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 الفتى منصور: من السلفية إلى الليبرالية
 شاكر النابلسي

 
GMT 16:00:00 2009  نوفمبر 72الجمعة 

 
منطقةةة القمةةي  فةةا نجةةي المةةعو جةي منطقةةة  ةةيجرم م لةةياف  االدمةة   النقةة فا  الةةيجناي ل ون ةة  مةة    نةةر 

 اندمب إلي   عشةرا  مة  من طق المعو جة تخرجج ً لشدى  ش  ل المنقفي . ففا لذه المنطقة  لي  ترما في   
 مئ   م   ش ر منقفا المعو جةي   ن غيرل  م  من طق الممل ة المخدلفة. 

 
 الدج ام   ء  م لنق فة األخرى

 لة  مة   – فا ا جا المدواضعي  ن النش ط الدجة ا  فةا منطقةة القمةي ي منةذ ع ةي معيةي  تررة ل تج الة   
إلةى مة   الشة    العةراص  ممةري مايةا  ة نوا إلةى  – جة  ذ ى ي   ررصي   نجح تج ا الممل ة العرمية المةعو 

فدةةةرم برجبةةةة جقومةةةون مررلةةةة الشةةةد ء  المةةةيي الدةةةا  ةةة ء ذ رلةةة  فةةةا القةةةرةن ال ةةةرج ي لةةةا المةةةبب فةةةا لةةةذه ال ةةة اام 
 م  منطقة القمي ي  م  ع صمد   "مرجيم". النق فيةي الدا خر ت 

   لعبةوا   ااً قق فية ً م مة ً. ف لدجة اي ا جةذلبوني ف لدج ام سبي  م ة  لدنةوا النق فةة.  الدجة ا فةا فجةر ا سة
 ا جر عةةون م ةة  ل نةة  مةة  الب،ةة نع فقةةمي  ل ةةن   جاملةةون مع ةة   ةة ءاًي    لماةة   مةة  قق فةةة البلةةي الةةةذ  

 جد  ر ن معه.  م  لن    نت المين الم رلية فا الع ل   لهي   نر المين انفد ر ً  تنوع ً م  غيرل .
 
 ر ا  م ا جنبوع ن فا القمي   

خةةرم مةة  القمةةي ي  بةة ا المنقفةةي  المةةعقرج  فةةا المةةعو جة  العةة ل  العرمةةا. فمةة   بمةةى اليمةة ا  ةة ء المف ةةر 
عبةةي اللةةه القمةةيماي   ةة ء  الةةي الر انةةا عبةةي الةةررم  منيةةي ذ لةةي فةةا األا نحي   ةةذل  الر انةةا  الب رةةا تر ةةا 

عبةي اللةه الا مةيي  المف ةر  الب رةا إمةةرالي  الامةي البرجةي  ذمولةو  فةا األا نحي  المف ةر  الب رةا  الن شةةم 
البلي اي  غيرل   نير ن م  المف رج   ال د ب  الن شطي  الليبراليي .  إض فة إلى لعاء  غيرل  م  الليبراليي ي  
  نةةت منطقةةة القمةةي  مةةعام  بيةةرم  م مةةة مةة  مةةعا المةةلفية اليجنيةةة. فقةةي خةةرم من ةة  سةةلم ن العةةو مي الةةذ   عةة  

ي ل ةا جنة بم معةه رة لرم 7007األمرج ا المعر ف تومة ف فرجةيم ن إلةى ميدةه فةا مرجةيم عة    ال  تب الما فا
ي  بب   ن جندقة  العةو م مة  اليمةي  إلةى اليمة اي  مة  7001سبدمبر  11ا ال ب فا الع ل  العرماي معي  رياث 

مرجةةيم الشةةي  صةةفوف "المةةاوجي " إلةةى صةةفوف "اليقاةةي " إجق رةة ً صةةاي ً علةةى رقيقةةة العمةةر.  مةة  خةةرم مةة  
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الملفا مامةي مة  صة لح العنيمةي  المعةر ف مةة "امة  عنيمةي "ي  الشةي  المةلفا صة لح فةو ان الفةو اني  الشةي  
المةلفا المدشةي   المدطةةرف ن صةر العمةةر. مة  إن معاة  الشةةيوه المةلفيةي لةة  مة  ندة م منطقةةة القمةي ي  ت،ةة  

 "ليئة  ب ا العلم ء" اليجنيي  معام  .
 

 اجة"  ا سم عيلية "ا خوان"مرجيم  ندجت "المر  
  م   ندجت ميجنة ا سم عيلية فا ممر "رر ة ا خوان المملمي "ي فقةي  ندجةت منطقةة القمةي  الار ةة  

"المةر اجة" ذ لةةا خلةةيم مة  رر يةةة ا خةةوان الممةةلمي ي  قواجةة سةةياي بطةةبي  سةةلفية امة  تيميةةةح المنمةةومة الةةى 
" مامي سر ا م  ن جي  ج  الع ميج ي الذ   ة ء مة  سةواج  الشي  الموا  ع،و " م عة ا خوان المملمي 

 عم  فا مع ي  جنا فا القمي  ذمع ي مرجيم العلماح ذ ا   ا  لم ذا جطلقون على المش ن  "علمة ء". ف ة  
امم  "علم ء" فا اليج  فقمي  فا اتج ه  ارةي ماةي  فقةم.  المع لةي العلميةة مة  لةا إا مع لةي  جنيةة فقةمي 

  مةة لعلو  الوضةةعيةح.  ةةذل  خةةرم معاةة  امةةو  "رر ةةة المةةاوم"    مةة  ع"ةةرف مةةة "قةةوام مرجةةيم" عةة    ا ع بةةة ل ةة
ي  لةةا الار ةةة اليجنيةةة المةةلفية الدةةا ع اضةةت نةة  ل القةةوا  األ نبيةةة فةةا المةةعو جةي لمةةيا  لجةةو  صةةيا  1991

 رمي  على شرص المعو جةي  تارجر ال وجت.
 

 شب ب: م  الملفية إلى الليبرالية
م  لذا  لهي  ن لن ك مجموعةة مة  الشةب ب المدةيجني  المةلفيي  البة ا ج  الةذج  اندقلةوا مف ةرل  مة   األل  

المةةلفية إلةةى الليبراليةةة مخمةة ن  سةةعو جة  منمةةوا النقيةةياني  مشةة ا  الذاجةةي ي  عبةةي اللةةه مةة  مجةة   العديبةةاي 
يي لةةةا المنطقةةةة الدةةةا  جوسةةةي  مةةة  الخيةةة   غيةةةرل ي  لةةةي ا  نشةةةو ا فةةةا منطقةةةة نجةةةي.  ل ةةةذا تبقةةةى منطقةةةة نجةةة

ا  لر  في   الملفية اليجنيةي  اسدط ا ا خوان الممةلموني منةذ المةدين  ي اخدراب ة  مف ةرل  المدطةرفي   نةر 
مةة   جةةة منطقةةة  خةةرى فةةا المةةعو جة.  اممةة  جعةةو  المةةبب فةةا ذلةة  إلةةى العذاجةةة النق فيةةة ل ةةذه المنطقةةةي  ع ل ةة  

 الد اجخا ع    فة مجرج   العموا الم مقة.
 

  ر رة النوامت ع   م  ن  
   ن الشب ب الملفا الم مق الذ   ممر نوا رقيقة العمر الذ  جعيم فيه بي مي  ا ج دبون فا المةا فة 
المةةعو جة مقةة ا  لةة ا   نيةةراً مةة  النوامةةت اليجنيةةة المةةلفية   ر رةةت لةةذه النوامةةت عةة   م  ن ةة  الراسةةخة منةةذ 

الةةر   فةةةا المةةا فة المةةةعو جة. فمةةيا  الفدةةة  ى المةةةلفية  مئةة   المةةةني ي مند ةة ج  فرصةةةة ت بيةةر لةةة مم ررجةةةة
ضةةيل ي ت" فا ةةرل ي  ت ةةيا  مةة ءل . فوصةةيا الشةةي  المةةلفا عبةةي الةةررم  البةةراك فدةةوى ت" فا ةةر ال ةة تبي  المةةلفيي  
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المةة مقي ي  الليبةةراليي  ال رقةةي : عبةةي اللةةه مةة  مجةة   العديبةةا  جوسةةي  مةة  الخيةة ي مط لبًةة  مما  مد مةة  مد مةةة 
 بدل م  إن ل  جدوم .    ء  الفدوى على خلفية مق ل  دبه العديبةا فةا  رجةيم "الرجة ع" معنةوان "إسة   الر مي 

الةن   إسة   المةةراا"ي  مقة ل ةخةةر  دبةه جوسةةي  مة  الخيةة  معنةوان "اإلخةةر فةا ميةة ان ا سة  ".  ا   العديبةةا 
م ةة  اغبةة ت     لةةياف  ." مينمةة  بةة ل  فةةا مق لةةه: " ن المدمةة اعي  فةةا الدةةراث   خلةةوا علةةى الةةن   جةة  ا  ليبةةرا ا

جوسي  م  الخي  فا مق له: "إن ا س   ا ج" فا ر م  ا جيج  مهي إا إذا رة ل مةي  النة ف  مةي  مم اسةة ررجةة 
العقييم الدا جيجنون م  .   ن ا س  ي ا ج" فا ر مة  لة  جاة اب ا سة   مة  ال دة ميي ي    مة   تبة ا الةيج ن   

   م  الن  ي ."األخرىي م  عيَّل
 

 سيرم الفدى منموا
 نشةةةو فةةةا "مرجةةةيم"  بةةةرى مةةةين القمةةةي .  1920منمةةةوا النقيةةةيان شةةة ب سةةةلفا سةةة مق  ليبرالةةةا ارةةةق.  لةةةي 

 اندمب فا شب مه المب ر إلى " م عة ا خوان المملمي "ي فيم  ع"رف مة "إخوان مرجيم". ترك المياسةةي  لةو 
النمةةوص اليجنيةةة الدةةا   نةةت تمةةوم م ةة  منطقةةة القمةةي  فةةا  فةةا سةة  الم  سةةة عشةةر مةة  عمةةرهي  تفةةر  لقةةراءم

النم نينةة    الدمةةعين  ي  اندمةةب فةةةا ذلةة  الوبةةت إلةةى مةةة   "طلةةق عليةةه "المةةلفية الجيجةةةيم".  غياةةر  مةةيَّل مةةة  
 سلو ي   ري ته.  غ لى فا الد ييري  تطرف فا الدبيج .

   ن جاب الموسيقى ف رل  .  
 سطوان   الموسيقية فارب    رطم  .   ن جمل  مجموعة م  األشرطة  األ

    نت ليجه  دب ً فا الشعر  األ ب  النقي  الفلمفة  الد اج  فارب  .
    ن فا معممه س عةي فخلع  ي   مرل ي  اسدع ع عن   م لشمس لمعرفة الوبت.

ةةرل ي  جدلةةي مادوج ت ةة ي فولقةةت ع ليةةه  نةة ل إلةةى الشةة اا فةةا مرجةةيمي   خةةذ ج ةة    ماةة   الفيةةيجوي  ج ما 
الشرطة القبضي   "  ا المج  عيم مرا  مد مةة ااعدةياء علةى ال يةري   ن مبةرا.  فةا المةج ي خة  النقيةيان 
إلةى نفمةهي  معيةياً عة  لةوف المةةلفية القيجمةة  الجيجةيمي  مةي  الداةوال مةة   بمةى اليمةي  المدطةرف إلةى مةة  ا 

 جَعرف معي.
 

 عنيم  ت"فدح اإلف ص على  سع  
ح منمةةوا النقيةةيان.  مةةي  جقةةر  ا سةة   غيةةر الم"قيَّةةي م لبشةة   األجيجولو يةةة المةةلفية  "طلةةق سةةرا  1992فةةا  

الوارةةيم  الخ صةةة.  مةةي  جقةةر  فةةا األفةةق المفدةةوح إسةة   المجةةي ج .    ةةي  ن ا سةة   لةةيس فقةةمي مةة  لةةو فةةا 
ممةةلاي ي ال دةةب اليجنيةةة المةةلفيةي  مةة  لةةو فةةا ا، ف المةةلفيي ي  ل ةة  لنةة ك إسةة   المجةةي ج ي  إسةة   ال
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 إسةة   المدمةةوفةي  إسةة   المد لمةةي ي  ا سةة   الار ةةا  إسةة   الفق ةة ء .. الةة .   خةةذ النقيةةيان جقةةر  مليةة ً 
إسةةة   المجةةةي ج .   يةةةي  ن ا سةةة   ما  ةةةة إلةةةى تجيجةةةي  تنجيةةةي مةةة  فدةةةرم ألخةةةرىي ردةةةى جلاةةةق م لعمةةةر. 

ي  إا تاجار  ا جةيجولو ي ي   صةبات ف لعمر ا جلاق موجة إجيجولو يةي  ل   ا جيجولو ي   تلاق م لعمر
م   جنة المد ري.   لقط ا الذ  ا جر ب الن في  ل   الن ف تر بةهي  إذ لة  جر بةوه فةا الة م  المةايحي  فةا 

 الم  ن المايحي فميبقون على اصيي ااندا اي  الدوخر ع  مواعيي   نوا بي ضرمول  مع اإلخرج .
  فا المق ل الق    ن" م .

 
 ي  .الم   عل

 
http://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/2009/11/507272.htm  

  
 

 "إخوان بريدة" بال كهرباء، و"اآلميش" بال سيارات!
 شاكر النابلسي

 
  GMT 6:58:00 2009  جممبر 7األامع ء  

 
 "إخوان مرجيم" ا جمدعملون ال  رم ءي  "اإلميم" ا جر بون المي اا !

 –دذا م  القراء ال را  على الخطو الذ  ت َّ فةا المقة ل المة مقي عنةيم  ذ ةر  م   ء ذ  ميءي      ن  ع
. "إخةةوان مرجةةيم"ي فيمةة  ع"ةةرف مةة " م عةةة ا خةةوان الممةلمي " ن منمةوا النقيةةيان اندمةةى إلةى  –  ة ً  تمةةرع ً 

خةوان الممةلمي . مجم عةة ا  -تنايمية ً  - ا ع بة ل   "إخوان مرجيم" بي نب نا  ري القراء المعلقي  إلى  ن 
عنمةر مة  المدطةوعي  المةلفيي  المدشةي ج ي  بمةى الدشةي ي  300 إنم  ل  مجموعةي اممة  ا جدجة    عةي ل  

   بم ه.
 
  

 لن ك مدطرفون فا    األ ج ن
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ي  نةةةرى  نةةةه مةةة  غيةةةر الممةةةد ربي  ا  CULT اليةةةو ي سةةةوف ندعةةةرف علةةةى لةةةذه المجموعةةالط نفةةةة اليجنيةةةة
ة  جنيةةةة  ةةةة "إخةةةوان مرجةةةيم" فةةةا منطقةةةة القمةةةي . فمنةةة  لةةةذه المجموعةةةة اليجنيةةةة الممةةةد ج ي  ن تا ةةةر مجموعةةة

الدةا ر ةةر   AMISHر ةر  فةا  مة     نيةرم مة  العة ل   موسةةب ب مخدلفةة.   ة ن  شة رل  مجموعةة  اإلمةيم 
 مةة فا  مرج  ي معام الدنوجر ال رماي  بمة الا، ام ال رمية.  اغ  لذه ر ر  لذه الجم عةي  اعد لت الاي م الع

األمرج يةةة.   ةة ن ل ةة  ري ت ةة  الخ صةةةي  طقوسةة  ي  تف صةةي   ج م ةة ي المخدلفةةة  ةة  ااخةةد ف عةة  مةة  بةة ن  فةةا 
  مرج  .
 

 "إخوان مرجيم"  ل ميون  ل ن   مم لمون
ي  ن 7004ة9ة15  ضةح منمةوا النقيةةيان فةا لقةة ء مةع مرنةة م  "إضة ءا " الةةذ  مندةه ف،ةة نية " العرميةة" فةةا  

"  لا الجم عة الدا   ن جندما إلي   ممطلح جعبر ع    نب م   الار ة ا سة مية فةا مف و  "إخوان مرجيم
 المعو جة. 

  صا ب لذه الار ةي ل  المعتَمنةون علةى المةذلب الولة ما. فلة  ت ة  لةيج    ف ة ا تدعلةق م لقدة ل.  مة  
.  مةةذلب   الف ةةر  جميةة   ن ةة  ليمةةوا ت فيةةرجي ي   معةةي مةة  ج ةةون مةةذلب   عةة  تبنةةا  ف ةة ا العنةةي الرانجةةة اليةةو 

إلةى الع لةة  البعةةي عة  الفةةد ي ممة  جدفةةق مةع مناةةوا المةلي المةة لح.  لةعاء ا جةةر ن علمة ً إا علةة  المةلي ذمةة  
ببةة  ا مةة    رمةةي مةة  رنبةة  الةةذ  عةة ا فةةا القةةرن الن لةةا ال جةةر ح.  مةة   ن ةة  ا جدلقةةون لةةذا العلةة  مواسةةطة 

لدةا  نشةو ل   ةر  فعة  علةى الدعلةي  الرسةماي الةذ    ةي ا فيةه ميااف الي لةي مة  مواسةطة ميااسة   الخ صةةي ا
ي الشةةةي  مامةةةي المةةة لح المطةةةوا اي "ا خةةةوان"مخ لفةةة   شةةةرعية  نيةةةرمي رمةةةب مناةةةوال .  مةةة   مةةةر  بيةةة  ا  

رج    لشةةةي  عبةةي ال ةةة  - لةة  اليةةةو  بلةةة بليلةةة  – "إخةةوان مرجةةةيم" الشةةي  صةة لح الخرجمةةةا.   ةة ن معةةةض  فةةرا   
المي اا ي  اسدخيا  ال  رم ءي  المخدرعة   الايجنةةي م عدب الة  مة  "صةنع ال فة ا".   الامييي جارمون ا وب

 ذل  ف   جم نون فا ميو  مميطة م  الطي . ل   األل  مة  لةذاي ليمةت لةذه الماة لر الاي تيةة الدةا ا 
ةةةة   البمةةةةط ء فةةةةا ريةةةة ت  ي  فةةةةا مةةةةو ل  ي  ملبمةةةة  ي      ا  تخدلةةةةي عةةةة  الماةةةة لر الاي تيةةةةة للمةةةةوفيي  ال "لَّ

اسدعم ل  ي  ل   الم   فا ري م "إخوان مرجيم"  ن   مجموعة  جنية ذا  ف ةر  مةن    اضةح.  لة   مة  بة ل 
عةةن   النقيةةيان: " جعمنةةون مةةون الشةةي  مامةةي مةة  عبةةي الولةة ب جامةة   عةةوم ف رجةةة إصةة رية.  جعدقةةي ن  ن ةة  

 تام  ا س   النقا الخ ل .
 
 

 ااعد ال فا عمر الفد  
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مرجةةيم" جدمدعةون من عةة   نةةر انع اليةة    نةر ان فةة ًء    نةر تمةواف ًي لةةيس مة ألمر الممةةد رب      ةون "إخةوان  
الممةد ج . إنةه موبةي فلمةفا  ف ةةر  مة  الا،ة ام الم  جةةي  عةو م إلةةى الينة ميع األ ليةة.  اان فة ء  اامدعةة   

ة   نت مو و م لةيى  نيةر مة  ع  المجدمع الق ن  ليس ميعة  يجيم امديع   "إخوان مرجيم". فمن  لذه الر،ج
 نمة المدقيمي  مة  المةلي  غيةرل .  ملخمة    ن المةعم  فةا عمةر الفةد ي عليةه  ن جعدة ل الفةد ي   ن ج ةون 

 معيياً ع  مواط  الشب   .  العمر العرما ا س ما اإلن عمر فد    وااث.
 

 العو م إلى ع ي "ال د تيب" 
ف. مةة  لةة  مجموعةةة  جنيةةة مدطرفةةة فةةا عقيةةيت    منةة لج  . ل ةة  "إخةةوان مرجةةيم" ليمةةوا معيةةيج  عةة  الدطةةر 

ف   جعدقي ن مون العل  الاقيقا لو العل  الشرعا فقمي  ا عل  غيره.  طلب العل  م  ال دة ب  الم"ةنَّةي  مة  
تةراث المةلي المة لح فقةم.  منة ًء علةى لةذاي جعدقةي ن مةون العلة  الاقيقةا ا م"ةيَّ  ن ج"دلقاةى فةا الممةجي علةى 

األ لي  الذج  ل  جعرفوا الميااف النا مية الايجنة. ف  ن ل   ا م فع  تج ه الميااف النا ميةةي  تجلاةت طرجقة 
ا م الفعةةة  لةةةذهي عةةة  مجةةةر  امدعةةة  ل  عةةة  المةةةيااف النا ميةةةة الا وميةةةة الدةةةا جةةةر ن فةةةا من لج ةةة  ال نيةةةر مةةة  

 صةةة.  من ة  "المياسةةة العلميةةة المخ لفة   الشةةرعية. لةذاي فقةةي  ة ن ل ةة  ميااسة   الخ صةةةي ذا  المنة ل  الخ
 األللية"ي  لا مياسة مش وام فا مرجيمي  ل  ت   تخ،ع لو اام المع اف. 

 جقةةةول موبةةةع "المةةة رة العرميةةةة" المةةةلفاي علةةةى ااندرنةةةت  ن "إخةةةوان مرجةةةيم"ي امدةةةيا  لمياسةةةة علمةةة ء "ةل 
علمة ن   مامةي مة  عبةي  سلي "ي  ل    ع مةة علميةة  ب،ة نية  شةعبية منةذ نمةي بةرن فةا القمةي .  مة   شة ر

اللةةةه المةةةلي ي  عمةةةر مةةة  مامةةةي مةةة  عبةةةي اللةةةه المةةةلي ي  لةةةو الةةةذ  الدةةةي عليةةةه "ا خةةةوان"ي   مةةةع مةةةي  العلةةة  
 ا جم ني  العم ي  ااردم ب.  تالَّقت روله مجموعة  بيرم عرفوا فيم  معةي مةة ذا خةوان المدطةوعي ح.   ة ن 

 ل     ا فا األمر  الن ا. 
 

 ةميم"  مرج  "إخوان مرجيم"   "
ي  لةةا   AMISHجق مةة  "إخةةوان مرجةةيم" فةةا سةةلو ي ت   اليوميةةة ط نفةةة  جنيةةة فةةا  مرج ةة  ت"عةةرف مةةة "اإلمةةيم"

ط نفة تعيم طرا  ري م القرن الد سع عشر. معيياً ع     مخدرع    انج  ا  القرن العشةرج   مة  تبعةه.  جبلة  
 جو ةةي مةةن   عةةي  بليةة  فةةا إبلةةي  ا ندةة اجو فةةا    لةةيي  جدو عةةون فةةا عشةةرج   اجةةة  مرج يةةةي 700عةةي ل  ناةةو 

  نيا.
 

 جر بون الانطوا مياً م  المي اا   الط نرا 
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 "اإلمةةيم" ا جمةةدعملون الدليفةةوني  ا جمةةدعملون  ةة  اخدراعةة    ةليةة   العمةةر الاةةيجاي اعدقةة  ل   ن 
".  مةةة   ن ةةة  ا جر بةةةةون الد نولو يةةة  الايجنةةةة تدنةةة فى  تعةةة لي  الممةةةةيح.  مةةةنل   فةةةا ذلةةة  منةةة  "إخةةةةوان مرجةةةيم

المي اا ي  جر بون ذال  ا ح    ذالانطواح فقم.  جرف،ون الدموجر  الموا.  جش ا    "إخوان مرجيم" فةا  ة  
الماط   ا ع مية األمير ية ع  رق  تب ا لذا المذلب فا اخدي ال  لةنمم لذا.  جيافع معض المعلقي  فا 

المةخرجة  ال "ة ء  ااسةدن  ا اخدية ال  نمةم رية ت   الممية .  لعة  ري ت  . مينم  ا ججةي "إخةوان مرجةيم" غيةر 
م  معا على المخرجة  ال "ة ء  ااسةدن  ا مة  "إخةوان مرجةيم" اعدةيا،ل  علةى اإلخةرج    عةوت   لفةرع  سةلوب 
عيشةة   علةةى اإلخةةرج  ممةة  رمةة  منمةةوا النقيةةيان مةةنً ي إلةةى رةةرص ماةة   ميةةع  شةةرطة الفيةةيجو. فةةا رةةي   ن 

 بو  مم لموني ا جمدعملون العني فا ري ت  . م  ل  جارا مون ابدن ء األسلاة الن اجة."اإلميم" 
 

 ا للميااف النا مية
 "اإلمةةيم" مةةنل   منةة  "إخةةوان مرجةةيم" فةةا اف،ةة   للدعلةةي  الا ةةوما األمرج ةةا. فل ةة  ميااسةة   الخ صةةة 

ن مرجةةيم" مةة  ريةةا  ن النمةة ء  منةة ل  تعلةةيم   الخةة ص.  م مةةس النمةة ء  الر ةة ل "اإلمةةيم"  م مةةس "إخةةوا
 امطةةةه خلةةةي الةةةر ف.  مةةة  الر ةةة ل ترتةةةي  النيةةة ب المادشةةةمة  الطوجلةةةة.  تقةةةو  نمةةة ء "اإلمةةةيم" مقةةة  الشةةةعر 

 المع طي  القبع   المو اء.  جطلقون اللاى الطوجلة المديليةةي  مة   المبي ن فيرتي ن البيا  اليا نة اللون 
. ن محي   مةة  جفعةة   ةةذل  "إخةةوان مرجةةيم"  شةةيوه المةةاوم" المدطةةرفي جفعةة  الي ةةو  الةةيجنيون المدطرفةةون ذالمةة 

 لةةو مةة  جةةيل علةةى  ن الدطةةرف فةةا األ جةة ن المةةم  جة الن قةةة  ارةةيي  مةة  منبةةع  ارةةيي ا جخلةةو منةةه  جةة  مةة  
 األ ج ن.

 الم   علي  .
  

http://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/2009/12/508659.htm  
 

 

 

 

 محنة اإلمامين: النقيدان والطبري مع الحنابلة 

ديسمبر 6األحد  GMT 13:00:00 2009 شاكر النابلسي    

شاهدنا أمثلة كثيرة على انتقال السلفيين السعوديين من السلفية إلى الليبرالية بخصائص سعودية، ولكننا لم نشاهد 
مرده إلى أن الليبراليين السعوديين  -في رأيي  -  هذاليبراليين سعوديين ينتقلون من الليبرالية إلى السلفية. و

استطاعوا أن يثبتوا لذواتهم بأنهم أبناء المستقبل. وأن طريق المستقبل لهم والبنائهم وأحفادهم من بعدهم هو الطريق 
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ر والثبات األبدي في السلفية، يقود إلى االندثار، والفناء في ا  لنهاية.الليبرالي بخصائص سعودية. وأن التحجُّ

 أسباب نشوء التيار الليبرالي
إسالمي، كما يدعوه المستشرق الفرنسي ستيفان  –االتجاه الليبرالي الجديد، أو التيار الليبرو  8991نشأ في العام 

الكروا األستاذ في معهد العلوم السياسية بباريس، ومؤلف كتاب "النُخب الثقافية في السعودية". وينتمي منصور 
كبة أخرى معه لهذا االتجاه، بعد أن كانوا من الشبان السلفيين السابقين. وقد ساعد على نشؤ هذا التيار، النقيدان وكو

بقاء قيادات السلفية الدينية/السياسية التقليدية كسلمان العودة، وسفر الحوالي، وناصر العمر في السجون. ويقول 
سية، فتح الباب لظهور أفكار جديدة. وبالفعل أصبح عدد غياب هؤالء الثالثة عن الساحة السيا  ستيفن الكروا: "إن

سياسي جديد.  -من أنصار الصحوة اإلسالمية والذين أطلقت السلطات سراحهم ، أصحاب خطاب ثقافي ـ ديني
وقد كان لالنفتاح اإلعالمي، وتكبير هامش حرية الرأي في الصحافة   وبمرور الوقت، زاد عدد المتعاطفين معهم."

، أثره االيجابي على تطور الفكر الليبرالي الجديد بخصائص سعودية، بحيث أصبح  8999منذ العام السعودية، 
 التواصل بين أفراد هذا التيار سهالً وميسوراً.

ر السلفي  قوة التحجُّ
ان إن الضجة الكبيرة التي قامت بعد إعالن منصور النقيدان، انتقاله من السلفية إلى الليبرالية بخصائص سعودية، ك

ر التي فرضتها السلفية على النقيدان، ُممثلةً بالتنظيم الصغير "إخوان بريدة"، بحيث دفعته إلى  مردها إلى قوة التحجُّ
 النزول إلى الشارع، وتحطيم وإزالة كل ما ال يتفق مع أيديولوجيته السلفية، وإشعال النار في متجر للفيديو.

 ابن حنبل وابن داوود
النقيدان. فخرج وهو يحمل في داخله رؤيا جديدة للعالم. رؤيا أشبه بالثورة على النفس،  تم إطالق سراح 8991في 

وراح يقرأ اإلسالم من جديد، ليس من خالل المنظار السلفي المتعصب والمتطرف، ولكن من خالل مفكرين 
دوا اإلسالم تنجيداً جديداً، لكي ال يفوته قطار العصر، ويصبح أث راً بعد عين. وكانت حصيلة إسالميين مجددين، نجَّ

( مقاله األول في جريدة "الحياة" تحت عنوان: "هل كان ابن أبي 8999-8991قراءات النقيدان خالل العامين )
أن قاضي القضاة أحمد بن أبي داوود، كان من شيوخ المعتزلة، الذين  –تاريخياً  –ومن المعروف   داوود مظلوماً؟"

م(، 148-188م( بفكرة "خلق القرآن"، وكذلك إقناع الخليفة المعتصم )188-188ن )نجحوا في إقناع الخليفة المأمو
م( أقسى العذاب، فيما ُعرف بـ "محنة ابن حنبل"، حيث برز دور ابن أبي 188-117الذي عذَّب اإلمام ابن حنبل )

م(. وعندما تولى 141-148داوود في مسألة "خلق القرآن" واضحاً، وامتد هذا الدور في عهد الخليفة الواثق ) 
ت بالمقابل 168-141الخليفة المتوكل ) ( الحكم، أطلق اإلمام أحمد بن حنبل من سجنه، وقضى على المعتزلة، وتمَّ

نكبة أحمد ابن أبي داوود. وكان أحمد بن حنبل، قد كفَّر القاضي المعتزلي أحمد بن أبي داوود، بينما لم يجرؤ ابن 
 لمأمون، والمعتصم، والواثق( في القرن التاسع الميالدي.)ا  حنبل تكفير "خلفاء المعتزلة"

 تمجيد ابن حنبل ألسباب سياسية 
ده الوهابيون -وقال النقيدان في هذه المسألة، أن منزلة ابن حنبل  ً يُمج ِّ أتت بالدرجة األولى  -باعتباره إماماً عظيما

نبل. ويقال أن الخليفة المتوكل اعتذر البن حنبل نتيجة لحسابات سياسية لدى الخليفة المتوكل الذي أطلق سراح ابن ح
عما لحقه من الخلفاء السابقين، وأكرمه. ويقول النقيدان، إن تمجيد ابن حنبل كان بسبب حسابات سياسية أكثر من 
ت أمام الخلفاء السابقين،  كونها نتيجة طبيعية لصفاته الشخصية. حيث نشهد من خالل المناظرات الدينية التي تمَّ

ع وخوف ابن حنبل من السلطة السياسية. ولذا، لم يجرؤ ابن حنبل على تكفير الخلفاء: المأمون، والمعتصم، خنو
 والواثق المعتزلين. بينما لم يتردد في تكفير قاضي القضاة المعتزلي أحمد بن أبي داوود.

"أبي بكر الصديق" و"عمر بن عبد  وقد بالغ الحنابلة بعد ذلك في الثناء على الخليفة المتوكل، حتى جعلوه في منزلة 
العزيز" فقالوا: "الخلفاء ثالثة: أبو بكر الصديق يوم الردة، وعمر بن عبد العزيز في ردة المظالم، والمتوكل في 
إحياء الُسنَّة." أما األسباب السياسية التي دفعت المتوكل إلطالق سراح ابن حنبل، وتقريب شيوخ الُسنَّة منه، 

 للمعتزلة، فتعود إلى:ومعاداته 

فقام المتوكل بهدم قبر   كره المتوكل للعلويين، ومناصبتهم العداء، وتعقُّب أئمتهم واإلساءة لهم.            -8
ل مكانه إلى حديقة كبيرة، ومنع الناس من  "الحسين بن علي" في كربالء، وهدم ما حوله من الدور والمنازل، وحوَّ

 زيارته. 

تقام من الوزير واألديب محمد بن عبد الملك الزيات الذي كان من أصوات المعتزلة في عهد الخلفاء االن           -8
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الثالثة السابقين: المأمون، والمعتصم، والواثق. وكان الوزير الزيات قد أساء معاملة المتوكل إساءات كثيرة، في عهد 
 الخليفة الواثق، وقبل أن يتولى المتوكل الخالفة. 

كانت كراهية المتوكل للزيات، نابعة أيضاً من أن الزيات هو الذي رشَّح الواثق للخالفة بدالً من المتوكل            -8
عند والده المعتصم، وأبعد المتوكل عنها. لذا، فقد قام المتوكل بتعذيب الزيات حين تول ى الخالفة، وداسه بنعاله حتى 

ب، ومن صالح أحمد بن حنبل وجماعة الُسنَّة. ولكن ما لم أكن أفهمه، فارق الحياة. وهذه األسباب كلها كانت إلى جان
هو تكليف المتوكل للقاضي أحمد بن أبي داوود عدو ابن حنبل اللدود، وخصم الزيات كذلك، بالوزارة، بدالً من 

لزيات، وموقفه الزيات المقتول! مما يدل على أن موقف الخليفة المتوكل السلبي من المعتزلة، ومحمد بن عبد الملك ا
االيجابي من اإلمام ابن حنبل وقاضي القضاة أحمد بن أبي داوود )وهما الخصمان اللدودان( لم يكن موقفاً دينياً أو 
ً في الدرجة األولى. فالمتوكل كان يجمع بين تحريره لإلمام ابن حنبل الرافض  ً سياسيا عقائدياً، ولكنه كان موقفا

عتزلة منتصراً للُسنَّة، وبين تعيينه للقاضي المعتزلي أحمد بن أبي داوود وزيراً له، لمقولة "خلق القرآن" ولمذهب الم
 ثم نفيه بعد مدة للقاضي ابن أبي داوود. فأين المذهبية هنا؟ فال مذهبية هنا، ولكنها المصالح السياسية فقط.

 محنة اإلمام النقيدان
وقع القنبلة في األوساط الدينية المحافظة، حيث نشر الشيخ كان لمقالة النقيدان )هل كان ابن أبي داوود مظلوماً؟( 

ً أدان فيه آراء النقيدان. وقيل أنه أتمَّ تأليف كتاب خاص  السلفي المتعصب والشديد النفوذ حمود الشعيبي، تصريحا
ن كبيراً، لتفنيد آرائه. ويقول ستيفان الكروا المستشرق الفرنسي المعاصر، أن الضغط الذي مارسه حمود الشعيبي كا

لدرجة أن النقيدان، فقد وظيفته كإمام مسجد صغير في الرياض. وعلى خلفية هذه األحداث، بدأت مهنته كصحافي، 
محرراً للقسم الديني بصحيفة "الوطن" السعودية. ولكن  8777حيث بدأ ينشر مقاالت جديدة، وتم تعيينه في عام 

ت إقالته بعد عامين.  تمَّ

 محنة اإلمام الطبري 
يماثله موقف السلفيين الحنابلة من اإلمام محمد بن جرير الطبري   ذا الموقف من السلفيين الحنابلة تجاه النقيدان،وه
م( المؤرخ وكاتب السيرة النبوية المعروف مع اإلمام ابن حنبل، فيما يُعرف بـ "محنة الطبري" مع 198-988)

داد، أيام أن استقر فيها اإلمام الطبري. ومن هنا، كان لزاماً على الحنابلة. فقد كان الحنابلة هم الكثرة الغالبة على بغ
 إمام مجتهد مثله، أن يصطدم بهؤالء القوم، الذين أعماهم التعصب.

 ويقول هاني الرضا، أن السببين المسببين للمأساة المبكية المضحكة التي وقعت لإلمام الطبري مع الحنابلة هما:

حنبل في كتاب الطبري )اختالف الفقهاء(. فلما سأل الحنابلة الطبري عن سبب عدم ذكر الطبري لإلمام ابن  -8
 ذلك، قال:
ً ، وإنما كان محدثاً(.  ) لم يكن ابن حنبل فقيها
فطاش عقلهم، وُجن  جنونهم، ونقموا على اإلمام الطبري بسبب ذلك، ووصل بهم الطيش، إلى أن حاصروه في بيته، 

يته بالحجارة، ولم يُخل ِّصه من ذلك الحصار غير صاحب الشرطة، ومئات من ومنعوه من الخروج، وسد وا باب ب
 أعوانه. 

ويضيف الرضا: حقاً إن لإلمام الطبري نظرة في األمر لها اعتبارها ووزنها. فاإلمام ابن حنبل لم يُصنَّف في الفقه 
ه كان ُمنصبَّاً على الحدي د لمذهبه قواعد، وإنما غاية هم ِّ  ث فقط.البتة، ولم يُْقعِّ

م( صاحب الُسنن، 111-181السبب الثاني، كان العداوة الشخصية التي نشأت بينه وبين أبي بكر ابن أبي داوود ) -8
وسبب تلك العداوة كما يحدثنا التاريخ، هو أن أبا بكر هذا كان ناصبياً ُمبغضاً لعلي بن أبي طالب، وآل بيت رسول 

موضع بين مكة   يف كتاب يقدح فيه حديث "غدير خم" ) "غدير خم"الله عليه السالم. وحمله نصبه هذا على تأل
ُم منها الحجاج للحج أو العمرة.(  المكرمة والمدينة المنورة، على مقربة من الجحفة، التي هي من المواقيت التي يُحرِّ

فع النبي عليه وكان ذلك في اجتماع حاشد. وبعد رجوع النبي عليه السالم، من أداء مناسك حجة الوداع. وكان أن ر
 السالم، يد علي بن أبي طالب، وقال:

 "من كنُت مواله فهذا علٌي مواله. اللهم والِّ من وااله، وعادِّ من عاداه." 
فألَّف اإلمام الطبري مؤلفاً أورد فيه الكثير من األسانيد والحجج التي تسند هذا الحديث. فما كان من أبي بكر بن أبي  

إال أن لجأ إلى إثارة عامة الحنابلة عليه. وكان هو في مقدمتهم  -مام الطبري وأفحمه بيانه وقد غلبته حجة اإل -داوود 
في بغداد، كنوع من اإلرهاب الفكري. ورمى اإلمام الطبري، بالتشي ع، والرفض، بل واإللحاد. واستمرت العداوة بين 
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صالة عليه. أو إخراجه من بيته وتشييعه. الطبري وابن أبي داوود إلى حين وفاة الطبري. حيث لم يتمكن أحد من ال
ً من عوام الحنابلة. -على قلَّتهم  -فما كان من أصحابه   إال أن صل وا عليه، ودفنوه في داره ليالً، خوفا

وتكالب الدهماء من حنابلة القرن التاسع الميالدي على اإلمام الطبري، وتعصبوا ضده، كما تكالب وتعصَّب حنابلة 
النقيدان، ومشاري الذايدي، وعبد الله بن بجاد العتيبي، ويوسف أبا الخيل وغيرهم من الشباب،  األمس على منصور

 الذين خرجوا من نفق "إخوان بريدة"، ليستقبلوا نور الشمس، ويلبوا نداء العصر، والحقيقة.

 السالم عليكم.

  

http://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/2009/12/509625.htm  

 إغالق النافذة
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 جماليات الصوفية في ليبرالية "إخوان بريدة"
 شاكر النابلسي

 
GMT 19:00:00 2009  بر جمم 73األامع ء 

 
-1- 

ند مع اليو  م    نت األرياث العرمية بي بطعدهي  اضطرتن  اضةطراااً لمد معد ة   ال د مةة عن ة   شة و  علي ة . 
فولمية المنقي فا ش   ته على عمره. فم   لن  م دمي   شي االدم   مممولة "إخوان مرجيم".  لع  مر َّ لةذا 

مجموعة م  "إخوان مرجيم"ي بي خر وا م  لذا الدجمةعي    االدم   ال بيري جعو  إلى  سب ب  نيرم من  ي  ن 
م  لذه الار ةي  مي  ا ج دشفون الع ل  مة   يجةي.  لةو اسةدمعن  إلةي  ي    بر نة  مة  جقولةون  مة  ج دبةوني لبلة  

إلى من  األمر ري ا جم ن العميق مون الممدقب  القرجب لليبرالية ا ما لةي   ن الملفية اليجنية المدشي م س نرم 
 نفق مال  م لق فا ن  جدهي ريا ا منفذ له.

 
-7- 
 مجموعةةةة الشةةةب ب مةةة  "إخةةةوان مرجةةةيم" الةةةذج  خر ةةةوا مةةة  لةةةذا النفةةةق   ا ةةةد   الاقيقةةةةي    ا  ةةة  العقةةة ي  

   ا    الدنوجر الذ  لو م   مم طةي  مي ن لةت  عجة  الداةرا مة  القيةو  الد اجخيةة  مة  الرل نة   الق نمةة. 
 و ه لنفمهي  ا إم ءا  عليه م  خ ام سلط ن عقله.   م  ب ل   نم فا  د مه " الةيج    ن ا نم ن سياي   

ي فإن الدنوجر خةر م ا نمة ن مة  القمةوا الةذ  فرضةه علةى نفمةه.  القمةوا 1293فا ري   العق   ريه" ع   
فةا العقة ي  لذا لو عي  بيام المرء على اسدعم ل عقله   ن لياجة اإلخةرج .  لةذا القمةوا لةيس نديجةة نقة 

 م  نديجة نق  فا القيام على ااخدي اي  نق  فا الشج عة اسدخيا  العق    ن لياجة ةخرج  م  الن ف.
  ةةون  ةة نم  ةة ن جدوبةةع لنةة  لةةذا الممةةيري معةةي م،ةةا   نةةر مةة  مةة ندا سةةنة علةةى بولةةه لةةذا. فاةة ل معاةة  

نديجةةةة نقةةة  القةةةيام علةةةى  الممةةةلمي  اليةةةو  لةةةو رةةة ل القمةةةوا الطفةةةولاي لةةةيس نديجةةةة نقةةة  فةةةا العقةةة   ل ةةة 
 ااخدي اي  نق  فا الشج عة اسدخيا  العق ي معيياً ع  فدي  المفدي   الفق  ء م  ال ب ا  الم  ا.

 لذا تم م ً م  جمرُّ مه معاة  الممةلمي  اليةو ي  مة  جدطة  ل مةه  ج بةر صة  ا   بة ا "الفق ة ء" الةذج   صةباوا 
  صبات "الع مة" الدا  "صةفت  انمة ًي مةون ا عقة  ل ة ي  مة     صي ء على الن ف  ص جة اإلم ء على  طف ل  .

بةة ل نيدشةةهي  سةةيرم لةةعاء المةةجَّ ني  مةة  الفق ةة ءي الةةذج  اعدقلةةوا العقةة  العرمةةاي مةة   بدلةةوهي   صةةباوا لةة  لةةذا 
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العقةة   رةةيل ي الةةذ  ج ةةون فةةا  نيةةر مةة  األريةةة ن برجبةة ً مةة  ااخةةد لي  ذلةة  مةة  خةة ل الفديةة  الم،ةةةا ة 
 لمخرجة  الدنيا الدا جفدون   جمين ً  شم ًاي فا الم  نر  ال ب نري  على الطرب    فا المن مر. المنيرم ل
 
-3- 
 لو اسدعملت الع مة عقل   اسدعم ًا ص نب ً فا تفمير األر    الشةرعيةي  فةا بةراءم ةجة   القةرةن ال ةرج ي  

وا ما  فق  ء اا درااي  ل  جعو  ا ما  ة ألصباوا م    لا األلب بي  الراسخي  فا العل ي   ل  الذ ري  رلا 
 إلى فدي ل .  م  لن  توتا  لمية الشب ب الذج  خر وا م  "إخوان مرجيم" إلى الع ل  األ سع.

إننةة  ما  ةةة إلةةى تاوجةة  الع مةةة مةة  ر مةةة  لمةة ء لعواطةةي غرج جةةة إلةةى ر مةةة عقةةول مف ةةرم.  لةةذا لمةة لح 
خدطةةةي الةةةيج  مةةةرا   خةةةرىي  جمةةةبح م لدةةة لا غيةةةر بةةة  ا علةةةى ا سةةة   م ليا ةةةة األ لةةةى  األخيةةةرمي  ردةةةى ا ج" 

 الممو   م   العق .
جقةةول  ةة نم: " إنا  جنةة ً ج"علةة  الاةةرب علةةى العقةة ي سةةوف جمةةبح مةةع مةةر ا الةة م  غيةةر بةة  ا علةةى المةةمو  

  م مه. "
 
-4- 
ي  جوسةي  مة  ل  نفرح لدمر  لعاء الشب ب ذمنموا النقيياني مش ا  الذاجي ي عبي الله مة  مجة   العديبةا 

الخيةة   غيةةةرل ي ممةةة  ا نعةةةرف  ح علةةى األف ةةة ا الاجرجةةةةي  ال دةةةب الخشةةبية المد  لةةةةي  النمةةةوص المد لمةةةة 
ممةةر ا الةة م ي  بلةةة الار ةةة  الد رةة حي  سةةوء الدو جةة ي  ضةةا لة الدفمةةير الارفةةاي  انعةةيا  الةةر   اإلخةةري ف  نةةت 

ة فا مجرى الن ر. ف  لا شرمت الم ءي  ا لذه األف  اي  تل  ال دب  النموص   لمخرم المما ء ال،خم
 لا سمات لم ء الن ر م لديفق.

نعةة ي لةة  نفةةرح لدمةةر  لةةعاء الشةةب ب أل ةة  الدمةةر ي  ا لعمةةي ن   لدعةة لي  "المةةع مي " لمجةةر  العمةةي ني  ا 
ن لرف،ةةة   ل سةةةدمراا فةةةا ممةةةيرم المةةةاراء الق تلةةةةي ريةةةا ا ضةةةرا  ا  اا ي  ل ننةةة  فررنةةة  ل ةةةعاء الشةةةب ب أل

ا،جدنةة  صةةيبت  ن " جةة  العقةة " لةةو ال  لةةب فةةا الن  جةةةي   ن ةة  م  ةةوا مةةي  ا جمةة ن الر رةةا  العقةة  الداليلةةا. 
 لذا الم م ليس  يجياً فا مميرا  الدنوجري فقي ر ةر  اضةا ً لةيى  مةر  ق قةة مة  ف سةفة الدنةوجر فةا  لم نية  

ي  ليمةةن   1293عقةة   رةةيه" الةةذ  ر ةةر ح فةةا  د مةةه "الةةيج  فةةا رةةي   ال1804 -1274خ صةةةي  لةة  :  ةة نم ذ
ح فةا  د مةه ذ ف ة ا فةا 1803-1244ح فا  د مه "ترمية الجنس البشةر " ي  الن لةا جولة ن لةر ا ذ1281 -1279ذ

 فلمفة ت اج  ا نم نيةح.
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-5- 
لقي ابدنع لعاء الشب ب القميميون الم ة  ر ن مة  الالمة   إلةى النةواي  ن شةمس المعرفةة ا م"ةيَّ ل ة   ن  
شر ضي ءل  على مرجيم  إخوان  ي ريا معق  الدشي  اليجنا المعو  ي  ريا جدجه ص ني  الطراني اليجنيةة تن

إلي  ي لدوفر الطرانيي  س ولة صييل .  لو م    يه صة ني الطرانةي اليجنيةةي الياعيةة المةوا   ا خةوانا المة مق 
ي م فةةا مرجةةيم الدةةا تجمةةع مةةي   ف ةة ا امةة  مامةةي سةةر ا  جةة  الع مةةيج ي  عةةي  "الار ةةة المةةر اجة" المةةلفية المدشةة

تيمية  سيي بطبي  معلي  د ب "الملفية مي  ر ب الوام  ال  م"ي    نةر مة  عشةرم  دةب  خةرى علةى لةذه 
الش  لةي  جعيم اإلن فا مرجط ني .  ذل  فقي   نت مرجيم  منطقة القمي  عمومة ًي مرتعة ً  افةر العشةب الةيجنا 

بطةبح المدشةي ج .  اغة   ن مجموعةة  بيةرم مة  الليبةراليي  البة ا ج  بةي خر ةت للقطبيي  ذ غن   سةياي  مامةي 
مة  القمةي ي  معامنةة  جعةرف    بةةر  ل ة ي إا  ن القمةةي  رلةت منطقةةة مة    نةةر منة طق المةةعو جة اردفة ء  ببةةواً 

 ا للدشةةي  الةةيجنا.  جقةةول مامةةي فةةعا  فةةا مانةةه ذالةةيج   الي لةةة فةةا المةةعو جةح  ن الخةةم المةةلفا ااردجةة 
جدمر ةة  فةةا منطقةةة القمةةي  ذا  النقةة  النةةوعا  العمةةق ااسةةدراتيجا لعن صةةر لةةذا الخةةم.  ج"عةةيُّ الشةةي  الرارةة  

معلفةة ً فةةا الفدةة  ى  الرسةة ن  اليجنيةةة.  لةةو مةة   فدةةى مقدةة   85ح ذلةةه   نةةر مةة  7000-1979مامةةي مةة  عنيمةةي  ذ
المةعو جةح المرشةي الر رةا ل ةذا الخةمي  النم ء  األطف ل م  "ال ف ا" فا  اض  . ع،و "ليئةة  بة ا العلمة ء"

الذ  ججمع روله  نيراً مة  الجم عة   المةلفية المدطرفةة.   ن   نةر الفدة  ى اليجنيةة تطرفة ً  عةياء لةر ح العمةر 
  الاياقةي خر ت م  منطقة القمي     م  جعيشون خ ا   ي  ل ن   م  موالييل   شب م  .

 ذ للموضوا صلةح.
http://www.elaph.com/Web/opinion/2009/12/516116.htm  

  
 إشراقات الصوفية في الفضاء السلفي

 شاكر النابلسي
 
GMT 8:30:00 2009  جممبر 72األري  

 
لفت ناةر   قنة ء براءتةا لجوانةب مة  بمةة مجموعةة "إخةوان مرجةيم" المةلفيةي لةذه المةوفية الجميلةة الدةا  

وا المجدمةع.. اعد لةوا إع مةهي  اعد لةوا قق فدةهي  اعد لةوا تمنلت فا معض سلو ي ت  . فقي بر نة  عةن  ي  ن ة  اعد لة
تعليمةةهي  منةةوا ل ةة  ع لمةة ً خ صةة ً م ةة ي  نا مةة ً تعليميةة ً خ صةة ً م ةة ي  ف،ةة ًء ا جقةةيا علةةى العةةيم فيةةه غيةةرل  فةةا 
 رمةةة المجدمةةع ااسةةد   ا المدةةرف.  اندبةةذ ا مونفمةة   م  نةة ً بمةةي ً.  ذلةة  اردج  ةة ً  اعدراضةة ً علةةى ب نمةةة  
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يةةرم  طوجلةةة الماةة لر الدةةا  ةة نوا جع اضةةون   فةةا المجدمةةع   لفمةة  ي  الدمةةيبي  الرشةةومي  البةةذه ااسةةد   ا  ب
الق ت ي  الفوااص اا دم عيةي  غير ذل  م  ما لر ا جرضون عن  .  تل  ر لرم فرجيم فا العة ل  العرمةاي مة  

 ااردج م الملما.
  

 إشراب   سلو ية صوفية
لوك سلو  ً سلبي ًي ألنه ج"ار  المجدمع مة  مجموعةة مة  العة ملي  فيةهي إا  ننة  ندبةي   إن   ن من  لذا الم 

منه خطوط إشراب   صوفيةي  لا الموفية المرفوضة م  معا  ا  ل اليج  فةا المةعو جة مطرب ة ي   م ع ت ة  
ة لإلسةة   الر رةةا المخدلفةةةي  فلمةةفد  ي  تو ج ت ةة ي الدةةا  غنةةت الفلمةةفة ا سةة مية ع مةةةي  فداةةت ةف بةة ً اربةة

فا الفلمفة ا س ميةي  شيَّ   نيراً م  اليااسي  ال ةرميي  ليااسةة ا سة    الباةا فةا ت اجخةه.  بةي ارانة  
 ن   تبةة ً  م رنةة ً نشةةيط ً  يوسةةي  مةة  الخيةة  لةة  ججةةر، علةةى ذ ةةر  لمةةة صةةوفية  ارةةيم فةةا  د م تةةه األسةةبوعية فةةا 

 وا .   ذل  جفع  م با ال دَّ ب فا الما فة المعو جة. رجيم " الرج ع" طيلة م  ج جي على  امع سن
  

ع على الدموف  ا س   ج"شجا 
 ا س   مطبيعده  يج ي ن  مي ن منفدح على الدو ج   جقبة  الدعةي  ممة   علةه جامة  فةا ت وجنةه البنيةو   

لدمةوفي  ج"شةجع ب ملية للدعي  م   اخلهي  م  جقول مامةي مة  الطياةب   ن ا سة   جنطةو  علةى مة  ج" يةىء ل
ح.   مةةة  بةةة ل مةةةعاه الدمةةةوف الممةةةر   مةةةو العةةة  عفيفةةةاي فةةةإن الدمةةةوف 34ي 5عليةةةه ذ"إسةةة   المدمةةةوفة"ي ص

اشةةةد  ل م للةةةه  رةةةيه  مراع تةةةهي  تةةةرك الد مُّةةةبي  عةةةي  اا دةةةراث لااةةةو. الةةةنفسي  لمةةةيح النةةة في  ذم ةةةة . 
 ح.86ذ"الدموف: النوام الر رية فا ا س  "ي ص 

  
 فيةا سي سة فا المو 

 الموفية م  ضم  الفرص ا س مية الرنيمية الدا تبدعي ع  المي سةي  تل    بر ممي ات  .  تدرك المي سةة 
للمي سةةيي   ا ةة ل الي لةةةي معيةةياً عةة  المعسمةةة اليجنيةةة  ا ةة ل الةةيج .  لةة  نجةةي فةةا تةة اج  المةةوفية شةةيخ ً مةة  

سةعى إلةى منمةب سي سةاي  مة  جةد  اإلن فةا شيوخ  ي    مرجياً م  مرجيج   تايث     فدى فا المي سةةي    
األر اب اليجنيةةالمي سية فا الع ل  العرماي  خ صة  م عة ا خوان المملمي  الذ  نما   رم  ال ،يبا 

 مرشيل  الم مقي  ب ل ل  :
 " ونوا ل"يام ا ب"، م." 
 فل  جممعوا منه. 
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 ا س   الموفا طرجق الَعْلم نية

وفا" الطرجةق المةايح إلةى الَعْلم نيةة العرميةة م لما فاةة علةى ا سة   معيةياً عة  لذا نرى فا "ا سة   المة 
المي سة  نج سد  .  نرى فا ا س   الموفا الذ  جعيم شيوخه  مرجي ه ري م ال ليي  ري م النو ي  الع لةي 

  ال جرم الياخليةي خير طرجق لع ل ا  ل اليج  ع  لعبة ال راسا المي سية.
  

 َعْلم نية الدطبيقيةالموفية  ال
 لةةةذا لةةةو ل"ةةةبُّ الَعْلم نيةةةة العرميةةةةي  اممةةة  معةةةض الَعْلم نيةةة   ال رميةةةةي الدةةةا ل  م ةةة  فق ةةة ء الةةةيج  المي سةةةا  

  نةةةةت فةةةةا   نةةةةب مةةةة   وانب ةةةة  لةةةةا الَعْلم نيةةةةة   –مةةةة  ريةةةةا ا تةةةةيا   – المي سةةةةة اليجنيةةةةة.  لعةةةة  المةةةةوفية 
اليجنيةي  مةي  المي سةة  الي لةة.  ترجةي مة  الر ة ي إمة   ن  الدطبيقيةي الدا تفم  مي  ا  ل اليج ي    المعسمة

ا    ج ي  ا ججمع مي  اليالي  بةم:  ال الةيج    ال الةيني .  لةو مة  ناد  ةه  ج ون سي سي ًي  إم   ن ج ون
 فا الع ل  العرما ر  ة ملاة.

  
 لم ذا جقي الفق  ء ضي الَعْلم نية؟

اليج  الملفيي  للَعْلم نيةي  تشوجه مف وم  ي  امي   م لشةركي   لع  ذل    ن سبب ً انيمي ً فا تمي  ا  ل
 ا لاةة  ي  المةةر صي  سةةوء المنقلةةب.  مةة  الةةيج ي ف ةةو مةة صي فةةا المجدمةةعي  فةةا صةةي ا النةة في مقةة ء اسةةدمراا 

فرنمةة  الايةة م.  بةةي ا جنةة   نةةرى اإلني  ن   نةةر الشةةعوب  الةةي ل تعلقةة ً م لَعْلم نيةةةي  اممةة  الَعْلم نيةةة المدطرفةةة فةةا 
جادفلةةون مةة لطقوف  المن سةةب   اليجنيةةة.  مةة   الةةت ال نةة نس  الممةة  ي  المع مةةي الي و جةةة مفدورةةة لمم اسةةة 

 المعمني  طقوس      ب ت   اليجنية مارجة ت مة.
  

 فق  ء  بلية
غ لبية الع ل  ا س ما مم  فيه ممر  تونسي  شةيوه الجة مع األ لةري  شةيوه  ة مع ال جدونةة ذ  لةر الم ةرب 
العرمةةاحي جقفةةون مةة  المةةوفية موبةةي الاةة نا  المدعةة طيي  مةةن   مةة  جعدبةةر المةةوفيةي الج نةةب الر رةةا العميةةق 
 ال مدن لا لإلس  .  لا الدا تافظ لذا اليج  معيةياً عة  م جةي مة  الدلةوث  اامدطة ء المي سةا.  مة  األبليةة 

لم  نةةةةة اا دم عيةةةةةي   عةةةةياء الارجةةةةة مةةةة  الفق ةةةة ء  المدفق ةةةةي   صةةةة  ا الفق ةةةة ء مةةةة  طةةةة لبا المةةةة ل  الشةةةة رم  ا
 اليجمقراطية  الدعي جةي ف ا الدا تعة     تاة اب المةوفية مطرب ة ي  من لج ة ي   دب ة ي  فلمةفد  ي  مرجةيج  . 

ح مةة  معةةض األسةةواص 1991 لقةةي  ةة ن سةةبب منةةع  دةة ما ذقةةوام الدةةراث:  ااسةةة فةةا ف ةةر خ لةةي مامةةي خ لةةيي 
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موفية فا ري م المملح الةيجنا  اا دمة عا  المي سةا الممةر  خ لةي الخليجيةي  ن فيه فمً  ع  المررلة ال
مامي خ لةي.  ل ة  فق ة ء األبليةة لةعاءي الةذج  جاة امون المةوفيةي الدةا تمة نع اشةد  ل   فةا المي سةةي  بليةة. 

ي  انةي  فدية ل  مرتفةعي  %1امم  ا تدجة    نمةبد    مة  فق ة ء العة ل  ا سة ما.  اغة  لةذا فمةو  لةعاء عة لي
  نجوميد   س طعة.

  
 ا َعْلم نية   ن  جمقراطية

ف لَعْلم نيةةة تعنةةا الارجةةة  تعنةةا اليجمقراطيةةةا    ررجةةة ااخديةة اي  إت رةةة الفرصةةة  مةة   الجميةةع   ن اسةةدنن ء  
لفعةة  مةة  جرجةةيي  سةةلوك مةة  جرغةةبي شةةرط عةةي  إجةةذاء اإلخةةري    مخ لفةةة القةة نون الةةذ  اتفقةةت عليةةه األغلبيةةة. 

يجمقراطيةةة. مةة  مةةن   مةة  جعدبةةر اليجمقراطيةةة افدئةة   علةةى ا سةة  ي  فةةرع بةةي  سي سةةية غرميةةة  المةةلفيون ضةةي ال
  غرجبة ممدوا م عليه. 

  
 الَعْلم نية ليمت إلا  اً 

إن  سرا س حي   شيه فد  ًي    نره م، ًءي   بله قمن ًي فةا  جةي  فق ة ء األبليةة ضةي الَعْلم نيةةي لةو امي ة  
لن ف من  ي  إمع  ل  عن  .  لو م  فعلده ال نيمة  ا  ل   فا   ا م  فا القةرن المة مع م  لا    الشرك لدنفير ا

 النةةةة م  عشةةةةري  ات مةةةةت مةةةةه ال نيمةةةةة إمبراطةةةةوا مر سةةةةي  ذ لم نيةةةة  الا ليةةةةةح العاةةةةي  فرجةةةةياج  األ بةةةةر ذالمةةةةومون 
 ح  الذ  اسد، ف فولدير فا بمره عيم سنوا .1286-1217البر ساح ذ

 ة مع األ ج ني  مدخ صمة مع ا  ل لذه األ ج ن.ف لَعْلم نية مدم لا
  

 الَعْلم نية: اسدق لية المي سة  القي  ا نم نية 
 الَعْلم نية  م  جقول ن، ل الم لح "بيمة  س سية إنم نية  "ساء ف م  .  لا نارم ش ملة إلى الع ل .  لةا 

ى ا طة ص شة  ًي  ا نفةوااً مة  األ جة ن. ع بة ري   إجج ما مي   ميع األ ج ن  األجيجولو ي  .  ا تعنا علة
 الَعْلم نية تعنا اسدق لية القي  ا نم نية   لعيالةة  الممة  ام  اليجمقراطيةة  الارجةة اليجنيةة  الف رجةة." ذ"المةو ص 

ح.  لذه  ل   ليمت  عوم  بمة ء الةيج  عة  الاية م  المجدمةعي 709فا الف ر اليجنا مي  الن   الوابع"ي ص
 لمي نة اليج   رفظ بياسدهي معيياً ع     اا المي سة  نج س ت  .  إنم   عوم

http://www.elaph.com/Web/opinion/2009/12/517339.htm   
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