامرية،  اهليمنة  قبل  عرش  التاسع  القرن  يف  مستقلة  إمارة  تشكل 

الشيُخ حممدو كوفا1.

تنظيم املرابطون: وهو يمثل جمموعة تأخذ دور القوات اخلاصة أو قوات النخبة يف  −
تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي، وهي اندماج بني مكون من مجاعة التوحيد واجلهاد 
يف غرب إفريقيا، وكتيبة امللثمني التي يقودها اجلزائري خمتار بلمختار. ويعّد هذا التنظيم من 

أقوى التنظيامت وأكثرها جرأة، وانترشت عملياته من مايل إىل بوركينافاسو2. 

ويملك تنظيم "املرابطون" جتربة كبرية يف جمال تنفيذ العمليات النوعية، ووجه رضبات 
موجعة خلصومه يف املنطقة، لعل من أشهرها عملية "عني أميناس" يف جنويب اجلزائر مطلع 
واحلركات  مايل  بني  املشرتكة  الدوريات  لقوات  جتمًعا  استهدف  الذي  واهلجوم   ،2013
األزوادية، يف يناير/كانون الثاين 2017، وأسفر عن مقتل قرابة مئة عنرص من تلك القوات3.

1  انظر هبذا اخلصوص تقريًرا عىل موقع بوابة احلركات اإلسالمية عرب الرابط:
  https://bit.ly/2IqyZVm

بوابة احلركات  "منتخب" اجلهاديني األفارقة"، موقع  املرابطني يف مايل:  "كتيبة  انظر هبذا اخلصوص:    2
اإلسالمية، عىل الرابط التايل:

  https://bit.ly/2lJgxNy

3  حممد حممود أبو املعايل، "ماذا بعد توحيد "القاعدة" فروعها بالصحراء الكربى؟"، اجلزيرة نت:
  https://bit.ly/2m8crP9
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إمارة منطقة الصحراء الكربى: املكون الرابع، وهو فرع تنظيم القاعدة ببالد املغرب  −

اإلسالمي يف الصحراء الكربى ومن رمحه خرجت كل التنظيامت السابقة لتشكل امتدادات 

قوية ضاربة اجلذور يف الساحل اإلفريقي، وقادرة عىل العمل واالمتداد يف منطقة شاسعة، 

ويقوده حييى أبو اهلامم، ويرجع يف كل قراراته للقيادة يف اجلزائر.

ويعّد هذا التنظيم العقل املدبر جلل احلراك اجلهادي يف منطقة الساحل اإلفريقي، وتتبع له 

العديد من الكتائب والرسايا واجلامعات القومية التي تبنت فكره، )كام أن "إمارة الصحراء" 

باتت الفرع الذي تفّوق عىل األصل، فكتائبها ورساياها وعدهتا وعتادها تُفوق كثرًيا عدة 

وعتاد باقي فروع "القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي" يف كل من اجلزائر وتونس(1.

وحسب مؤسسة )لونج وور جورنال(، املتخصصة يف تتبع الرصاعات حول العامل، فإن 

الفرنسية  القوات  تنوعت بني استهداف  276 هجوًما  تنفذ  أن  التنظيامت استطاعت  هذه 

واملالية واألممية بعمليات االغتياالت، أو عمليات االختطاف للجنود، أو عمليات اهلجوم 

عىل مقار مدنية كالفنادق والثكنات والنوادي، وقد وقعت أرضار جانبية للمدنيني يف ثامنية 

وستني حالة يف مايل وبوركينا فاسو، وأخذت األهداف العسكرية اخلالصة نحو 98 هجوًما 

من الرقم الكيل)276(2.

تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش": وهو تشكيل جديد يف منطقة الساحل اإلفريقي، . 3

خصوًصا يف مايل، ويقوده أبو الوليد صحراوي. يتلقى التنظيم الدعم من نظريه يف 

ليبيا وتونس، ويعاين من صعوبات بعد اخلسائر الكبرية التي مني هبا تنظيم الدولة 

يف ليبيا بعد خسارته ملقره املركزي يف مدينة رست، ويف درنة قبل ذلك. 

1  املصدر السابق.
2  انظر هبذا اخلصوص: كاليب فايس، "احلصاد: تنظيم القاعدة حيافظ عىل وترية عملياته بغرب إفريقيا 

خالل العام املايض"،  مقال مرتجم عن اإلنجليزية، عىل الرابط التايل:
   https://bit.ly/2m8d7nF
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وقد جرى نقاش واسع يف التقارير اإلعالمية حول التنافس بني تنظيم الدولة اإلسالمية 
يف غرب إفريقيا ونظريه تنظيم القاعدة الذي يعّد نفسه التنظيم األصيل يف املنطقة1. 

بوكو حرام أو مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد: تأسست اجلامعة يف يناير 2002 يف . 4
شامل نيجرييا بأقىص غرب القارة اإلفريقية عىل يد زعيمها حممد يوسف، وتطورت 
برسعة متحولًة للقتال مع اجليش، وراوحت بني التفاوض مع اجليش واحلكومة 
والرجوع لعمليات اخلطف والقتال. تشن اجلامعة حرًبا عىل مناهج التعليم احلديث 
يف نيجرييا وتعتربه كافًرا باجلملة، ويف أبريل/نيسان 2014 اختطف التنظيم 276 

تلميذة من بلدة شيبوك ما أثار غضب األهايل والعامل2.

ُقتل مؤسس اجلامعة يف مواجهات مع اجليش راح ضحيتها املئات يف موجة عنف أعمى 
لت  دامت ما بني )2002-2009(، وَخَلَف يوسف يف زعامة اجلامعة أبو بكر شيكاو، فتحوَّ
بوكو حرام عىل يديه إىل منظمة رسية تتبنى اسرتاتيجية اإلرهاب والتمرد عىل الدولة منذ 

العام 2010. 

وقد ُطبعت فرتة زعامة شيكاو لبوكو حرام بالدموية؛ حيث قادت عصياًنا طال املدنيني 
بشكل مبارش وأدى إىل اغتياالت وهجامت وعمليات تفجري واختطاف رهائن، إىل جانب 
تنفيذ عمليات تسلل عرب احلدود واستهداف سكان البالد املجاورة، وبسط النفوذ وفرض 

السيطرة عىل أقاليم داخل دولة نيجرييا. 

أعلن تنظيم بوكو حرام انضاممه إىل تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( عام 2015، 
بالد  القاعدة يف  تنظيم  من  مدربني  أيدي  تدريبات عىل  تلقيهم  أعضائه  ُعرف عن  كام 

األوسط،  الرشق  صحيفة  والتحديات"،  الواقع  أفريقيا:  غرب  يف  "داعش  اخلصوص:  هبذا  راجع    1
2017/7/29، عىل الرابط:

 https://bit.ly/2GvaZM2

2  انظر:
https://www.assakina.com/news/news1/111452.html 
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املغرب اإلسالمي، وكذلك عىل أيدي مدربني من حركة الشباب املجاهدين الصومالية 
يف رشق إفريقيا. 

شهدت احلركة انقساًما كبرًيا يف قيادهتا حول االنضامم لتنظيم الدولة املندحر يف معاقله 
فقد  أدائها؛  تراجع  يف  م  املقدَّ الدويل  التعاون  وأسهم  إقليميًّا،  حتالًفا  وواجهت  املرشقية، 
النطاق ضدها يف  بوكو حرام وأطلقت محلة عسكرية واسعة  نيجرييا احلرب عىل  أعلنت 
2013، والتحقت دولة الكامريون بتلك احلملة يف 2014، ثم النيجر وتشاد يف 2015، 
2015 بلغ عدد القوات التي حشدهتا هذه البلدان الثالثة ملواجهة بوكو حرام  ويف العام 

نحو 15 ألف جندي.

اجلنسيات  متعددة  مشرتكة  قوات  بنني،  مجهورية  مع  األربعة،  البلدان  لت  شكَّ ثم   
العابرة  املتمردين  أنشطة  من  للحد  دوريات   2016 عام  نفَّذت  جندي   8.700 قوامها 
للحدود. وقد تلقت دول املواجهة دعاًم استخباراتيًّا ومساعدات مالية حمدودة، باإلضافة 
إىل إمدادات السالح من خمتلف بلدان العامل لدعم قدرات قواهتا يف مكافحة هذا التمرد 

والتطرف العنيف1.

جزًءا . 5 بداياته  يف  شكل  جديد  تنظيم  وهو  بوركينافاسو:  يف  اإلسالم  أنصار  تنظيم 
من )كتائب ماسينا( ثم ظهرت عملياته القوية اجلريئة يف بوركينافاسو. بدأ التنظيم 
اجلديد أوىل عملياته يف 22 سبتمرب 2016، حيث تبنت يف بيان صادر عنها اهلجوم 
الذي وقع يف السادس عرش من نفس الشهر يف ناسمبو بشامل البالد وخلف مقتل 

ا بوركينيا. 12 عرش جنديًّ

الفاّلنية  الدولة  بإقامة  هلم  والسامح  الفاّلن،  قومية  حقوق  برتسيم  التنظيم  ويطالب 
التنمية  قائمة قبل االستعامر يف بوركينافاسو، وتستفيد اجلامعة من ركام فشل  التي كانت 

1  انظر هبذا اخلصوص تقرير بعنوان: "بوكو حرام: ديناميات صعود وتراجع مجاعة عنفية يف نيجرييا"، 
مركز اجلزيرة للدراسات، عىل الرابط:

 https://bit.ly/2Qa90BI
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والغضب املرتاكم جراء الفشل والتهميش املستمر يف خطط التنمية لألنظمة واحلكومات 
ا  املتعاقبة، ويقود اجلامعة ماالم إبراهيم ديكو الذي يتخذ من غابة يصعب الوصول إليها مقرًّ
له، تقع عىل احلدود بني مايل وبوركينافاسو، وهو معروف سابقا بالعمل الدعوي والنشاط 
قوية بجامعة  مايل، وله صالت  إىل شامل   2012 بوركينا واجته عام  ترك  أنه  اخلريي، غري 
)أنصار الدين( و)جبهة ماسينا(، وتقول بعض املصادر إن القيادي الفاّلين تربطه عالقات 

وطيدة بنظريه حممد كوفا مؤسس كتيبة ماسينا التابعة حلركة )أنصار الدين( املالية.

وقد اعتقل ماالم إبراهيم ديكو من طرف القوات الفرنسية هناية عام 2013، بالقرب 
من منطقة تساليت الواقعة بشامل مايل، حيث كان "يسعى لالنضامم للجامعات اجلهادية التي 
كانت تسطري عىل املنطقة"، وبعد عامني من االعتقال لدى املديرية العامة لألمن اخلارجي 

باميل تم اإلفراج عنه.

وقد أسس ماالم، رفقة عرشات آخرين، مجاعة )أنصار اإلسالم( ببوركينافاسو، والتي 
توصف بأهنا "نسخة طبق األصل" من مجاعة أنصار الدين باميل1. تويف ماالم ديكو يف 2017 

وحل حمله شقيقه جعفر، وهو ما أكدته صحيفة لوموند الفرنسية2.

اخلالصة

يمكن القول إن اجلامعات اجلهادية يف الساحل حتقق تقدًما كبرًيا وانتشاًرا منقطع النظري 
يف ساحات جديدة، كام أن عملياهتا مستمرة يف هذه املنطقة التي تعاين خالل هذه السنوات 
بني  ترتنح  دول  الفساد، يف  ينخرها  التي  الضعيفة  واألنظمة  األجنبي  التدخل  من حتالف 
وصف الفشل واهلشاشة. ورغم ما يملكه هذا التحالف من إمكانات ضخمة فإنه فشل حلد 
َتْبِيَئَة جتربتها، وغرس أفكارها يف  الساعة يف وضع حد هلذه اجلامعات، بل إهنا استطاعت 

1  راجع: "أنصار اإلسالم: متدد جديد للحركات اجلهادية يف غرب إفريقيا":
  https://bit.ly/2lGlS8h

2  راجع كاليب فايس، مصدر سابق.
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الناشئة اجلديدة، مما يعني أهنا ستكسب امتداًدا مستقبليًّا يف منطقة الساحل اإلفريقي يصعب 

استئصاله. لقد نجحت السلفية اجلهادية يف منطقة الساحل يف تأسيس حتالف جديد للقبيلة 

ا يصعب تراجعه يف املستقبل القريب،  والعقيدة مع شحنة وطنية وقومية، ستشكل دافًعا قويًّ

وقيل يف موازين السياسية إن حتالف العقيدة والقبيلة ال هيزم.





املشاركون يف املؤمتر

د. حممد ذنون يونس:

كاتب وأكاديمي عراقي. أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية، كلية البنات، جامعة املوصل. 
له العديد من األبحاث واملؤلفات املنشورة، كام حقق كتًبا يف النحو والبالغة.

من مؤلفاته: أثر النحو يف علم الكالم )عاّمن: دار الفتح(؛ النظرية النقدية يف دراسة املصطلح 
)عاّمن: دار الفتح(.

د. يوسف مدراري:

باحث مغريب. حاصل عىل الدكتوراه من دار احلديث احلسنية. مهتم بتاريخ علم الكالم. 
كتب وترجم أبحاًثا تتعلق هبذا املوضوع. شارك يف الكتاب اجلامعي صدى املعتزلة يف الفكر 

اإلسالمي بني املايض واحلارض.

أ. إبراهيم إكزول:

غرناطة،  جامعة  اهلجرة،  دراسات  برنامج  الدكتوراه،  يف  باحث  طالب  مغريب.  باحث 
طنجة  بالتحديث:  التسلف  عالقة  يف  بحث  احلديثة،  »السلفية  الرسالة  عنوان   ،2018

املغربية نموذًجا«. متخصص يف علم االجتامع واألنثروبولوجيا االجتامعية والثقافية.
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أ. حممد سليامن الزواوي:

باحث وكاتب مرصي. حمارض بمعهد الرشق األوسط بجامعة صقاريا الرتكية. له العديد 
كتبه  من  اجتامعي.  منظور  من  اإلسالمية  احلركات  بتاريخ  مهتم  املنشورة.  األبحاث  من 

املنشورة اإلسالميون يف مرص: قراءة يف التصنيف واملنهج واملامرسة.

د. احممد جربون:

مؤرخ وأكاديمي مغريب. أستاذ التعليم العايل باملركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين-طنجة. 
هتتم كتاباته بتاريخ الفكر السيايس اإلسالمي خاصة، من كتبه املنشورة: نشأة الفكر السيايس 
اإلسالمي وتطوره )الدوحة: منتدى العالقات العربية والدولية، 2015(؛ تاريخ املغرب 
األقىص: من الفتح اإلسالمي إىل االحتالل )الدوحة: منتدى العالقات العربية والدولية، 

.)2019

أ. حممد توفيق:

باحث مرصي. مهتم بدراسة اجلامعات اإلسالمية واحلركة السلفية عىل وجه اخلصوص، كام 
تناولت بعض كتاباته الفكر السيايس اإلسالمي املعارص. من كتبه املنشورة التعددية الدينية 
واإلثنية يف مرص: دراسة يف طبيعة العالقات والتفاعالت )مركز نامء للبحوث والدراسات 

.)2014

د. محاه اهلل ولد السامل:

مؤرخ وأكاديمي موريتاين. أستاذ التعليم العايل يف جامعة نواكشوط املركزية. له عدد من 
الكتب يف التاريخ املوريتاين وتاريخ اإلسالم يف الغرب اإلفريقي. من مؤلفاته: موريتانيا يف 
الذاكرة العربية )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2005(؛ اإلسالم والثقافة العربية 

يف الصحراء الكربى )2010(.

د. احلسن مصباح:

أكاديمي ومرتجم مغريب. أستاذ التعليم العايل يف جامعة حممد األول، كلية العلوم، وجدة. 
صناعة  ترجم وكتب أبحاًثا نرشت يف دوريات علمية. صدرت له مؤخًرا ترمجته لكتاب 
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العربية  العالقات  منتدى  )الدوحة:  النيوليربالية  الوضعية  حول  دراسة  املدين:  اإلنسان 
والدولية، 2017(.

أ. فايزة قالل:

باحثة جزائرية. ختصص علم اجتامع اجلريمة. جامعة وهران 2.

د. صاحب عامل األعظمي الندوي:

كاتب هندي. باحث يف مركز حسن بن حممد آل ثاين للدراسات التارخيية، الدوحة. مهتم 
بتاريخ اإلسالم يف شبه القارة اهلندية، من كتبه السلطان أورنگ زيب عاملگري: حياته وعرصه 

)القاهرة: دار اآلفاق، 2015(.

د. حممد نواز:

أكاديمي ومرتجم وإعالمي باكستاين. أستاذ مساعد يف اجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم 
آباد. له أبحاث وكتب منشورة، إضافة إىل وضع بعض الكتب املدرسية لبعض اجلامعات 

الباكستانية يف ختصصات اللغة العربية والدراسات اإلسالمية. 

أ. إدريس سيوييل:

باحث كردي. عضو اهليئة التأسيسية ومدير قسم الدراسات اإلسالمية يف مركز كردستان 
لدراسة الرصاع واألزمات. من كتبه املنشورة التيار اإلسالمي يف جنوب كردستان )1946-

.)1991

د. أمحد طعمة:

الرئيس السابق للحكومة السورية املؤقتة، ورئيس مركز مداد احلل للدراسات االسرتاتيجية. 
شارك يف مؤمترات عديدة تتعلق بالشأن السوري والثورة السورية. شارك يف الكتاب اجلامعي 
العالقات  منتدى  )الدوحة:  السورية  الثورة  أوراق بحثية حول تطورات  املرتوكني:  ثورة 

العربية والدولية، 2017(.
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د. رغداء زيدان:

باحثة وكاتبة سورية. دكتوراه يف الدراسات اإلسالمية. اجلامعة العاملية للعلوم اإلسالميَّة/
املفروضة  النَّامذج  ضدَّ  مؤلفاهتا  من  والكتب.  األبحاث  من  عدًدا  نرشت   .2017 لندن 

)دمشق: مركز النَّاقد الثَّقايف، 2011(.

أ. حممد نذير سامل:

باحث سوري. مدير للعالقات وباحث يف مركز احلوار السوري. له بحوث ومقاالت عن 
فصائل الثورة السورية والتيارات السلفية منها عىل وجه اخلصوص. 

أ. حممد أمحد احلمريي:

باحث يمني. ماجستري علم االجتامع واألنثروبولوجيا، معهد الدوحة للدراسات العليا. 
نرش أبحاًثا هتتم بدراسة املجتمع اليمني من زوايا اجتامعية وأنثروبولوجية. 

د. فاروق أمحد حييى:

باحث وأكاديمي سوداين. دكتوراه الفلسفة يف علوم االتصال )اإلعالم التفاعيل( جامعة 
اجتامعية.  نظر  وجهة  من  الديني  اإلعالم  أبحاثه  تتناول  والتكنولوجيا.  للعلوم  السودان 

عمل أستاًذا مساعًدا لإلعالم وعلوم االتصال يف جامعة اجلنينة-دارفور.

د. حممد صالح يونس ضواي:

باحث وكاتب تشادي. حمارض يف جامعة سبها-كلية الرتبية، فرع تشاد. له أبحاث عن تاريخ 
اإلسالم والثقافة العربية يف تشاد. 

د. سامل فرج صالح رحيل:

الدراسات  قسم  يف  وحمارض  طرابلس،  جامعة  يف  التدريس  هيئة  عضو  ليبي.  أكاديمي 
اإلسالمية/ كلية اآلداب يف اجلامعة نفسها. صدرت له مؤلفات تناولت موضوعات تنوعت 
بني العقيدة والفقه اإلسالمي. من مؤلفاته مفهوم العقيدة عند اإلمام مالك )بنغازي: دار 

الفضيل، 2010(.
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د. عيل بن مبارك:

أكاديمي تونيس. أستاذ احلضارة يف جامعة قرطاج. مهتم بقضايا الفكر اإلسالمي املعارص 
واحلركات اإلصالحية. نرشت له أبحاث ومؤلفات آخرها كتاب احلوار التقريبي: التجارب 

واإلشكاليات واآلفاق )2017(.

أ. نادية اهلاممي:

احلقوق  بكلية  سياسية  علوم  اختصاص  الدكتوراه  بمرحلة  مرسمة  طالبة  تونسية.  باحثة 
والعلوم السياسية، تونس- املنار. 

د. حممد فاوبار:

أكاديمي مغريب. أستاذ علم االجتامع بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة سيدي حممد 
بن عبد اهلل-فاس. صدرت له كتب وأبحاث باللغتني العربية والفرنسية. من آخر كتاباته 
بحثه يف الكتاب اجلامعي اإلسالميون وقضايا الدولة واملواطنة، اجلزء الثاين )بريوت: املركز 

العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 2017(. 

د. أمحد حممد األمني أنداري:

أكاديمي موريتاين. أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية واالقتصادية بجامعة نواكشوط 
للدول  اخلارجية  السياسة  معظمها  تناول  واألبحاث  الكتب  من  عدد  له  صدر  العرصية. 
العربية. من كتبه صنع السياسات اخلارجية للدول العربية )املغرب: مؤسسة مقاربات للنرش 

والصناعات الثقافية(.

أ. حممد احلافظ الغابد:

باحث وإعالمي موريتاين. مهتم بقضايا الفكر السيايس اإلسالمي واجلامعات اإلسالمية، 
شارك يف الكتاب اجلامعي مايل: عودة االستعامر القديم )الدوحة: منتدى العالقات العربية 

والدولية، 2014(.








