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 (•)مقدمـــة 
ن احلممرب ىلممر اإلرهممابء يف جممزء كبمم  منهمماء هممي حممرب  فكممار يف أبرؤيممة غالبممة وجممود رغمم  

ن هممذا احلممرب ال  المم  لاجممة للكدمم  مممن الدوات والوسممائ  المم   كنهمما املقممام الو ء إال  
خطماب ومرجعيممة  مممم  معمامممم  الم  ثدم  ء ن  تفكم  املنطلقمات الفكريممةء واملقموالت اليديولوجيممة

 . (1) كد  من التنظيمات اجلهادية املعاصرةء ويف مقدمتها تنظي / شبكة/  سراب القاىدة
حمممرب تراكميمممة و طيحتمممةء ال  سمممم  همممي ىلمممر  ن حمممرب الفكمممار وممممن ةفلمممة القمممو  التأكيمممد 

هممي سمماحة لطبيعممة سمماحتها ونوىيممة ،ليا مماء ف نتائجهمما  وحممون شممأن احلممروب العسممكريةء نظممرا
 كيفية تفهمه لألشياء ورؤيته للعامل  ساسا. و الوىي والفه  والفضاء العقلي ومعقولياتهء 

املشممماك الفعلمممي والفاىممم ء  ممم   ثدممم  دةاملرجعيمممة الفكريمممة للقاىممم د  ىلمممر  لممم  ممممن  ن  وال
 عمممد  تراجمممع همممامة احلركمممة املتمممان لقيمممادة التنظمممي تنظيما ممما واسمممراتا املاتلفمممة اآلنء يف  ممم  

يعلممر ممن قيمممة وفاىليممة املرجعيممة الفكريممة يف  المممر الممذي حمدا  احلممادي ىشممر مممن سمبتمربء 
ئ  يف التجنيمممد لعناصممممرا همممداا والوسممماكنظمممام فكممممري  مممدد الالتنظمممي   ات يممموفاىل اتوجها ممم

 والتربير ملمارساته.  
ورغممم  تكمممرار ولكيمممد العديمممد ممممن البممماحد  ىلمممر فشممم  املشمممرو  اجلهمممادي القاىمممديء سمممواء 

اىاافما تممذا الفشمم ء  و والم  ثدمم  انطالقما مممن املراجعمات المم  صمدرت ىممن ىممدد ممن رمممو اء 
دولمممة إسمممالمويةء هنممما  و إقاممممة   قيمممق هدفمممه املركممزي املتمدممم  يفإىل فشممم  املشمممرو  يف ابلنظممر 

                                                

  مؤلف هذا العدد هو أ. هاني نسيره، الباحث في الشئون السياسية.( •)
منيااة، من ااا مااد ت ال نهاايل، خهااو الاااد ت ادخع الااذ   ؤاااد علاا  عااد ، ايالااة أك ماادا ت ليليليااة لل اهنااا( 1)

هيكاات مياادد ل ااا، علاا  دأسااد ةياااد  مياادد ،   ياارك تحخامرهااا،  لاا  ال يلياات الشاابكي تعااد ان شاااد لنهياااا  
فرعيااة ل ااا، ل ياارك خفااا تيئال ااا خسااياةال ا الجاهااة، دخن لوبي ااا  خأخاماار مباااار  تااال نهيل فااي حواد  ااا 

ا  ا،  لاا  ليلياات أ ياار  ؤاااد علاا  نااال ادساارام، خالج  ااا خالالاوعااا  الفاااير  ال ااي   راباا  في ااا خأحااد
 دخد ال يكت ال ياد  تشكت تعيد.  
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الفضممماء اإلسمممالمويء  و مضممممار حركمممات  ن نهممماء فضمممال ىمممن  نشممم  مهنممماكء وسمممقوط مممما 
اإلسممالم السياسمميء المممذي ،ممري فيمممهء هممو مضممممار  كمممه ىمليمممة العلمنممةء سمممواء  درك  و مل 

 .(2)يدرك الناشط اإلسالمي  ل 
ممم  مميال لل،سم ء يف  م  موقممف ورغم  دقمة وجديمة العديمد مممن همذا الطروحماتء إال   ما  

 نسمممامل املةلقممممةء ومنطمممق احلتميمممماتينتشمممي لقولممممة النهممماايتء ونعممممي ال فكمممري ىممماملي حاسمممم 
Meta-Narrative. .  

ال  كممممن حسمممممه كليممممةء ،مممماا اليممممديولوجيات  مممممم  عممممد احلممممدا ي املمممما مممممم ولكممممن هممممذا املوقممممف 
ويممةء وتكيفهمما مممع املتةمم اتء والنسممامل املاتلفممةء خاصممة مممع  مموالت كدمم  مممن خطااب مما البني

ولكيممدها ىلممر صممالحية  فكارهمما و ارسمما اء خاصممة مممع  قمماء كدمم  مممن مربرا مما املوحممموىية 
جتماىيمة ابلنسممبة لليسمارء  و كانمم  االعدالمة يف مقمموالت الهمذا املمربرات  ثدلمم قائممةء سمواء 

الدينيمممة الممم  ثدمممم  سمممياقات سياسمممية واجتماىيمممةء  و روافممممد  قافيمممة شمممأن املرجعيمممات الاا يممممة و 
حواحممممن وخماحممممات لفكارهممممماء وهممممو مممممما قممممد ينسممممم،  كممممذل  ىلمممممر احلركممممات الصممممموليةء 
واإلسمممالمية منهممماء خاصمممة و  ممما تمممراهن وتطالممم   نممممو و دولمممة، يدمممرب اجلديمممدة، واسمممتعاد اء 

 . (3) تل  ال   قق  يف املدينة يف الر ع  ىاما الوىل من اهلجرة
ا التنظيميممةء وكممذل  هل ن هنمماك وجهمما متةمم ا للقاىممدة يف  شممكا فكممر القاىممدةء  ممد ويف حالممة

يف تطممموير وسمممائ  التجنيمممد هلممماء وخطااب ممما ومنطمممق خطاتممماء واملتعممماطف  معهممماء فضمممال ىمممن 
 دوا ممما اإلىالميمممةء ويف مواجهمممة  مممدي احلمممرب ىليهممما ىمليممماء والممم  اتضممم،  يف  وهلممما ممممن 

                                                

 ،فشللاإلسالملللسإلسسي  ملل عاادد ابياار مااا الك اتااا  مثاات ا اتااا  أخليتيااد دخا فااي ا اتااد  اثلااد هااذا اجللاااه (2)
 ا الباحثيا خالك ام العرم اآل ر ا. خاذلك عدد ابير م .جه د خبيت ايبت في ا اتد

)تيارخ :  يثلب إلسسدييلي اإلسسكبتل إلإلسالمللا رإلسسبس  لرميااد باااع تاادخ ، : دابا  حاوع هاذا الات او ( 3)
 . (1994داد د اض الر س للك ب خالنشر، 
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للتقصمممميء  و مممممن التوجهممممات العامليممممة إىل تنظممممي  إىل شممممبكةء ة مممممن شممممبكة إىل حالممممة قا لممممة 
اإلقليمية واحملليةء ىرب إنشاء وإقاممة فمرو  هلما يف ىمدد ممن املنماطق مدم  اجلزيمرة العر يمة واملةمرب 

ىلممر  ممو  ء(4) اسمتهدافها ملنمماطق  خممر  شممأن لبنمان ومصممر ابء  وو العمر  و ممالد الرافممدين و ور 
لكليممة  مميمن يف كدمم  مممن الحيممان ىلمممر  ن التصممورات والقممراءات ا كممن معممه التأكيممد ىلممر 

 ء ولكن تظ  ص،تها غ  كاملةء يف غياب دراسة خصوصية ك  حالة.ةظاهر ال لي  
ويبمممدو  ن الوقممم ء المممذي نقمممو  فيمممه  نهايمممة اإلرهممماب القاىمممديء لممميس قريبممماء ىلمممر املسمممتو  

 د والفعمممم  اجلهمممماديء وحممممدو ء خاصممممة مممممع ا دايد ونشمممماطية التجنيممممواإليممممديولوجي الفكممممري
ء  تتمي  لمه البقماء رغم  املواجهمات الم  تواجهمهء  جزئية داخم  التنظمي  فكرية وتنظيمية تطورات

فضممال ىمممن منممماإ ىممماملي وإقليممممي ال  ا  مواتيممما هصمممو ة  فكمممارا ول  هممماء لممميس  وهلممما الصمممرا  
اإلسمممرائيليء ول م الوحممما  يف غمممزةء  و التمممأ م املمممزمن يف الوحمممع العراقممميء كمممما لممميس -العمممر 
 م االقتصممادي والسياسمممي يف قراطيممة يف العمممامل العممر ء  و التمممأهمما اسممتمرار االسمممتدنائية الد ،خر 

  العديد من  قطاراء  عد ان اثر احلديث طويال حو  ر يع د قراطي منتظر.
ارس التربيممر فإننمما نت،ممد  ىممن فكممر  رائعممي و دا   مم الفكممر اجلهممادي القاىممديء  نقممر ىنمدما و 

  العقمم  نفسممهء ال إلىطائممه مسمماحاته الفعليممة دون قيممود فوقيممة ىليممهء اليممديولوجي إل احممة فعمم
 مم  تسممعر املمارسممة اهطا يممة للسمملفية اجلهاديممة إىل إ احممة  ي تصممور ديمم  سمملمي  و  ر ممي 

  كن  ن يرفض  ارساته و فكارا ولويالته الدينية والدنيوية. 

                                                

جبيللي إل، "هات  اكااا أن   ياوع لبناان  لا  منملااا لعالياا  ال اعاد "أحااد الععباي، : دابا  فاي كلاك مااث ( 4)
مفاار  داااااا، ف اا    كاارد حااد ث الهااواهر  عااا اساا  دا  . ااااا 2008مااا و  30)تياارخ (،  سسميللبل ا

علند الع و الساتا في اللااعاة اسسا مية الافار ة عاا ةيادلاد ل نهايل ال اعاد  فاي أدض الكناناة، تعاد أعاا 
  ودلد عل  مرابعا  اللااعة اسس مية الافر ة ال ي لل  وافا علي ا. 
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قممراءة مرجعيممات  و السمملفيةء و رصممد و ليمم  نشممأة وتطممور فكممر القاىممدة او  هممذا الدراسممة  ممو 
ء وكممذل  الفممرومل  مم   هممذا املراجعمماتوكممذل   والتممه وتوتراتممهء  ول مم   ءاهطمماب القاىممدي

و مدون مبالةمةء  كمن القمو  إن ك  منهاء  وكذل   والت اهطماب السياسمي والقيمادي لمه. 
الممدرسء  قممد  مم  فمماة طويلممة  مم  إلمما ء ومل ينمم  ممما يسممت،قه مممن اهطمماب الفكممري للقاىممدة

 و حلممرب ورغم  صمعود العديممد ممن املقمموالت الم  مدلم  مفممردات اسمااتيجية فكريممة ملواجهتمهء 
فكممماراء  عمممد  حمممدا  احلمممادي ىشمممر ممممن سمممبتمربء مدممم  ،ديمممد اهطممماب المممدي ء وإصمممالن  

 . (5) مناهج التعلي  الدي ء إال   ا ىلر ما يبدو    الطل !
مممم  تنظمممي  اجلهمممماد ريممممة هلمممذا الفكمممرء مراجعمممات  همممة الفككمممما جممماءت يف نفمممس ا،ممماا املواج

السمما ق ىبممد القممادر  ممن ىبممد العزيممزء والمم  وجممدت رهمماة كبمم ا ىليهمما كممأكرب  ممد يواجممه فكممر 
القاىدةء ملا  دلها صاحبها ممن قيممة فكريمة ونظريمة كبم ة ىنمد  دلمي الفكمر اجلهماديء خاصمة 

،ء وهمممو ممممما يوحمممم،ه اسممممتعانة    عاجلــــام، ، و غلممم   جممممزاء كتا ممممهالعمــــدة، يف مرحلمممة كتا ممممه
 . (6)    مد املقدسي آبرائه يف ردا ىلر شياه مم  قب  وفاتهمم  مصع  الزرقاوي

                                                

خفوضاا  الاا  ل، ختعااا الت اااخ   ،فوضاا  الت اااخ  :مااا نااااكا ت اااد للد ااد الجمااام الااد ني مملبااانااذار ( 5)
عاادد مااا ااايوف السااالتية،   العليبااة خالاساا تع  اااحن بلااد الفااايافييا، أخ ف اااخي ال كتياار ال ااي  اادأم علي اااا

 لراتل:ات وي الشيخ السعود  عبد الرحاا البراك مث  ت كتير االبيا سعود يا لرأ  أليا تد عل  ا

http://albarrak.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=24695   

ا خغيرهااا مااا ادمثلااة خاااذلك ااايوا ف اااخي لكتياار التاار، الاج لتااة، اااان لكتياار الشاايعة أخ اسسااااعيلية ليد ااد
 ال ي لؤاد عل  ااون العنف  ماتا لدي الكثير ا ماا ج  ن سبون للجمام العنتي العالي. 

  اآل اار  عااا  اهاار  خنفاايية، منشااود  ت اااد خ باااادمن ،لعدةاااخ ل مياااد الا دساايي أتااان  اااد داباا  ( 6)
خداباا  دد العدةاااخ   .http://www.tawhed.ws/r?i=2979ن رناا ، علاا  الااراتل ال ااالي علاا  اس 1425
 اكااا ةرادل ااا علاا   ،ن رناا منشااود  علاا  ااابكة اس،  اااده الشاايخ الا دسااي"أ"تيااان خلوضاايا لاااا فااي:  عليااد

 الراتل ال الي:

 http://www.alltalaba.com/board/index.php?showtopic=12470&hl  
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حماو  قمدر اإلمكمان التقليم  ممن قمدر وقيممة  التربئـةورغ   ن الظواهري يف ردا ىليمه يف كتا مه 
عمممة الدانيمممة ممممن جعتمممه هلمممذا الفكمممرء أبن مممما دشمممنه يف مراجعاتمممه سمممبق إليمممه يف مقدمتمممه للطبامر 

اجلمامعء إال  ن قراءتنمما للجممامعء تنكممد  نمه كممان  همم  مراجممع السملفية اجلهاديممةء ابسممتدناء  عممض 
اآلراء الشاصمممممية لكاتبمممممهء يف  مدممممما  الشممممميا ىبمممممد إ ىمممممزامء  و يف  اىمممممة اجلهممممممادء إال  ن 

ممما وهممو هراي للسمملفية اجلهاديممة املعاصممرةء  سيسممه الفقهممي والفكممري كممان لسيسمما مهممما وجممو 
مرجعيمات الفكمر اجلهماديء مل،ما ىلمر  ن  لم  كمان   حمدكإ  جع  الظواهري يضطر لذكرا

حمما املراجعممات الخمم ةء ويقممو  الظممواهري يف هممذا الصممددا، والشمميا ىبممد القممادر  ممن ىبممد 
وهممو   العمــدة ء ومممن إنتاجممه كتممابقبــل أي يت ــل حالــ العزيممز فمم  إ  سممراء ولممه إنتمماو جيممد 

وفيمممه مباحمممث مفيمممدة ء اجلـــامعاسمممتفاد منمممه ا،اهمممدونء ولمممه كتا مممه كتممماب ةفمممع يف وملمممهء و 
ة يقممممو ، وانتفمممما  ا،اهممممدين لمممما كتمممم  دليمممم  ىلممممر  ن ا،اهممممدين ال يعرفممممون احلممممق  ءةفعممممة،

 . (7) ابلرجا ء ولكن يعرفون احلق فيعرفون رجاله،
 
 كر القاىدة  و السلفية اجلهادية فا  ًا  والا 

روغممر  ن  ممة  سمماط  ىممن اإلرهمماب اإلسممالمويء  ينطلممق منهمما قممد ال نبممالا إ ا قلنمما مممع  لممن ك
تصمورا ىممال ىشموائيا تقموم  مه وموىمة ممن  يف قراء   لهء أي  يف مقمدمتها الكد  من احمللل 

 ي  نمممه ومممرد فكمممر ء (8)دا مممة و سممملوب احليممماة املعاصمممرة فقمممطالالىقالنيممم  المممذين يكرهمممون احل

                                                

ال برااااة دساااالة فاااي لبرااااة أماااة ال لااال خالسااايف ماااا من فاااة ل ااااة الجاااود "دابااا  أ ااااا الهاااواهر ، ( 7)
 . 44ص  2008، نشر ابكة السيام،  نا ر سنة "خال عف

(8) Alan B. Krueger, What Makes a Terrorist, Economics and the Roots 

of Terrorism, Princeton University Press. 2007.    
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 ممرين يف غايمة الليمةء  ر ينماء  كمن  ن نوجزلما  ىدمي وفوحوي ال  ساس لمهء وهمو مما ينفمي
 فيما يليا 

نفممي المرا ط  ينمه و مم   ي  نظممة فكريممة و قافيمة ودينيممة انطلمق منهمما  و اىتممد ىليهمما  أوهلمـا: 
يف السمما قء  مما ينفممي السممياقات الفكريممة واالجتماىيممة والدقافيممة والسياسممية املنشممحتة لممه واملنتجممة 

 هطا ه. 
كمممم  ىمليممممة احلممممرب ىلممممر اإلرهمممماب كليممممة لل،مممم  الممممم  و دمممم  هممممذا الفرحممممية ت ن ماثنيهمــــا: 

والعسممممكري الممممذي يعتمممممد الضممممرابت االسممممتباقية والوقائيممممة يف مواجهتممممهء وهممممو احلمممم  الممممذي ال 
يكون ةجعا دائما يف مواجهة الفكمر االنت،ماري المذي  ركمة قناىمة واحمدة همي، مم  لتقتم ،  

ء فةايتمممه هممممي القتمممم ء وهممممي غايممممة ال  ممممن لل،يمممماة كمممما كممممان يقممممو  الكاميكمممما  اليممممااب  قممممد ا
  مامها. 

املواجهمممة الفكريمممة الممم  تسمممعر إىل  ةجمممدو  وفاىليمممضمممعف  ممم  وي إن مدممم  همممذا التصمممور يقلممم 
 خاصممة،فيمف املنمما ع والروافمد الفكريممة والتربيريمةء  لألفكممار العنفيمة والقتاليممة و سسمها الدينيممةء 

 ءمدممم ، الطممماغوت، و، دار اإلسمممالم ودار احلمممرب، تصمممور السممملفية اجلهاديمممة املعاصمممرة ملفممماهي 
 الوالء والرباء،ء وكذل  تصورها للدولة اإلسالمية ال  تدىو إليها. ،و

القاىمدة حمدو  تةم  داخم  إمكانيمات يقصمي  تصور ىدمية ووانية الفكر اجلهادي  نكما 
رة ىلمر التكيمف مممع ء الم    بتم  خمال  الىموام القليلممة املاحمية   ما قمادوالتنظيممات اجلهاديمة

ممممن شمممبكة مركزيمممة نسمممبيا إ  منظوممممة  مممدايت كدممم ة مواجهمممة هلممماء فقمممد اسمممتطاى  الت،مممو  
 ممدون هيكمم  قيممادة واحمم . وتممذا التةيمم  رلمما تكممون القاىممدة قممد فقممدت قممدر ا ىلممر تكممرار 
هجمموم واسممع ،خممر ىلممر غممرار هجمممات احلممادي ىشممر مممن سممبتمربء وهممو ممما ابت يعممرا يف 
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ء ثدمممم  ،حالممممة، يممممات ودراسممممات اإلرهمممماب  ت،ممممو  القاىممممدة مممممن تنظممممي  إىل العديممممد مممممن الد
إحمممافة إ  اهلمممميج  ءاملرجعيمممة ملاتلمممف اجلماىممممات اإلسمممالمية املتشمممددة يف املةممممربء واملشمممرمل

العممر ء وهممي  اىمماتء يف حممد  ا مماء تتبمم   جنممدات يةلمم  ىليهمما طمما ع وطمم   و إقليممميء 
 ىدة الص .  ات طا ع ىوملي للجهاد شأن القا  وليس

كممما  ن ،اهمم   و نفممي املرجعيممة الفكريممة واليديولوجيممةء المم  ينطلممق منهمما تنظممي  كالقاىممدةء  
 مممم يف ىملياتممه مممم  يعارحممه قممدرة التنظممي  ىلممر التجنيممد لعملياتممهء والمم  ينكممدها اىتمممادا املتممأخر

ن همنالء المذين تر موا يف ىلر اهالاي احمللية من   ناء البالد الم  يسمتهدفها يف العمامل الةمر ء  مم
ىمممق احلدا ممة و مم  حممفافهاء وهممو ممما ينكممد  ن هنمماك منطقمما  يممديولوجيا و حممداي فمماىال ينفممي 
ىشممموائية همممذا التفكممم ء ويدبممم  لمممه قمممدرة ىلمممر التسمممويق لهدافمممه و جندتمممه يف  يحتمممات خمتلفمممةء 

هممما حيمممث اسمممتطا   ن  لمممع كدممم ين ممممن ممممورواث    مممو قناىمممات فكريمممة ودينيمممة جديمممدة تنفي
 وتستهدفها!. 

مممن هنمما رلمما  تلممف املراقبممون حممو  ممما إ ا كانمم  القاىممدة تسممتعيد نشمماطها العمليمما  وتممزداد  
تمممزداد حمممعفاء إال  ن  مممة اتفاقممما مل،و ممما ىلمممر   ممما تنتشمممر   ممما قممموة يف الىممموام الخممم ةء  م 

تج نممخممر ء وي يممديولوجياء وهممذا االنتشممار اليممديولوجيء هممو ممما يممدى   وال مما  التنظيميممة ال
 هلا ىناصر جديدة. 

كممممما  ن واحممممدة مممممن إشممممكاالت قممممراءات القاىممممدة والتكف يممممة القتاليممممةء   مممما  ل   ات طممممما ع 
 ر مممممي  و  يمممممديولوجي مصمممممم ء يلتمممممزم منطمممممق االتصممممما  املصمممممم   ممممم  خمتلمممممف الطروحمممممات 

 ممممم هجريمممة 40ورلممما منمممذ ىصمممر الفتنمممة قبممم  ىمممام  ممممم اإلسمممالمويةء منمممذ ىشمممرينيات القمممرن العشمممرين
حمممما اآلنء دون إدراك للقطيعممممة والتطممممورات املهمممممة واجلوهريممممة لممممد  اجلهاديممممة املعاصممممرةء والمممم  
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صممنع  نظاممما فكممراي  يممديولوجيا خمتلفمما ومتمممايزا ىممن سمموا قه حلممد كبمم ء هممو السمملفية اجلهاديممةء 
  تتناوهلا هذا الدراسة.  ال 

كمممما   ءات الفمممرمل يف ىصمممر الفتنمممةهممذا النظمممام الفكمممري للسممملفية اجلهاديمممة  تلمممف ىمممن  طروحممم
إ  احلركممممات اإلسممممالمية السياسممممية واجلهاديممممة احلديدممممة واملعاصممممرة ىلممممر السممممواء  ىممممن  تلممممف 

 نبلمي اجلديمدء كمما  سسمه ا من تيميمة ،  السلفية اجلهادية يف الدمج  م  التوحيمد لعنماا احل
عمممة الفكرويمممةء  وفصمممله ا مممن ىبمممد الوهممماب واملدرسمممة السممملفيةء و ممم  حاكميمممة قطممم   ات الطبي

كممما ا مما  ،مم  يف الممدمج  مم  ،ر ممة اجلهمماد الفةمما ء يف جهمماد العممدو البعيممدء و مم  جهمماد 
 حس  تصنيفا ا.  ءالعدو القري  ءالنظمة القطرية
رغم  ىمقهما السمملفيء يف إطمار ىمومليء جامعمة ومسممتوىبة لكدم   ما ترفضمه مممن كمما جماءتء 
سمميد قطم  يف العقيمدةء مدلمما يمت،فجت كدم  مممن فهمي تمت،فجت ،ماا  عمض ،راء  ءهنما  و هنماك

واملمدخلي  يف منطقممة -نسمبة إىل الشميا الراحمم   ممد  ممان إ اجلمامي  -السملفي  واجلمامي 
اهلممميجء لكنهممما يف  ات الوقممم  تمممرفض تصمممور السممملفية التقليديمممة ملفهممموم الطاىمممة لمممو  الممممرء 

السمملفية اجلهاديممة مممن خماحممات  وموقفهمما مممن اهممروو ىليممهء  مم   كممن القممو  إنممه رغمم  خممروو
 ومرجعيات فكرية متعددةء إال   ا ثايزت ىنها يف شكلها الخ .  

و مما يلتزمممه الفكممر السمملفي اجلهمماديء ويشمماك فيممه مممع كدمم  مممن التيممارات المم  سممبقتهاء تممرا  
 تمممد ممممن الكراهيمممة والمممرفض لل،دا مممة الةر يمممةء  و لدقافمممة الةمممربء واىتبمممار  ي منمممتج ممممن همممذا 

 حلدا ة ليس سو  منتج كفريء ال جيو   خذا  و تطبيقه. ا
السمميامل اإلقليمممي و الممدو ء وصممعود لممد  التيممار السمملفي وقممد سمماىد يف رسمموإ هممذا املنطممق 

مقوالت صدام احلضاراتء وال  جسد ا  حمدا   قافيمة خمتلفمةء شمأن الرسموم الكاريكاتوريمة 
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ء ن ا ما  حمدا  احلمادي ىشمر ممن سمبتمرب والكتاابت املعادية لإلسالم يف الةربء وال   ك 
مدلممممم  والممممم   يمممممةء و حمممممدا  اإلرها يمممممة يف المممممبالد الور ء وال2003ة سمممممقوط  ةمممممداد سمممممنة 

سمممياقات  ر يمممة لتطممموراء وكمممذل  لت،والتمممهء حيمممث  دممم  املنممماإ المممدو  احلممما  تر مممة خصمممبة 
 قاىدة. لصعود  يديولوجيات العداء شرقا وغرابء ويف القل  منها  يديولوجيا ال

ء فقممد  ادت  صمورة سملبية ىلممر مما يسممر ابحلمرب العامليمة حمد اإلرهمابهمذا املنماإ   مر كمما 
مممممن مسممممتو   وحممممرب  هليممممة وطائفيممممة  تقنممممة فيممممهء وممممما تالهمممما مممممن احممممتال حممممرب العممممراملء 

كيمممممةء وسمممممهل  ممممممن ير ة اهارجيمممممة الماإلسمممممالمي ،ممممماا السياسمممممالعمممممر  و اإلحبممممماط يف العمممممامل 
ء كممما يقممو   عممض والقاىممدة تقمموم تمما اجلماىممات اإلسممالمية املسممل،ة ىمليممات التجنيممد المم 

 . (9)املراقب 
حمم   مم   فةانسممتان كممأرب للتممدري ء  كممن مممن  قممدالعممرامل  نمممن املمكممن القممو  إ مم  صممار 

خالهلمما جليمم  جديممد ممممن املسممل،  اإلسممالمي  اكتسمماب اهمممربة العسممكريةء و نمماء العالقمممات 
لفكممار القاىممدة مممة الكدممر مالءنمماإ املء و املعممارك والتممدري مممن خممال  اهممربة يف  ءالشاصممية

 . (10)والسلفية اجلهادية
و مممما يزيممممد خطممممورة السمممملفية اجلهاديممممةء خاصمممممة و  مممما خطمممماب سممممجا  ابلسمممماسء  حمممممعف 
وهشاشمة التعمرا النقممدي ىليهماء وجهمود االسممتنارة الدينيمة املواجهمة هلمماء الم  ال تمزا  تالمممس 

ىمق  نيتهما النظريمة واملنهجيمةء الم  تعتممد ىليهماء خاصمة  ن همذا  السط  دون  ن ختاقها يف

                                                

(9) Richard Norton ــTaylor, "Iraq War Has Swollen Ranks of AlــQaida", The 

Guardian, 6 October, 2006.   

(10) Dana Priest, Iraq New Terror Breeding Ground, The Washington post, 

14 January 2005.  
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الشممبابء  جيمم اهطمماب صممار مممن  كدممر اهطمماابت اإلسممالموية انتشمماراء ويسممتهدا  ديممدا 
 الذين يص ون وقودا لعملياته فيما  عد. 

 مسماء ء  نمه  ينمما تشمتهر ة الفكريمة املسمتن ة لفكمر القاىمدةولع   ا يمربهن ىلمر قصمور املواجهم
القممادة امليممداني  للقاىممدة مدمم   ممن الدن والظممواهري والزرقمماوي والعيمم ي و   ىبيممدة البنشمم ي 

هممم   مسممماء املرشمممدين  كممماد املصمممري و    نمممس الليمممن وغممم ه ء نو ممممد ىممماطف و   ىبيمممدا 
د الروحي  واملنظرين الفكري  هلذا التنظي ء من  مدا      ممد املقدسمي وىبمد القمادر  من ىبم

ومحمود ىقمال الشمعين و   قتمادة الفلسمطي  و    صم  الطرسوسمي مم  يف مرحلته الوىلمم  العزيز
  . وةصر الفهد وىلر اهض  وغ ه  كذل ء الله  إال من اشتهر منه   نشاطه العملي

ء  كمممن القمممو  إن (11) مممن الدراسمممات الممم  تعرحممم  للسمملفية اجلهاديمممةقليممم  وابسممتدناء ىمممدد 
دراسمممممة القاىمممممدةء وسمممممائر اجلماىمممممات اجلهاديمممممة القتاليمممممةء همممممو التنممممماو  الوصمممممفي  السمممممائد يف

العمليا  الذي ال يهت  ابلفكار قمدر مما يهمت  ابآلاثر والخبمارء الم  تنمتج ىمن همذا الفكمار 
 وليس العكس.  

 
 لسلفية اجلهادية.. مداخ  للقراءةااثنياا ا 

 . إرهاب خمتلف1
  و ممممن ينممموب ىنمممهء  ضمممو القاىممدة اجلديمممد ممممن  مممن الدنكدمم ا مممما يكمممون  و  طلممم  يطلبمممه ى

همو اختيمارا لعمليمة استشمهاديةء وكدم ا مما كانم  معسمكرات استضممافة  ءحم  يلت،مق ابلتنظمي 

                                                

مرااااع الاساااباد )دتاااي:  تبللل  إلسسميللل  رإلسسشلللهب ، "السااالتية الل اد اااة"ا،ملاوعاااة مؤلتيمن اااا:  ناااذار( 11)
 ااا نذار اذلك دداسة:  ،2007ما و  ،العدد الجامس، (، للدداسا  خالبيوث

Mary Habeckm, Knowing the Enemy: Jihadist Ideology and the War 

on Terror, Yale University Press, 2007.  
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العمليمات االستشمهادية   الفةان العرب من قبم  القاىمدة وقياداتمه مزينمة جمدرا ا  فتماو   لم
 . (12)شجع ىليهاوت

ولوجي للقاىممدةء سممواء  رؤاهمما الفقهيممةء كمماملوقف يفكممري و يممد ثدمم  السمملفية اجلهاديممةء كنظممام
ممممن العمليمممات االنت،اريمممةء  و االستشمممهادية حسممم  تعب ا ممماء  و  رؤاهممما العقديمممة والفكريمممةء 

ىممن اإلرهمماب الممذي كممان يرتكمم  يف  ء همم  ممما  يممز اإلرهمماب املعاصممرء يف شممكله اإلسممالموي
يممدي ،ميدممامل نء حيممث كممان لإلرهمماب التقلالقممرن التاسممع ىشممر حمما سممبعينيات القممرن العشممري

ىملياتمممه يف اسمممتهداا احلكمممام والقمممادة العسمممكري  واملسمممحتول ء  شمممرا، خممما   مممهء   صمممر
قتمم  خطممر العممم  اإلرهمما   تممم  البممار ةء ولكممن إ ا كممان القياديممة وغمم ه  مممن الشاصمميات 

ه شمن هجومم ىمن عالشاص املستهدا معه خمال  اهلجمومء كمان اإلرهما   تنم   ناء وجة  و 
ولكممن رغمم  هممذا البممون الشاسممع  مم   .للاطممر هء حمما ولممو  د   لمم  إىل تعممريض حياتممىليممه

ء   التقليمممديء و ممم  اإلرهممماب ال  مممدد ممممن سممميقت  ويمممربر قتممم  املمممدني  القاىمممدة المممذي همممابر إ
القاىممديء يريممد  ن اإلرهمما  ء لكممن ال جيممد حرجمما يف وصممف نفسممه أبنممه إرهمما  الخمم كممان 

و نمه  دم  الفرقمة الناجيمةء  و الطائفمة املنصمورة ء احلق والعمد  يف سبي  واهدو  يعرا كمناح 
 تعبممم ات    قتمممادة الفلسمممطي ء  و  هممم  التوحيمممد واجلهممماد  تعبممم ات     ممممد املقدسممميء  و 
يكتفممي  قبممو  اللفممجت دون مضمممونه احلممديثء تبعمما للممنص القممر،  الممذي حممث ىلممر إرهمماب 

  ىداء الدين   ناء احلرب. 
قممممد مدلمممم  السممممملفية اجلهاديممممة جسممممر التواصممممم  وااللت،ممممامل ابلقاىممممدة ممممممن قبمممم  اجلماىمممممات و 

والتيممممارات اجلهاديممممة الخممممر ء المممم  ارتضممممتها كمرجعيممممة ورؤيممممة يف النهايممممةء لممممتعلن انضمممممامها 

                                                

سااير أعاا   الشاا داد، الااذ    اال سااير ة لاا  لنهاايل  ال اعااد  فااي بع اار   :داباا  فااي  كلااك مااث  ا ااام( 12)
 العرم، عل  موة  ال اعدخن ال ات  لل نهيل. 
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للقاىمدة فيممما  عممدء مدمم  انضمممام    مصممع  الزرقماوي وتنظيمممه يف العممرامل للقاىممدة  عممد فمماة 
مممد الفممزاري وتنظيمممه يف املةممربء  و    مصممع     داود وتنظيمممه مممن  ممدء نشمماطاتهء  و  

اجلماىممة السمملفية للممدىوة والقتمما  يف اجلزائممرء الممذي  ممو  امسممه إىل تنظممي  القاىممدة يف املةممرب 
العممر ء  ممما قمممد جيعلهممما التطمممور الخممم  يف  مموالت وتطمممورات الفكمممار اجلهاديمممة العامليمممةء الممم  

 .  (13) انستان والعرامل إىل  ورواب والوالايت املت،دةمن  فةمرت لراح  خمتلفةء 
 . حزمة من الروافد الفكرية2

رغم   ن هنمماك مرجعيممات متعمددة ومتنوىممةء قد ممة و د مةء ثدمم   فكارهمما رافمدا لسيسمميا لفكممر 
السممممملفية اجلهاديمممممةء إال انمممممه  كمممممن القمممممو  رغممممم   لممممم ء  ن القاىمممممدة اآلنء ختتمممممز  مرجعيتهممممما 

ا العمليمممةء و عممممض القيمممادات الفكريمممة القليلممممة املرتبطمممة تمممذا القيمممماداتء الشاصمممية يف قيادا ممم
سواء من املقيمم  حموهل ء  و ممن املقيمم  يف ىمدد ممن المبالد العر يمة واإلسمالميةء فضمال ىمن 

  عض املراجع التار ية. 
 من شميا اإلسمالم  محمد  من ىبمد احللمي  ل  العديد من فتماو   هذامن حزمة الروافد الفكرية 

هجريممهء وكممذل  ىديممد مممن  فكممار الشمميا  مممد  ممن ىبممد الوهمماب  726 املتممويف سممنةتيميممة 
  الروافمد الفكريمة  ما كمما لهجريةء واملدرسمة السملفية احلنبليمة    1791سنة النجدي املتوىف 

 ممو الىلممر املممودودي حمو  احلاكميممةء  وكممذل  فتمماو   عممض الشمميوإ يف  طرحمه سمميد قطمم  و 
 ممرا االحتكممام للقمموان  الوحممعيةء وتكفمم  احلمماكم  تمما يف العممامل  دلممة يف املتمالعقممود املاحممية 

 اإلسالمي.

                                                

(13) Walid Phares, The War of Ideas: Jihadism against Democra-

cy, Publisher Palgrave Macmillan 2007.  
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وقممد نتجمم  السمملفية اجلهاديممة ىممن انصممهار كمم   لمم  معمماء  عممض  فكممار السمملفية اإلخوانيممة 
املعروفممة ابلسممرورية يف البلممدان اهليجيمممةء مممع الفكممر اجلهممادي القطمممنء مممع  عممض  طروحمممات 

وقمد كمان تشمكلها الكامم    نماء مرحلمة اجلهماد  احلنبلية اجلديمدة ابهصمو ليدية و السلفية التق
الفةممما  وصمممفوا العمممرب الفةمممان ابهصمممو ء ة  نتجممم  همممي  عمممد  لممم  كتاتممما ومراجعهممما 
 اهاصممةء مدمم  ىلممر اهضمم  وةصممر الفهممد وىبممد القممادر  ممن ىبممد العزيممز و    مممد املقدسممي

اد ممن العمرب الفةمانء والمذين تمبعه  جيم  اثن مدم  اجلي  الو  من منظري اجله الذين مدلوا
 يوسف العي ي و   املنذر الساىدي اللين وفارس    شوي  الزهرا  وغ ه . 

إال  ن تراجمع  عممض  دلممي السمملفية اجلهاديممة ومنظريهمما ىممن  عممض  طروحمما  ء كليمما  و جزئيمماء 
 مم  اجلهماد املصمري السما ق(  مد  الااجع العميق للدكتور فضم  )ىبمد القمادر  من ىبمد العزيمز

ء  و الااجمع 2007واخمر ىمام ء والم  نشمرت يف  وثيقة ترشـيد اجلهـادالذي دشنه يف كتا ه 
 و يف  (14)فـــات مــع اـــرات اجلهـــادوقا لمممد      مممد املقدسمممي يف كتا ممه اجلزئممي كمممما  ممد

املممممذه   و مصممممع  الزرقممماوي يف القتممم  املن ممممد ىلمممر الطائفمممة  و  انتقمممادا تلميمممذا الراحممم   اب
الشممبه  و العمليمممات االستشممهادية ىمومممماء شممأن املقدسمممي و    صمم  الطرسوسممميء  و تكمممرار 

مممن خطمماب دشممن االنتقمما  ا ممام املنظممرين للقاىممدة  و لممبعض فروىهمماء  سمموء الفهمم  لكتممبه ء 
    مممد املقدسمميء كممما رد  و التأسمميس إىل خطمماب اجلممد ء فقممد رد الزرقمماوي ىلممر شممياه 

ي  مما كتبممه شممياه  و رفيقممه الممدكتور فضمم ) ىبممد القممادر  ممن ىبممد العزيممز( وهممو ممما الظممواهر  تممرب 
 هيا   ءنراا قد  حد  تة ا يف ال عاد العميقة واملرجعية للقاىدة ىلر ىدد من املستوايت

الفرقمة الناجيمة والطائفمة املنصمورةء و د يمات ت الاا  الكالسيكي للسملفيةء خاصمة مقموال. 1
شممرىيةء المم  ختممو  جلماىممة ممما القيممام  ممدور الممرايدة واإلمممارة يف المممةء يف اجلهمماد والسياسممة ال

                                                

 ما موة  أتي مياد الا دسي، منبر ال وحيد خالل اد.  الك ام اكا اليفوع عل  نسجة ما ( 14)
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يف تصمممورهاء كمممما  تمممد همممذا الممماا  لد يمممات وفتممماو  الشممميوإ   ممم  غيممماب اإلممممام الشمممرىي
 .(15) امللهم  هلا من الراحل ء وكذل  الاا  السا ق للمت،ول ء ومن مل يت،ولوا

اىممدة وكدمم  مممن اجلماىممات اجلهاديممة ىلممر مممدار التممارياء املممنامرة العامليممةا  ففممي منطممق الق. 2
ىلمممممر اإلسمممممالم ممممممم   و غر يممممةممممممم  يكممممون الواقمممممع اإلقليممممممي والممممدو  ممممممنامرة حاكتهممممما  يممممد غريبمممممة

 مركمة تمديرها  مريكما وحممدها يف صممورة ممم  يف همذا اهطمابمممم  تجسمد صمور العوملمةتواملسملم ء و 
سممج خيمموط هممذا املممنامرة. وهممذا املنطممق ن تهممي الشمميطان الكممربء  و حكومممة خفيممة يف العمماملف

رافممدا رئيسممما لفكممر وتربيمممرات فيممما يعتمممرب مت،قممق يف كدمم  ممممن التيممارات اليديولوجيمممة العر يممةء 
القاىممدة ملمارسمما اء سممواء ممما  ممد  يف العممرامل  و فلسممط   و غ همماء يمموار   مممات التنميممة 

ال  هوهممو خطمماب يبممدو ىقليمما لكنمم والشممفافية والدمقرطممة ىلممر كدمم  مممن املسممتوايت الوطنيممةء
 ممن الدن والظممواهري يف كدمم  مممن  حاديدهممما نالحممجت حممر  يفقممد القممدرة التربيريممةء ومممن هنمما 

لتعليمممق ىلمممر  حمممدا  كالرسممموم الكاريكاتوريمممة  و حصمممار غمممزة  و االنتاممماابت ىلمممر ا الخممم ة
 املصرية  و اتفامل مكة..  و غ   ل !! 

يمممه العملمممي والمممدي  يف القيمممادت  الكب تممم  للتنظمممي  ولممما املراجعمممات خ اختمممزا  التوج  عمممد. 3
 سممامه  ممن الدن  الو الرجمم  الدمما    ممن الظممواهريء  و امليممو  التنظ يممة والسممجاليةء والرجمم  

 ىي  التنظي . و عد هذا  االختزا  المذي  دم  المرد الفعلمي ىلمر املراجعماتء غمادرت الفكمار 
 ىاممما  كممن اجلممد  حولممه ومعممه حمما مممع  صمم،ا ه ملكممايسممية للقاىممدة  صمم،اتا لتصممب  التأس
ء وحلممم  كاريزميمممة القيمممادات اجلهاديمممة للقاىمممدةء ويف مقمممدمته   مممن الدن والظمممواهريء  همممنالء

                                                

اوقلل إل، م الااة منشااود  علاا  "مرابعااا  الل اااد  لجلااة تاا  هااد  للتكاار العنيااف"داباا  هاااني نساايره، ( 15)
 . 2007د سابر  15، إملسإلأونإلالين
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كمصمدر وحيممد للتوجهمات اجلديممدة واملسمتمرةء وإن اسممتلهم  السما ق  القممدم  واحملممد  ء 
 جلهادية. وهو ما يعد  وال مهما يف املمارسة اهطا ية للسلفية ا

ن السمملفية اجلهاديممة  عممد تراجممع  عممض مممن   ممر   دليهمما ومرشممديها إوتممذا املعممكء  كممن القممو  
ء ولكممممن هممممذا ال ينفممممي جوهريممممة التأسمممميس السمممملفي ي ء مل تعممممد كأيديولوجيممممة للقاىممممدةالممممروح

ء وىمقمممه المممذي وحممعه السممما قونء والمممذي ال  ا  يواصمممله جيمم  جديمممد ممممن املنظمممرين للقاىممدة
 االنتماء السلفي واالنتماء اجلهادي الفعلي للقاىدة. جيمع    

حممدا  احلممادي ىشممر مممن سممبتمربء غلبممة ل،و مما يف السممنوات الخمم ةء و عممد  ولكممن يظمم  م 
ىلممر النصوصممية يف خطمماب القاىممدةء خاصممة  عممد اكتممما  التأسمميس النظممري  الطمما ع الفكممري

لقيمادات القاىمدةء مسم   ما  ع  عمض ممن رممو  منظريمهءوالصو  يف فاة سا قةء وكذل  تراج
الممذين ل   حمماديده  مممن ،ن آلخممر ىممرب االنانمم   و الفضممائياتء  ن يسمموقوا  نفسممه  كتيممار 
سياسمممي مقممماوم هلمممذا املممممنامرةء وموجبممما للجهممماد ىلمممر الىيممممانء وإن كمممان يف ىممممق توجهاتممممه 

 الياســ  اسمملفيا يعتممرب السياسممة كفممراء لمميس هلمما مممن  صمم  إال ممما دشممنه جنكيممز خممان يف كتا ممه
 الذي اشتق  منه كلمة السياسة يف العر ية.  الياسا و 
 اء النظري والقطيعة مع اآلخريناالكتف. 3
هنمممماك انطبمممما   وىلء يل،ظممممه  ي متمممما ع لطروحممممات السمممملفية اجلهاديممممةء وهممممو وجممممود فجمممموة  

واسمممعة  ممم  مراكمممز ودوائمممر اهطممماب لمممديهاء رغممم  سمممجالية خطاتممماء المممذي يفممماب معارحممما 
ه دائمممماء و ممم  االنشمممةاالت الفكريمممة ودوائمممر اهطممماب الممم  يمممدور حوهلممما خطممماب  مسممكو  ىنممم

 كد  من اإلسالمي  اآلخرين لاتلف تشكال  . 
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 ممممم   كمممممن القمممممو  إن السممممملفية اجلهاديمممممة قمممممد ،ممممماو ت وتباىمممممدتء يف منظورهممممما السياسمممممي  
سمممماس ابهصممممو ء ىممممن السمممملفية احلنبليممممةء المممم  ثدمممم   حممممد  همممم  روافممممدهاء وثدمممم  كممممذل  ال

ممم  الفلسفي ملنطق الفرقة الناجيةء يف  ريا الفرمل اإلسمالميةء لكنهما رغم   لم  تعمد يف وملهما
سياسمممة انقياديمممة  و  افظمممةء تتمسممم  لبمممد  الطاىمممة لو  الممممرء ممممم  ناءاتتدممممع  عمممض االسممم

وتنفممممر ممممممن اهمممممروو والدمممممورةء ابىتبارلممممما فتنمممممةء وال تمممممر  جهممممماد الىمممممداء إال   ن احلممممماك   و 
نسمبه  ممم ليفةء وهو ما تعرب ىنه ابهصمو  السملفية السمعوديةء وةاصمة يف مدرسمتها اجلاميمةاه

والسلفية اللبانية املعاصمرة الم  تنسم  للشميا احملمد   مم للشيا الراح   مد  مان إ اجلامي
 . (16) الراح   مد ةصر الدين اللبا 

طا يممةء ،ممم  تيممارات الفكممر اإلسممالمي كممما   مما ختتلممف كليممةء  مم  وتتعممارب مممع املمارسممة اه
املعاصممرء المم  تنشممة  لسممائ  خمتلفممةء مممن قبيمم  التجديممد وصممورة اإلسممالم احلضممارية واملواطنممة 
والوسمممطية والعالقمممة ابآلخمممر احلضممماري والدقمممايف والمممدي ...انيء  ممم  يمممدمج المممبعض  ممم  همممذا 

د مممن اإلسممالمي ء فممما املقمموالت و مم  صمم،ة وصممف اإلسممالمية لل،كومممة المم  يرومهمما العديمم
حسم  ممم  يسعر إليمه اإلسمالميون ممن شمك  للدولمة واحلكوممةء فشمرطها حما تكمون إسمالمية

 ن تكون د قراطيمة ا تمداء خاحمعة  شمك  كلمي الختيمارات النماس مم  ىبد الكب  املدغري مدال
ممة والمةء ولميس لل،مديث ابحلاكميمة وابسم  إ ممن قبم   دليهماء حيمث تكمون حينحتمذ ،حكو 

دون  ن تكمممممون إسمممممالمية  لمممممة ي حكوممممممة إسمممممالمية ابالسممممم  ثلممممم  الشمممممعار واملظ ءملت،يمممممة،
 ابحلقيقة واجلوهر. 

                                                

، العادد سسفكلبإلادللرإلال س ، "مرابعاة اااملة: السالتية حادخدها خليوجل اا"داب  في كلك ف ااي بادعان، ( 16)
 . 73ص  ،1998أتر ت ، 26
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 عيمدا ىمن كمم   لم  أي  خطمماب السملفية اجلهاديممة معلنما اكتفمماءا النظمري ورافضمما لكم  هممذا 
 م  يمر  التعماطي والتجماوب معهما جرمما كبمم ا  ء،قضمااي ىصممر،م القضماايء الم   كمن وصمفها  م

ىظيممممما يقممممع فيممممه العلممممماء واملفكممممرونء ممممما است،سممممنوا شمممميحتا امسممممه الد قراطيممممة  و ر وا فيهمممما و 
إمكانيمة صممالن  و إصممالن يف ا،تمممع والدولممةء  مما جيعلنما نممر   ن مسممة االكتفمماء النظممري   ممر  
معمممامل اهطممماب السممملفي اجلهممماديء ومسممم  الطائفمممة املنصمممورة الممم  تتجسمممد يف حركتمممه وتصمممورا 

 دون سواها.
الدميقراطيــة ديــ    اوفممق مفهمموم االكتفمماء النظممري املممذكورء كتمم    ممو  مممد املقدسممي كتا ممهو 

كممما كتمم    ممو  صمم  الطرسوسممي كتممااب ،خممر   ءومــ  يبتــ  إلــل ايســفل ديقــا فلــ  يقبــل مقــ 
ء ينكممد فيممه شممكال ومضممموة ىلممر حكــم ايســفل د الدميقراطيــة والتعدديــة ا زبيــةا  عنموان

،هممذا همممي ا إلسممالمء وكتمم  مشممبها الد قراطيممة ابهمممر  مم  ىنمموان  مما ديممن  ممالف ديممن ا
الفضمائيات ورفمض  ةوكتم  ةصمر الفهمد يف  مرا مشماهد. (17)الد قراطية فه   نمت  منتهمون،

مفهمموم احلضمممارة اإلسممالميةء فاحلضمممارة اإلسمممالمية ال تت،قممق يف منلفمممات الممرا ي و ا مممن سمممينا 
ينولمممون ويتفلسمممفونء ولكنهممما ال تكمممون إال يف  وا مممن رشمممد وإخممموان الصمممفا وغممم ه   مممن كمممانوا

  ممو  مممد املقدسممي لمماك التعلممي  يف املممدارس املدنيممة  قممر،ن والسممنة ومممنهج السمملفء كممما دىمماال
   . (18) إعداد القادة الفوارس هبجر فساد املدارس اكتا ه املعنون  يف والنظامية

                                                

علا  الاراتل  ،سسييملبسط رإلديناإلوالنإلي بلغإلر لبإلسالمللسإلدي ل إلفللنإليل لاإلا ل مياد الا دسي، داب  أتا ( 17)
خاااذلك أتااو تفااير   http://www.tawhed.ws/r?i=8ال ااالي علاا  موةاا  منباار ال وحيااد خالل اااد:  

، موةا  منباار ال وحيااد خالل ااد علاا  الااراتل يديلرإلسسكبي للرحكلل إلسالمللسإلفلل إلسسييملبسط للرإلوسسب المرسوساي، 
 http://www.tawhed.ws/r?i=1478ال الي: 

 اكا مرابعة هذه الاؤلتاا  خغيرهاا علا  مواةا  منهار  ال اعاد ، حياث  نشار اات مان ل ل  ار ا مثات ( 18)
 أتي مياد الا دسي خأتي تفير المرسوسي تالجفوص. 
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 ءادة الشــعو واةمــةجــفء الملمــة  د الت ــ ير مــ  ســي ا و ممذر ،خممر يف كتمماب  عنمموان
لنظريممممة املواطنممممة وسمممميادة المممممة كمصممممدر للسمممملطات و ممممدد للتشممممريعء واىتبممممار  لمممم   ارافضمممم

معارحمة لل،اكميممةء المم  هممي  خممص خصممائص اللوهيممةء و ن القممو   سمملطة المممة وحقهمما يف 
 . (19) االختيار ليس إال كفرا يسعي البعض لتسويةه وتروجيه

ة اجلهاديمممة ممممن الد قراطيمممةء  ممم  احلركمممات اإلسمممالمية وال نعمممرا موقفممما يشمممبه موقمممف السممملفي
احلاليمممةء سمممو  موقمممف حمممزب الت،ريمممرء المممذي  دممم  مفهممموم اهالفمممة وإقاممممة الدولمممة اإلسمممالمية 

ا ممم ا الدممما  ىبممد القممدا  لمموم كتيبممميمماة اإلسممالميةء وقمممد سممبق  ن كتمم   شممرطا السممتحتناا احل
 . (20)الدعوة إليها الدميقراطية حيرل أخ ها  أو تطبيقها  أو  عنوانا

لتأويم  فكمري يف  الخم نمه  ينمما يسمتند  ولكن الفارمل    السلفية اجلهادية وحزب الت،ريرء 
مسممائ  الدولمممة ابهصمممو ء اىتمممادا ىلمممر تصممموره  املدممما  لدولممة اهالفمممة واسمممتعاد اء ينطلمممق 

 . (21) السلفيون اجلهاديون من دائرة التوحيد واحلاكمية واملنهج السلفي  شك  رئيس
كممممما  ن ارتضمممماء  و قبممممو   ي مممممن االتفاقممممات الدوليممممة  و  ي مممممن مبمممماد  القممممانون الممممدو  
والشمممرىية الدوليمممةء مرفممموب دينممما ىنمممد السممملفية اجلهاديمممة وحمممزب الت،ريمممر كمممذل ء طاملممما  نمممه 

ىن قبممو   ممه كفممر وخيانممة وخروجمما تشممريع وحممعي لمميس مممن إ ومممن حكمم  اإلسممالمء ويعممد  د
 وإن كان هذا القبو  غ  منكد من  طرافه!.  حكام الدينء حا ىن

                                                

 نمبيلرإلسسيلل  د إلفل إلسالملللسـإلإل إلسسبكلييبإلاللنإلمل  د إلسسشلل ةإلوس الرفلل:إلجلللاإلسسململرأحااد الشار ف، ( 19)
 (.هـ1415، منبر ال وحيد خالل اد)

، مااا سسييملبسط للرإلنملل سإلتفللباإليكللبسإلأتللي  إلأوإل ا  لهلل إلأوإلسسللياو إلإس هلل عبااد ال ااد ل ،لااو ،  :داباا ( 20)
لاراتل ال االي:  اكاا مرابعاة نساجة مناد علا  موةا  حاعم ال ير ار علا  ا ،د.   ،منشودا  حاعم ال ير ار
http://www.hizbــutــtahrir.org 

خل ااال ةااااااة  ،باااا  الااادا ود هااااني الساااباعي هاااذه الت ااااخي علااا  موةااا  مرااااع الا ر اااع  للدداساااا ( 21)
ادسااااد أسااااد ابياار  تااددا مااا أتااي ادعلاا  الاااودخد  خساايد ةمااب خل ااي الااد ا النب اااني لاايس ان  اااد تااحتي 

  ة خحاود ع   الشعيبي خغيرهل. مياد الا دسي خعماد  ليت أتي الرا
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من هنا رفض ك  من القاىدة وحزب الت،ريمر اتفمامل مكمةء المذي سمعر للصمل   م  منظمم  
لن هممذا االتفممامل احلمماقن للممدماء  مم  الشممقاءء والممذي مل  فممت  ومحمماسء وحقممن الممدماء  ينهممما
ر ممما انتهمم  إليممه اتفاقممات موافقممة ىلمممممم  يف تصممور القاىممدةمممم  يكتمم  لممه النجممانء  ممم  حمممنيا

 وسمملو ومدريممدء  مم   ىلممن الظممواهري الرجمم  الدمما  يف القاىممدة نعيممه حلممماس حمم  قبلمم  تممذا 
! ولكمممممن  ينممممما أي  موقممممف السممممملفية اجلهاديممممة موقفمممما  وليممممما (22) االتفممممامل الممممذي مل يسممممتمر

موقفمما فكممراي فقممط ينطلممق  الت،ريممرحممزب ومنسسمما ىلممر مممنهج سمملفي جهمماديء أي  موقممف 
ء ففمممممي غيممممماب اهالفمممممة ال جيمممممو  لل،كوممممممات احلمممممزبة مفهممممموم اهالفمممممة يف فكمممممر يممممممركز  ممممممن

واملنسسممممات ىقممممد اتفاقممممات  و غمممم   لمممم   مممم  وحمممما احلممممرب مممممع  احملتمممم ء لةيمممماب اهليفممممة 
مسملما يعمية يف احلجما  لمه  ن فيهما،ر    1970ويف فتو  لل،زب يف يوليمو سمنة  .الشرىي

عاقممد  يممة  و المريكيممةء لن التو مممن الشممركات الور  ن يركمم  يف طممائرة ثلكهمما شممركة مسممالة 
ا شمممممركة مسمممممالة اصممممم،اتا ن يركممممم  يف طمممممائرة ثلكهممممم معهممممما صممممم،ي ء ولكمممممن ال  مممممق لمممممه 

هممممالا للتصممممراء ويكمممون التعاقممممد معهمممما حرامممممااء ويكممممون االنتفمممما    مممما ال تكممممون مسممملمونء ل
 .(23) ،ابلتذكرة حراماا 

  كد  من نتائجهما إىل مما ينتهمي إليمه حمزب الت،ريمرءفرغ    ا تنتهي يف ء ما السلفية اجلهادية
احلكومممة اإلسممالمية كهممدا وشممرط يف اآلن نفسممه لي  إال   مما ال تممدور فقممط حممو  موحممو 

سمملفية فعم ء فهممي تسمعر للفعمم  والتةيمم  دون  قمق هممذا الشمرطء ولكممن منطلقممة ممن مرجعيممة 
و اجلهماد املسمل  كطائفمة منصممورة يمة لويليمةء كمما   ما ثتمد أبطروحا ما  م صمولية وليسم  فكر 

دون انتظمار إل ن اإلمممام  و اهليفمة  و ىدمممهء  ينممما يقمف حممزب الت،ريممر ىنمد مرحلممة اجلهمماد 
                                                

ـاـ  لال  سا ارـاـ  داب  تياان الادا ود أ ااا الهاواهر ، الاذ  نعا  فياد حاااق خدأ  ت بول اا تالتاا، سا  ( 22)
 .2007أتر ت  11، جبيي إلسسشبقإلس ومطأن ا خةع  في مس ن   اجس س  ،  مؤادا م  ف ا ح نا للدماد،

 .   7/7/1970الاوافا  هـ ، 1390اد ادخل  با 4 ا"جوس إلمؤسل"حب إلسسبكبيبإلنشب إل( 23)
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غممم  املممماديء وإن خرجممم  ىمممن  لممم   عمممض فروىمممه ممممنخرا يف المممدو  اإلسمممالمية يف اال ممماد 
جيعلممه  مم  ولكممن احلممزب يممرب  مممن هممذا الىممما ء وهممو ممما  ءالسمموفي  السمما قء ويف ابكسممتان

نقممد مممن السمملفية اجلهاديممة المم  تممر   ن ممما يقمموم  ممه حسمم  تعبمم      صمم  الطرسوسممي هممو 
 .  (24)سقاه  مربرات ما قاموا  ه ماسياسة تسم  اهرااء حيث يتالر ىن  ىضائه  عد

ممممن هنممما  مممد السممملفية اجلهاديمممةء لنهجيتهممما السممملفيةء  شمممد و كدمممر حمممراوةء يف ىنفهممما الرممممزي 
مممن احلركممات الخممر ء فبينممما  ىلممن تقممي  الفيهمماء مممن حممزب الت،ريممر  و غمم ار خمواملممادي ىلمم

الممدين النبهمما  احاامممه حلسممن البنمما ول ممرا  مممهء  ممد الظممواهري  ممم  ىليممه محممال شمممديداء يف  
صمم  حلممد التامموين والتشممكي ء وال يكمماد أي   كممرا ةمم   و شممر يي الممذ اد املــرصــا كتا ممه 

الممذي ال يممورد  ي   ممر لممه مممم  يف مرحلتممه الوىلمممم  ر  ممن ىبممد العزيممزلممد  املقدسممي  و ىبممد القمماد
ء  مم   كممن القممو  إن كمم  خمممالفي د طلــو العلــم الشــري  اجلــامعيوصممي  قراءتممه يف كتا ممه 

السممملفية ممممن اإلسمممالمي  املامممالف  والعلمممماني  املعارحممم ء يلفهممم   يعممما تعبممم  واحمممدء همممو  
 . (25)كو  ،اهونة، كما كت   حد  دليها

 ية االشتباك النقديإشكال. 4
 ن الصممولية املنسسممة  تلممف يف مرجعيا مما وخطااب مماء إاللممر  ن الصمموليات ختمممع لكيممدة ى

ظمممممم ء المممممم  ثدمممممم  رافممممممد تكمممممموين اجلماىممممممة نجلماىمممممة  يديولوجيممممممة ممممممماء  لرحلممممممة التأسمممممميس والت
تممه ونسمممبيتهء و اد اليديولوجيممةء ولكممن مممع دخمممو  اجلماىممة اليديولوجيممة حيمممز التمماريا و كنا

انةماسممها يف ممموا ين القممو  القائمممة فيممهء  ولمم  الصممولية املنسسممة إىل  صممولية مرنممةء وتصمم  
                                                

، منشااود علاا  موةاا  أتااي حللب إلسسبكبيللبإلوم  مللرإل يللم نإلسس للبس داباا  أتااو تفااير المرسوسااي، ( 24)
 تفير المرسوسي خاذلك موة  منبر ال وحيد خالل اد للا دسي.  

موةااا  ، أتللصإلقلللفلرإلفلل إل للل رياإلسسكبتللل إلإلسالملللا رإلسسم  قلللب :إلسس ونلللرداباا   أتاااو تكاار ناااابي، ( 25)
 تدخن لاد خ.ل نهيل ال اعد  في بع ر  العرم،  ال اعدخن  ال ات 
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 يديولوجيممممة لسيسممممية  تعبمممم ات ميشممممي  فوكمممموء فهممممي ،مممماو ت    يديولوجيممممة ىضمممموية وليسمممم
نء احلركممي املفتممو  لممر مرحلممة اال ممتالء  و االختبممارىس الفكممري املةلممقء تأسمميمرحلممة التأممم  وال

 ما  ولم  ممن فضماء واسمع يسممر الصموليةء القمو  إولعمك ،خمر  كننما  الذي تتكيمف معمه.
هها كممما تتمممايز جزئيمما إىل فضمماء  خممص  كممن  ن نممدىوا احلركيممةء تتمممايز فيممه كليممة ىممن  شممبا

 سيسها.   ىن مرحلة ل
هنمممماء يف ولعممم  املمارسمممة اهطا يمممة للسممملفية اجلهاديمممة وغ هممماء توحممم  مممما نمممود التأكيمممد ىليمممه 

إشمممكاالت القمممراءة والتعممماطي ممممع احلركمممة القتاليمممة العامليمممةء القاىديمممة وغ هممماء  ممم  ممممع ومممم  
تيمارات احلركيممة اإلسممالميةء وهمو التعمماطي معهمما ىمرب مممداخ  تفسمم ية كليمةء مممن قبيمم  مممداخ   

ء  و االكتفمممماء تمممممايزات واالختالفممممات فيممممما  ينهمممماكليممممة كالسمممملفية  و الصمممموليةء تتجاهمممم  ال
 . ورد تلوينات لبنية خطا ية واحدةها  رؤيت

ن هممذا املمممدخ  التفسممم ي لممميس كافيممماء كمممما  نمممه لممميس دقيقممما يف التعمممرا  والتعممماطي النقمممدي إ
صمممممو ء سمممممواء يف ا عمممممادا التار يمممممة او سمممممياقاته هالفعممممما  ممممممع خطممممماب احلركمممممات العنفيمممممة اب

 اجلةرافية اهاصة  ك  حركة منها. 
لتعمماطي النقممدي مممع هممذا احلركممات نقممدا خارجيمما وطرحمما ومدمم  هممذا املممداخ  الكليممة تبقممر ا 

تعميميا ال  تد لعمق  طروحا ا وتفاصمي  خطاتماء قمدر مما يكتفمي  ىمالن موقفمه منهماء ممن 
فممومل السممط  ة  ضممر راحممالء كممما يتجاهمم  يف اآلن نفسممه خطاتمما املضمماد الممذي تنتجممه يف 

ئي ىلممممممر تفهمممممممه وإدراك سمممممميامل سممممممجا  مممممممع معارحمممممميها  و مناهضمممممميهاء يف نممممممزو  اسممممممتعال
 مساحاته وفضاءاته.
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كدمممر انةماسممما يف الواقمممعء وامللت،ممممة  عجلمممة احلركمممات اإلسمممالمية والصمممولية ال وممممن املنكمممد  ن
تةيمممم ا سمممملمياء ىممممرب العممممم  السياسمممميء  كدممممر تطممممورا يف مسممممتو  اهطمممماب مممممن غ همممما مممممن 

ة يف حالتنمماء كممما  ن هممذا اجلماىممات العنفيممةء المم  تممر  التةيمم  ابلقمموةء شممأن السمملفية اجلهاديمم
ضمممة الممم  تقمممف ىنمممد طريمممق المممدىوة الخممم ة رلممما تكمممون  كدمممر تطمممورا ممممن احلركمممات الدينيمممة احمل

 ء واليقظة الروحية.  فقط
 يمةء فلعلنما  مد يف غيماب ا من تيميمةوإ ا  ردة  ن نضرب ممدال ىلمر خصوصمية السملفية اجلهاد

يف  د يمممات السمممملفية اجلهاديممممة وحضممممورا الكديممممف ممممم  نممممص سممميد قطمممم مممممم  ىمممن الممممنص القطمممن
ابهصمو ء سممواء ىمرب فتممو  التتممار  و دفمع الصممائ ء  و التمماسء وغ هما مممن اآلراء والفتمماو ء 
مممممع حممممعف وهشاشممممة وجممممود سمممميد قطمممم  نفسممممهء الممممذي يصممممر الممممبعض ىلممممر اىتبممممارا الب 

و يف تطورهما املرحلميء خصوصمية كم  حركمة سمواء يف تكو ما   الشرىي هلذا الفكرء دليال ىلر
 وهو ما  يصع  ىلر املداخ  التفس ية الكلية الكشف ىنه. 

و ينممما تقممف كدمم  مممن الممردود الفكريممة ىلممر خطمماب القاىممدة ىنممد املممداخ  التفسمم ية الكليممةء 
ل  الممردود الفقهيممة ىلممر هممذا اهطممابء يف كدمم  مممن الحيممانء معتمممدة ىلممر  قافممة السممما  

السمممملفية  اد يممممات مهمممممة تعتمممممد ىليهمممموالممممرفض املصممممم  غمممم  املفصمممم ء حمممما ولممممو كانمممم  ل
ء  ممم  تظممم  القضمممااي الممم  تطرحهممما حكمممرا ىلمممر (26) اجلهاديمممة وينطلمممق منهممما خطممماب القاىمممدة

اجلمممممد   ينهممممما و ممممم  اجلماىمممممات اإلسمممممالمية الخمممممر ء سمممممواء تلممممم  الممممم  قامممممم  لراجعمممممات 

                                                

داب  ن د منهر ال اعد  أتي ة اد  التلسميني للايادث الشايخ ميااد ناهار الاد ا ادلبااني فاي ن اد اد يار ( 26)
، ن جييلي إلفل إلسسدلباإلوسسب لييا:إلس س ل إلأيل إلقبل د إلسسفليلا   اإلنملب : لك ام العاد  في  عاداد العاد  تعناوان

ادلبااني لك اام العااد  فاي  عاداد العاد  لعباد ن اد منشود عل  موة  منبر ال وحيد خالل اد، خالذ   اري فياد أن 
 " ناا سا  خلل   رأ فكحند في ن ده   كلل عا ا ام غيره!"ال ادد تا عبد العع ع 
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ت لفكارهمماء  و المم  ختممالف توجها مماء وهممو ممما جعمم  الرهممان يعممود يف النهايممة ىلممر مراجعمما
  عض منظريها السا ق   عد  ل . 

ولعمم  تعمما   عممض العلممماء مممن السمملفية التقليديممة ىلممر  سممحتلة وهممواجس الشممباب املسممل ء هممو 
ما دفع  عض هنالء للتوجه لألفكار العنيفة للسملفية اجلهاديمةء خاصمة ممع قمدرة الخم ة ىلمر 

 .(27) ان العتيناحلس ء وهو ما حد  مدال مع  حد قادة القاىدة يف جزيرة العرب سلط
ولعمم  حمممعف دور املنسسمممات الدينيمممة الرمسيمممة والتقليديمممة يف مواجهمممة فكمممر السممملفية اجلهاديمممةء 
يعمود يف جمزء كبمم  منمهء إىل اسممتادام السملفية اجلهاديممة  سمالي  النشممر اإلليكماو  املاتلفممةء 

القاىممدةء حيمث تتامد منهما  ممم كممما سمبق  ن  كمرة  ممم ىمرب شمبكة االنانم ء يف نشمر  طروحا ما
ن القاىمممدة همممي النشمممط يف فضممماء مممما يعمممرا ابجلهممماد معرحممما دائمممما هلممماء  ممم   كمممن القمممو  إ

 ن شمممبكة االنانممم  تستضممميف دولمممة املتطمممرف  وجيوشمممها يمممر  المممبعض  ن اإلليكممماو ء حممما 
 . (28) ومنظريها

 عممممد مممممم  وىممممن االنانمممم  يقممممو  الظممممواهري يف سمممميامل ردا ىلممممر ىبممممد القممممادر  ممممن ىبممممد العزيممممز
مممم  خم  المم  رفمض فيهما قبممو  مما ينشمر ىلممر شمبكة االنانم  إال  شممروط حمددهاعمات المراج

ن قمممو  احلملممة الصمممليبية اليهوديمممة قمممد حمماق   رىممما ابإلنانممم ء المممذين قممائالا ،ممممن الواحممم   
 رجمموا ممممن إنشمممائه ان ينشمممروا  مممه  قمممافته  وفجممموره ء فمممإ ا اب،اهمممدين يقلبمممون ىلممميه  الطاولمممة،

عو ة يف املواجهة الدينيمة املسمتن ة ممن قبم  الشميوإ التقليمدي ء ابإلحمافة وهو ما  د  صء (29)
إىل  ن الكدم  مممنه  يعتممرب مدمم  هممذا القضممااي قضمااي شممائكة قممد تضممرب دينممه!!  و دنيمماا!!  مما 

                                                

 .2007ما و  3، سسشبقإلس ومطإلبر د ، "هت نلا الاشا خ في مواب ة فكر ال اعد "هدي الفالا،  (27)

 .2007ــ4ــ30اللندنية،  سسك    د  مفمت  ادنفاد ، دخلة الا مرفيا عل  ابكة اجن رن ، بر( 28)

 . 57. ص، اصيرإلم يق، "ال براة"الهواهر ، ( 29)
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جيع  البعض يمر   ن املنسسمة الدينيمة التقليديمة يف  غلم   لمدان العمامل العمر  ال  الم  فاشملة 
 . (30) العنفية حلد كب ! يف مواجهة الفكار

إن القاىمممدة قمممد  ،ممم  يف التفمممومل ىلمممر سمممواها ممممن التنظيممممات الراديكاليمممة واملعتدلمممة ىلمممر 
هممذا املنممتج ممما  عممد احلممدا ي  شممك  كبمم ء رغمم   ءالسممواءء يف االسممتفادة مممن شممبكة االنانمم 

وكو مما رفضمها سممائر صمنوا احلدا ممة وممما  عمدهاء ويكفممي للتمديم  ىلممر  ليممة شمبكة االنانمم  
كممان حاممم  خطاتمما احلمما ء  ن  حممد املوقمموف   منيمماء الممذين خ القممبض ىلمميه  يف السممعوديةء و 

حكممر  نممه كممان، يمماك الصممالة لجمم   ممث  يممان اهليممة ىلممر ال يممزا  ا ممن ىشممرين ىاممما فقممطء 
 . (31)البالتوك، 

 نمه خمال   وىن ك  املواقمع الم  تسمتدمرها القاىمدة يف نشمر خطاتما السملفي اجلهمادي يمذكر ،
،الا مممممن املواقممممع  5 كدممممر مممممن وجممممد  2007إىل العممممام  1998لفمممماة املمتممممدة مممممن العممممام ا

كمممما  ن  عمممض قمممادة ومنظمممري ء  (32) ،واملنممما ر وغمممرا احملاد مممة اإللكاونيمممة التا عمممة لإلرهممما ي 
ء نممذكر مممنه   اب  مممد إليكاونيممةالسمملفية اجلهاديممة والقاىممدة وفروىهمماء  تلمم   عضممه  مواقممع 

جممم  موقعمممه ممممنخراء وىبمممد ي و اب  صممم  الطرسوسممميء و اب قتمممادة الفلسمممطي  المممذي ح  املقدسممم
احلكي  حسانء ويوسف العي ي منسمس تنظمي  القاىمدة يف جزيمرة العمرب المذي قتم  يف ممايو 

                                                

 . اصيرإلم يقداب  هدي الفالا، ( 30)

 . 2005 وتر أا 18، سسبي ضإلبر د عبد اللباد ع و للان الاناهية في: عادع د. داب  حواد م  ( 31)

(32) A. Bandura, "Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities," 

Personality and Social Psychology Review (special issue on evil and 

violence), vol. 3 (1999): pp. 193209ــ; A. Bandura, "Selective Moral 

Disengagement in the Exercise of Moral Agency," Journal of Moral 

Education, vol. 31, no. 2 (2002): pp. 101119ــ; and A. Bandura, "The Role of 

Selective Moral Disengagement in Terrorism and Counterterrorism," in F. M. 

Moghaddam and A. J. Marsella (eds), Understanding Terrorism: 

Psychological Roots, Consequences and Interventions (Washington, 

D.C.: American Psycholoــgical Association, 2004), pp 121150ــ. 
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ء والمممذي  سمممس ىمممددا ممممن املواقمممع اإلليكاونيمممة وكمممان دائممم  المممدخو  إىل غمممرا 2003ىمممام 
 البالتوك ابس  ىزام. 

النانمم  وغممرا احملاد ممةء يممت  اجلممد  حممو   فكممار السمملفية اجلهاديممةء ومعهمماء  وىممرب سمماحات ا
كممما يممت  ،نيممد ىشممرات ومحتممات الفممراد لتجنيممده  لصمماو تنظممي  القاىممدة وفروىممه املاتلفممةء 
وهممو ممما  ا   عيمممدا  ىممن اهتممممام وتركيممز كدممم  مممن المممدىاة الممرمسي  والتقليمممدي ء رلمما ابسمممتدناء 

لة السمكينة و مرامج املناصم،ة الم  تقموم تما و ارة الداخليمة السمعودية ،ر ة وحيدة هي ،ر ة مح
 للجد  مع هذا الفكار يف اململكة العر ية السعودية.

 
 اجلهاديةا رحلة التأسيس والتمايزا السلفية اثنياا 
  . النشاة واحللقة الوسيطة1

القطبيمممة اجلهاديمممة إن السممملفية اجلهاديمممةء لقوال ممما و ناهممماء ليسممم  إال خليطممما منسمممجما ممممن 
ورغممم   ن طمممرن  قطممم ء وتوحيمممد  ممممد  مممن ىبمممد الوهممماب. والوها يمممةء  ي ممممن حاكميمممة سممميد

السمملفية اجلهاديممة  سممبق مممن  سمميس تنظممي  القاىممدة نفسممهء وكممان خماحممه  شممك  واحممم  يف 
 خرجمموا ء وصممعود دىممو  1990صممفوا العممرب الفةممانء و عممد حممرب اهلمميج الدانيممة سممنة 

إال  ن  لور ممممما احلقيقيمممممة قمممممد ،لمممممر يف تكممممموين التنظيممممممات  عمممممرب.ء املشمممممرك  ممممممن جزيمممممرة ال
اجلهاديممةء المم  حمممتها القاىممدة فيممما  عممدء وهممي السممعوديون الفةممان  وو املشممارب الوها يممةء 
و اىممة اجلهمماد املصممرية  ات املشممارب القطبيممةء وهممو ممما جيعمم  التقاءلمما معمما يف هممذا السمميامل 

ظامممما  يمممديولوجيا خمتلفممما ومتمممايزا ىمممن مكوةتمممه السممما قةء  مممرا طبيعيممما ولممميس مفاجحتممماء لينممتج ن
تزيمدا منهجياتممه و،لياتمه السمملفية حمدة وصممرامة يف احلكم ء كممما تزيمدا مقوالتممه الفكريمة القطبيممة 
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سياسممممي اجلهاديمممة قمممدرة  كدممممر ىلمممر التأويممم  واملعارحممممة والتربيمممرء وحضمممور التوجممممه النقمممدي وال
 للواقع الدو  واإلقليمي. 

هذا الفكر)السلفية اجلهاديمة( يف  وائم  التسمعينيات قبم  إرهاصمات لسميس  إرهاصات ولدت
ء ولكممن تشممكل  يف صممفوا الفةممان العممرب 1998القاىممدة نفسممها كتنظممي  يف فربايممر سممنة 

التجر مممة يف  فةانسمممتان  عممممق ابلممما (ء حيمممث   مممرت 1989ممممم  1978  نممماء احلمممرب الفةانيمممة )
دممم  نقطمممة ىبمممور رئيسمممة هلممم ء وتلقممموا هنالممم  لسيسممماا ىلمممر ا،اهمممدينء المممذين كانممم  السمممعودية ث

ارهما مما كمان يف حمرب   مشمبععة ابلمرون احلر يمةء قمو  ممن  و ة ياا يف رؤية ىاملية  صولية ىنيفم يديولوج
ء وهو ما ىقد رابطما و يقما 1990اهليج الدانية ودخو  القوات الجنبية لألراحي السعودية سنة 

ء (33)جانمم  و م  املممنهج اجلهمادي السياسممي ممن جانمم  ،خممر  م  السمملفية الوها يمة املتشممددة ممن
ولكممن ليسمم  السمملفية اجلهاديممة  اي مممن مكوة مما فهممي خطمماب متمممايز ومنممتج جديممد خمتلممف ىممن 

 مكوةته. 
ورغ  ل ر السلفية اجلهاديمة الكبم   كتماابت سميد قطم  واملمودودي وىقيمدة احلاكميمة وممنهج 

نظريهمما الشممديد لسمميد قطمم  ودفمماىه  ىنممه حممد االنقممالب اإلسممالمي ابهصممو ء وتقممدير م
 ن االنتقمممادات العقديمممة السممملفية  و املعتدلمممة اإلصمممالحية لفكمممر احلاكميمممة ىنمممداء  والممم  تمممر  

فسمممميد قطمممم   ضممممر كرمممممز ىلممممر  ء(34) فكممممر   مممممة مل  ممممرو إال يف   مممممة صمممماحبههممممو فكممممرا 
العصممممرء ومممممن ،هممممو رمممممز الدبممممات والنقمممماء يف هممممذا ا الصمممممودء  و كممممما يقممممو  الظممممواهري ىنممممه

                                                

 خانهر اذلك:، 2005آكاد )مادق(  2، 37دةل  ،"لتّ ل اسس مية، "الالاوعة الدخلية ل ،ما ل ر ر  ( 33)

Vincenzo Olivetti, Terror's Sources: The Ideology of Wahhabi - Salafism 

and its Consequences (Birmingham, 2002). 

اللإلفل إلأتال اإلسسمللل مياد الا دسي، داب  مث  أتا( 34) ، منشاود ا بسنإلسالابيسلإليبل   إلتبل  إلسسملوردإلسسلب 
 موة  منبر ال وحيد خالل اد. عل  
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هما الكدم  إال  ن ممن الخطماء الشمديدة الم  يقمع في ء(35) صمودا تعلمم  الجيما  الصممود،
طع معممه اقممتنتاجمما خالصما للفكممر القطمنء رغمم    ما ت ممن احملللمم  همو اىتبممار السملفية اجلهاديممة

 يف جمانب  مهمم ء لمما اجلانم  العقممدي واجلانم  الفقهمميء حيمث مل تعتمممد السملفية اجلهاديممة
من القطبية سو  فكرة احلاكميةء ولكمن جماءت صمياغتها هلما صمياغة سملفية  ر يمةء تسمتله  

 وا ن ىبد الوهاب.  يء كما لسس ىند تالميذ ا ن تيميةالتصور العقدي والفقهي السلف
و  ففي واحمد ممن  هم  الكتم  التأسيسمية للسملفية اجلهاديمةء رغم   مو  صماحبه فيمما  عمدء وهم

والمذي كمان يممدرس يف  ءاجلـامع د طلـو العلــم الشـري  ىبممد العزيمز كتماب ىبمد القمادر  من
معسمممكرات القاىمممدة يف  فةانسمممتانء وكمممان صممماحبهء   نممماء وجمممودا يف  فةانسمممتانء  ممم  قبمممو  
شديد من  سمامة  من الدنء وهمو  مم   اىمة اجلهماد املصمرية السمبقء و لم  قبم   ولمهء  مد 

ام السملفي احلنبلمي التقليمديء وأي  حضمور سميد املنطلقات املنهجيمة والتاسيسمية لمه همي النظم
 قط   و املودودي قياسا حلضور ا ن تيمية  و ا ن القي   و    جعفر الط،اوي  ق   كد . 
فالسمملفية احلنبليممة والوها يممة كانمم  مرجعيممة  وسممعء نتجمم  ىنهمما السمملفية اجلهاديممة مممع  عممض 

شممممأن إجمممما ة فقممممه الضممممرورة والواقممممع يف التممممأويالت والتلوينممممات القطبيممممة احلاكميممممةء والواقعيممممةء 
 حيممان كدمم ةء خاصممة   نمماء تنفيممذ العمليمماتء قممد ال يسممم  تمما الفقممه السمملفي التقليممديء مممع 
ميممم  للتعممماطي ممممع السياسمممة الدوليمممة واإلقليميمممةء  عيمممدا ىمممن التوجهمممات احلكوميمممة والتقليديمممةء 

خرجمم  السمملفية اجلهاديممة ىهدتممه السمملفية التقليديممةء فمماة غمم  قليلممةء ولكممن مممن كليهممما معمما 
 يف شك  جديد وخمتلف. 

ن ىبمد القممادر النصوصميء شممألمنهج السمملفي او ينمما  يم   عممض منظمري السمملفية اجلهاديمة إىل 
وىلمر همذا فمإن  ي قمو  ، ااجلـامعوالمذي يقمو  يف مقدممة كتا مه ممم  قب   ولمهمم   ن ىبد العزيز

                                                

 . 26ص ، اصيرإلم يقالهواهر ، ال براة، ( 35)
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صممم،ي  المممراج  فمممأة راجمممع ىنمممه يف قلتمممه يف كتممما  همممذا  بممم   نمممه خممممالف للمممدلي  الشمممرىي ال
و درجممة  قمم    ممو  مممد املقدسممي الممذي ء (36)، حيمما  و عممد  مما ء و قممو  لمما صمم   ممه الممدلي 

همممذا التيمممار جيعممم  ىلمممر ر س  ولوايتمممه دىممموة يكتممم  معرفممما ابلتيمممار السممملفي اجلهمممادي قمممائالا ، 
 تقريم  وشمرن الناس إىل التوحيمد  المذي همو حمق إ ىلمر العبيمدء و من نسمعر جاهمدين إىل

هذا التوحيد للنماس إلخمراجه  ممن ىبمادة العبماد إىل ىبمادة إ وحمداء ونركمز تمذا ا،ما  ىلمر 
نممواقض التوحيممد املعاصممرة مدمم   ن يصممرا التشممريع لةمم  إ ىممز وجمم ء والت،مماك  إ  القمموان  
الوحمممممعية وتعطيمممممم  حكممممم  إء وهممممممذا مممممما يطلممممممق ىليمممممه ابحلاكميممممممة يف مصمممممطل،ات العصممممممر 

لكمممن تظممم  املسمممألة الفكريمممة  كدمممر حضمممورا يف  ء و (37)اكميمممة جمممزء  ساسمممي ممممن التوحيمممد، واحل
 . كتاابته من كتاابت ىبد القادر  ن ىبد العزيز

وإ ا احتكمنممما للاطممماب ومسممماراء فمممإن ممممن الطبيعمممي وقمممو  اهمممالا  ممم  املنظمممر النصوصمممي 
هماد ىلمر  عمض السلفيء و م  الفكمروي العملمي يف  ي تيمارء وممن هنما كمان  فمجت  اىمة اجل

شمماا  كعبممد إ ء ةصممو   اجلــامع وردهمما يف كتا ممه  ،راء ىبممد القممادر  ممن ىبممد العزيممز المم 
منلفممه  ء ف،ممذف  منممه  عممض  جزائممهء  مما  جلممأىممزامء  و  عممض اجلماىممات اإلسممالمية الخممر 

  اىممةممم  إلىمالن  راءتمه ممن همذا الطبعمة الوىلء وتصمدير طبعتمه الدانيمة  نقمد ال   وىنيمف هلما
فوجحتمم  قمما  فيمها ، ء، يممان و مذير ممن  اىممة اجلهماد املصمرية، جعم  ىنوانمهامممم  اجلهماد املصمرية

                                                

. ص 1994، علا  اابكة اجن رنا  اا  ، مسسدل ا إلفل إلطللةإلسس لل إلسسشلبي تا عبد العع اع،  عبد ال ادد (36)
5. 

 . 2005 وليو  24، ادلرإلسس صب، تي مياد الا دسيداب  حواد م  أ( 37)
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مل يفعلممه  حممد مممن  ءتممذا اجلماىممة الضممالة  اىممة اجلهمماد املصممرية تعبممث  كتمما  و رعفممه  ريفمماا 
 . (38)، الزةدقة  كت  العلوم الشرىية ىلر َمرع  ريا املسلم  فيما ىلمته

،خمممر ممممن منظمممري السممملفية اجلهاديمممة ىلمممر العمليمممات االنت،اريمممة مدممم      ورغممم   فمممجت  عمممض
 صمم  الطرسوسمميء و    مممد املقدسممي و اولممة وحممع شممروط وقيممود ىليهمماء قممد ال تت،ملهمما 
القممممدرة الواقعيممممة للقاىممممدةء  مممما جيعمممم  هممممذا اآلراء غمممم  ةفممممذةء ال تلتممممزم تمممما فكرويممممة القاىممممدة 

ولكمممن لمممد  قمممادة عمممدم قمممدر ا ىلمممر الوسمممائ  الخمممر ء هممما لوقيادا ممما العمليمممةء الممم  تلجمممأ إلي
احااممه يف كدمم  ممن الحيمانء واحلمرو مممن  النقمد التنظمي  ومنظريمه رابط يصمع  معممه  ن يفقمد

ممممدال يف مالحظمممات     ممممد املقدسمممي النقديمممة ىلمممر كتممماب ،اجلمممامع،   لممم  النقمممدء يتضممم 
تعممدو كو مما ىدممرات فممارس قممد ال للممدكتور فضمم  املممذكورء حيممث  كممد  ن هممذا املالحظممات، 

جممرعد حسممامه وفمممر ل  ايمممه للممدفع ىمممن ديممن إ واجلممالد دون حرماتمممهء فكمم  منصممف يعلممم   نع 
فممما الحظمه و خمذا املقدسمي ىلمر . (39) ، ل  ال يضع من قيمتمه  و  مط ممن جهمد ىنائمه

خمممذ ىبممد القمممادر  مممن ىبمممد العزيمممز  ن  همم  مممما  يمممز  هممم  السمممنة واجلماىممة ىمممن املبتدىمممة همممو ال
أبقممموا  الصممم،ا ة وإ ممماىه ء فيوافقمممه املقدسمممي يف القمممو  ابلخمممذ ابإل ممما  ولكمممن  الفمممه يف 

ىلممر نصممو  ال ممن تيميممة يف يف  لمم  معتمممدا  ءالخممذ ابلقمموا ء خاصممة إ ا كانمم  متعارحممة
 لكيد ر يه. 
 ممن ىبممد العزيممز طممويال   ممد  الظممواهري يف نقممدا ملراجعممات ىبممد القممادرهء نفسممويف السمميامل 

 منيتممه لمو مل يكممن كتمم  همذا النقممدء الممذي يبمدو مممن حديدمه رغمم  احتشممادا لمه وقمموة نقممدا ىمن 
                                                

عباد ال اادد تاا عباد العع اع أخ الاادا ود ماا . خلعات هاذا الن اد الا كا 10ص ، سسمصليرإلسسيل يقإلا  ةلب ( 38)
ميات لساا ع هات ل بل اا اللااعاة ال اي لارك  مادل اا التكر اة ماؤ را  لارابعاا  لر  لعت لداايا اد يا ،ف ت

 اللااعة ال الة اد ياة، دغل ت اد لح يره الرخحي خالتكر  تشكت ابير. تمنذ ف ر  طو لة، خخها ا 

ص  ،، منشاود علاا  منباار ال وحيااد خالل ااادسس كللاإلسسلوسال إلفلل إلالكوللل إلإلسسدلل ا أتاو مياااد الا دسااي، ( 39)
2. 
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 لصاح  املراجعات  نه  شر ىلمر شمباب ا،اهمدين ممن ل  هماء المذين  ماطبه  قمائال هلم ا
، ال يقلمممدن رجممم  رجمممال يف  ا، نصممم  نفسمممي وإخممموا  املسممملم   قمممو  ىبمممد إ  مممن مسمممعود

ال  الممةء فليقلممد امليمم  وليمماك احلمميء  فممر كفممرء فممإن كممان مقلممداا دينممهء فممإن ،مممن ،مممنء وإن ك
ورفضممه ممما  ممرر  ممه الو   ء. ورغمم  ا امممه لصمماحبه ابلفتنممة(40) فممإن احلممي ال تممنمن ىليممه الفتنممة،

والسرخسممي ونممن إ يوسممفء إال  نممه  واستشممهادا لمما  كمم  مممن ا ممن تيميممة ءالجتهمماد السمم 
 إجالله لعبد القادر  ن ىبد العزيز الو . يف غ  موحع من، تربئته، يعرب ىن 

ويف رسممالة     مممد املقدسمميء كممما يف كتمماب ىبممد القممادر  ممن ىبممد العزيممزء  ضممر  مممد  ممن 
ىبد الوهاب وشيوإ الدىوة النجدية  كدر  كدم   ما  ضمر سميد قطم   و غم اء  م  مل  ضمر 

ا  ممن ىبممد العزيممز ىبممد القممادرسميد قطمم  إال يف مقممام التبمم  املممت،فجت إن صمم  التعبمم ء فيقممو  
ء لسميد قطم  رمحمه إ  د ظـــف  القـر ي اكدممار من القمراءة يف كتمابو نصمم  الطالمم  ابإل ،

ويضميف ىبمد القمادر  من  .،مع الخذ يف االىتبار ماوقع فيمه ممن خمالفمات يف االىتقماد والفقمه
ونممر   ن كتمماب قممائالا ، ىبممد العزيممزء وهممو ممما يتفممق فيممه مممع سممائر منظممري السمملفية اجلهاديممةء

 ممه مممن  خطمماءء ولكنمما نممر   جممدير ابلقممراءة خاصممة يف العصممر احلاحممر مممع مراىمماة ممما المــف 
مممن  حكممام االىتقمماد  يء كممالظال  وغمم ا  الينخممذ منهمما شمم ن كتمماابت سمميد قطمم  رمحممه إ

قطمم  والفقممهء وإ مما ينخممذ منهمما فهمم  الواقممع املعاصممر وتعريممة حقيقتممه اجلاهليممة. ونممر   ن سمميد 
رمحممممه إ مل جيممممد متسممممعاا مممممن الوقمممم  لدراسممممة االىتقمممماد والفقممممه دراسممممة ىميقممممة فقممممد جمممماءت 
اهتماماتمه اإلسممالمية يف مرحلممة متممأخرة ة تعممرب للسممجن واملممرب حمما وفاتممهء  سممبه شممهيداا 

 . (41) ،والنزكي ىلر إ  حدااء فرمحه إ رمحة واسعة

                                                

 . 57ص ، اصيرإلم يقالهواهر ، ال براة، ( 40)

 . 769ص  3، الاللد الثاني، اسسد ا إلف إلطلةإلسس ل إلسسشبي داب  عبد ال ادد تا عبد العع ع، ( 41)
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يف الجممزاء الخمم ة مممن الظممال  ومرحلممة   ينممما يممدىو   ممو  صمم  الطرسوسممي السممتلهام قطمم 
ةاصممة   ءهمذا الممدين واملعمامل وغ همما مممن كتبمه املتممأخرة إابن سممجنهء دون كتبمه اإلسممالمية الوىل

المممذي كمممان  و  كتبمممه اإلسمممالمية حيمممث يمممراا   مممو   العدالـــة االجتماعيـــة د ايســـفلا كتا مممه
ينحتمممذء وهممو مممما  د  إىل مممما  صمم  الطرسوسمممي قمممد انطلمم  ىليمممه دىمممو  االشممااكية الذائعمممة ح

يرفضممونه فيممما  عممد مممن كتمماابت  ليممة ىليممه  ممد   ىممن اشممااكية اإلسممالم واليسممار اإلسممالمي 
وممممما شمممما ه مممممن هممممذا الممممدىواتء ولكممممن يظمممم  معظمممم  السمممملفي  اجلهممممادي  ىلممممر إخالصممممه  

المم  ترفضممه مممم  اجلاميممة ابهصممو مممم  ىكممس تيممارات السمملفية الوها يممةء سمميد قطمم لوتقممديره  
 . (42) ت،فظها ىلر موقفه العقديء والذي تتهمه فيهل

لعمم  ممما سممبق يوحمم  العالقممة  مم  اجلهاديممة القطبيممة والسمملفية التقليديممةء ولكممن نممر   ن تبلممور 
السلفية اجلهاديةء كممزيج متجمانس ممن همذين الفكمرينء كمان مسمبوقا لرحلمة وحلقمة وسميطةء 

ا يممةء و اولممة  ر  مقوالتممه فيهمما ىلممر  كممن تسممميتها  تبيحتممة فكممر سمميد قطمم  يف املدرسممة الوه
املسمتو  النظمريء وهمو مما مدمم  املرحلمة التمهيديمة لصمعود الفكممر السملفي اجلهمادي فيمما  عممدء 
وهممممممي مرحلممممممة الصممممممعود السممممممروري  و ممممممما يعممممممرا ابلتيممممممار الصمممممم،وي يف اهلمممممميج والسممممممعودية 

نظمممرين وهمممو مممما تطمممور لمممد   عمممض الشمممباب وامل ابهصمممو ء و السممملفية اإلصمممالحية  حيممماةء
اجلممددء الممذين تشمممر وا ،ر ممة اجلهممماد الفةمما ء وصمماروا فيمممما  عممد املنسسممم  النظممري  للسممملفية 
اجلهاديةء  ت،مويله  التنظم  اجلهمادي ىنمد السما ق  إىل تنفيمذ والتمزام ىملميء سمبق  ن خمربوا 

 . 1990يف  تون احلرب الفةانيةء كما دفعته   قوة إليه ،اثر حرب اهليج الوىل سنة 

                                                

مرسوساي، ، منشاود علا  موةا  أتاي تفاير الم يإلقاةإلال إلسل إلوال إلال ل تفير المرسوسي،  داب  أتا( 42)
 .1973مادق 14
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وهو ما ينكمد ىليمه   مو  ممد املقدسمي يف حديدمه ىمن خمماب التيمار السملفي اجلهمادي  قولمها  
 و  ءالسلفية اإلصالحية كان هلا دور يف مرحلمة ممن املراحم  يف توجيمه همذا التيمار يف تسمديدا،

يف انتقمممادات املاالفمممات لل،كوممممات يف اجلزيمممرةء كمممان هلممما دور يف توىيمممة الشمممباب ممممن جهمممة 
لن السمملفية التقليديمة جامممدة فهمنالء نقلمموا الشممباب  ءكمانيهمة خمططممات المر كما ومممن جي مر 

 و رفعمموه  درجممة ابال،ممااء يعمم  اب،مماا ترقيممة  فكمماره ء اب،مماا تمموىيته  يف املكائممد المم  ت كمماد 
لألمممة فممال شممم   نممه كممان هلممم  دور و ة حقيقممة مممن النممماس الممذين دائممما  قمممو  إنممه هممذا التيمممار 

بارك المذي انطلمق اآلن ليدمأر لألممة ولي عيمد هلما  وادهما يعم  همو  مرة لميس السلفي اجلهادي امل
  .(43) ،كد  من املشايا السلفي      فقط ملشايا هذا التيارء

مممع  مممم و يممر العممم  السممعودي حاليمماا مممم  ولعمم  معركممة الكاتمم  السممعودي الممدكتور غمما ي القصممين
قممة الوسممطء  مم  ال  ا   عضممه   دمم  احللقممة رمممو  التيممار السممروريء تنكممد  ن هممنالء كممانوا احلل

القممرب ال،مماا السمملفية اجلهاديممة والقاىممدةء فقممد كتمم  القصممين  ر ممع رسممائ  نقديممة لفكمماره  
ا ء والشميا  سملمان العمودة و ىمائض القمر ء  عهما يف كتا مه(44)يف نقد الشيا ةصر العمر

ةصمممر العممممرء وىمممائض  حيمممث رد فيمممه ىلمممرد نشمممراء المممذي مل يعمممء (45)حـــ  ال تكـــوي فتقـــة
كمما كتم  ء  (46)  إ إ يف دمماء املسملم ،  خمي ىمائض القمر ،القر ء الذي خاطبه  قولها 

قمممممد فيهممممما ء انت،يف ىممممم  العاصمممممفة، القصممممين   نممممماء حمممممرب اهلممممميج وموىمممممة مقممممماالت  عنممممموان

                                                

 .2005 وليو  10، ق   إلسسدبيب إلسسلابير، دسيأتي مياد الا م  ما ل اد ( 43)

أحااد دمااو، ال ياااد الفاايو  خالساارخد  فااي الاالكااة العرتيااة السااعود ة، خهااو  ،الاادا ود ناهاار العااار( 44)
"السااكينة.. : هاااحب موةاا  الاساالل، علاا  ااابكة اجن رناا ، خةااد خضاا  الشاايخ ناهاار ااار ما هااوليا تعنااوان

اللااو،  اسساا مية فااي الر اااض، ال اال فيااد ال فاايبي أنااد  هااادد عااا لساالي   اتااا 5471دةاال ، السااكينة"
 ختال الي اافر.  ،علااني

، خةااد نشاار الك ااام فااي ، منشااود علاا  موةاا  داد الناادخ  السااعود حبللالإلالإل كللونإلفب للرغااا،  ال فاايبي، ( 45)
 هاا في لندن، خلل  عد طبعد دغل أن طبع د ادخل  هدد  في آخا ر الثاانيينا . احدطبع يا ف ل  

 . 38ص  ،سسمصيرإلسسي يق( 46)
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الصممممم،وي  وفتممممماويه  وممممممواقفه  ممممممن احلمممممرب ورفضمممممه  التمممممدخ  الجنمممممن حلمايمممممة الراحمممممي 
وقممممد رد ىليممممه سمممملمان  يد لسياسممممات النظممممام السممممعودي ،نممممذاك.ديةء وانتقمممماده  الشممممدالسممممعو 

كمممما   ء،سمممهام يف ىممم  العاصمممفة، العمممودة وىمممائض القمممر  ل،احمممرات وشمممرائط محلممم  ىنممموان
ـــــ  مــسـ القصـــيا شــاعر اةـــالعلمانيـــة د العــراء ا سممبق  ن ردوا ىلممر كتا ممه الو   كتمماب

ء املسمجون حاليما ممن كتمات   حمده  المدكتور سمعيد المزى كتبه  ال ة من   مر   ء  وواعظ اليول
 السعودية  تهمة املشاركة يف ثوي  القاىدة يف جزيرة العرب.  قب  السلطات

ىلممممر  همممذا النمممما وء رغممم  مراجعممممات رمو هممماء وا تعممماد  عضمممها ىممممن السياسمممةء وشمممنها حمممرابا 
 القطبيمممة والوها يممممةء متطممممراء إال   ممما مدلممم  احللقمممة الوسمممميطة  ممم كمممر السممملفية اجلهاديمممة كف

وقد   ح  اآلليمة الفكريمة القطبيمةء رغم   دوديمة ل  هما المذي  لينتجا معا السلفية اجلهادية.
يقممف ىنممد احلاكميممةء الكدمم  مممن القممدرات السممجاليةء واالستشممهادات الواقعيممة واملعاصممرةء يف 

كبم  التأصمي  السمملفيء   نقمد ا،تممع والدولمة املعاصمرين يف العمامل اإلسممالميء ال يعو هما  شمك   
كممما كممان نفممس التأصممي  السمملفي قيممدا ر ممط السمملفية اجلهاديممة يف وملهمما ىممن املراجعممةء شممأن 
 اىممممممة  كدممممممر فكرويممممممة كاجلماىممممممة اإلسممممممالمية يف مصممممممرء  و املراجعممممممات المممممم  اسممممممتفامل هلمممممما 
 الصم،ويونء  و السمملفية اإلصمالحية يف اهلمميج  عمد فمماةء ممن قبيمم  نقمد العنممف واهمروو ىلممر

 احلاك  واستهداا املدني . 
سممملفية الوسمممائ  واملنهجيمممات ولكنهممما حاكميمممة الةايمممةء همممي فمممإن السممملفية اجلهاديمممة  ءممممن هنممما

واحلاكميممممة مركممممز دائممممرة التوحيممممدء و خممممص ىقائممممد توحيممممد اللوهيممممة يف تصممممورهاء  ينممممما تعتممممرب 
اإلسمممالمية اجلماىمممات اجلهاديمممة الخمممر ء شمممأن  اىمممات اجلهممماد والتكفممم  واهلجمممرة واجلماىمممة 

قبمم  املراجعمماتء حاكميممة قطبيممة ا تممداء وانتهمماءء وال  ضممر فيهمما املقمموالت والسممانيد السمملفية 
ء ممن قبيم  مما  مدا لممد  ائن وليسم  السماس المذي تقمموم ىليمهإال ممن ابب االسمتحتناس والقمر 
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 ،اإل مممان،ء  و صممماو سمممرية يف رسمممالته ء،الفريضمممة الةائبمممة،  ممممد ىبمممد السمممالم فمممرو يف رسمممالته
مممن اسممتله  ا ممن تيميممة يف هممذا اجلماىممات  ديممداء ففممي خطمماب هممنالء أي  ا مممن  ولمما   ممر 

تيميممة وىلممماء الممدىوة النجديممة هامشمما ىلممر ممم  سمميد قطمم ء  ممما يف فكممر السمملفية اجلهاديممة 
فمال  ضممر ممن سمميد قطم  سممو  مفهموم احلاكميممة فقمطء ولكممن يبقمر املمم  متنما سمملفيا  ضمما 

 يف غالبه. 
 القطيعة مع السلفية التقليديةو  الصدام. 2

 الدال ممة الوىل ممممن جيمم  النمممن تبممما  الجيمما  ي تنسمم  السممملفية إليممه ذيعمم  لفممجت السممملف المم
كمممما  خمممرب ء  وهممم  الصممم،ا ة والتممما عون و  عممموه ء فهممم  خممم  القمممرون (ءلر إ ىليمممه وسمممل صممم)

مممة واحممدة وتقمموم املدرسممة السمملفية ىلممر ىممدد ممن السممسء  كممن اختصممارها  يف كل. احلمديث
. وتتمدممم  ورفمممض  مممداثت الممممور ء،اتبعممموا وال تبتمممدىوا،ا للصمم،ا  ىبمممد إ  مممن مسمممعود همممي

 ا (47) يف ملا يعرا ابلسلفية املعاصرة ةسس الفكريال
التسمممملي  واالستسممممالم لنصممممو  الكتمممماب والسممممنةء وتفسمممم ها  ممممال لويمممم  وال هممممو ء و ن . 1

  الصو   ال ة هي الكتاب والسنة وإ ا  المة.
 معاف  ومصدق . (  ) اىتبار  ه  القبلة مسلم  منمن  ماداموا لا جاء  ه النن. 2
التمممربؤ مممممن  همممم  الهممممواء والبممممد  والتأويمممم  ممممن املشممممبهة واملعطلممممة الممممذين أيخممممذون الممممدين . 3

 ابلعق   و  ة  سنة االتبا ء ىند الص،ا ة والسلف الصاو. 

                                                

أميااة تااا  مثااتعلااااد الساالف لياادد  أسااس الاااذهب الساالتي أخ مااذهب أهاات اليااد ث تل ااود عاادد مااا ( 47)
أحاد تا حنبت، خأتاو بعتار الميااخ  هااحب تياان السانة خاللااعاة، خاتاا تماة العكبار  ، خعثاان الدمش ي

 ". لع يد  المياخ ةهاحب ار  "ا تا العع الينتياخ، خل ي الد ا اتا لياية، الينبلي
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،وال نممر  اهممروو ىلممر  واجلماىممةء يقممو  الط،مماوييف مسممائ  الطاىممة واهممروو والسمملطان . 4
 ئمتنمما وإن جممارواء وال نممدىو ىلمميه  وال ننممز  يممدا مممن طمماىته ء ونممر  طمماىته  مممن طاىممة إ 

 .(48)ىز وج ،
وحمممو  همممذا الخممم ة ابهصممممو  يقمممف السممملفيون اجلهممماديونء رافضمممم  إنزاهلممما ىلمممر احلكممممام 

نء حيمممث كانممم  الشمممريعة كمممام املسممملمو احلهممم  املعاصمممرينء و ن املقصمممود يف كتممماابت السممملف 
 مما حكمام العصمر احلاحمر فليسموا كمذل ء وهمو مما ال يصم  فقمد كمان املمأمون المذي   ءحاكمة

تموا  عمدا حما ىهمد املتوكم  ومل  مرو يدته يف ىهدا معتزليماء وكمذل  ممن  كت  ا ن حنب  ىق
كيمممد سممملفية ىلممميه  ا مممن حنبممم  وال تالمذتمممهء ولكمممن يصمممر منظمممرو السممملفية اجلهاديمممة ىلمممر ل

ابالىتمماد ىلممر فتمماو  ىمدد مممن ىلممماء السملفية املعاصممرين  مدمما  مممم  شمرىية الصممالةمممم  مموقفه 
مفممما اململكممة العر يمممة السممعودية قبممم  السمما قء والشممميا  ءالشمميا  ممممد  ممن إ مممراهي  ،  الشمميا

والشممميا  ممممد حاممممد الفقمممي منسسمممس  اىمممة  نصمممار السمممنة احملمديمممةء  ء محمممد  ممممد شممماكر
كممما يعتمممدون  شممك  رئميس فتممو  ا ممن تيميممة يف  هم  ممماردين وحكامهمما مممن التتممارء وغم ه ء  

 وجوا  إقامة احلرب ىليه .   
يممرفض ىبممد القممادر  ممن ىبممد العزيممز ممما يقولممه احملممد  السمملفي الشمميا  مممد ةصممر  ءمممن هنمما

المممدين اللبممما  يف رؤيتمممه للامممال  ممممن احلكمممام الظلممممة يف شمممرحه ىلمممر العقيمممدة الط،اويمممةء 
ممن جلمدتنا »ويف همذا  يمان لطريمق اهمال  ممن  لم  احلكمام المذين هم  يقو  اللبا ا  حيث

وهو  ن يتموب املسملمون إىل رتم ء ويصم،،وا ىقيمد  ء وير موا  نفسمه   ء«ويتكلمون أبلسنتنا
ُ َ ال يم ةَمم عغ  َممما  غَقممو م  َحمما  يم   ةَمم عغ وا و هلمميه  ىلممر اإلسممالم الصمم،ي ء  قيقمما لقولممه تعمماىلا  إغن  ا

                                                

 . (1984منشودا  الاك ب اسس مي، )دمشا:  ةباإلسس ل ي إلسساك ويراإل كل قإلسسش اإلس س  ن ( 48)
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ممهغ    َنف سغ  قيممموا دولممة اإلسممالم  ”ء وإىل  لمم   شممار  حممد الممدىاة املعاصممرين  قولممها (49) َممما أبغ
. ولممميس طريممق اهمممال  مممما يتمموه   عمممض النممماسء وهمممو “يف قلممو ك ء تقممم  لكممم  ىلممر  رحمممك 

الدمورة ابلسممالن ىلممر احلكممام  واسمطة االنقممالابت العسممكريةء فإ مما ممع كو مما مممن  غممدَ  العصممر 
احممرء فهممي خمالفممة لنصممو  الشممريعة المم  منهمما المممر  تةيمم  ممما ابلنفممسء وكممذل  فال ممد احل

ُ َ َلَقمممممموغي   مممممممن إصممممممالن القاىممممممدة لتأسمممممميس البنمممممماء ىليهمممممما ُ   َمممممممن  يَنص ممممممر ا  إغن  ا  َوَلَينص ممممممَرن  ا
 .(50)َىزغيٌز 
رغمم  اىتمممادا  ءشممبهة خطمم ة  خطممأ فيهمما اللبمما يف  لمم  ىبممد القممادر  ممن ىبممد العزيممز ويممر  

الكبمم  ىليممهء منكممدا  ن هممذا الحكممام المم   ممد   ىممن ىممدم جمموا  اهممروو ىلممر احلمماك  يف  
كت  العقيدة إ ا ال تت،قمق هنماء لننما لسمنا  صمدد حكمام مسملم   صمالء واسمتد   فتماو  
 محمد  ممد شماكر و ممد حامممد الفقمي والشميا  ممد  ممن إ مراهي  ،  الشميا يف تكفم  مممن مل 

ويالحممجت الباحممث  ن هممذا الفتمماو   ات الطبيعممة واملنهجيممة السمملفية  ضممر  .ابلشممريعة كمم  
سممميد قطممم  صممماح  دىمممو  يف كتممماابت ضمممر السممملفية اجلهاديمممة رلممما  كدمممر  ممما  يف كتممماابت 
 . (51)احلاكمية  اته
ن الكتممماابت الفقهيممممة للسممملفي  اجلهممممادي  تلمممف غالبمممما حمممو  مركممممز احلاكميممممة إ كمممن القممممو  
ء كالسممنا  حممو  جمموا  العممم  لممد  احلكومممات والنظمممة احلاكمممة (52)رئمميس القطممن  شممك 

                                                

 .11سود  الرعد، اآل ة:  )49)

 .40سود  اليج، اآل ة: ( 50)

، ، منشااود علا  موةاا  الاسالل للشاايخ ناهار العااارسس ملي إلفلل إلإاليسدإلسس لي  عباد ال اادد تااا عباد العع ااع،( 51)
 . 332ص 

سسضللبسرإلوحكلل إلسسصللل إلتللل إلأوس لل اإلسسالل روإلإلإليلل جيانااذار مااا كلااك ا ااام أتااي مياااد الا دسااي، ( 52)
خمااا تاايا عشاارا  الك ااب خالرساااات ال ااي ةااا  ت حليت ااا ج نلااد سااوي دسااال يا فااي فاارخا الاساااات  .ونوسيلل 

 ر السااابد مااا ليااذ": خدسااال د، "ليااذ ر السااابد مااا تدعااة حلااع الاكااان فااي الاسااابد": الت  يااة هاااا دسااال د
 ". تدعة من  الفبيان ما الاسابد
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يف العممامل العممر ء لكممن يشمماكون مممع  عممض الرمممو  املتشممددة للسمملفية التقليديممةء مدمم  الشمميا 
ء يف االيممم  الراحمم  مقبمم   ممن هممادي المموادىيء والشمميا السممعودي ىبممد الممرمحن الممرباك وغ لمم

ىلممممر ينكمممدون  هممما وتكفممم   صممم،اتاء وهمممو مممما  جعلهممم  املوقمممف ممممن الفكمممار الةر يمممة وتكف
حممرورة التكفمم  ىكممس تمممور  غالمم  السمملفية التقليديممة ىنمممهء ابسممتدناءات قليلممةء  كممرة  مدلمممة 
هلاء رغم    م   لموا  فماة غم  قصم ةء تالميمذ خملصم  لىالمهما املعاصمرينء يف  م  التكماتف 

املنسسممة الدينيممة الرمسيممة   نمماء مرحلممة لييممد و مم   ءوتشمما ه املواقممف  مم  اجلهممادي  والصمم،وي 
و مدء ىمليمات   1990اجلهاد الفةا ء وهو املوقف الذي مل يدم  عمد نشموب حمرب اهلميج 

 العنف يف السعودية. 
ذكر  ن  من الدن نفسمه  مرب ممن تمدريس كتماابت     ممد املقدسميء  نماء ىلمر طلم     ي  

كوممممممممة السممممممعودية والقمممممممو   تكف هممممممما يف  مممممممن    الزرقممممممماويء  ي املوقممممممف العنيمممممممف مممممممن احل
 ء حا ال ين ر  ل  ىلر  ىضاء القاىدة من السعودي . (53)كتاابته

فقمممد تطمممور موقمممف السممملفية اجلهاديمممة ممممن التبجيممم  والتممموق  و خمممذ مقمممام املمممتعل ء إىل املناف،مممة 
حلاكميممة هلم  خاصممة فيمما يتعلمق لسمائ  اجلهماد وا ة إىل التاطحتمة واال مام والمرفض واملناصم،ةء

فقمد خاطم   من الدن  .1990احمه ابلسماس حمرب اهلميج سمنة والتكف ء وهمو مما كمان خم
لقمد تقمدم   كم  السمنء وقمد كانم  لكم   قولمها،  يهما الشمياء  1994الشيا  من اب  ىمام 

فماتقوا إ وا تعمدوا ىمن همنالء الطواغيم  والظلممة المذين  اايد  يضاء يف خدمة اإلسمالم سما ق 

                                                

خهات أفسااد الاد ا  ج الالااوك ، خدسااال د "سسكوسةلل إلسسدل لرإلفلل إلتفلبإلسسيوسللرإلسسيل وديرناذار من ااا ا اتاد ( 53)
خفاي هاذه الرساالة لعارض  .ا  أدتعاة ماا أع ااد ال اعاد  فاي الساعود ةتاناسابة  عاد" خأحبااد ساود خدهبان اا

ف السااعود ة خعلااا ااا، خهااو مااا دآه تااا جدن ةااد  ااؤ ر علاا  نتسااية ادع اااد الا دسااي تالن ااد الاا كا لشاايو
 السعود يا في ال اعد  الذ ا  كنون اثير ال  د ر خاليب ل ؤجد الاشا خ. 
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ويف هممذا الرسممالة يتضمم  التالقممي . (54)،لممر إ ورسممولهء وكونمموا مممع الصممادق  ىلنمموا احلممرب ى
 ممم   مممن الدن و ممم  التيمممار الصممم،وي السمممروروي المممذي يعمممد الشمممياان سممملمان العمممودة وسمممفر 

حينمما قمرر النظمام ،  من اب  فيهمما قمائال لمهااحلوا    ر   دليهء حيث يعاتم   من الدن الشميا 
والشممميا سمممفر احلممموا ء اللمممذين صمممدىا ابحلمممق و ممممال يف إ المممبطة ابلشممميا سممملمان العمممودة 

ال  ء استصدر منك  فتو  سول تما كم  مما تعمرب ويتعمرب لمه الشمياان وممن معهمما ممن 
دىمممماة ومشممممائا وشممممباب المممممة مممممن الممممبطة والتنكيمممم .. فمممم  إ  سممممره  ورفممممع ىممممنه   لمممم  

ة مل يسممممتمر مممممن التيممممار ولكممممن هممممذا املوقممممف مممممن القاىممممدة والسمممملفية اجلهاديمممم .(55)،الظممممامل 
)السممممروري( يف السممممعوديةء حيممممث انقلمممم  ىلمممميه  الصمممم،ويون ور وهمممم  اجلهمممماديون  الصمممم،وي

 . خونة
الكم  يعلم  إىل  ي ، ويعلق السعودي فمارس ،  شموي  الزهمرا  ىلمر حمديث  من الدن  قولمها

ممممن تةممم  ونكمممو   عمممد ممممم  سمممفر احلممموا  وسممملمان العمممودةممممم  ناالشممميا انحمممد  وصممم  إليمممه همممذ
و مم   خطممأه    اويعلمم   يضماا مممد  الركممون إىل الظمامل  وقممد رد  ىليهمم ءمممن السمجن اوجهممخر 

ىلممي اهضم  وةصممر الفهممد وىبممد و كدم  مممن ىلممماء املسملم  الصممادق   مدمما  محمود الشممعين 
املنع  مصطفر حليمة )  و  ص ( ويوسمف العيم ي رمحمه إ و محمد اهالمدي والسمعد والمريعغس 

 . (56)،جلر و  وغ ه والرشودي وا

                                                

، 27/7/1415"، دسااالة  لاا  اتااا تااا، تاابم ن ف ااواه تالفاالا ماا  الي ااود" تااا مياااد تااا جدن، ةأسااام( 54)
ابع  ااااااااااااااااا علاااااااااااااااا  الااااااااااااااااراتل ال ااااااااااااااااالي: ، خ اكااااااااااااااااا مر1994د سااااااااااااااااابر  27الاوافااااااااااااااااا 

http://www.tawhed.ws/r?i=1373 

 . نفي  سسمصيرإلسسي يق( 55)

، أملل ارإليللنإلالدنإلادلليدإلسسبالل نإلوقلل  بإلس ابيكلل ن"، "أتااو بناادع اد،د  فااادق آع اااو ت العهرانااي( 56)
 . htm#_ftnref1.73ــhttp://kotob.5gigs.com/Osamah اكا مرابع د عل  الراتل ال الي: 
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 مم  إن كدمم ا مممن منظممري وكتمماب القاىممدة صممار يتاممذ موقفمما نقممداي ىنيفمما مممن ىلممماء السمملفية 
و ىمالم المدىوة الوها يمةء وةاصمة الشميا  المراحل  ا من اب  وا من ىديمم  و ىضمماء  يناملعاصمر 

دين لفكممممر هيحتممممة كبممممار العلممممماء يف اململكممممة العر يممممة السممممعوديةء وغمممم ه  مممممن الرافضمممم  والناقمممم
 ن الشمميا ا ممن اب  ة  ء ،ا ممن اب   مم  احلقيقممة والمموه ، فمم   الظممواهري يف رسممالته .القاىممدة

منممذ البدايممةء قممد صمم،  مممع مممرور مممم  ي الظممواهري مممم  السمملبية فيممه  كدممر مممن حقممهء و ن رؤيتممه
مل يضمم  يف  ديممنه  رجممال يف وكنمم   سممتةرب  كيممف يقلممد النمماس، الايمء ويتسمماء  مسممتةرابا

بتمم  فيممهء  مم  ال يقممبض راتبممه إال للممدفا  ىممن مصمماو الطواغيمم ! فكيممف يسممأله إ ومل ي   سممبي 
لقمممد ،ن للشمممباب ة يضممميف قمممائالا ، .،النممماس يف رقممماب الطواغيممم  ودممممائه  وإ المممة ملكهممم 

اغيم  حما همان املسل   ن يت،رر ممن تلم  المسماء الرةنمة اجلوفماءء الم  ثمادت يف نفمامل الطو 
كممما يرمممي ،خممر الشمميا   .(57)للسممارية ىلممر  لسممنة الوليمماء والىممداء! اقممدرها واصممب،  مدممار 

اللبا  أبنه جهمي مرج    ع لل،كمامء و ن تالمذتمه المذي يدفعونمه حلمرب اجلهمادي  ليسموا 
اجلهمممممماد  إال   ةاب للنظممممممام امللكممممممي الرد ء و ن اللبانيممممممة ليسمممممم  إال صمممممموفية ىصممممممرية تمممممماك

عض يف سمموراي لل،ممرب ىلممر الشمميا ىبممد الفتممان    غممدة وتعطلممهء و نممه اسممتادم مممن قبمم  الممب
 . (58)وجنان اإلخوان يف حل   عد ىز  ىصام العطار ىن منص  املراق  العام للجماىة

هممي املشمماك الوحيممد  -تكفمم  النظمممة احلاكمممة يف العممامل العممر  واإلسممالمي،- هممذا النقطممة،
فمممما يقولمممه ىبمممد القمممادر  مممن ىبمممد   ممم  السممملفية اجلهاديمممة و ممم  اجلماىمممات اجلهاديمممة الخمممر ء

العزيز يف ردا السما ق ىلمر الشميا احملمد   ممد ةصمر المدين اللبما ء همو نفمس مما سمبق  ن 
                                                

، علااااااااااااااا :  "سيلللللللللللللللنإليللللللللللللللل  إليللللللللللللللل نإلسسكل للللللللللللللللرإلوسسلللللللللللللللو  "ااااااااااااااااا الهاااااااااااااااواهر ، أ ( 57)
http://www.tawhed.ws/r?i=1374 

، منشااود علاا  الليس ةإلسس لل  إلفلل إلسسشلل اإلاكملليإلن قللبإلسسلليينإلس س لل ن تفااير المرسوسااي،  داباا  أتااا( 58)
خااذلك دابا  ماا ا باد   www.abubaseer.comعلا  الاراتل:  2001موة  أتي تفاير المرسوساي سانة 

 ، منشود عل  موة  منبر ال وحيد خالل اد. نمب إلجييي إلف إلسسدباإلوسسب ييا:إلس س  ن التلسميني، أتو ة اد  
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يف ردة ن حكمام همذا العصممر إ كمدا  ممد ىبمد السمالم فمرو يف الفريضممة الةائبمةء حيمث يقمو  
فهمم  ال  ءالصممهوينةسممواء الصممليبية  و الشمميوىية  و  ءىممن اإلسممالم تر مموا ىلممر موائممد االسممتعمار

ينقمم  ىممن ا ممن تيميممة و . دىممر  نممه مسممل اوإن صمملر وصممام و  ء ملممون مممن اإلسممالم إال المسمماء
ىظممم  ممممن ىقو مممة الكمممافر الصممملي ممممن وجممموا  ن ىقو مممة املرتمممد وقمممد اسمممتقرت السمممنة أب،ا قولمممه

صملي المذي لمميس ىممن القتما  ةمالا الكممافر ال اقتمم  وإن كمان ىماجز متعمددة منهما  ن املرتمد ي  
وهلممذا كممان  .قتمم  ىنممد  كدممر العلممماء كممأ  حنيفممة ومالمم  و محممدنممه ال ي  إمممن  همم  القتمما  ف هممو

ومنهما  ن املرتمد ال  ءمذه  اجلمهمور  ن املرتمد يقتم  كمما همو ممذه  مالم  والشمافعي و محمد
وإ ا  . إىل غمم   لمم  مممن الحكممام كمم    ي،تممه ةممالا الكممافر الصمملين يممر  وال ينمماك  وال ت

الممدين  ىظمم  مممن الكفممر أبصمم  الممدينء فممالردة ىممن شممرائعه  ىظمم  مممن  كانمم  الممردة ىممن  صمم 
 . (59)، خروو اهارو الصلي ىن شرائعه

  عيات املعاصرة للسلفية اجلهاديةاملرج. 3
 و السمملفية احلنبليممة يف كتمم  سمميد قطمم   شممك  كبمم ء  رلمما يصممع  التممماس وجممود ا ممن تيميممة

اكميمة والفكمر السملفي ىمرب فتمو  التتمارء  و ء الذي كمان المرا ط الو   م  فكمر احلةفا ن تيمي
 مممممد ىبممممد السممممالم فممممرو، الفريضممممة  فتممممو   همممم  ممممماردينء مل يظهممممر لو  مممممرة إال مممممع كتمممماب

يضما  فتمو   هم  مماردين. ولكمن ذا الفتمو  املمذكورةء والم  تعمرا  الذي استشمهد تم الةائبة،
خاصممة يف مرحلممة اجلهممماد  مممع الوقمم ء ومممع اختمممار العالقممة وتطورهممما مممع السمملفية التقليديممةء

الفةممما ء  اد النمممزو  السممملفي وحممموحاء وانقلممم  املممم  القطمممن هامشممما رئيسمممياء  ينمممما انقلممم  
 اهلامة التيمي متنا.  

                                                

 .6، منبر ال وحيد خالل اد، ص سسغ ئ رإلسسفبيضرمياد عبد الس   فرا، ( 59)
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املرجعيمممممات السممممملفية املسممممماحة الوسمممممع والكممممم  الكمممممرب ممممممن روافمممممد  فكمممممار السممممملفية  فمدلممممم 
ية اجلهاديممة املعاصممرينء اجلهاديممةء وتعممد السممعودية حاحممنة لكممرب ىممدد مممن مرجعيممات السمملف

أي  يف مقمدمته  املفم  الراحمم  الشميا  ممد  ممن إ مراهي  ،  الشميا يف فتممواا املشمهورة  تكفمم  
النظمممة العلمانيممة احلاكمممة يف العممامل العممر ء وتلميممذا الشمميا الراحمم  محممود  ممن ىقممال الشممعين 

و اء واجلهماد معهم  هجرية،   ر  من  يمد همدم طالبمان لتما يم   م 1422مم  1346، اهالدي
ىواقمم   حمممدا  سمممبتمربء كمممما كانمم  للشممميا املمممذكور فتممماو  مواجهممة  مممالف الشمممما ء و  يف

معروفة يف تكف  ىدد من الشاصيات مدم  الكاتم  السمعودي المدكتور تركمي احلممد وحسمن 
 . (60) ن فرحان املالكي واملة  ىبد إ الرويشد

د منهممما القاىمممديونء يف إطمممار ردا ىلمممر ىبمممد  اسمممتفار الظمممواهري ممممن  مسممماء العلمممماء الممم ويمممذك
سمم  الشمميا  محممد  مممد شمماكر وشممقيقه الشمميا  مممود شمماكرء حيممث االقممادر  ممن ىبممد العزيممزء 

 فممما الو   ممممردة احلكومممممات احلاكمممممة  ةمممم  الشممممريعةء و فمممما  كفممممر القضمممماء الوحممممعيء وكفممممر 
طممربيء الممذي شمماركه ويف تعليقاتممه ىلممر تفسمم  ال ءعمــدة التفســل القضمماة الوحممعي  يف كتا ممه

كمما كمان للشميا  محمد  ممد شماكر ء  (61)فيه  خوا الشيا  مود  مد شماكر احملقمق املعمروا
فتممو  مشممهورة يف جمموا  قتمم  املممدني  مممن الرجمما  والنسمماء اإل ليممز   نمماء مقاومممة املصممري  هلمم  

 .(62) يف منطقة القناة
                                                

، ا  للبإلسسبوح لليإلوسسدهلل دعبااد الاارحاا تااا عبااد العع ااع اللتااا، " ناااق النااب د فااي سااير  ااايجنا الع اا د"، ( 60)
1423 . 

دغاال ةياااة علايااة ج ننكرهااا للشاايجيا أحاااد مياااد ااااار خمياااود مياااد ااااار،  ج أن اااد  خحااد  فااي ( 61)
الجمام لل لكا لتادة اا في اثير ما ادحياان، اااا اانا  عناد خالادهاا دحااد خ الشايخ ميااد اااار ع او 

لعلاا  عبااد  سإلوأقللولإلسسككلل سالملللأ ناااد معراااة ا ااام  هيئااة اباااد العلااااد فااي اد،هاار، خال ااي لبااد  ت ااو 
الرا،،، ف د ااان الشايخ اااار أسارا النااق ل كتياره، خأااد فاي ا اتالاد أن اتاره فاو، اتار الجاوادا خالشايعة 

ثلللمإلا لل ر إلخالاع علااة خغياارهل مااا التاار،،  اكااا أن  راباا  فااي كلااك ا ااام الاادا ود مج اااد ال  ااامي، 
 ، ط داد الشعب تدخن لاد خ.فكبير

 . 26: 24، ص اصيرإلم يقل براة، داب  الهواهر ، ا( 62)
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لفقممميء منسمممس  اىمممة وممممن مرجعيمممات القاىمممدة كمممذل  الشمممياان السممملفيان  ممممد حاممممد ا
ن  فتيما  كفممر ممن يت،مماك  للقمموان  اذلمم نصمار السممنة يف مصمرء والشمميا  ممد خليمم  همراسء ال

 مم  يعتممرب امللهممم   ءالوحممعيةء وللشمميا اهلممراس ابهصممو  ارتبمماط و يمممق يماىممة اجلهمماد املصممرية
 ،اسممتفتاا يف  يتممه الو  لنشمموئهاء حسمم  كدمم  مممن  ىضممائهاء ويممذكر الظممواهري  نممه شاصمميا

تقريبمماء فأفتمماا  ممردة النظممام املصممريء ووجمموب خلعممه ملممن يقممدر  1974 طنطمما يف حممدود ىممام 
 اجتهمممادات يف حممموء كتممماابت ا مممن تيميمممةوقمممد  قمممرا اهلمممراس ىلمممر مممما وصممم  إليمممه ممممن  .ىليمممه،

 . (63)والشيا  مد  ن ىبد الوهاب
دين جمماء وممن مرجعيمات القاىمدة كمذل  الممدكتور ىبمد إ ىمزامء المذي كممان يقمو ا ، همذا الم

ابلسمممميفء وقممممام ابلسمممميفء ويبقممممر ابلسمممميفء ويضمممميع إ ا حمممما  السمممميفء وهممممذا الممممدين ديممممن 
 . (64) هيبة..دين رهبةء دين قوة دين صولةء والضعف فيه جر ة يست،ق صاحبها جهن ،

وممممن المسممماء املهممممة يف اإلطممممار السممملفي والوهممما  الممم  ثدمممم  رافمممدا فكمممراي للسممملفية اجلهاديممممة 
رم الفضممائيات لمما فيهمما الفضممائيات الدينيممةء  ي  ممد  لمم  الكاتمم  الممذالسممعودي ةصممر الفهمم
والشمميا ىلممر اهضمم  الممذي قيمم  إنممه تراجممع ىممن  ء،احلضممارة اإلسممالمية، كممما يممرفض مسمممر

 فكممارا  عممد سممجنه واسممتتا ته يف حمموار تلفزيممو  مشممهور مممع الشمميا ىممائض القممر  تراجممع فيممه 
لكمممممن الظمممممواهري يممممذكر   ممممم  ىمممممادوا ىمممممن و ب معممممه فيمممممه فممممماو الدوسمممممري وةصممممر الفهمممممدء و 

مراجعمممممما  ء  عممممممد  لمممممم ء وهنمممممماك قريبممممممون كدمممممم ون مممممممن فكممممممر القاىممممممدة يف اململكممممممة العر يممممممة 
 . (65)السعودية

                                                

 . 27ص  ،اصيرإلم يقالهواهر ، ال براة، ( 63)

 . 28ص  سسمصيرإلسسي يقخاذلك ، 17، ص ذتبي إلإلفليا نعبد خ ععا ، ( 64)

نااذار ماان ل الاادا ود سااعيد تااا ،عياار الاساالون حاليااا فااي الساالون السااعود ة، حيااث  ةاابا عليااد عااا  ( 65)
 في بع ر  العرم.  ، ت  اة لاو ت لنهيل ال اعد 2007
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يمممذكره  الظمممواهري كمممذل  الشممميا ىممممر ىبمممد المممرمحنء والشممميا   مممو يوسمممف املوريتممما ء  نو ممم
ونس خممالص وغمم ه  وىبممد إ الرشممود ونظممام الممدين شممامري مممن ابكسممتانء والشمميا  مممد يمم

  ن مل يذكرا خشية ىليه  من املالحقة. 
وقد صمارت هنماك  جيما   ليمة يف لسميس السملفية اجلهاديمةء وممن همذا اجليم  التما  يوسمف  

قائممدا الو  وهممو كاتمم  )امللقمم  ابلبتممار( منسممس تنظممي  القاىممدة يف جزيممرة العممرب و  العيمم ي
ء 2003 يممة للقاىممدة السممعودية يف مممايو سممنةليممف كدمم ة قبمم  مقتلممه يف  و  ىملمكدممرء لممه آ

وكمممان قريبممما ممممن  مممن الدن المممذي كمممان يدمممك ىليمممه كدممم اء وهمممو صممماح   و  كتممماب يف لييمممد 
 ممن الدن مممن سممرىة لليفممه لممهء وقممد  دي ىشممر مممن سممبتمربء وقممد تعجمم   سممامة حممدا  احلمما

همممادء وقمممد  هممد  همممذا الكتممماب للمممدكتور ىبمممد إ ىمممزام ووصمممفه أبنمممه ومممدد القمممرن يف ابب اجل
ء وفمارس ،  (66)صدر كتا ه املمذكور لقما  طويم  للمدكتور  ممد ىبماس ىمن جمرائ  االمريكمان

بــ  الدي دــدد الزمــاي وقــاهر  ةأســام )  ممو جنممد  ال دي( صمماح  كتمماب شمموي  الزهممرا 
 . (67)اةمريكاي

ةء وهمو ولنا هنا مالحظة وهي  قاء ىبد إ ىزام الذي نقلنما  عمض ،رائمه منظمرا رئيسما للقاىمد
نفصماال ما يعكس تبجي  القاىدة الشديد لهء وارتباطه الشمديد  قيادا ما قبم  وفاتمهء  ما يعمد ا

يبممممدو  نممممه لشممممهرته اجلهاديممممة ورمزيتممممه املعروفممممة مل يسممممع القمممموم  فعليمممما ىممممن اإلخمممموان املسمممملم .
لتوحمممي   لممم ء ولمممو  ممم  إخوانيممما مممما كمممان  نممماء الظمممواهريء وغممم ا ممممن قمممادة القاىمممدة ىليمممهء 

ممادا لكتاابتمه مرجعمما وملهمما هلم  يف كدمم  ممن الحيمانء رغمم  مما   م  ىممن  عمض املشمماك  واىت
                                                

، منشاود علا  موةا  ال اعادخن، حل للرإلسسكلب إلسسصلل   رإلسسدييلي داب  ناوكبا لذلك،  وسف العييار ، ( 66)
، لساا ج  حاوع اليارم الفاليبية اللد اد ، منشاود 1422سانة  2موة  لنهيل ال اعاد  فاي بع ار  العارم، ط

 عل  موة  ال اعدخن، موة  لنهيل ال اعد  في بع ر  العرم. 

منشااود علاا  موةاا  ال اعاادخن، موةاا  لنهاايل ال اعااد  فااي بع اار  العاارم، خهاااحبد مساالون حاليااا فااي ( 67)
 السلون السعود ة. 
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املاليمة يف إدارتمه لممموا  التربىمات المم  كانم  ل  للجهمماد الفةما ء وحممد    سمببها مشممكلة 
ا فيهما لت،كمي  ىبمد القمادر  من ىبمد العزيمز شميا    ىبمد المرمحن الكنمديء ارتضمي ينه و م   ال
العزيمممزء  اثر ىبمممد القمممادر  مممن ىبمممد  مممما للكنمممدي ومل  كمممما لعبمممد إ ىمممزامء  ممما و،خمممرء ف،ك

يف اجلمممامع  ممممن احلكممم  ورفضممما لت،كمممي  الشمممريعةء ولمممذل  وصمممفهالمممذي ر   يف  لممم  ثلصممما 
ب اليهودء و ن املرجعيمة لديمه للمر ي واهلمو  وليسم  للشمريعةء و  م   وىل ابلنفامل و نه يلتزم د 

جممممامعء وال يممممذكر و  مممما حذفتممممه  اىممممة اجلهمممماد مممممن طبعتهمممما للابجلهمممماد مممممن حكممممامه .. وهمممم
اي يف هممذا احلاد ممةء المم  رواهمما لممه الممدكتور فضمم ء ولكممن يعتممذر ىممن ىبممد الظممواهري لنفسممه ر 

له ومل نسممع منمهء فمما ىرفنماا إال العمامل المراب  لمه وجهمة نظمرء مل نسمأ، إ ىزام أبنه رلا كان 
 . (68)والعا د الزاهد التقي...،

لكن يظ  ل   املرجعيمات املعاصمرة ممن خمارو السمعودية  وحم  و كدمر لصميالء نمذكر ممنه  و 
العمـدة د إعـداد ن ىبمد العزيمز املصمري صماح  كتما   شك  رئميس كمال ممن ىبمد القمادر  م

  مد املقدسي  و ىصام  ن  مد الربقاوي الرد .  و   ءاجلامع للعلم الشري و ءالعدة
للقاىمدةء  ن المدكتور فضم   و ىبمد القمادر  من ىبمد العزيمز كمان  م   ويمذكر  ىضماء سما قون 

قبمممو  ممممن  سمممامة  مممن الدن   نممماء وجمممودا يف  فةانسمممتانء وكمممان يعتمممرب مفممما العمممرب الفةمممانء 
 شك  كب    ناء وجودا هناكء ويبدو  ن هذا العالقة قمد اسمتمرت  م  ىبمد القمادر  من ىبمد 

فقبمم  سممفر  ممن الدن إىل السممودانء استشممار . العزيممزء حمما وصممل  لالستشممارات الشاصممية
الممدكتور فضمم  يف  لمم   عممد التضممييق ىليممه مممن قبمم  حكومممة اململكممةء فنصمم،ه  عممدم اهممروو 

 . (69) من السعوديةء والبقاء يف  لدا وإصالن  وحاىهء كما  كي    الخ 

                                                

 . 191ص  ،اصيرإلم يقالهواهر ، ال براة، ( 68)

 . 2008أتر ت  13، جبيي إلسسدبيي إلسسكويب ر، يواد م   سااعيت سيد  ما الداب  ( 69)
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لمممذي وممممن  هممم  مرجعيمممات القاىمممدة الشممميا ىصمممام الربقممماوي الشمممه  أب   ممممد املقدسمممي وا
اشمممتهر أبنمممه  سمممتا     مصمممع  الزرقممماويء املرشمممد الروحمممي لكدممم  ممممن القاىمممدي  يف الردن 

حيممث  ممد   هممور امسممه  عممد  ممدء التفجمم ات يف اململكممة العر يممة السممعودية  والعممرامل والسممعوديةء
 يف معسمممكرات هممم ات والفممماروملء ودىممما يف منتصمممف التسمممعينياتء كمممما كانممم  تمممدرس كتبمممه

مصممع  الزرقمماوي وهممو يعتممرب مممن  كدممر منظممري القاىممدة  تلميممذا  ابمممم  كركممما يممذ مممم   لتدريسممها
إنتاجممما وخطمممورة ىلمممر املسمممتو  الكممممي والكيفممميء ول  مراجعاتمممه الممم   مممد   ىنهممما  عمممض 
اجلهممات اإلىالميممةء ويف انتقممادا ىلممر الزرقمماوي وىملياتممه يف العممراملء مراجعممات جزئيممة هممدفها 

ات مــع اــرات فــوق  مم  إن كتا ممههلممذا املمارسمماتء   كدممر منهمما نقمدا خدممة ىمليممات القاىممدة
الممذي و ممق فيممه  عممض  فظاتممه ىلممر  ارسممات  عممض ا،اهممدينء ل  كنصممائ  مممن  ءاجلهــاد

ابب احلر  ىلر العم  وسمريته وحنكمة  صم،ا هء وىمدم تسمرىه .. همي نصمائ  ولميس نقمدا 
  نيواي شأن مراجعات ىبد القادر  ن ىبد العزيز. 

ي واحمممدا إن مل يكمممن   مممر  رممممو  السممملفية اجلهاديمممةء الممم  تضممم  قائممممة  ممم  املقدسممم ءممممن هنممما
الممذي تةلمم  ىلممر كتاابتممه مسممة السممجالية ء (70)مرجعيا مما  مسمماء  خممر  كممأ  قتممادة الفلسممطي 

الفكريممممةء مممممع اجلماىممممات  والفكممممار الخممممر ء كممممما تضمممم  قائمممممة املنظممممرين  مسمممماء     صمممم  
ء و   (72)تممادة الفلسممطي ء و    نممس الشمماميالممذي يقمماب مممن توجممه    قء (71)الطرسوسممي

                                                

ميني ااان  عايب تاادددن، خهاو اآلن مع  ات فاي لنادن علا   لتياة هو عار مياود عثاان أتو عار، فلس( 70)
ةاانون اسدهااام، بااامعي، تكاالود وق ف ااد خلشاار   مااا اللامعاة ادددنيااة، لاال  كاات الاابساا ير، مااا المب ااة 

وسمللل ذسإل، سسدهللل دإلوسالجبهللل دالت يااار ، م اااعخا خلاااد أدتعاااة ماااا ادخجد خالبناااا ، ماااا أاااا ر مؤلتالاااد ا اااام 
 سسم هل  ، خااان  شار  علا  مللاة ردإلالالإلةلباإلتبل  إلسسبوح ليإلسل  دلور ، خسما    ننرإلسوج، خ؟سسده د

هااد ا  يااات ون الل اااد خالالائن، خهناااك موةاا  الك رخنااي م علااا تشااالل اد ااة ال ااي ااناا  لفاادد فااي لنااد
 اساد. 

ت هااو مفاامت  عبااد الااانعل أتااو حلياااة، سااود ، مااا المب ااة الت ياار ،  عاايب اآلن فااي لناادن تعااد أن ان  اا( 71)
  لي ا ما ادددن عبر الياا. خلد الكثير ما الاؤلتا  الا عل ة تاساات الل اد.
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وهممنالء يعممدون مممن السمما ق  يف اجلهمماد الفةمما  والشمميا  مممد الفممزاري  (73)مصمع  السمموري
املةممر  ومصممطفر دوركممدا   ممم  اجلماىممة السمملفية للممدىوة والقتمما ء المم   ولمم  فيممما  عممد إىل 

 حمد قمادة اجلماىمة اإلسمالمية املقاتلمة و   املنمذر السماىدي  تنظي  القاىدة يف املةمرب العمر ء
 يف ليبيا وغ ه . 

 
 فاهي  املنسسة للسلفية اجلهاديةا  املرا عاا 

ثدم  االسمس الفكريممة للسملفية اجلهاديمة املعاصممرةء كمما  ممدد مممم  المم  سمنعرب هلماممم  إن املفماهي 
ربة  لممم  نسممق ىالقا ممما سممواء ممممع احلكومممات الممم  تكفممر تممماء وتكفرهمما وتوجممم  قتاهلمماء معتممم

جزءا ممن اإل مانء كمما  ن دايرهما ممن داير اإلسمالم  ولم   فعم   كميمه  لةم  الشمريعة إىل 
داير كفممرء و لمم  وفممق ممما تلمم  ىليممه  د يممات السمملفية اجلهاديممة مممن االكتفمماء النظممريء الممذي 
 يرفض التعاطي  و القبمو  أبي تشمريع غم  التشمريع اإلهلميء سمواء كمان قمانوة وطنيما  و إقليميما
 و دوليمماء كممما ينكممد منظممرو السمملفية اجلهاديممة ىلممر مقمموالت مممن قبيمم  صممرا  احلضممارات و نممه 
حقيقممة وواقممعء فضممال ىممن كونممه سممنة رابنيممة هممي سممنة التممدافع  مم   همم  اإل ممان و همم  الكفممرء 
و ن اجلهممماد مممماب إىل يممموم القياممممة و نمممه القممممانون الوحيمممد للتعامممم  ممممع غممم  املسممملم ء حمممما 

ذا املبماد  والسمس العالممات املميمزة للنظمام املعمريف للسملفية اجلهاديمة المذي يسلمواء وثد  ه
  السملفية التقليديممة والقطبيمةء ويقطممع كليمة مممع غم ا مممن يثمايز ثممايزا كليما ىممن رافديمه الساسمم

                                                                                                                            

، تاال رم ماا سالا أتاو غر اب فاي العارا،، 2005هو عار  وسف باعاة، ة ات فاي غااد  أمر كياة عاا  ( 72)
بااامعي م اعخا خلد ااد    ااة أطتاااع، مااا المب ااة خهااو أ نااد مشااادا د فااي عاليااة لا اباااة سالا أتااو غر ااب. 

 وع الللنة الشرعية في ال نهيل.ئ، خمسير ، اان ما مؤسسي لنهيل ال وحيد خالل اد في العرا،الت 

ل، سااود  ادهاات، خ يااات اللنسااية هااو مفاامت  عبااد ال ااادد ساا  ماار ل، خ عاار  تـااـ عااار عبااد اليكااي( 73)
عاا   فااي ساابانية. اااان مااا المليعااة الا اللااة "اس ااوان الاساالايا" فااي سااود ا، خاااان  عااات فااي خ،اد  اساس

 . كية هو رن خج  عر  في أ  السلون ادمحكومة طالبان. أل ي ال با عليد في تااس ا
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ة احلركات اإلسمالمية الخمر ء  مدءا ممن اإلخموان املسملم  حما مراجعمات اجلماىمة اإلسمالمي
 ا من احلركات. يف مصرء  و غ ل

ولع  هذا التمايز هو ما يفسر التمايز يف املمارسمة كمذل   م  السملفية اجلهاديمة و م  همنالءء 
فبينمممما كانممم  نشمممأة اإلخممموان انطلقممم  ممممن مشمممك  سياسمممي ابلسممماسء همممو غيممماب الدولمممة 
اإلسمممالمية  عممممد سممممقوط دولممممة اهالفممممةء وانطلقممم  السمممملفية التقليديممممة مممممن  سممممحتلة العقيممممدة يف 

ة املعتزلمممة يف موجتهممما الوىلء ىنمممد  محمممد  مممن حنبممم ء  و يف مواجهمممة الفالسمممفة والفمممرمل مواجهممم
الخممر  يف موجتهمما الدانيممةء  و يف مواجهممة الصمموفية يف موجتهمما الوها يممةء والممدىوة إىل إحيمماء 

 . (74) االىتقاد السلفي وىلومه وخاصة فيما  ص احلديث النبوي
كانمم   كدممر   همااديممة وثمايزت  ارسمما اء ولكنممن كمم  همذا اإلشممكاالت خرجم  السمملفية اجله

جممد سمميد قطمم  سممبيله للقمماء مزجمما إلشممكاالت احلاكميممة والعقيممدة يف نفممس اآلنء منممذ  ن و 
ىلمممر يمممد ىبمممد السمممالم فمممرو يف الفريضمممة الةائبمممةء ة تتممماىل  عمممد  لممم  ممممن جهمممود  ا مممن تيميمممة

الفكريممة للقاىممدة الصمم،وي  يف اهلمميج  و السممروي  يف اهلمميج. لممذا جمماءت  غلمم  السممس 
ما جة    املفردات السلفية والعقدية مع املفمردات السياسمية واحلاكميمة الم   سمس هلما ىقمداي 

 ولكن  صيةة فكرية سيد قط  يف كتبه املتأخرة. وسنعرب هلا فيما يليا 
 توحيد احلاكمية  . 1
ممممممايزا يف   مفهممممموم التوحيمممممد كمفهممممموم مركمممممزي يف النظمممممام السممممملفي  عممممممومء ولكنمممممه أي  متأي

 خطممماب السممملفية اجلهاديمممة ىمممن سممموااء متماهيممما ممممع مفهممموم احلاكميمممة القطمممن  شمممك   عيمممدء
قطماب السمملفية التقليديمةء حيمث مل أيت نمص ىليممه ومنكمدا صم،ته ىكمس ممما ر   ىمدد ممن  

                                                

تبلل  إلسسميلل  رإل، "الساالتية خمنمااا الترةااة النابيااة"هاااني نساايره،  :داباا  لتفااي  أاثاار حااوع كلااك فااي( 74)
 . 2008فبرا ر ، 14العدد ، سسشهب 
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لممر سياسممميا يف رفمممض  عمماد متعمممددةء فهمممو يتج يف كتمم  االىتقممماد القد ممة. وملفهممموم احلاكميمممة 
إء وتكفممم  احلممماكم  والقممموان  الوحمممعيةء  ينمممما يتجلمممر اجتماىيممما يف  نمممز احلكممم   ةممم  مممما  

ا  ء واجتماىيمم،اجلاهليممة، اجلديممدة التصممور احلمماكمي للمجتمممع الممذي صممارت تسممكنه ممما يسممميه
 . ،الوالء والرباء،كما يتفاى  وطنيا ودوليا وفق مفردات ىقيدة 

تلتممزم السمملفية اجلهاديممة نفممس التقسممي  النظممري للسمملفية الوها يممة والتيميممة التقليديممةء للتوحيممد و 
الشمممق النظمممري وهمممي  ءتوحيمممد المسممماء والصمممفاتء و توحيمممد الر و يمممةء و توحيمممد اإللوهيمممةا وهمممي

سممي  خمما  ابملدرسممة السمملفية وهممو تقء ابهصممو  الممذي تشمماك فيممه  يممع املممدارس السمملفية
يممممة يف سمممميامل ردا العقلممممي والنقلممممي ىلممممر مممممدارس الديولوجيمممما اإلسممممالميةء منممممذ ىهممممد ا ممممن تيم

ومقماالت اإلسممالمي  مممن الفمرمل املاتلفممةء وتركممز ىليمه الممدىوات السمملفية املعاصمرة منممذ الدممورة 
الوها يمممة يف القمممرن التاسمممع ىشمممرء حممما اآلنء كمعمممامل إ مممان الفرقمممة الناجيمممةء  هممم  احلمممديث  و 

فمممون اصمممطالحيا. وهمممو مممما ال تركمممز ىليمممه احلركمممات والمممدىوات  هممم  السمممنة واجلماىمممة كمممما يعر 
اإلسممممالمية الخممممر ء  ات امليمممم  الشممممعري  و املاتريممممديء دون  ن ترفضممممه  و تتوقممممف حممممداء 
حيث تدىو للاكيز ىلر ،اثر اإل ان واالىتقمادء يف الخمالمل واملعمامالت  كدمر  ما تركمز ىلمر 

رمل اإلسممالمية التار يممةء ولعمم   ممماوالت تممدريس ىلمم  العقيممدة  و  صممو  الممدين ومقمماالت الفمم
 ءهـــ ا الـــدي  وسممميد قطممم  يف كتا ممه ءاملصـــطل ات اةربعـــة    الىلممر املمممودودي يف كتا مممه

و عممض  جممزاء الظممال ء تعتممرب  و   اولممة خممارو اإلطممار السمملفي السممتلهام هممذا املصممطل،ات 
  . ودمج مفهوم احلاكميةء وهو ما رساته السلفية اجلهادية وفصلته  عد  ل

ة التوحيممممد املتممممماهي مممممع احلاكميممممة القطبيممممة يف يمممميتجلممممر تركيممممز السمممملفية اجلهاديممممة ىلممممر مركز 
  ممو  مممد املقدسممي يف تعريممف مفهمموم التوحيممد ،هممذا التيممار جيعمم  ىلممر ر س  فيقممو . خطاتمما

 ولوايتمه دىموة النماس إىل التوحيمد  المذي همو حمق إ ىلمر العبيمدء و من نسمعر جاهممدين إىل 
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هممذا التوحيممد للنمماس إلخممراجه  مممن ىبممادة العبمماد إىل ىبممادة إ وحممداء ونركممز تقريمم  وشممرن 
تممممذا ا،مممما  ىلممممر نممممواقض التوحيممممد املعاصممممرة مدمممم   ن يصممممرا التشممممريع لةمممم  إ ىممممز وجمممم ء 
والت،ممممماك  إ  القممممموان  الوحمممممعية وتعطيممممم  حكممممم  إء وهمممممذا مممممما يطلمممممق ىليمممممه ابحلاكميمممممة يف 

  .(75)اسي من التوحيد،مصطل،ات العصرء واحلاكمية جزء  س
يقمو  ىبمد القمادر  من ىبمد العزيمز يف مقدممة  إ  وتر ط السلفية اجلهادية  م  التوحيمد واجلهمادء 

واجلهماد إ ما ش مرغَ  لنشممر دىموة التوحيمد ولنصمر ا ومحايتهماء  مل يقم  رسممو  إ ، االعمـدةكتا مه 
ممممر ت   ن  قاتممم  النمممماس حممما يشممممهدوا  ن ال»صممملر إ ىليممممه وسمممل ا  إلمممه إال إ و ن  مممممدا   مغ

  عغد مم   ابلسمميف  مم  يممدي السمماىة حمما » ء وقمما  صمملر إ ىليممه وسممل ا (76)«رسممو  إ...
ويممذكر  .(78)،. فالتوحيممد غايمة واجلهمماد مممن وسمائ   قيقهمما(77)«يعبمد إ وحممدا ال شمري  لممه

ةت هممم   رابب ،فنمممواب الربملممماىبممد القمممادر  مممن ىبمممد العزيمممز ىالقمممة التوحيمممد ابحلاكميمممة  قولمممها 
ممممم   كمممر  نمممه مل ينشمممرممممم  ولعبمممد القمممادر  مممن ىبمممد العزيمممز كتممماب. (79)ينممما ىون إ حمممق التشمممريع،

الكمممالم يف ،ا كمممما يمممذكر  وموحممموىه،ء  قيمممق التوحيمممد  ت،كمممي  شمممريعة رب العمممامل ،ا  عنممموان
 حكممم  احلكمممام و ىممموا   وحكممم  دايرهممم  و لممم  يف المممبالد احملكوممممة  ةممم  مممما نز  إ ابلقممموان 
الوحعيةء وقمد وردت همذا املوحموىات كلهما ممم ولمو  صمورة مموجزة ممم يف كتما  همذا )اجلاممممع يف 

 .(80)، طلمم  العلمم  الشممريممف(

                                                

 www.alasr.ws ،5/7/2005اسلك رخنية،  سس صبأتو مياد الا دسي، هييتة ( 75)

 .اليد ث م تا عليد عا اتا عار( 76)

 .دخاه أحاد خأتو داخد عا اتا عار( 77)

 .8ص ، اصيرإلم يقعبد ال ادد تا عبد العع ع، العاد  في طلب العد ، ( 78)

 . 476ص  ،اصيرإلم يق عبد ال ادد تا عبد العع ع، اللام  في طلب العلل الشر ف،( 79)

 .6ص  ،اصيرإلم يق، العع ع، اللام  للعلل الشر ف: الاللد ادخع عبد ال ادد تا عبد( 80)
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يف  يمممدمج الشممميا ىممممر ىبمممد المممرمحن  ممم  احلاكميمممة والتوحيمممدء يف مرافعتمممه ءنفسمممه ويف اال،ممماا
اداتء  قولممها ،فاحلاكميممة قضممية اجلهمماد  مممام  كمممة  مممن الدولممة يف مصممرء  عممد اغتيمما  السمم

تعمم   نممه سممب،انه هممو املالممم  اآلمممر املشممر  الممذي ال جيمممو  لحممد غمم ا  ن  كمم   و أيممممر  و 
يشر ء ف،ق التشريع غ   نون لحد ممن اهلمقء غم   نمون هليحتمة ممن اهليحتمات وال حلمزب ممن 

همممو إ ... همممو الحمممزاب وال لربملمممان وال ،ممممو  الممممة وال ،ممممو  البشمممريةء فمصمممدر احلكممم  
الممذي  لكممه وحممداء والنمماس إ مما يزاولممون تطبيممق ممما شممرىه إ  سمملطانهء  ممما ممما مل يشممرىه إ 

ء وكممم  مممما هلمم  همممو مزاولمممة لنممماس لممميس هلمم  حمممق التشمممريع ا تممداءفممال سممملطان لمممه وال شممرىيةء فا
د  مممه نمممصء التطبيمممق املباشمممر ملممما شمممرىه إ  و االسمممتنباط والقيممماس ىلمممر  حكمممام إ فيمممما مل يمممر 

فالت،ليم  والت،مرا ابهلمو  و ممدون حما ط شمرىي همو منا ىممة يف احلاكميمةء ومشماركة يف توجيممه 
 .(81)العبودية لة  إ،

 مم  توحيممد اللوهيممة وتوحيممد احلاكميممةء  مم  يعتممرب الخمم  جممزءاا مممن الو ء  املقدسممي ويممدمج
شمم  لنممه إ ا كممان توحيممد اإللوهيممة دون  مممن لتوحيممد احلاكميممة فهممو ابلنسممبةحيمث يقممو  ،

 ء و توحيممد الطلمم  ءتوحيممد اإلرادة والقصممد  و ءتوحيممد اإللوهيممة هممو توحيممد إ أبفعمما  العبمماد
يف ء و فممممإن توحيممممد احلاكميممممة مممممن  لمممم ء إ  هممممو توحيممممد إ يف الطاىممممة ء  و توحيممممد العبممممادة

 (82)ا،وحد ،ريد الطاىة يف احلك  والقضاء له  و ءالتشريع
ميدممامل اجلماىممة السمملفية للممدىوة والقتمما  المم   ولمم  يف فربايممر العممام ينكممد  نفسممهء ويف اال،مماا
ء ىلممممر هممممذا العالقممممة  مممم  احلاكميممممة ،تنظممممي  القاىممممدة يف املةممممرب العممممر ،إىل اسمممم   2007

،قتممما  املرتمممدين مقمممدعم ىلمممر قتممما  غممم ه  ممممن  ن  يف البنمممد اهمممامس ىشمممروالتوحيمممدء فيمممذكر 

                                                

 .(داد اجع فا )ال اهر :  تلمرإلحق:إلابسف رإلف إلقض رإلسسده د، عار عبد الرحاا( 81)

  www.tawhid.ws ا  بإلسسبوح يإلوسسده دأتو مياد الا دسي، "التر، تيا لوحيد الياااية خاجلوهية"، ( 82)
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ة الكمافر الصمملي يف الممدعنيا واآلخممرة فممال ت عقممد هلمم  الكفعمار الصمملي  وىقممو ته   شممدع مممن ىقو مم
ممميف.، واملرتمممدون   معممة وال  ممممان وال ىهمممد وال صمممل  وال هدنمممة وال ي قبمم  ممممنه  إالع التعو مممة  والسع

و ممد يف اجلممزء الخمم  . (83)كمم   نظمممة احلكمم  اإلسممالمية المم  تممرفض  كممي  الشممريعةهمم   هنمما 
 ن اث  املقاصمممد  عمممد رحممماء إ  ءىوة والقتممما ،ممممن امليدممماملا ،مقاصمممد اجلماىمممة السممملفية للمممد

وال يت،قعممق هممذا املقصممد ء ويممذكر امليدممامل  نممه، إكممراا النمماس ىلممر الممدين سممب،انه وتعمماىلء هممو
ء العظممممي  إالع  ممممدىوة النعمممماس إىل  قيممممق التعوحيممممد أبنواىممممه الدعال ممممة وهمممميا توحيممممد إ يف ر و يعتممممه

 .(84) يف  لوهيته.،توحيد إء و توحيد إ يف  مسائه وصفاتهو 
ويصمممف تنظمممي  قاىمممدة اجلهممماد يف  مممالد الرافمممدين المممذي  سسمممه الزرقممماوي موقفمممه املبمممدئي ممممن 

فمدىوتنا  ن تكممون كلممة إ همي العليما و ن  كمم  شمر  إ تعماىل مشممارمل ،احلاكميمة،  قولمها ،
 .(85)،د و ن نزي  الكفر  ين ما كان وأبي صورة ث   الرب ومةارتاء
ار السمممنة،ء يف العمممرامل  يضمممااء فيبممم  موقفمممه ممممن ،احلاكميمممة،ء الممم  نشمممرها يف  مممما ،جمممية  نصممم

ء مممن خممال  توحممي،ه لعقيدتممه ومنهجممه الممذي أنصــار الســقةا،لممة المم  يصممدرها ابسمم  ولممة 
 ن ال مشمرع  لمق كلممة )ال إلمه إال إ(   وممن لموا مالشرىيةء ابلشمرن التما ا ، هصدر ىن هيحتت

ا   )يوسمممفء إال إ تعممماىل. قممما  سمممب، ء (40انها ﴿إنغ احل كممم   إال  أغ  ََممممَر  ال  تَمع ب مممد وا إغال  إغاي 
ىلمر  م تعماىل مممونرب  وخنلع ونكفر  كم  مشمر  سموااء فمإن ممن اختمذ حكمماا  و مشمرىاا غم  إ 

ويضميف . ،فقمد اختمذ غم  إ رابء وا تةمر غم  اإلسمالم دينما ممسب،انه  ممتشريع مناقض لشرىه 
ونعتقممممد  ن الد قراطيممممة دىمممموة كفريممممة تعممممم  ىلممممر لليممممه ، نمممما ىممممن موقفممممه مممممن الد قراطيممممةمبي

                                                

، العادد تبل  إلسسميل  رإلسسشلهب د  فاي ميثاا، اللااعاة السالتية للادعو  خال  ااع، داب  هااني نسايره، ةارا( 83)
 . 2007، ما  و سنة 5

 . سسمصيرإلسسي يق( 84)

، ماااا منشاااودا  مللاااس ااااودي الالاهاااد ا فاااي العااارا،، العااادد ادخع،اااا ر قللله اإلسسد للل دإلمللاااة( 85)
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املالمموملء واختمما ا راب وال ىالقممة هلمما ابلشممور  اإلسممالمية ال مممن حيممث املعممكء وال مممن حيممث 
املبكء وال نقو   قو  ممن  سمنها يف نظمر املسملم  ابلتمأويالت الفاسمدة ممن  صم،اب دىموة 

ي  النممماخبون   ممم   عملهممم  يوكلمممون النمممواب يف  ارسمممة السممميادة الشمممركية ) وإ ا ىلممم ء املصممماو
 .(86)التشريع من دون إ( نيا ة ىنه  فإ   يكفرون،

،توحيد احلاكميمة مما همو دليلمها مقدممة يف صمياغة العلموما ىلم   قتادة    ىنوان ويكت    و
ة املمممذكورة ىلمممر  ال مممة أبن ىلممم  التوحيمممد كمممما صممماغه السممملف ىلمممر الطريقممم ءالتوحيمممد  و جممما،

وإنعممه ملممن الضممروري كضممرورة اسممتنباط توحيممد  قسممام لاجممة لقسمم  را ممع هممو توحيممد احلاكميةء،
المسمممماء والصممممفات مممممن توحيممممد الر و يعممممة وإفرادهمممما ابلممممذكر   ن نفممممرد توحيممممد احلكمممم  والقضمممماء 

تشممريع والتشممريع ابلممذكرء ملعمما صممار مممن معممارك كممرب  حممو  حممقع إ ىلممر ىبيممدا يف احلكمم  وال
يستد  يف  لم   مبعض  قموا  السملف ممن قبيم  قمو   ممد  من و  .(87) وإنكار  ه  العصر له

ا )ابب مممن  طمما  العلممماء والمممراء يف  ممرا ممما  حمم ع إ  و التوحيــديف كتمماب  ىبممد الوهمماب
ممذه   رابابا مممن دون إ(  فلممما ا يكممون هممذا التوحيممد  دىممة  وهمم    ليمم  ممما حممرعم إ فقممد اختع

، وهمممو يف همممذا يمممرد ىلمممر ىممة همممي االجتهممماد ممممن نفممس الةمممر  المممذي اجتهمممد فيمممه السمملف البد
السممممملفية التقليديمممممة الممممم  ال تمممممر  شمممممرىية ملفهممممموم احلاكميمممممة القطمممممنء فهمممممو يدومممممه يف فهمهممممما 

 . االتوحيدي مستدال أبدلة لشيوخها مد  ا ن ىبد الوهاب والشنقيطي وغ ل
ن إ، مركزيمة احلاكميمة يف تصمور المدين ككم   قولمها  ما ىبد القادر  ن ىبد العزيمز فينكمد ىلمر

 مممما متعلقممممة إمسمممائ  التشممممريع واحلكمممم  والت،مممماك  ليسممم  مممممن مسممممائ  الحكممممام الفرىيمممة  مممم  
                                                

، مرااع الشاا يد عباد خ عااعا  افهلوسإلسسك تم لرإلفلل إلفكلبإلسسشله يإلا لليإل إلالبسستاو عبياد  ادنفاااد ، أ( 86)
، داد البشاير، ا ليإل :إلسس ل لي إلوأثب ل إلفل إلي ل اإلسسد لانهار: عاعا ،  مي، تيشاخد، تااس ان، خللاع اد ااسع

 عاان. 

، قل  ررإلسس للوسإلالل إلسسبوح ليإلنموذجل إل وح يإلسسك تم رإلا إل لوإلدس لل :إلاليالرإلفل أتو ة اد  التلسميني، ( 87)
 عل  موة  منبر ال وحيد خالل اد. منشود
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 صممل  التوحيممد وداخلممة يف  صمم  اإل ممانء وىلممر هممذا فممإن اهممالا  مم  فعلهمما وتركهمما لمميس 
و ممم  اإلسمممالم ء والكفمممممر  مممم  اإليمممممممان ومممرد خمممالا  ممم  احلمممال  واحلمممرام وإ ممما همممو خمممالا

و ممم   ن يكمممون )ال إلمممه إال إ(  و  ن تكمممون هنممماك ،هلمممة  كءو ممم  التوحيمممد والشمممر ء واجلاهليمممة
 .(88)، خر  للالق مع إ

كمما  لمورا كمم  ممن املممودودي   مممم كممما يقمو  المدكتور  محممد الريسمو   ممم ورغم   ن مفهموم احلاكميممة
انمه تتبمع ،ايت احلاكميمةء  ي تلم  الم  جماءت يقوم ىلر مةالطة كب ةء منكدا  ءوسيد قط 

ولممميس لكممممه  ساسممما لكممم  إ للكمممونء  ممما تتعلمممق  فوجمممد  ءىلمممر صممميةة ،إن احلكممم  إال أ،
 ( 89)وكله للبشر.لدو  واحملاك .. وهو احلك  الذي  لل،كومات وا

 ال يسممممتبطن كمممم  خصمممائص اللوهيممممة ومعمممما  العبوديممممة  لنكمممما نممممر   ن مفهمممموم احلاكميمممة 
ضممو  التشممريعي والقممانو  ال يكفممي ممما مل يكممن خضمموىا مصمم،واب  ةايممة احملبممة وغايممة الرحمما اه

واإلستسممالمء ي ان  قيممق احلاكميممة القانونيممة والتشممريعيةءىلر املسممتو  السياسممي واملنسسممي 
وتسمملي   ا  ال ىممن وممرد خضممو  وطاىممة  اال قممق العبوديممة التامممة ممما مل يكممن ة عمما مممن رحمم

  . قهرية
املاتلفمةء يرتكمز ىلمر مبمد   وم احلاكمية كما تطرحه السملفية اجلهاديمة واملمدارس القطبيمةفمفه 

النمماس سياسميا  ت،كمميمه  للشمريعةء ال إىل اختيممار إ مما  ممنه ء وهممو يركمز ىلممر احلمماك   إكمراا
واإلمممام  تطبيقمممه الفمموقي للشمممريعة دون  ن ينظممر لتطبيمممق النممماس والعمموام لمممهء كممما نمممراا مفهومممما 

 يلتفممم  إىل  ممممرين يف غايمممة اهطمممورة والليمممة ولممما  شمممرية مطبمممق الشمممريعةء  اي كمممان مصمممتا ال
احلمماك ء جمموا  اهطممأ واهممروو ىليممهء وجمموا  اسممتةال  لرمزيتهمما ممما  قممق كممما كممان متجسممدا 

                                                

  .، الاللد الثانيسسد ا إلف إلطلةإلسس ل إلسسشبي عبد ال ادد تا عبد العع ع، ( 88)

، ممبعااة ا شللورسإلإلأسللوسنإلاغبي للرفااوع ؟"، ة اسساا مية الاارتيااة : هااعود أ  أأحاااد الر سااوني،"اليرا( 89)
 . 52،ص 2004د البي اد، المبعة ادخل ، النلا  اللد د ،الدا
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 مممن  ر يمما يف كدمم  مممن  نظمممة اهالفممة المم  ىرفهمما التمماريا اإلسممالمي  طولممهء وكممذل  موقفممه
هيمممة والفكريمممة اإلسمممالمية فضمممال ىمممن دىمممو  اكتفائمممه النظمممري ورفضمممه لي تنمممو  املمممدارس الفق

إمكانيمممة للتطممموير التشمممريعي اإلنسممما  يممموار التشمممريع المممراب  المممذي ال شممم   تمممر وممممال  ركممما 
 للبشر واال لل،ركة فيه. 

 ار الكفردار اإلسالم ود. 2
ر اإلسممالم ودار الكفممر( يتجمماو  السمملفيون اجلهمماديون التصممور السممائد والتقليممدي ملفهممومي )دا

أبن الوىل همي مممن  هلهمما مسمملمونء و ن الدانيمة هممي مممن يكممون  هلهما كممافرينء منكممدين ىلممر 
 ليممة الةلبممة لحكممام اإلسممالمء فممال اىتبممار لألهمم  ولممدينه  يف هممذا املسممألةء وينكممد كمم  مممن 

إلسممالم ىبممد القممادر  ممن ىبممد العزيممز وكممذل    ممو  مممد املقدسممي و  ممو جنممد  ال دي  ن دار ا
 كممن  ن تت،ممو  إىل دار كفممر ممما غلبمم  فيهمما كلمممة الكفممر وحكممم  شممرائعهء وهممو ممما  دمم  

احلكوممات الوطنيمة وا،تمعمات املسملمة املعاصمرةء لجمة   ما  ولم   املربر اليديولوجي حلرب
 من دار إسالم إىل دار كفر. 

ر إسممالم ودار كفممر هممو  مممر ينكممد ىبممد القممادر  ممن ىبممد العزيممز ا تممداء  ن تقسممي  الممداير إىل دا
منمماط احلكمم  ىلممر الممدارا نممو  الحكممام اث مم  ابلنصممو  ومل  د ممه الفقهمماءء وهممو يممر   ن ، 

يقمممممو    مممممو جنمممممد  فمممممارس ،  شممممموي  الزهمممممرا ء و . (90)، املعمممممربة ىمممممن  صممممم،اب الةلبمممممة فيهممممما
عمة  همي كم ب  لمد   و  قاملسمجون حاليما يف السمجون السمعوديةء يف همذا السمياملا، دار اإلسمالم 

تعلوهمما  حكممام  اإلسممالم والةلبممة  والقمموة والكلمممة  فيهمما للمسمملم  وإن كممان  كدممر سممكان هممذا 

                                                

 . 642، الاللد الثاني، اللعد الثاني، ص سسد ا إلف إلطلةإلسس ل إلسسشبي عبد ال ادد تا عبد العع ع، ( 90)
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الممدار مممن الكممافرين. ودار الكفممرا هممي كمم ب  لممد   و  قعممة  تعلوهمما  حكممام  الكفممر والةلبممة  والقمموة 
 . (91)، والكلمة  فيها للكافرين وإن كان  كدر سكان هذا الدار من املسلم 

ر، ال دخم  لداينمة  كدريمة السمكان يف احلكم  ىلمر المدا، القادر  ن ىبمد العزيمز  نمهوينكد ىبد 
فاملنمممماط . (92)،وال دخممم  لظهمممور شمممعائر اإلسمممالم  و الكفمممر يف احلكممم  ىلمممر المممداروكمممذل ، 

الوحيممد يف احلكمم  ىلممر الممدار هممو غلبممة  حكممام اإلسممالمء وممما مل تةلمم  هممذا الحكممامء وإن  
ر  غلبيممممة مطلقممممةء تكممممون الممممدار دار كفممممر ىنممممد السمممملفية نسممممبة املسمممملم  تممممذا الممممدا  كانمممم

 اجلهادية. 
 اجلهاد طريق التوحيد. 3

يت،ممد اجلهمماد مممع التوحيممد يف فكممر السمملفية اجلهاديممة والقاىممدةء فإ مما شممر  اجلهمماد مممن  جمم  
التوحيمممدء وكدممم ا مممما يمممذكر القاىمممديون والسممملفيون اجلهممماديونء وهممم  غالبممما ممممن  وي اهمممربات 

هماد الفةما  وممع دولمة طالبمانء كلممة ىبمد إ ىمزام،  ن ممن  هم  إىل اجلهماد السا قة يف اجل
ىممماد  ةممم  القلممم  المممذي  هممم   مممه، و تلمممف السممملفيون اجلهممماديون واجلهممماديون ىمممن املمممدارس 
السمملفية التقليديممة يف إحلمماحه  ىلممر ىممدم جمموا  إ ن احلمماك  ممما وجمم  اجلهممادء و نممه فممرب 

بمد القمادر  من ىبمد العزيمز  ن  دايتمه شمرى  ممع نمن إ ى  ىلمر كم   ىيمان الممةء ويمذكر ى
موسمممر ىليمممه السمممالم و ن  ايتمممه تكمممون ممممع قتممما  املسممملم  ،خمممر الزممممان ممممع نمممن إ ىيسمممر 

 . (93) للدجا  ومن معه من اليهود

                                                

 8، موة  ال اعدخن، ص مليلرإلسس لق إلإلسسيوس رإلف إلسالملسفادق آع او ت العهراني، ( 91)

 خما تعدها.  643، الافدد الساتا، ص ةإلسس ل إلسسشبي سسد ا إلف إلطلعبد ال ادد تا عبد العع ع، ( 92)

 . 892ص سسمصيرإلسسي يقإلنفي اإل( 93)
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موحممممو  اجلهممممماد مممممن  كدممممر املوحممموىات تعرحمممماا ، ويضممميف ىبمممد القممممادر  مممن ىبمممد العزيممممز  ن
لمممة املسمملم  المم  يممراد  يممةاننمما هممذا نظممراا لنممه الممدر  الواق،ريممف يف  مللطعممن والشممبهات والت

هلمما  ن تبقممر  ليلممة مسممتباحة مممن  ىممدائهاء فاجلهمماد هممو  خطممر ممما يهممدد  ىممممداء املسمملم  مممن 
قمممو  الكفممر العمماملي ومممن احلكممام الطواغيمم  املرتممدين ىلممر السممواءء فممأوىزوا إىل  طممانته  مممن 

وىلممممماء السمممموء  ن يطعنمممموا يف اجلهمممماد ويدمممم وا الشممممبهات حولممممه و ن املستشممممرق  واملسممممتةر   
 رفموا معنمماا ومقاصمدا لممد  املسملم ء  مم   لما المممر إىل حمذا كمم  مما  مم  للجهماد  صمملة 
ممن املنماهج التعليميممة لطمالب املمدارسء وإىل  ممر خطبماء املسماجد ىممن الكمالم يف اجلهمماد إىل 

 .(94)، غ   ل  من وسائ  املكر والتضلي 
ويف السممميامل نفسمممه يكتممم    مممو  صممم  الطرسوسمممي يف سممميامل حديدمممه ىمممن، صمممرا  احلضمممارات 
مفهومه وحقيقته وواقعه ،  عد  ن  كمد  نمه احلقيقمة والقمانون املن مد  م  املسملم  وغم ه ء  ن 

، يت،قممق وينممز  ابلمممة  سممب  تممرك العممم   سممنة التممدافعء وتممرك اجلهمماد يف سممبي  إ الممذ  ،
نتمممائج تممرك العمممم  مممات والنكبمممات المم  ثمممر تمما الممممة اإلسممالمية إ ممما هممي وينكممد  ن كممم  ال  

 سمنة التمدافعء والركمون إىل وهم  تعماية احلضمارات..  ن تمداىر  مم  الكفمر والشمرك والضممال  
ىلمر  مممة اإلسمالم كممما تمداىر الكلممة إىل قصمعتها.. وقممد حصم   لمم .. وهما  ممن نمراا يوميمماا 

 . (95) مام  ىيننا، 
اديون  ي نقممد موجممه جلهمماد، الطلمم ، و ن اجلهمماد فقممط هممو جهمماد دفممعء فيممذكر ويممرفض اجلهمم

وينقممم  ىمممن ىبمممد المممرمحن  ء،إنكمممار ملعلممموم ممممن المممدين ابلضمممرورة،   مممو جنمممد  ال دي  ن همممذا
إن قتمممما  الكفمممار ىلمممر العممممموم واجممم  ابلنصمممو  القطعيممممة ممممن وحممممي إ  ، الدوسمممري قولمممها

                                                

 . 893، نفي إلسسمصيرإلسسي يق( 94)

، منشاود علا  موةا  أتاي تفاير افهوا إلوحل لبل إلووسق ل :إلقبسعإلسسكض رسإلأتو تفير المرسوسي، ( 95)
 المرسوسي.  
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كممما َتصممو را  عممض املنهممزم  هز ممة ىقليممة ابسمم  كتمماب وسممنة وهممذا القتمما  للهجمموم ال للممدفا   
الممدفا  ىممن تشممويه مسعممة اإلسممالم والممذين اشممتبه  ىلمميه  معمما  النصممو  المم  يفيممد  عضممها 
اهصممو  فممأىمته  هممز ته  العقليممة  و اهلممو  ىممن النظممر يف العمومممات الصممارفة الناسمماة ملمما 

 . (96)،قبلها لكو ا ىامة ومتأخرة
تمماب املممذكور  ي إمكانيممة للعالقممات الدوليممة يف اإلسممالم ال تقمموم ىلممر ويممرفض الزهممرا  يف الك

ال مد  ن  كمَ  اإلسمالم  حيماَة غ  قانون احلرب كما يذكر صراحة يف كتا مهء حيمث يقمو ا، ، 
كب  وال صمة  إال وهمو  م  تطبيمق قما  تعماىل )َوقَماتغل وه      مم ي اإلسالم  ممالبشريةغ فال ي اك فيه 

( فممإ ا كممان  عممض الممدين أ و عضممه لةمم  إ وجمم  َحمما  اَل تَ  مموَن الممدعغين  ك لبممه  ُغع نَممٌة َوَيك  مموَن فغتم  ك 
 . (97)،القتا  حا يكون الدين كله أ

 الوالء والرباء. 4
ممممن املشممماكات الرئيسمممية  ممم  فكمممر السممملفية اجلهاديمممة والسممملفية مفهممموم الممموالء والمممرباء ويعتمممرب 

عمممروف  ابلسمممرورية يف اهلممميج العمممر ء  و القطبيمممة  حيممماةء وهمممو ء امل،وي اإلصمممالحية  و الصممم
ء ولكمممن السممملفي  اجلهمممادي  ممممواالة املمممنمن  ونصمممر  ء والتمممربؤ ممممن الكمممافرين ومعمممادا   يعممم 

يل،ممون ىلممر  ن الممرباء ال يقممف ىنممد الكراهيممة  مم  حممرورة التكفمم  ويكتبممون يف تقعيممدا و ليتممه 
 يف املنطقةء ال  توصف ىنده  ابلطواغي .  خاصة فيما  ص النظمة احلاكمة

ويممت  تنمماو  هممذا املفهمموم ىلمممر  ء،ملــة إبــراهيم وقممد  لممف يف  لمم    ممو  مممد املقدسممي كتا ممه
مسممممتوايت ىممممدةء منهمممما رفممممض اإلرجمممماء العصممممري لعممممك رفممممض التوقممممف ىممممن تكفمممم  احلكممممام 

                                                

، منشاود علا  موةا  ال اعادخن، سيوس لرإلفل إلسالمللسمليلرإلسس لق إلإلسداب  فادق آع او ت العهراني، ( 96)
 . 64موة  لنهيل ال اعد  في بع ر  العرم، ص 

 5، ص نفي إلسسمصيرإلسسي يق( 97)
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صمممم  العقممممالء واحلكومممممات العر يممممة املعاصممممرةء وقممممد كتمممم  فيممممه   ممممو  مممممد املقدسممممي كتا ممممه، تب
 تلبيسمممات  هممم  المممتجه  واإلرجممماء، وكمممذل  كتا مممه، إمتممما  النظمممر يف كشمممف شمممبهات مرجحتمممة 
العصممر، الممذي يصممف فيممه فهمم  مممن توقممف ىممن تكفمم  احلكممام واحلمماكم  ابلقمموان  الوحممعية 

، جممداالا ىممن الطةمماة و ىممداء الممدين مممن احلكممام املرتممدين أبنممه فهمم  سممقي  يقممو   ممه  صمم،ا ه ،
(98) . 
ائد تنظي  القاىمدة يف جزيمرة العمرب ومنسسمه يوسمف العيم ي ىمدة رسمائ  لكم  ممن وكت  ق 

الشمميا سمملمان العممودةء والشمميا سممفر احلمموا  متهممما إايلمما ابإلرجمماء رغمم  سمما ق مممواقفه  يف 
رفضمممهء لممموقفه  املممموا  لل،كوممممة السمممعودية الممم  ةلممم  النصمممي  الكمممرب ممممن تكفممم  السممملفية 

 .(99)اجلهاديةء نصا ىليها
ن ممممن ، إ يمممر  املقدسمممي  ن  و  واجبمممات اإل مممان همممو المممرباءة والتكفممم  للطواغيممم ء فيقمممو او 

 و  الواجبممات ىلممر املوحممد  ن يممرب  ويكفمممر ابلرابب املتفممرق  واملسممميات الكدمم ة المم  تعبمممد 
مممممن دون إ والمممم  كانمممم  قممممد ا تتمدمممم   صممممورة احلجممممر والواثن البدائيممممةء وتتمدمممم  يف  ماننمممما 

وال يكمممون التوحيممد مت،ققممما وفمممق  ءكمممام واملشممرى  وقممموانينه  وتشمممريعا   الوحممعية، صممورة احل
هممذا التصممور إال إ ا  ققمم  معممه، الممرباءة والكفممر تممذا التشممريعات الوحممعية والواثن املتفرقممةء 
فمممن  همم  ىممراا الممو قر موحممو  المموالء والممرباء الممذي يسممتلزم الممرباء مممن واحممعي هممذا النظمممة 

 (100)ئم  ىليها،والقوان  والقا

                                                

هاـ، منشاود علا   1420سانة  2، طإاب عإلسس مبإلفل إلتشل إلةل ه إلإلابجالرإلسس صلبأتو مياد الا دسي، ( 98)
http://www.tawhed.ws ،2005 وليو  24، لرإلسس صباد :خاذلك حواده م  مرخان اياده، في . 

لنشاار مج لااف مؤلتااا  أتااي مياااد الا دسااي علاا  موةعااد منباار ال وحيااد خالل اااد، علاا  ااابكة اجن رناا ، ( 99)
خااناا  لمباا  خلااو،ا مااا ةباات ألباعااد خلااددق فااي معسااكر هياارا  تحفاانساا ان، تيناااا لنشاار مؤلتااا   وسااف 

 ال اعد  في بع ر  العرم.ل نهيل  العيير  ااملة خملانا عل  موة  ال اعدخن ال ات 

 . سسمصيرإلسسي يق( 100)
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المذي أي   و   قاتمه  سمامة  من الدنء يلم  كاتبمه املمدىو   شـهادة الققـات ويف كتماب  عنموان
ال صممماو  مممن سمممعد احلسمممنء ىلمممر حمممرورة المممرباء ممممن احلكمممام واحلكوممممات املسممملمةء ويقمممو ، 

 ء وغياتا ىمن ميمدان الواقمع لقلمة المداى  من احلقائق الشرىية ىلر الناسيستةرب خفاء كد   
كفمم  وإن مممن تلمم  احلقممائق تء للممموت وال حممو  وال قمموة إال ابأ إليهما حبمماا يف الممدنيا وكراهيممةا 

ء حيممث تواطممأ  كدممر   ىلممر صممدور املسمملم  يف دايرهمم ء اجلمما احلكممام املرتممدين ىممن اإلسممالم
العلمممممماء والمممممدىاة وطلبمممممة العلممممم  املقتنعممممم  تمممممذا احلقيقمممممة ىلمممممر كتمهممممما وإخفائهممممما واإلسمممممرار 

 . (101)،تا
 و يعارحمها كطائفممة  مممم يف تصمورها مممم وتمر ط السمملفية اجلهاديمة الممرباء ممن كمم  مما يعممارب الشمر 

منصممممورةء ابإل ممممان وحسممممن التوحيممممدء  ممممما مممممن  الفهمممما فمرتبتممممه تقممممع  مممم  التكفمممم  والتامممموين 
والممموالء والمممرباء ممممن موجبمممات ولممموا م  والمممت،فجتء ،اهمممه حسممم  درجمممة قر مممه  و  عمممدا ىنهممما. 

 ممم  ي التوحيمد ممم  هم  ىمراا المو قر ممن ما ينكد ىليه   و  مد املقدسي  قولها،  التوحيدء وهو
موحمممو  الممموالء والمممرباء المممذي يسمممتلزم المممرباء ممممن واحمممعي همممذا النظممممة والقممموان  والقمممائم  
ىليهمماء وان يكمممون ممممنهج اإلنسمممان املسمممل  يف احملبممة والمممبةض واملمممواالة واملعممماداة منضمممبطة وفقممما 

ممنك   ءإة  مرا د فصلنا همذا يف رسمالتنا ،ملمة إ مراهي ، يف شمرحنا لقولمه تعماىل هلذا الص ء وق
﴿اي  يهمما الممذين ،منمموا ال  ا(ء وكممذل  يف قولممه تعمماىل4)املمت،نممة   و مما تعبممدون مممن دون إ

نمممه إتتاممذوا اليهممود والنصممار   وليمماء مممن دون إ  عضمممه   وليمماء  عممضء ومممن يتمموهل  مممنك  ف
مستمه اوقمد  كمرت اجلماىمة اإلسمالمية املصمرية يف ميدمامل ىملهماء المذي . (51)املائدة  منه  

                                                

 تدخن لاد خ.  اوق إلسسل ايونمنشود عل  ( 101)
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ميدممامل العممم  اإلسممالميء والممذي سممارت ىلممر  جممه كدمم  مممن اجلماىممات اإلسممالمية اجلهاديممة 
 .(102)أبن والءها أ ولرسوله وللمنمن 

 الطاغوتمفهوم . 5
وتكممماد ديمممة املعاصمممرةء همممو ممممن املفممماهي  املتداولمممة يف خطممماب السممملفية اجلهامفهممموم الطممماغوت 

تقصمرا السملفية اجلهاديممة ىلمر احلكمم  ابلقموان  الوحمعية واحلكممام تما مممن النظممة احلاكمممة يف 
القموان  نفسمها طواغيم ء  العامل  العر  واإلسالميء وكما يقو  الشميا  ممد حاممد الفقمي،

  .(103)وواحعوها ومروعجوها طواغي ،
إىل الطواغيمم  يف  إ ممراهي ، إىل الطواغيمم  قممائالا،  وقممد  هممد    ممو  مممد املقدسممي كتا ممه، ملممة

إىل ء إىل الطواغيمممم  حكاممممماا و مممممراء وقياصممممرة و كاسممممرة وفراىنممممة وملوكمممماا ء كمممم   مممممان ومكممممان
إىل  وليمممممممممائه  وجيوشمممممممممه  وشمممممممممرطته  و جهمممممممممزة خمممممممممما را   ء سمممممممممدنته  وىلممممممممممائه  املضمممممممممل 
ممممن  اءء مممر  ن مممن دون إ(ممممنك  و مما تعبمممدو  ء)إة  ممرءا نقمممو ا وحرسممه ..إىل همممنالء  يعمماا..

مممممممن حكوممممممماتك  و مممممماكمك   اء ممممممراءء قمممممموانينك  ومنمممممماهجك  ودسممممممات ك  ومبممممممادئك  النتنممممممة
) كفمممرة  كممم  و مممدا  يننممما و يمممنك  العمممداوة والبةضممماء   مممداا حممما ء وشممعاراتك  و ىالمكممم  العفنمممة

  .(104)، تنمنوا ابأ وحدا(
و نظممممة احلكممم  املعاصمممرة يف العمممامل فالطواغيممم  تنمممز  ىنمممد السممملفية اجلهاديمممة ىلمممر احلكوممممات 

العممممر  واإلسممممالميء وهممممي مممممن املفمممماهي  الشممممةالة والعمليممممة يف فكممممر السمممملفية اجلهاديممممة المممم  

                                                

 ، ما  هدادا  اللااعة اسس مية الافر ة. ا ث قإلسس ماإلسالملا نهر ا( 102)

 هامب ف ا الاليد.( 103)

 داباااااا  مااااااا ةباااااات الا دمااااااة فااااااي ملااااااة  تااااااراهيل تعنااااااوان " تااااااراد  " علاااااا  الااااااراتل ال ااااااالي( 104 )
http://www.tawhed.ws/r?i=1&c=1392 
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يعتمممدها منظمممرو السمملفية اجلهاديمممة الوصممف الخ ملعارحممميه  ومنمماوئيه  ممممن هممذا احلكوممممات 
  شك  رئيس. 

 
 راجعات و والت السلفية اجلهاديةرا عاا امل

مراجعمممة تنظ يمممة ولسيسمممية وفعاليتهممماء  ن ل  نقمممدا  اتيممماء ملممما سمممبق  ن وحمممعه  إن قيممممة اي
إليهمما  و  ااملراجممع يف مرحلتممه السمما قةء  تفكيمم  مفاهيمممه السمما قة وقناىاتممه المم  سممبق  ن دىمم

هء ابملعمممك السممملنء تراجعممماء يعممماب صممماحبهء ممممن قبممم  رفاقممم  سمممس هلممماء وهمممي ليسممم  ىيبممما  و
م ىليهممماء وهمممي قد مممة يف ترا نممما كمممما   ممما مسمممتمرة يف فضمممائنا لكنهممما فضممميلة  سممم  ملمممن يقمممد

اإلسمالمي املعاصمرء وهممي ليسم   صممورة يف احلركمات اجلهاديممة والعنفيمةء كممما كمان يف مبممادرة 
 الشيا فض  احلالية  و مبادرات اجلماىة اإلسالمية السا قة واملستمرة. 

دء ولعممم  مممممن  شمممهر هممممذا ىرفممم  املراجعمممات ىلممممر مسمممتو  الفمممراد واجلماىممممات يف ،ن واحممم
املراجعممات ممما كممان مممن    الىلممر املممودوديء وموافقتممه للشمميا    احلسممن النممدوي يف نقممدا 
لتفسمم ا السياسممي لإلسممالم يف كتا ممه الممذي صممدر يف  ايممة السممبعينياتء قبمم  وفمماة املممودوديء 

سممممائر وتعممممرب فيهمممما للمفمممماهي  املركزيممممة المممم   تهمممما املممممودودي و  عممممه فيهمممما سمممميد قطمممم ء ة 
اجلماىممممات اجلهاديممممة املعاصممممرةء وخاصممممة مفهمممموم احلاكميممممة والممممدين والعبممممادة واللوهيممممةء وهممممي 
املفمماهي  المم   ىمماد املممودودي وقطمم  صممياغتها صممياغة جديممدة تتفممق ومركزيممة مفهمموم احلاكميممة 

 ين ومناط  قيق اإل ان والكفر. الذي جعالا  ص  الد
ء ية للممدىوة والقتمما اب منسممس اجلماىممة السمملفحسممن حطممالمم  قممام تمما راجعممة وهنمماك  يضمماا امل

للقاىممدة يف  ممالد املةممرب العممر ء وقممد سممل  حطمماب نفسممه  2007المم   ولمم  خممال  ىممام 
للسملطات اجلزائريمةء رلما فمرارا ممن رفاقمه السما ق ء المذي مل يتموان  شمباا هلم ء ىمن قتم  الشمميا 
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   ممن نممن( ومعممه  سمممائة مممن ) تبمما  املفكممر اجلزائممري مالمم  مممد سممعيد  ممم   اىممة اجلممز رة
يف  تباىممه يف منتصمممف التسمممعينياتء حينممما  رادوا الااجمممع ىمممن اهيممار العنفمممي المممذي اختممماروا 

 .(105) ال مة اجلزائرية داية 
ولع  ممن  شمهر املراجعماتء الم  راهمن ىليهما المبعض يف  وسماط ىديمدةء مراجعمة الرد     

والتوجيمممه الفكمممري والروحمممي للقاىمممدة والسممملفية  ممممد املقدسممميء والمممذي يتصمممدر اآلن التنظممم  
اجلهاديممةء حيممث طمما  نقمماا وجممد  حمماد  مم  الشمميا الممذي يصممر  ن تلميممذا الزرقمماوي مسممر 
تنظيممممه يف العمممرامل قبممم  انضممممامه للقاىمممدةء ابسممم  موقعمممه، منمممرب التوحيمممد واجلهممماد،ء وهمممو مممما 

سممبق  ن لممون مممرات ينكممرا التلميممذء وقممد  فممجت ىلممر كدمم  مممن  ارسممات الزرقمماويء  عممد  ن 
ىديممدة  سمموء فهمممه لكتبممه و د ياتممهء وقممد رد ىليممه االخمم  قبمم  رحيلممهء  عممد  ن   لمما ىنممه  حممد 

ء ردا قممواي وىنيفمما يف كدمم  مممن  جزائممهء مل  مم  مممن اسممتعالء ا،اهممد ىلممر 2006رفقائممه ىممام 
الممرجالن  املعلم ء  و رفممع قيممة التطبيممق ىلمر قيمممة التنظم ء وكانمم  املسمائ  المم  اختلمف حوهلمما

هممي حليممة العمليممات االستشممهاديةء والقتمم  ىلممر املممذه  والطائفممةء ويممذكر  ن الزرقمماوي قممد 
 استد  يف ردا ىلر املقدسي آبراء للدكتور فض  يف هذا املسائ  وغ ها. 

 تممم  مراجعمممات المممدكتور فضممم  يف همممذا اال،ممماا تقمممدما  مممو الممممامء  مممو فهممم   ىممممق للمممدين 
ا قة ونقائصممهاء هممي قممراءة تتصمماو مممع املسممألة املا لممة والل،ظممة و حكامممهء وممما مل الرؤيممة السمم

الراهنمممةء كمممما تكتشمممف ممممن المممنص وممممن فممموران الحكمممام مناسمممبهء وهمممو املنطمممق المممذي دفمممع 
الشمممافعي  ن ينشممم  ممممذهبا يف العمممرامل و،خمممر يف مصمممرء وكمممان الشمممافعي يقمممو ا، إ  لتمممدين 

لمذي جعم  ىممر  من اهطماب رحمي إ  دين احلقء  ينما وجدته ىدت إليه، كما  نه املنطق ا
 ىنه يقو  يوما، اصا   امر ة و خطا ىمر،. 

                                                

 . اصيرإلم يق ،"اسس مية: العنف خاسه   في اللعاار"،  ،ما لالالاوعة الدخلية ( 105)
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رلممما ملمممأ مل التيمممار اجلهمممادي والدلوجمممة اإلسمممالموية  عممممومء كمممان تمممواتر وتتممما ع املراجعمممات يف  
صمممفوفهاء وكمممان  خممم  متا عتهممما والتعممماطي معهممماء فضمممال ىمممن رمزيمممة مراجعمممات دكتمممور فضممم  

معمهء ولكمن مما نمود ان نشم  إليمه همو  ن املراجعمات مسم  ىمام  ديداء و خ   خبار القاىمدة 
يف اهطمماب العممر  املعاصممرء يف خمتلممف تشممكالته وتياراتممهء فالنهضممة العر يممة املعاصممرة ليسمم  
سو  حلظة توتر  تدة ال تنقطعء منذ  دااي ا يف  خمرايت القمرن التاسمع ىشمرء   كمر يف همذا 

دا لدممورة ىممرا  ووصممفه إايا ابلقائممد الشمم   عمممد السمميامل تراجممع الشمميا  مممد ىبممدا ىممن لييممم
 لمممم ء وكممممذل  مةادرتممممه لطروحممممة الدولممممة واجلامعممممة اإلسممممالميةء ىنممممد  سممممتا ا  مممما  الممممدين 

 الفةا ء  و طرن المة والتعلي  والبدء منهء  عد وفاة الو . 
ك  مم  ويف حلظتنمما الراهنممة مل تعممد القوالمم  الفكريممة املصمممتة سممو  قوالمم  خشممبية هشممة يت،ممر 

سمملمة الليممربا  دون  ن يممدري ء وتتعممدد روافممد مرجعيمما  ء فتممت   ختومهمما املفكممرون و طروحمما  
ولربلمممة اليسممماري واإلسمممالمء  قصمممد  و  مممال قصمممدء واملقاصمممدية الربا اتيمممة ال تةيممم  يف  غلممم  
 حيممانء إنممه فقممه الواقممع املتقلمم  وحلظممة النهضممة املتمموترة المم  تستعصممي ىلممر احلسمم  منممذ مممائ  
 ىامء ليس فقط يف فضاء اإلسالمي  ولكن يف فضاء ك  النا  العر ية ىلر حد سواء. 

ممممن  ليمممة املراجعممات اجلهاديمممةء خاصمممة وممما ارتمممبط تممما ممممن ،اثر لمميس املقصمممود هنممما التقليمم  و 
دمويممممة وىنيفممممةء كممممان  و  حمممم،اايها العممممادي  والبسمممممطاء مممممن  همممم  هممممذا المممموطنء وقمممممد  و 

ائ منهممماء ومبمممداي ور فضممم ء ىلمممر حممماد  الطفلمممة شممميماءء متمممرب الظمممواهري يف ردا ىلمممر المممدكت
تباىمممه فيهممماء حيمممث راحممم  حممم،ية ىمليمممة انت،اريمممة اسمممتهدف  موكممم  رئممميس المممو راء  ىممذار  

ممما نممود  ن ننكممد ىليممه هنمما هممو  ن و بق الممدكتور ىمماطف صممدقيء يف  وائمم  التسممعينيات. سممال
كمم  مسممتوايتهء مل يسممتدن  حممدا   املراجعممات وغ همماء  مممر طبيعممي يف منمماإ مممأ وم ومتمموترء ىلممر

 من إمكانية املراجعةء    يدىو إليها.  
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  ولوجيييدالعملي وليس للفكر ال مراجعة للفكر. 1
 يف مصممر و  لو  وموىممة جهاديممةنممما ينكممد الممدكتور فضمم  وغمم ا ىلممر  نممه كممان الممم  ال ي
يممرو  همما   سممبماحهلممذا ا،موىممةء ء يممر  الظممواهري انممه كممان االممم  الو  1993ىممام  يف

كمد إممارة فضم  يف ردا ىليمه التربئمةء  ت،ميلمه مسمحتولية  عمض  خطمماء السمباىيء ولكنمه ىماد و 
 اىات اجلهاد الم  نقمهما ىليهما.  و ينمما اكتفمر فضم  ابلتمأليف والتأسميس النظمري للتنظمي  
يف مصممممر و فةانسممممتانء حيممممث كانمممم  و لمممم  كتبممممه تممممدرس يف معسممممكرات العممممرب الفةممممان 

انتقممادات الممدكتور  مممم  عممد  لمم  مممم هنمماكء  دار الظممواهري الدفممة التنظيميممة ومل تشممةلهوالقاىممدة 
فضممم  للتنظمممي ء  و  فظاتمممه ىليمممهء الممم   لةممم  حمممد وصمممف  اىمممة اجلهممماد املصمممرية ابلضمممال  

 و ىمائها ابالرتزامل يف مقدمة الطبعة الدانية من كتا ه اجلامع يف طل  العل  الشريف. 
ور فضم  تشمبه حلمد كبم  ىالقمة الزرقماوي  شمياه     ممد املقدسممي وىالقمة الظمواهري ابلمدكت

وحلممد كبمم  تطممورات هممذا العالقممةء ولكممن  ينممما رد الزرقمماوي قبمم  رحيلممه ىلممر شممياه ردا قممواي 
و رجمما يف  عممض  جزائمممهء رغمم   ن مواقمممف املقدسمميء املسممجون حاليممما يف السممجون الردنيمممةء  

  القاىمدة الرئيسميةء كمذل   تمر رد الظمواهري يف  مت،مدة ممع مواقمف ورؤ  مم وال  ال  مم كان 
ثممرس يف الممرد الظممواهري يف نقممد ممما طرحممه شممياهء خاصممة و ن  وحمماداا  كتا ممه، التربئممة، نقممدايا 

 ىلر الشبهات ال  يطرحها العديدون حو   ارسات القاىدة  كدر من مرة. 
ة الدانيمممة ممممن  و ىلمممن  لممم  يف مقدمتمممه للطبعممم 1993تمممرك المممدكتور فضممم  إممممارة اجلهممماد ىمممام 

كتا ممه الشممهر، اجلممامع يف طلمم  العلمم  الشممريف، يبممدو  ن العالقممة  ينممه و مم  اجلماىممة كانمم  
حممادة حلممد  عيممدء وهممو ممما مل تتناولممه كدمم  مممن هممذا القممراءات المم    عمم  مراجعاتممه الخمم ةء 

 منهمماء الفتحتا مما ىلممر كتا ممه وتزويرهمما يءحيمث وصممفها الشمميا فضمم  أب مما  اىممة حممالة همو  ممر 
 فيهء كما مل  لالرتزامل يف  عض  ىمائها كما يلم  لذل  مرارا يف مراجعاته الخ ة.  
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وقمممد  ممم  فضممم  حممما ىهمممد قريممم ء وقبممم  صمممدور مراجعاتمممه االخممم ةء مصمممدرا رئيسممما يف تربيمممر 
 ارسمات القاىمدةء وقمد سمبق  ن  كمرة  نمه كمان املتكمأ والسمند المذي اسمتند إليمه   مو مصممع  

ء كمممما  نمممه املرجمممع (106)  ممممد املقدسمممي قبممم  رحيممم  الو  ياه   الزرقممماوي يف حجاجمممه لشممم
الممرئيس يف كتمماابت ىممدد كبمم  مممن منظممري اجليمم  الدمما ء الممذين  عمموا  مم  املمارسممة اجلهاديممة 

وفممممارس ،  شمممموي   2003والتنظمممم  السمممملفي اجلهمممماديء مدمممم  يوسممممف العيمممم ي املتمممموىف سممممنة 
السممممجون السممممعوديةء الممممذي ينقمممم  ىنممممه )  ممممو جنممممد  ال دي( املسممممجون حاليمممما يف  الزهممممرا 

 . (107) وتعتمد  قواله
خمم ةء يف  ممس ىشممرة حلقممةء  مم  ىنمموان، لقممادر  ممن ىبممد العزيممز مراجعاتممه السممج  ىبممد ا

و يقمممة ترشممميد العمممم  اجلهممماديع، والممم   مممذر فيهممما الشمممباب ممممن فكمممر القاىمممدة المممذي يروجمممه 
ون  ريمف الكلم ء  مم  و اد يف نانم ء  ارسممحسم  تعبم ا جهمما ء ليسموا  كدمر مممن   طما  لإل

احمممذروا همممنالء وصمممفه   خالقيممما أب ممم  ،ىممممالء للماممما رات و ىمممماء ميكروفممموةت فيقمممو ا، 
مما  واحاسمموا ممممن   طمما  اإلنانمم  و ىمممماء امليكروفمموةت الممذين  دمنممموا إصممدار البيممماةت  اجله 

قممموا ممممن قمممبلك  والمممذين ي لقمممون  كممم  إىل احملرقمممة ة يهر مممون حممما ىمممن نسمممائه  وىيممماهل ء فقمممد  ل
ابلكدمم ين إىل احملممارمل والقبممور والسممجون وأبممموا   جهممزة خممما راتء والمسمماء موجممودة وكممذل  

 . (108) املبالا،

                                                

 . هاصيرإلم قإلذتب( 106)

 اكاا مرابعااة مؤلتاا   وسااف العييار  حااوع اااب ا  حاوع الل اااد أخ طالباان فااي الاياعان أخ مااا ا بااد ( 107)
 في اسس  .  أتو بندع اد،د  حوع الع ةا  الدخلية

، اليل ااة الثامنااة.، خةااد هاادد  "خ ي ااة لرااايد العااات الل اااد "داباا  عبااد ال ااادد تااا عبااد العع ااع، ( 108)
اد الشاا ر ا فااي اللرااااد خمواةاا  لواهاات نشاارها علاا  مااد،  اال 2007نااوفابر ساانة  27حل   ااا ادخلاا  فااي 

 ن رن  العرتية.  اس
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والو يقممممممة يف وموىهمممممما هممممممي دىمممممموة لوقممممممف العممممممم  اجلهمممممماديء ومل تممممممو  االهتمممممممام املطلمممممموب 
يتعلمق فيمه للمنطلقات الفكريمة والرئيسمية يف فكمر التنظمي ء و تم  حمد همذا الفكمر ولكمن فيمما 

ابجلانمم  العملمميء ومل توحممم  موقفهمما مممن  عمممض مفاهيمممه التأسيسممية  وحمممون. فالو يقممة تركمممز 
ىلمممر مممما يتعلمممق ابلعمممم   شمممك  رئممميسء شمممأن مممما جممماء يف احللقمممة الدالدمممة منهممما حمممو ، شمممرط 
القممدرة وفتممماو  االسممت،ال ، ويف احللقمممة الرا عممة حمممو ، شممرط اإل ن والتكمممافن، وجعمم  ىنممموان 

 عنمموان، حكمم  اهممروو ىلممر احلمماك ، واهامسممة حممو ، موانممع قتمم  السممائ، ،  احللقممة اهامسممة
وغ همممما ىممممن، حكمممم  قتمممم  املممممدني ،ء  و املوقممممف مممممن  حممممدا  احلممممادي ىشممممر مممممن سممممبتمرب 

 العمليات االنت،ارية يف الةربء وهكذا..
مل تتضمم  يف هممذا  مممم سيسممهاالمم  كممان  حممد املشممارك  يف ل مممم لكممن  عممض املفمماهي  التأسيسممية

املراجعاتء فهو مدال يف حديده ىن اهروو ىمن احلماك ء ال يمذكر موقفمه السما ق ممن تكفم اء 
 مممم  يكمممماد يلممممون لوافقتممممه ىلممممر هممممذا التكفمممم ء حيممممث يقممممو ا، هنمممماك فممممرمل  مممم  العلمممم   كفممممر 
السلطان و   وجوب اهمروو ىليمهء فمال جيم  ىنمد العجمز  و إ ا غلبم  املفسمدة يف اهمروو. 

 . (109)، سد جسيمة  ىظ  وخارجة ىن املألوا يف اجلهادخصوصا إ ا كان  املفا
ويكممممماد يهمممممرب ممممممن احلسممممم  يف همممممذا املسمممممألةء مل،ممممما ىلمممممر ىوائمممممق ىمليمممممة وممممممنهج نقمممممدي 
للجماىمممات اجلهاديمممة وقيادا ممما وكدممم  ممممن  ارسممما ا ابلسممماسء ولعممم  همممذا املنطمممق يتضممم  يف 

ا ال نممر   ن الصممدام ممممع و كفممر معصممميةء فإننمم قولممها ،سممواء كممان تممرك احلكممم  ابلشممريعة كفممراا 
السمممملطات احلاكمممممة يف  ممممالد املسمممملم  ابسمممم  اجلهمممماد هممممو اهيممممار املناسمممم  للسممممعي لتطبيممممق 
الشممريعةء فاجلهمماد ال  ممد لممه مممن مقممدمات ومقومممات تعتممرب مممن شممروط وجو ممه فممإ ا انعممدم  
سممممقط الوجمممموبء ومنهمممما دار اهلجممممرة والنصممممرة )كاملدينممممة(  و دار المممممن )كاحلبشممممة ابلنسممممبة 

                                                

 اليل ة الجامسة.  ،سسمصيرإلسسي يقإلنفي ( 109)
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ا ة(  و القاىممممممدة اآلمنممممممة )كمممممأ   صمممممم (ء والنفقممممممة الال ممممممة للجهممممممادء ولممممممم   راري للصممممم،
املسمملم  )نسممائه  وىيمماهل ( والتكممافن يف العممدد والعممدة  مم  طممريف الصممدامء والفحتممة المم   كممن 
الت،يمز إليهمماء وثيممز الصمفوا حمما ال تنتهمم  دمماء املعصمموم  وحممرمته ء كم  هممذا املقومممات 

 . (110) هاد ال يندي إىل النتيجة املرجوة،مفقودة لا جيع  اجل
  يف دائرة الذات. 2

يبممدو الشمميا ىبممد القممادر  مممن ىبممد العزيممز يف مراجعتممه متوحمممدا رافضمما لرفممامل در ممه السممما ق ء 
ومتهما هل   كم  منقصمةء ولكنمه يف  ات الوقم  مل يعلمن الت،اممه لمن ىارحمه  و ىارحمه  يف 

ال ىممن التيممارات الفكريممة االخممر ء  مم   اطمم  فمماة سمما قةء مممن إسممالمي  ومسممتقل ء فضمم
نفسممه ورفممامل الممدرب السمما ق  فقممطء وكأنممه وحممداء رغمم  انممه لمميس وحممدا فيممما يطرحممه اآلنء 

كممما  نممه يالحممجت فيهمما  نممه غمم  ةقممد اجزائممه مسممبومل إليممه ومصمماح  ىليممهء   فهممو يف كدمم  مممن
تواحمع أبنمه لميس مفتيما   مداا يف ممدخلها ممنم  هلما اي مسمحتوليةء مكتفيما لما  نفسهء وغ   

كدر ممن وتهمد فهمم  كتبمه السما قة خطمأء وهمو يف همذا يتجماو  سما ق مما  وليس  ءوال فقيها
 طرحه من فتاو  ورؤ  ختالف  ل  الذي انتهر إليه. 

للشمممميا الراحمممم   مممممد ةصممممر الممممدين ونممممذكر يف هممممذا السمممميامل ابهصممممو   اججتممممه القويممممة  
   و اشمممااط اإل ن ممممن و  الممممر يف اجلهممممادء يف  لبممما  حمممو  مسمممألة اهمممروو ىلممممر احلممماكال

،الممرد ىلممر شممبهة خطمم ة  ء حيممث يقممو  يف الخمم   مم  ىنمموان كبمم اجلــامع والعمــدةكتا يممه 
وال نمممر  ، همممي قمممو  اللبممما  يف شمممرحه لقمممو  صممماح  العقيمممدة الط،اويمممة ءللشممميا اللبممما ،

،ء  ء وال ننممز  يممدا مممن طمماىته ىلمميه واهممروو ىلممر  ئمتنمما ووالة  مممورةء وإن جممارواء وال نممدى
وهمو  ن  ءممن جلمدتنا ويتكلممون أبلسمنتناالمذين هم  ، ءمفصال طريق اهال  من  ل  احلكام

                                                

 . سسمصيرإلسسي يقإلنفي ( 110)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 ــ 72  ــ

يتمممموب املسمممملمون إىل رتممممم ء ويصمممم،،وا ىقيمممممد  ء وير مممموا  نفسممممه  و هلممممميه  ىلممممر اإلسمممممالم 
ُ َ ال يم ةَمم عغ  َممما  غَقممو م  َحمما   ممهغ   الصمم،ي ء  قيقمما لقولممه تعمماىلا  إغن  ا َنف سغ ء ،(111) يم ةَمم عغ وا َممما أبغ

وهممذا التعليممق مممن الشمميا اللبمما  فيممه مةالطممات قممائالا ، الو  وهممو ممما يرفضممه دكتممور فضمم 
، حيممث  كممد يف  يممان وال يليممق ابلشمميا وال لممن دونممه يف العلمم   كدمم  ءخطمم ة وتلبمميس شممديد

جهمممماد احلكممممام الكممممافرين واجبممممات الطائفممممة املنصممممورة يف البمممماب الدالممممث مممممن كتا ممممه املممممذكورء 
املرتممدين وهمممو مممما فصمممله يف املسممألة العاشمممرة ممممن كتا مممه اجلممامع  ممم  ىنممموان، رد الشمممبهات يف 

 . (112)موحو  احلك   ة  ما  نز  إ، 
انسمم،  يف مراجعاتممه  مممم مقارنممة لمما محلتممه املراجعممات مممم  كننمما القممو  إن الممدكتور فضمم  الدمما 
ومعارحممي اجلهمماد سمما قاء ولكممن دون  ن ينصممف  اي مممن ل عممد  مما كممان يرفضممه مممن معارحمميه 

ا دايد ة خمم  يالحمجت ىلممر مراجعاتممه الو . همنالء املعارحمم  السمما ق ء وكدم  مممنه  ىلممماء كبممار
اجلرىممة الفكريمممة والواقعيممة فيهممما ىممن النصوصمممية  شمممك  كبمم ء وكمممذل  العممودة إىل مبمممد  الواقمممع  

فممارمل لتممأويالت السمملفية يمم  ممموا  ومك،مماك  لتنزيمم  وإسممقاط الممنص ىليممهء وكممذل  طممرن لو 
وهمممي الشمممبهات الممم  سمممبق  ن رفضمممهاء وكمممان يقمممو  تممما  عمممض العلمممماء الرافضممم  اجلهاديمممة. 

لتكفممم  احلكوممممات الممم   كممم  ابلقممموان  الوحمممعيةء حيمممث يقمممو  يف ا،لمممد الدممما  ممممن اجلمممامع 
ن وحمع إ، ها ضمرورة تكفم  وحمع القموان  الوحمعية فضمال ىمن الت،ماك  اليهماء وحسم  ىبارتم

القمموان  منممماط مكفمممر )وهممو منممماط التشمممريع املاممالف لشمممر  إ(ء  مممما احلكمم  تممما فهمممو منممماط 
مكفممر ،خممر )وهممو منمماط احلكمم   ةمم  ممما نز  إ(ء فممإن  فلمم  احلمماك  مممن منمماط التشممريع وقممع 
يف منماط احلكم  تمما. فكيمف وهمو واقممع فيهمما  فممن جهممة منماط التشمريعا فممإن معظم  احلكممام 

                                                

 11سود  الرعد، اآل ة: ( 111)

خاااذلك ، خمااا تعاادها ،330داباا  عبااد ال ااادد تااا عبااد العع ااع الشاار ف، العاااد  فااي  عااداد العااد ، ص ( 112)
 خما تعدها.  ،1025ص ، اللام  للعلل الشر ف، الاللد الثاني
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حيات تشمممريعية يف الدسممممتور كممممما   ممم  وإن مل يضممممعوا معظمممم  القممموان  املعمممممو  تمممما هلممم  صممممال
أبنفسمممه  إال   مممم  جييزو مممما  مممم  وي لزمممممون الرىيممممة ابلعمممم  تمممما. والمممممر ابلكفممممر كفممممرء واحلكمممم  

، كممما يطالمم   تعمممي  حكمم  ،يممة سممورة التو ممة يف تكفمم  احلمماكم   ةمم  ممما  قمموان  الكفممر كفممر
همما ىلممر اليهممود والنصمماريء وإسممقاطها ىلممر احلكومممات املعاصممرةء منكممدا  نممز  إء وىممدم وقف

)وممممممن مل  كممممم  لمممما  نمممممز  اللمممممه فأولحتممممم  همممم   صممممورة سممممب  نممممزو  قولممممه تعمممماىل   مممم   دلممممون،
الكمممافرون(ء فالمممذين  نمممز  فممميه  المممنص مل يكونممموا هممم  المممذين  مممدعلوا حكممم  إ يف المممرج  ولكمممن 

ث سمب  النمزو  خاصمة روايمة الطمربي ىمن    هريمرة وقمد  دعله  سالفه  كما تد  ىليمه  حاديم
سمبق  ن  كر مماء ولكمن الممذين نمز  فمميه  النممص و كفممممره  إ وإن مل يبمدعلوا حكمممم  إ لكنهمممم  

، كمما يتوقمف ،ماا رفمض إسمقاط حكموا تذا احلك  املَبدع . ف،ا  احلكمام املعاصمرين ك،ماهل 
ا من كدم  ىلمر الواقمع املعاصمرء إىل غم  همذا ممن اآلراء و  تيميمة عض العلماء فتو  التتار ال من 

المم  مل ينتقممد فيهمما الممدكتور فضمم  منطقممه السمما قء الممذي سممبق  ن  كممد فيممه  ن صممورة احلكممام 
املعاصرين كصورة حكام التتار الذين  كمون ابلياسق شمريعة جمده  جنكيمز خمانء  ما يوقمع 

ن  كمممرب كفمممرا حسمممم   ء  ممم  املعاصممممرو   لكفمممرهىلممميه  فتمممو  ا مممن تيميممممة فممميه   جيممماب قتمممماهل
ن  و احلكممممام املعاصممممر ،  لسيسممممات الممممدكتور فضمممم  المممم  مل يدبمممم  لنمممما تراجعممممه ىنهمممماء فيقممممو ا

كصور  ء وحكمهم  ك،كمهم ء  م  إ م   شمد إجرامماا ملما  كرتمه يف ،خمر املسمألة السما عة ممن 
م املسمملم ء  ممما  ن التتمار حكممموا  قمموان  الكفممر فيممما  مم  طمائفته  فقممطء ومل يلزممموا تمما ىمممو 

 . (113)، م  ابلعم  تذا القوان  تعلعما وحكما و اكمااملعاصرون فألزموا املسل
يف رسمالته، المدفا  ىمن  راحمي ن كد ا  ا طرحه كاشمااط القمدرةء سمبق  ن  سمس لمه وفرحمه إ

م حممد  حممد ةقديممه  عممد املسمملم   همم  فممروب الىيممان، والمم   يممد فيهمما الشمميا ىبممد إ ىممزا
                                                

 خما تعدها.  1026الثاني ص  ، الاللدسسد ا إلف إلطلةإلسس ل إلسسشبي عبد ال ادد تا عبد العع ع، ( 113)
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مممن لسيسممات الشمميا ىبممد القممادر  ممن ىبممد العزيممز يف مراجعاتممهء  كدمم اا   الو ء كممما  ن  مقتمم
تعتمممد الشممروط الواقعيممة ومنطممق الفتممو  التممار يء ىكممس لسيسمماته الوىل المم  كانمم  سمملفية 

 ونصوصية ومةلقةء متجاو ة هلذا الواقعء وواتة له. 
يد للعممم  اجلهممادي،ء ولمميس و يقممة يف جمماء ىنمموان مراجعتممه اجلديممدة دقيقمما وهممو ، و يقممة ترشمم

املراجعة والنقد الذا ء رغم   نمه  ىممق فيهما ممن سمائر مراجعمات القاىمدةء و كدمر إصمرارا ىلمر 
رفمممض فكرهممما و ارسممما اء إ ا قسمممناها لالحظمممات     ممممد املقدسمممي  و نصمممائ،ه او  عمممض 

لمممبعض  ءاملةمممر  فظمممات     صممم  الطرسوسممميء  و رسمممالة الشممميا  ممممد الفمممزا يء اجلهمممادي 
ء  و 2007ىضممماء القاىمممدة  طمممالمل سمممران الد لوماسمممي  املةار مممة يف العمممرامل يف ممممايو ىمممام  

 دىوة  عضه  للمراجعة مد  حسن الكتا !!
فممال  ا  لاجممة لكدمم ء خاصممة إ ا قسممناا لمما دشممنه إسممالميون  ءىمقهمما الفكممري والنقممدي  ممما

اب  مم  ومنسمس اجلماىمة السملفية شأن اجلماىمة اإلسمالمية يف مصمرء وحسمن حطم ءسا قون
للممدىوة والقتمما  يف اجلزائممرء المم  انفصمم  ىنهمما منممذ ىممدة سممنواتء وة مم  اجلبمموري القيممادي يف 
قاىممممدة  ممممالد الرافممممدين  عممممد انفصممممالهء  و يف نقممممد  عممممض اهممممارج  ىممممن اإلخمممموان وحركممممات 

ن املةر يمة يف  اإلسالم السياسمي شمأن مراجعمة المدكتور فريمد النصماري حلركمة التوحيمد واإلصمال
 . (114)اةخطاء الستة لل ركة ايسفمية ابمل رب كتا ه

كمممما  ن مفمممماهي  المممموطن ومفممماهي  احلريممممة والد قراطيممممة واملواطنممممة ال  الممم  لاجممممة لكدمممم  مممممن 
التأسممميس يف مراجعاتمممه اجلديمممدةء وهمممي املفممماهي  الممم  سمممبق  ن محممم  ىليهممما تصمممورات العمممدو 

ر والدولمممةء يف فكمممر اإلسمممالمي  اجلهمممادي  ىمومممماء القريممم  والبعيمممدء وكمممذل  تصمممورات اآلخممم

                                                

، ن، منشاااودا  دساااالة ال ااارآتاللل اإلسسيلللبرإلسلكبتلللرإلسالمللللا رإلفللل إلسسمغلللب س فر اااد ادنفااااد ،  .د( 114)
 . 2007، الاارم
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وال  لممم  لاجمممة لتطممموير حممما ىلمممر مسمممتو  حركمممات اإلسمممالم السياسمممي املعتدلمممةء وهمممو مممما 
 ممم يساه  يف تدشينه ىمدد غم  قليم  ممن اإلسمالمي  اجلمددء المذي خمرو كدم  ىمن التنظيممات

 وغادروا تكلسها ووصايتها. مم شأن الدكتور فض 
لممممدكتور فضمممم  تسمممماه  يف وقممممو  خلالممممة ىنيفممممة للفكممممر السمممملفي اجلهمممماديء إن مراجعممممات ا

ففضال ىمن  ن صماحبها مل  مارس النقمد ىلمر نفسمه وسما ق كتاابتمهء  . ولكنها ال ثد  هدما له
كما ان وحعيته كأس  ،ع  التشكي  فيهما يظم  قائمماء إال  ن املشمكلة كمما  سملفنا همو  ن 

عاصمرة الفكمر السملفي اجلهماديء ولميس هنماك رافمد واحمدء  هناك حزمة من الروافد التار ية وامل
كمممما  ن هنممماك العديمممد ممممن الشممميوإ واملرجعيممممات فضمممال ىمممن القيمممادات الممم  ثمممارس التوجيممممه 

 واإلرشاد لقواىدا و نصارا.
ت ممممن القيمممادات شمممأن مراجعمممات اجلماىمممة اإلسمممالمية ممممدالء ومل  مممدد ممممد  فاملراجعمممة مل ل

و ن تنظمي  اجلهماد املصمري كمان وموىمات منمذ إنشمائهء ويعتممد اسمتجا ة القواىمد هلماء خاصمة 
السممرية والعنقوديممة يف ىملياتممهء كممما فاصمم  وفممارمل صمماح  املراجعممات هممذا اهليكمم  القيممادي 
منمممذ  ممممن. وحالمممة المممدكتور فضممم  يف  لممم ء ك،المممة اجلزائمممري حسمممن حطمممابء المممذي  سمممس 

العنمفء ولكممن لكونمه غم  منظممرء  ء وتوقفمه ،مماا نتمائج(115) اجلماىمة السملفية للممدىوة والقتما 
وحمعف ل مم ا وقيادتممهء خ االنقممالب ىليهماء وسممل  نفسممه للسمملطات اجلزائريمة مممنخرا  مماة مممن 

  تباىه السا ق . 
  . شروط الرهان3

                                                

تعاد لرااد ل اا، فاي ع اد  ليت اد  ،2007ليول  فياا تعد ل نهايل ال اعاد  فاي الااارم العرتاي فاي  ناا ر ( 115)
 داخد مفمت  دخداداع.  يمفعب أت أتي
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إن اهطورة يف فكمر القاىمدةء  نمه صمار  لم  نظامما فكمرايء  مم   ما جعلتمه  عمض اجلماىمات 
اجلماىممة اإلسممالمية املسممل،ةء  و حمما حليفهمما احلمما  حركممة العنفيممة العشمموائية الخممر ء شممأن 

طالبممانء المم  قاممم  و نمم  دولتهمما ىلممر ىممدد مممن املبمماد  االخالقيممة تعممرا لممذكرة املنكممرات 
 27العشمممممرينء الممممم  دىممممم  ملقاومتهممممما و ار تهممممماء يف املانيفسمممممتو الطالبممممما  المممممذي صمممممدر يف 

قراطيممةء ابىتبممار  ن الد قراطيممة فسمماد ء نممذكر منهمماا إشمماىة الممرون الد 1996ديسمممرب سممنة 
 سمفور النسماء ممم وجمود ىصماابت مسمل،ة تعيمث يف المبالد فسمادا  ممم معاشرة الةلمان مم وا ال 

فمرب الضممرائ    مممم الممزواو ابلقموة مممن  نمات العممائالت الفةانيمة ممم فمت  مممدارس لتعلمي  البنممات ممم
لبمماس  مممم لنسمماء  حذيممة  ات كعمم  ىمما اسممتعما  ا مممم فممرب اإل وات مممم ىلممر القوافمم  التجاريممة

خياطممة الرجمما  ملال مممس  ممممم غسمم  النسمماء للديممماب يف ميمماا ال ممار ممممم النسمماء للجمموارب البيضمماء
 . (116) السمان  عم  املر ة، مم ىدم إطالة الشعر مم حلق الل،ر مم مشاهدة التليفزيون مم النساء

كوادرهمما ممما اسممتطاى  طالبممان احلليفممة ورلمما لمموال البنمماء الفكممر  والقمموة اللوجيسممتية للقاىممدة و 
ء ومواصمممملة كدمممم  مممممن ىمليا مممما اهطمممم ةء المممم  2001الصمممممود طممممويالء  عممممد سممممقوطها سممممنة 

خرلممما يف الدممما  ممممن ممممايو الفةممما  محيمممد قرحممماي ممممرت ء كانممم  ،اسمممتهدف  فيهممما المممرئيس 
2008 . 

  اسممتلهامهاء وهممو مممما  إن املصممادر الرئيسممية للسمملفية اجلهاديممةء ال  الممم  موجممودةء وال  ا  يممت
كان يستدىي من صاح  املراجعات اجلد  معهاء ونقمدهاء فضمال ىمن  مو  القاىمدة حلالمة 

 و،ر ة ملهمةء يت  تسويقها لكد  من املتعاطف  معها فضال ىن املنتم  إليها. 

                                                

، 2001ملل رإلإلملل بم بإل11يللنإلالدنإلوسس لللاإلسس بيلل اإلت لل إلفكللبإلسس للب إلي لليإلداباا  ااااار الناتلسااي، ( 116)
 خما تعدها.  30ص ، 2007، منشودا  اللات
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 فممال  ا   كنمما لةمم  الممدكتور فضمم  مممن السمملفي  اجلهممادي ء املنتممم  للقاىممدةء  و امللت،قمم 
تماء إىمادة اسممتلهامهاء فمأ و املنمذر السمماىدي املسمحتو  الشمرىي يف اجلماىممة اإلسمالمية املقاتلممة 
يف ليبيمما يقمممو  مممدال يف ىمممدم اشمممااط اإل ن  و القممدرة يف اجلهممماد ةقمممال ىممن اجلممموي  صممماح  

،إ ا وط  الكفمار داير اإلسمالمء فقمد اتفمق محلمة الشمريعة قاطبمة ىلمر  نمه يتعم   الةيا ي قولها
لممممر املسممممملم   ن  فمممموا ويطممممم وا ملممممدافعته   رافمممممات ووحممممداةء حممممما انتهمممموا إىل  ن العبيمممممد ى

كمممما ينقممم  ىمممن ا مممن ء  (117) ينسممملون ىمممن طاىمممة السمممادةء ويبمممادرون اجلهممماد ىلمممر االسمممتبداد،
تيميممممة قولممممها ، فأممممما   ا  راد العممممدو اهلجمممموم ىلممممر املسمممملم  فإنممممه يصمممم  دفعممممه واجبمممما ىلممممر 

  املقصمممودين..  ممم   م المممذين يسممتأ نون النمممن يقولمممون إن  يوتنممما املقصممودين كلهممم ء وىلمممر غمم
 . (118) ىورة،

لقممد تركممزت جهممود مراجعممة الممدكتور فضمم  للسمملفية اجلهاديممة ىلممر املواقممف العمليممةء والواقعيممةء 
اء  م حممد وهممو ممما جيعمم  موقفممه مممن الفكممرة اجلهاديممة  عممموم  مم  التبمماسء همم  معهمما  م حممده

فهمو يمرفض مما اىتمربا خيانمة القاىمدة لطالبمانء حم  قامم  الوىل  من يقودون حركتها حاليماء
أبحممدا  احلممادي ىشممر مممن سممبتمربء  و غممزوة منهمماتنء كممما تسممميها  د يا مماء دون اسممتحتذان 

دولمة اإلسمالم!!ء فا مدم  الخم ة نتيجمة خيانمة  ممم صماح  املراجعمات مم طالبانء ال  يعتربها
ن  مما  شميحتا إال   نمهء  مم  ال جيمو   ن يفعم  ممام  و القاىدة هلماء حيمث يقمو ا ،إن ممن لمه إ

يكمممون الرجممم  لمممه  مممم  وقمممد ابيعمممهء ة يقممموم  مممدون إ ن  مممم اء و مممدون إىالممممهء أبىمممما  ممممن 
مم ا ولمةء يكمون  مذل  قمد نكمث  يعتمه ممع  جنس اجلهاد تعود  تدم  اإلممارة كلهما و وا  الد

                                                

، منشااود علاا  تاللوطإلابيضللرإلفلل إلالل هةإلسسدم اللرإلسالملللا رإلسسمل  لللرالانااذد الساااعد ،  اداباا  أتاا( 117)
 موة  منبر ال وحيد خالل اد. 

 . في قإلنسسمصيرإلسسي ي( 118)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 ــ 78  ــ

يقصممد  مممم إن اإلمممارة اإلسممالمية، ائالاوهممو ممما نفمماا الظممواهري يف ردا قممء (119) وخممان وغممدر،
حمممد  ة ىلنمم  قبمم  الةممزو و عممداء تقمممف مممع إخوا مما يف القاىممدة يف صممفوا واحممد مممم طالبممان

كممما اسممتد  الظممواهري  بيمماةت للمممال داد إ املسممحتو  العسممكري لطالبممان ء   ىممداء اإلسممالم،
 . (120) وكذل   بيان للمال ىمرء منكدا ىلر هذا العالقة

منقطعمةء منمذ فماة  ن العالقمة الفكريمة  م  المدكتور فضم ء وتنظمي  اجلهمادءالقمو  إية  كمن  دا
ن كدمم ا  مما طرحممه حممد قيادتممه احلاليممة  دلممة يف الظممواهري لمميس جديممداء فقممد ليسمم  قليلممةء وإ

سبق مدله و كدمر يف كتماابت سما قةء منهما مقدممة الطبعمة الدانيمة للجمامعء ولعم  الطبعمة االوىل 
ماىمممة املمممذكورة ثارسمممها ىلمممر  طروحاتممه اجلديمممدة والقد مممةء مممما مل  مممارس نقمممدا المم  غر لتهممما اجل

 مم ه  قممد ا داد ل مم ا خاصممة و ن مممن يممرفض فكممره  ولتيمما ىلممر نفسممهء وكتاابتممه السمما قةء  ا
 عمممد انقطاىمممه ىمممنه ء ومفارقتمممه هلممم ء منمممذ صمممار   مممن الظمممواهريء الرجممم  الدممما  يف القاىمممدةء 

هاء ىرب وسماطة ىمدد ممن الفةمان العمربء يف مقمدمته    مو حفمص موحدا     اىته و اىت
ء و مما يممذكرا الظممواهري  ن الممدكتور فضمم  رلمما قممرر هممذا (121) املوريتمما   حممد منظممري القاىممدة

القطيعمممة  ائيممماء   نممماء وجمممودا يف الممميمنء حيمممث مل يمممرد ىلمممر رسمممالة ل مممن الظمممواهري يمممدىوا 
 ابلسلطات هناك. لاكهاء ويلون الظواهري  عالقة قد ة له 

إن النظمام الفكممري للسمملفية اجلهاديممةء الممذي كمان الممدكتور فضمم   حممد دىاتممهء ال  ا  موجممودا 
ونقدا وتفكيكه هو جهد املراجعة احلقيقية ملمن خمربا و راد ،ماو  النماس لمهء ومفارقمة تنظيماتمه 

                                                

 2، جبيلي إلسسدبيلي "، خ ي اة لراايد العاات الل ااد ، اليل اة الياد اة عشار"عبد ال ادد تا عبد العع ع، ( 119)
 . 2007د سابر 

 . 183ص ، اصيرإلم يقالهواهر ، ال براة، ( 120)

هاو الادا ود ميتاول خلاد الوالاد ااادك فاي الل ااد ادفاااني ضاد الشايوعييا،  ال هاابر  لا  أفاانساا ان، ( 121)
ل علايل اللااة العرتياة فاي ةنادهاد، خأاار  علا   هاداد مللاة المالاب الناط اة تالعرتياة،  ا  هناك مرااعخأسس 

" العاات اسسا مي تايا دخاعاي :خةاد ةاد  اد يار ا اتاد .تاسل طالباان، خهاو ماا الا ارتيا ماا أساامة تاا جدن
  .54ـ، 53، ص اصيرإلم يق، داب  أ اا الهواهر ، ال براة .اجب ااا خدعا  النعاا"
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اتء كممما مممن هنمما نتوقممف ،مماا  ويمم  الممبعض مممن   ممر هممذا املراجعمم وقياداتممهء الممذين يرفضممه .
 ننمما ال  ممون منهممماء ولكنهمما يف حاجمممة لتجمماو  دائمممرة اهصممومات والمممدوافع الواقعيممة والفكريمممةء 

 ممممم  لشمممميءلممممدائرة الفكممممر وإىممممادة التأسمممميسء هممممدما ة  نمممماء خمتلفمممماء  ممممم  رون الداىيممممة ال
 خمتلف. 

ا ولعممم  همممذا الو يقمممة الممم  صمممدرت ثدممم  خطممموة  وىل ومرحلمممة خمممماب ملراحممم   ليمممةء يتبمممع فيهممم 
كمما سمعر الظمواهري   ءالرج  نقداء وال يصم  التهموين ممن شمأ اء لكو ما ممن داخم  السمجن

يف ردا ىليهممماء  و لكو ممما ال  مممم  تراجعممما فعليممما ىمممن  عمممض املقممموالت اجلوهريمممة والتأسيسمممية 
للفكمممر السممملفي اجلهممماديء كاشمممتباا موقمممف صممماحبها ممممن تكفمممر احلكوممممات احلاليمممة يف العمممامل 

يف مسمممائ   خمممر  كاحلاكميمممة  و الممموالء والمممرباء حيمممث  ال  ا  الرجممم   اإلسمممالميء  و التوقمممف
ىلمممر مواقفمممه الساسمممية ممممن همممذا اال،مممااء وممممن هنممما جممماء لنيبمممه ورفضمممه ملمارسمممات القاىمممدةء 
ولع  اىتبمارا حكوممة طالبمان  ريحتمةء متباكيما ىليهماء وممربائ هلما ممن  حمدا  احلمادي ىشمر ممن 

 . (122) شتباا حو  طرحه اجلديد قائمابقي هذا االيسبتمرب من وراء  هرهاء 
بقممر هممذا املراجعمممة يف الممدائرة العمليممة دون المممدائرة الفكريممةء فقممد تراجمممع  قمموة ىممن مفممماهي  تو 

مفمممماهي  اهممممروو ىلمممر احلمممماك ء ومفهمممموم القتمممم  ابلتممماس والقتمممم  ىلممممر املممممذه   ىمليمممةء مدمممم 
لممر مفممماهي  احلاكميمممة  مما قائممممة ىبممار احلمممواد  وممموا ين القمممو ء رغممم   وكمممذل  اىت ءوالطائفممة

كمممما سمممبق  ن  مممرر ملفهممموم التممماس نفسمممه والعمليمممات االنت،اريمممة. واملسمممائ    ءوتكفممم  احلممماك 
العمليممة يعتمم  تمما مممن يعنيممه وقممف العنممف  و منعممهء ولكممن يتجاهمم  التأسيسممات لممهء مممن هنمما 
 تممممر لكيممممدا يف مراجعاتممممه ىلممممر شممممجبه وإدانتممممه ملمارسممممات العنممممف القتمممما  الممممذي تقمممموم تمممما 

  حالم  ص،اتا ومواقفه .  لقاىدة وفروىهاء مسفهاا ا
                                                

  .اصيرإلم يق، داب  الو ي ة( 122)
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التمار ي والمواقعيء  كما  ن  عمدا رئيسميا ممن فكمر السملفية اجلهاديمة وفكمر القاىمدةء همو البعمد
يف الواقمع املعيمم  الممذي  مرو الظممواهري و ممن الدن ممن  ن آلخممر ليشمم  إليمه  بيانممهء  مما جيعلنمما 

هممممي كدمممم  مممممن مدالمممم  الواقممممع وىيو ممممهء الممممدو  نممممر  ان  و  خطمممموة التجنيممممد للقاىممممدة اآلن 
واإلقليمممميء الممم  ثمممن،ه  صممم  اىمممااا يف تربيمممر االنقمممالب ىليمممهء وهمممو مممما كمممان  تممماو ممممن 

 كدر من اجلد  مع خيانة طالبان الديو ندية من ىدمه.   الشيا ومن غ ا جدال نظراي معهء 
ء  عممدا إجيا يمماء وهممو  نممه لكممن  تممم   قمماء ىممدد مممن املفمماهي  التأسيسممية يف مراجعممات الرجمم 

يعطيهمما الكدمم  مممن املصممداقية والقمموة والبقمماء داخمم  املنظومممة الواحممدةء ابىتبممار املراجعممة تطممويرا 
هلمما لمميس إالء وهممو لمميس مطالبمما أبكدممر  مما يممراا ويعتقممدا هممو ال ممما يريممدا اآلخممرونء ولكممن ال 

صماحبها السما قةء ممع  طروحمات  ات لاجة إىل متا عمة جامعمة وسمجا ش   ن هذا املراجع
وهممممذا اجلممممزء هممممو اجلممممزء الممممذي ثكممممن متا عتممممه مممممن إحممممدا  اهلالممممة املرجمممموة لفكممممر السمممملفية 

 اجلهادية والقاىدة.
 

 رؤية مستقبلية
لت،موالت السملفية اجلهاديمة ومراجعمات اجلهماد املصمريء الم  قادهما  ممم  ر ينا مم إن الداللة اله 

 ل   عممممد مراجعممممات ال تقمممم  اليممممة للجماىممممة والممم  مممممم منظمممرا و ممممم ا السمممما ق االممممدكتور فضمممم 
 ما ثم  يف السمجون ل  دالاللة مفارقةء   عد ممن ومرد القمو  أب مم اإلسالمية يف مصر كذل 

 و  مممم  حممممةط النظمممممة  و تمممموا ن القممممو ء  و غمممم   لمممم  فقممممد سممممبق  ن  وقممممف الظممممواهري 
الداللمممممة الهممممم  واخمممممر التسمممممعينياتء ت اجلهممممماد يف مصمممممر لعمممممدم القمممممدرة يف  شاصممممميا ىمليممممما

واملفارقمممة همممي  نمممه ال  كمممن  ن يكمممون العنمممف خيمممارا من مممدا وملتزمممما للجماىمممات التةي يمممة ممممن 
خمتلممممف مشمممممارتاء و ن التمممماريا والواقمممممع سمممميظ   مممممارس فعلممممه واقتمممممدارا ىلممممر اليمممممديولوجيات 
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هء االنقال يممة ىليممهء حمما تممنج  يف تطويعممه  و تطممويراء وهممذا لمميس ا زاممما امممام الواقممع ومنتجاتمم
 قدر ما هو تصاو مع الواقع الت،اما  ه من  ج  تةي   كدر رحا ة وإمكانية.  

يمدولوجيا العنممف  مو  يممدولوجيا الممن ينبةممي  ن اجمع السمملمي والتاسيسمي املفممارمل لوهمذا الا 
تستةله خمتلف النا  السياسمية والفكريمة ممن  جم  دفمع احليويمة واملطلبيمة السياسمية ملزيمد ممن 

سممي الفاىمم  الممذي كممان يتعلمم  فيممما سممبق ابلعنممف اإلسممالموي الممذي كانمم  ثدلممه احلمراك السيا
اجلهممماد واجلماىمممة اإلسمممالميةء وهمممو مممما قمممد ينكمممد حمممرورة االنفتمممان السياسمممي احلقيقمممي المممذي 
يسممتوى  هممذا التطممورات ويممنمن  ارسممة سياسممية مسممموحا تمما للجميممعء دون تعلمم  لممواد  

ر قيمممة جوهريممة يف حممرورة النقممد الممذا  ىلممر اجلميممع إرها يممة هنمما  و هنمماكء كممما  نممه ينكممد ىلمم
  ن يرتفع إليها. 

ممممن هنممما نمممر   ن كدممم ا ممممن القمممراءات الممم  تناولممم  مراجعمممات المممدكتور فضممم ء رغممم  قيمتهممما 
وقممدرهاء مل تممو  نظممرا ملدمم  هممذا الممدالالت املهمممة المم  تفمميض تمما هممذا املراجعمماتء سممواء يف  

ىلممر السممبق ابسممتنتاو ،اثرهمماء ول  ا مما ىلممر تنظممي   كليتهمما  و يف تفاصمميلهاء قممدر ممما ركممزت
 القاىدةء غ  املنكد وجودا يف مصر حا اآلن. 

وإن كان  ة   مر هلمذا املراجعمات فإنمه يبقمر   مرا فكمراي  كمن ان يمن ر يف فكمر القاىمدة و عمض 
 الجيمما  القد ممة المم  تر مم  ىلممر فكممر ىبممد القممادر  ممن ىبممد العزيممز السمما قء ولكممن لمميس يف
تنظيمهمماء خاصممة و ن التنظممي  اآلنء الممذي صممار حالممة واسممرااب  تممدة يف ىممدد كبمم  مممن  لممدان 
العمماملء صممار اإلىممالم صمموته الهمم ء كممما  ن ىملياتممه ثدمم  التعبمم  ال ممر  ىنممهء يف  مم  صممعود 
الفكرويممة ىلممر النصوصممية يف مسممارا الفكممريء كممما  ن سمميامل قياداتممه وقواىممدا اجليوسياسمميء 

مممن التوقممف كدمم ا ىنممد االىااحممات الفقهيممة والفكريممة ىلممر ىمليا مماء خاصممة مممن رلمما  نعهمما 
قبمم  املراجعمماتء المم  صممارت ثلمم  موقفمما فكممراي مضممادا هلمماء ففضممال ىممن   مما تشممك  فيهمما 
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شممممأن مراجعممممات السممممعودي  ىلممممر اهضمممم  وةصممممر الفهممممد وفمممماو الدوسممممريء يل،ممممون قمممممادة 
لن  عمض منظريهما  نمه يمدىوه   ال أيخمذوا كالممه ومنظرين ىلر ىدم اىتماد فتو  الس  ويع

  ما تراجع    وقع السر والسجن!
لممممذا نممممر   ن الرهممممان ىلممممر هممممذا املراجعممممات الخمممم ة للممممدكتور فضمممم ء الممممذي نرجممممو  ن يعممممرب 
 للفضاء العامء داىيا لوقف العنفء وهدم روافدا الفكريةء قائ  ىلر شروط رئيسية هيا  

ىممرب نقممد رؤاا السمما قة يف اهممروو ىلممر احلمماك   و قتمم  املممدني   نقــد يسيســات  الســابقة:. 1
 و مسممائ  اجلهممادء  و توحممي  سمموء التأويمم  هلمماء وهممو  ممذل  يممر ط تالميممذا واملممرتبط   ممه مممن 
اىضمممماء السمممملفية اجلهاديممممة لراجعاتممممه احلاليممممة وينكممممد للمتشممممكك  فيهمممما جوهريتهمممما وىمقهممممما 

الفقهممي للمراجعمماتء يعممرا مممن قممر  التأسيسممات  واسممتقالهلاء وكممما اىمماا الكدمم ون ابلعمممق
ن جممزءا مممن  هممدافها كممان توحممي  شممبهات  السمما قة لممه كممذل  ىمقهمما وحجاجهمماء خاصممة 

وجممممد  مممممع ىلممممماء  قممممدم  ومعاصممممرين كممممما قمممما  يف مقدمممممة كتا ممممه اجلممممامع يف طلمممم  العلمممم  
ت،مول  الشريفء وهو ما يستدىي مراجعة صاحبه لمهء وهمو مما سمبق  ن صمنعه العديمد ممن امل

للفكرة اإلسمالمية ممن اال،اهمات العلمانيمةء و وىل  ن يصمنعه املت،ولمون ىمن  يدولوجيمة ىنفيمة 
 لسس  ىلر رؤية دينية ابلساس. 

سممم  هلمممذا املمارسمممات الممم  ء الممم  يراهممما  سنقـــد كتـــاابت الســـلفية اجلهاديـــة اةخـــر . 2
لسيسمممات فقهيمممة ودينيمممة   ممما ممممن  انجيمممد ايرفضمممها. فالسممملفية اجلهاديمممة وفكمممر القاىمممدة صمممار 

متنوىمممةء  ضمممر فيهممما سممميد قطممم  وىبمممد إ ىمممزام و محمممد  ممممد شممماكر و ممممد حاممممد الفقمممي 
و ممد خليم  همراس و ممد  من ىبمد اللطيممف ،  شميا مفما السمعودية قبم  السما قء وتلميممذا 
محمود ىقممال الشممعين مممن المراحل ء ومممن احلممالي  هنمماك   ممو  صم  و  ممو قتممادة الفلسممطي  و  ممو 
مصمع  السمموري وةصمر الفهممد وغم ه   ممن ثتلم  شممبكة االنانم  لنلفمما   ويتمداوهلا  ىضمماء 
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السمممملفية اجلهاديممممةء  مممم  إن كدمممم ا مممممن الكتمممماابت الرفضممممية والعدميممممة واالسممممتياء مممممن السياسممممة 
المريكية يف املنطقة والعامل ثد  تربيرا وتعضميدا هلمذا اليدولوجيمة ممن طريمق غم  مباشمرء ويمت  

 ار قاد ا هلاء والتجنيد ىربها لأليدولوجية العنفية. استدم
ن واحدا ممن شمروط مواجهمة العنمف المدي  همو تةيم  املنماإ املسماىد ىليهماء سمواء كمان  كما 

ر يف ومممرد مراجعمممة فكريمممة قمممد يظممم  سياسممميا  و اجتماىيممما  و خطا يممماء فمممالمر ينبةمممي  ال  صممم
صم،اتا يف القمدا واجلديمدء نمذكر منهما  قمام تما    ها  ر ياء شان كد  من املراجعات ال ل

مدال تراجع وتو مة  ال مة ممن  كمرب  دلمي السملفية اجلهاديمة ىلمر شاشمات التلفما  السمعودي يف 
 واخممممر التسممممعينياتء رغمممم   نممممه ال  ا   نمممماء والتممممزام  ىضمممماء القاىممممدة يف السممممعودية لنلفمممما   

 ونشرها ىرب مواقعها املتعددة. 
والعنفمميء  تظمم  قيمممة فكريممةء  ممد  قيمممة  ي مراجعممات للفكممر اجلهممادي مممن هنمما ننكممد  ن 

 رهممما  مممبطءء و تممماو ملوجمممات تتا عهممماء ومحلممممة ممممن صممماحبها قبممم  غممم اء يف نقمممد لسيسمممما ا  
وروافمممدها التار يمممة واملعاصمممرةء وهمممو مممما قمممد يسممماىد ويظممم    رهممما فكمممراي ال  تمممد  مممو إحمممدا  

ن اهلالممة التنظيميممةء ال شمم   ن الواقممع  اصممة و خلممة فكريممة حقيقيممة يف فكممر القاىممدةء خلا
و دايتممه كفيلممة  ممه وهممي الت،ممدايت والتةمم ات المم  تكسممر دائممما  مماوالت االنقممالب ىليهمماء 

    دىو  االقتدار واالنقالب ىلر الزمن. 
كممما يبقممر هنمماك  ممد ،خممر يواجممه القاىممدة كتنظممي ء هممو الت،ممدي الممزم   عممد غيمماب اجليمم    

لقاىمممدةء و مممد جةمممرايف  عمممد  ولمممه ممممن العامليمممة إىل اإلقليميمممةء  ظهمممور فروىمممه القيمممادي الو  ل
اجلديممدة يف جزيممرة العممرب و ممالد الرافممدين واملةممرب العممر  وغ همماء  مما ينممذر  ضممعف االرتبمماط 

شمممبكةء ويعيمممد الكمممرة مللعممم  وقمممدرة النظممممة القطريمممة يف مواجهتهممما والقضممماء الاملركممزي داخممم  
  ىليها.
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 والتعاون الم  

  .  مد فايز فرحات

د.                                الفريقيةا شراكة  م هيمنة  –العالقات الصينية  172
 محدي ىبد الرمحن حسن

  . إ راهي  غا  حزب إ    املقاومة ومتاهات السياسة اللبنانية  173
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 ( لُنشر ال اااة الكاملة لسلسلة اراسا  اس راليلية في عدد د سابر ما ات عا .•)
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 ىبدالوهاب

  .  محد ىبد احلفيجت القضاء واإلصالن السياسي يف مصر 181
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 يف مصر
د. حسن  توفيق 
 إ راهي 
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