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 اجلماعة اإلسالمية.، احلاكمّية اإلهلية، التجديد واإلصالح، الوهابية، اجلهاد، السلفيةالكلمات المفتاحّية: 

 السلفية: مدخل في المصطلح

معرفة حّده. وتلك مسة  أو، أو بيان نشأته، إن يف داللته أو مضمونه، يكتنف مصطلَح أو مفهوَم "السلفية" الغموض  
 االكثري من املفاهيم واملصطلحات الشائعة يف ساحة الثقافة اإلسالمية. فبالقدر الذي يصبح فيه املصطلح شائع  

هو السجال ، األن السائد يف الفكر اإلسالمي والعريب عموم  ، يزداد غموضه الفكري، بني فرقاء خمتلفني ومتداوال  
 يف.األيديولوجي ال التداول املعر 

أو خصومهم ، امدرسي   اسواء لدى "السلفيني" ممّن صنعوا منه اجتاه  ، وبالرغم من هذا الغموض أو التعميم يف االستخدام
عن عملية التوظيف  ابعيد  ، فإننا سنسعى إىل مقاربة املضمون املفاهيمي للمصطلح، اتارخيي   امن "املبتدعني" ممن محلوه نسب  

 في للمصطلح من قبل األدعياء أو خمالفيهم.األيديولوجي أو التجييش العاط

ألن ، إن الدارس ملصطلح "السلفية" جيد أن الشائع هو االصطالح العام ال االصطالح املعريف اخلاص باملضمون
يف حني تعرَّض الثاين إىل التنوع يف الداللة االصطالحية حبسب التطور التارخيي ، (1)األول أقرب إىل االصطالح اللغوي

أو اجلماعات اليت انتسبت إليه. ، واملواقف العملية للجهة اليت تتسّمى وتتصف به، واالجتهادات النظرية، للمصطلح
من تراث احلركة الوطنية ومقاومة  اهام   اليكون جزء   اجند أن املصطلح يف بعض البلدان يتسع وميتد تارخيي   فمثال  

                                                 

 باحث يف االجتماع السياسي *

ملتقدمون. ا اجلماعة، والسلفية، السالف: املتقدم، وعند ابن منظور يف لسان العرب: مادة سلف، إىل السلف السلفية لغة: نسبة (1)
وعند ابن فارس يف مقاييس اللغة: ، قد مضى. والسلف عند الرازي يف خمتار الصحاح: املاضي واملتقدم امجع  ، اوقال الزّجاج: سلف  

. وعّرف الزبيدي يف (56 اآلية، الزخرف)لآلخرين﴾  ومثال   ااملاضي واملتقدم والسابق. وجاء يف القرآن الكرمي: ﴿فجعلناهم سلف  
 والثاين: كل من تقدمك.، أحدمها: كل صاحل قدمته، مث قال: للسلف معنيان آخران، مادة سلف كابن منظور تاج العروس



  

ويف بلدان أخرى ، ل األيدولوجيا السائدة لدى السلطة احلاكمةوميث   اويف بلد آخر يضيق ليصبح أكثر تأثري  ، االستعمار
يف حني تنتسب له حركات واجتاهات معتدلة يف بعض ، يتشكَّل من تيارات وحركات راديكالية تناهض السلطة

 البلدان.

 وااخاههم هو: االجتاه الذي يدعو إىل اإلقتداء بالسلف الصاحل انسبي  االصطالح العام الشائع "للسلفية" واملستقر 
، يف احلاضر. على أساس أن السلف الصاحل هم أهل القرون الثالثة األوىل من عمر األمة اإلسالمية اقدوة ومنوهج  

خري الناس "فيما رواه الشيخان من رواية عبد اهلل بن مسعود:  على آلهل رسول اهلل صلى اهلل عليه و ومصدر هلك قو 
 ."وميينه شهادته، هادة أحدهم ميينهمث جييء أقوام تسبق ش ،مث الذي يلوهنم، مث الذين يلوهنم، قرين

جيعلها تنطبق على مجاعة من املسلمني بعينها وينفيها عن ، احمدد   اواالصطالح العام للسلفية ال مينحها مضمون  
ها من ألن أغلب املسلمني باملعىن العام سلفيون. ولكن مع التطور التارخيي لالجتاهات السلفية وما نشأ عن، أخرى

كما وتتباين يف درجة التسّلف ويف ،  تشّكلت لدينا سلفيات متعددة اختلف فيما تتبناه من قضايا، حركات ومجاعات
ا إن أردنا أن خنلص بتعريف ولكنن، (2)اوقيمي   ااجيابي   اأخالقي   ااملقاصد والوسائل. وتعريف السلفيني للسلفية يأخذ طابع  

تدعو إىل التمسك ، ميكننا القول أن: السلفية: حركة دينية إصالحية، افةجيابية وأرحب يضم السلفيات كإأكثر 
 من أجل التزام أصح، اوثقافة ووجدان   اوإحياء الرتاث دين  ، والعودة إىل سرية السلف الصاحل، بالنصوص الشرعية

 والتسلط االستعماري.، والتدهور السياسي، ومن أجل اخلروج من الركود املعريف، باإلسالم

 السلفية المعاصرة سمات

ألننا إها أثبتنا أن ، ا يف بيان مسات السلفية املعاصرةوحتديد  ، ولكننا ال نعترب أن التعريفني السابقني يّفيان بالغرض
وإال غدت كافة ، بني هذه التيارات افال بد من أن نضع حد  ، السلفية تيار ديين خاص جياور تيارات دينية أخرى

 كلها من الصفات واملنهجية واألهداف ما تقدم يف التعريفات.وألّدعت  ، التيارات سلفية

                                                 
يعّرف عبد الرمحن بن زيد الزبيدي "السلفية" بعد أن يستعرض تعريفات عدة بـ "االجتاه املقدم للنصوص الشرعية على البدائل  )2(

املطرح للمناهج املخالفة هلذا ، وعمال   اأصحابة علم   وهدي، على آلهى اهلل عليه و صلالرسول امللتزم هبدي ، وموضوعااألخرى منهجا 
 اهلدي يف العقيدة والعبادة والتشريع".



  

اليت اّدعت السلفية وجعلتها من أهم ، وهو عني ما وقعت حتت وطأته كافة احلركات والقيادات اإلسالمية
انتهاء  حبركة اإلخوان املسلمني وَمن على يسارها )حركة النهضة التونسية(. وهلك ، ا ببعض املتصوفةبدء  ، خصائصها

وبذلك فقد مورس إكراه معريف وسياسي على جممل ، بعدما تقدم من تعريف شائع للسلفية على النحو السابق
ا وهلك ضمن مستويني: األول ا دقيق  معرفي   الن نستطيع الَفكاك منه إال بتحديد مسات االصطالح حتديد  ، التيارات

 والثاين مستوى آليات االشتغال الفكري.، مستوى املضامني

فإن كان البعض يؤمن ببعض ، قد يقع االختالف على احلد اجلامع للسلفيني، التعريف جلهة املضامنيففي 
ولكننا مع هلك ميكن مجع جوامع ، خيرج البعض ويدخل البعض اآلخر، القضايا العقدية والتشريعية دون أخرى

  فية.باملعىن املذهيب للسل، ااملضامني اليت بدوهنا جمتمعة ال يغدو السلفي سلفي  

 هي:، والسمات اجلامعة للسلفية املعاصرة

 والسّنة الصحيحة( إللغاء العقل. القرآن املرجعية النّصّية قبالة العقل: التوسل بالنص الشرعي ) -

فيتم تقدمي فهم الصحابة والسلف يف تفسري ، خلريية القرون األوىل، وجتربة اأولوية املاضي على احلاضر: وعي   -
 ربتهم.وكذلك جت، النص الشرعي

 نّية: تضخيم مرجعية السنة النبوية على حساب النص القرآين.الس -

 واألمساء والصفات.، واأللوهية، توحيد الربوبية، التوحيد: اإلميان بأركان التوحيد الثالثة -

 والتسليم بدالالت املعتقدات الظاهرة دون تأويل. ، ظاهرية االعتقاد: اإلميان بالسمعيات كلها -

 أما التجديد فهو تطهري الدين مما حلق به من بدع. ، البتداع: كل جديد بدعةتّباع وترك ااال -

 حماربة التصوف والعرفان الطرقي. -

 الفقاهة مبنطق االعتقاد: التعامل مع األحكام الفقهية والتشريعية مبنطق اعتقادي. -

لعموم بالنصية يف التلقي كبنية معرفية تتسم هبذه السمات املتقدمة تؤول إىل بنية ههنية تتسم يف ا  والسلفية



  

والصراعية مع ، وشرعنة التصحيح، ونبذ اخلالف مطلقا، والتوّحد يف الرأي، وجواز التقليد، ووجوب اإلتباع، والتأويل
 صراعي(.، مشرِعن، متوّحد، مقلد، متبع، )نصي، غري املسلمني مجلة

 السلفية: والدة المصطلح

ال جيد فيها ، واملدونات اليت كتبت حول الفرق املختلفة، ذاهب اإلسالميةومصنفات امل، إن املتصفح للمراجع التارخيية
يف  اورد عرض  « سلف»فرقة دينية تسمَّت هبذا االسم على شاكلة فرق الشيعة أو املعتزلة أو اخلوارج. وإمنا جيد لفظ 

اليت وقعت بني هؤالء مع أهل يف سياق اجملادالت الكالمية ، البداية عند أنصار املالكية واحلنابلة من املذهب السين
أو مسألة ، والقول بنفي الصفات عن الذات اإلهلية، كخلق القرآن،  باخلصوص يف بعض املسائل العقائدية، االعتزال

( هو أول فقهاء أهل السنة ه 241-164ل اإلمام أمحد بن حنبل )القضاء والقدر يف أفعال اإلنسان.. اخل. ولع
: أنه احتج بقول السلف يف مسألة خلق القرآن قائال   وما عرف عنه مثال  ، «سلف»الذي هكر باطّراد هذه الكلمة 

 ."وهو الذي أههب إليه،  غري خملوق... كالم اهللالقرآنلقد ر وي عن غري واحد من سلفنا أهنم كانوا يقولون "

ستفاد من معناها وغاية ما ي، يف هذا السياق غامضة املعىن من حيث التعريف والداللة "سلف"وقد وردت كلمة 
ممن ال يقبلون اجلدال ، ممن تقدموا يف الزمن عن ابن حنبل نفسه، أهنم طائفة من أصحاب الرسول أو أتباعهم، عنده

 العقلي يف هذه املسألة.

الذي أشار إىل علماء املسلمني من السلف يف ، (ه728-661اإلسالم أمحد بن تيميه )واستمر األمر مع شيخ 
( يف القرن الثامن ه 1206-1115هاب )ومع الشيخ حممد بن عبد الو ، ماء الكالم من املعتزلةمقابل الفالسفة وعل

 يف مواجهة مذهب األحناف والطرق الصوفية.، السلف الصاحل« مذهب»عشر الذي تبىن 

 ليس إال االجتاه الذي ع رف، "السلفي" اأن هذا االجتاه الذي أطلق عليه الحق  ، ويتضح من النشأة التارخيية
والذي بدأ يتشكل يف سياق ، يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني "أصحاب احلديث"أو  "أهل احلديث"واشتهر بـ 

القرآين حول املؤسسة املرجعية صاحبة الشرعية يف تأويل النص  "أهل الرأي"أو  "أهل العقل"بينه وبني اجتاه االختالف 
من أصحاب  "الصاحل السلف"أن  "أصحاب احلديث"إه رأى ، على آلهليه و صلى اهلل عواحلديث بعد وفاة النيب 

وعلى اخللف الرجوع إليهم كأصل ومصدر يف الفهم والسلوك واالقتداء. ورأوا ، هم األْوىل بتأويل وإضاءة النص، النيب



  

عليها ميكن أن يأيت على األسس واألصول املنهجية اليت يقوم ، أن تيار الرأي والعقل الضارب يف الروح اإلغريقية
وبدع ال بد من ، «حمدثات أمور»ليس إال ، واملناطقة والفالسفة« أهل الكالم»وأن جّل ما جاء به ، اإلسالم نفسه

 «.األصيل»الوقوف بوجهها حلماية اإلسالم 

 من أمهها: (3)فإننا سنجد يف داخلها اجتاهات وتيارات، «السلفية»وإها استقصينا تطور 

 السلفية الوطنية -السلفية النهضوية  -ة املدرسية السلفي - السلفية التارخيية -

حَدثة -السلفية التحررية  - السلفية اجلهادية -السلفية احلركية  -
 
 السلفية امل

، اوإن كان ترتيبها جاء زمني  ، ال نعمد إليه كتقسيم زمين صارم، وهذا التقسيم إىل سلفيات خمتلفة االجتاهات
عدا السلفية التارخيية اليت حتيا بدرجات متفاوتة داخل السلفيات الراهنة. ، اهنوهلك ألهنا تتعايش مجيعها يف الر 

ولكننا جتاوزنا ، ومواقف اجتاهاهتا وحركاهتا، يساهم يف وعي التطور احلادث على مفهوم السلفية وقضاياها اوترتيبه زمني  
 ارساهتا ألفكارها داخل االجتماعلتعرب التسمية عن طبيعة حراكها ومم، عند تسمية كل تيار منها البعد الزمين

 .اإلسالمي

 

                                                 
ومل نتعرض للتيارات السلفية األخرى بالتعريف لعدم االختصاص يف ، اجلهادية ألهنا حمل الدرسمت االكتفاء بشرح تاريخ وتطور السلفية (3)

يف مواجهة تيار الرأي  السلفية التاريخيةو لدت  نوجز كافة االجتاهات بتعريف خمتصر جدا على النحو التايل:ولكن  هذا البحث.
عن اهلوية  اوكلتامها كانت دفاع  ، واجهت مسألة الركود الداخلي واالحنرافات اليت تتم باسم الدينالسلفية المدرسية واالعتزال. و

الغرب  السلفية النهضويةيف حني واجهت ، واجهت االستعمار كقوة مسلحة لوطنيةوالسلفية ا. اوطهارهتا املفرتضة سلفي  
فقد جاءت لتواجه النفوه االستعماري يف دول ما بعد  السلفية الحركيةوحبثت عن سبل النهضة والتقدم. أما ، الغازي كحضارة

 السلفية الجهاديةربية األفراد وإصالح اجملتمع. أما وت، وتدعو يف الوقت هاته إىل استعادة الدولة اإلسالمية )اخلالفة(، االستقالل
بدأت تتشكل وتربز  اللنموهج املثال الذي تؤمن به. وأخري   اسعي  ، اواجملتمع "اجلاهلي" مع  ، الكافرة""فقد قامت مبواجهة الدولة 

 ائل الثقافية واالجتماعية سعي  لتتجاوز مسائل االعتقاد إىل املسا، على وقع أحداث احلادي عشر من أيلول السلفية الُمْحَدثة
 .للتواؤم مع عصر احلداثة والعوملة



  

 السلفية وتأثيراتها المتبادلةمخطط لالتجاهات 

 السلفية الجهادية: النشأة التاريخية

من أي سلفية حركية أخرى باملفهوم  اواألكثر التزام  ، تعترب السلفية اجلهادية امتدادا طبيعيا للسلفيتني التارخيية واملدرسية
حيث اعتمدت الكثري من آراء علماء السلفيني السابقني يف شروحها وبيان ، جلهة القضايا واملضامني املعريف للسلفية
وعلى رأسهم أمحد بن حنبل وابن تيميه وابن القيم وحممد بن عبد الوهاب وغريهم. ولذلك ال بد أن ، آرائها ومواقفها

وبعلمائها ، بقضايامها البنيان القاعدي ألفكارها نلج التأريخ للسلفية اجلهادية بدراسة السلفيتني اللتان تشكالن
 وإطالق أحكامها. ، املرجعية اليت تشرتك مع املرجعية النصية يف صياغة مواقفها

حيث تبلور ، ( يف القرن الثالث اهلجريه 241- 164أمحد بن حنبل ) ظهرت السلفية التارخيية على يد اإلمام
صاحبة الوصاية يف تأويل « اجلماعة الذهبية»ووضعهم يف موضع  ،«السلف الصاحل»أعلى من شأن « وعي سلفي»

 النص وتفسريه.

، لدعاة السلفية« التبلور املذهيب»الظهور التارخيي األول لبدايات ، ه 218القول خبلق القرآن يف عام  وتعترب حمنة
 ألول مرة. والفرصة األوىل اليت هيأت الشروط املوضوعية لتبلور النـزعة السلفية يف تيار متميز

بغداد يف أيدي التتار  وعقب سقوط، للنَـزعة السلفية عند هناية اخلالفة العباسية اثاني   امث نستطيع أن نتبني ظهور  
( أهل البدع من جهمية وقدرية وباطنية وصوفية ه 728-661حيث حيّمل ابن تيميه ومدرسته )، ه 656عام 

فيتبعه يف هلك نفر  ، مإىل إحياء عقيدة السلف ومنهجه اة داعي  ويشن عليهم محلة عنيف، وفالسفة مسؤولية السقوط

 السلفية التاريخية

 المدرسية السلفية السلفية النهضوية الوطنية السلفية

 الحركية السلفية رريةالتح السلفية الجهادية السلفية

 السلفية المحدثة



  

 كثري.

املنهج »وغاية مداها. معه ااخذ ، وميكننا القول إن السلفية التارخيية بلغت مع ابن تيميه أوج نضوجها واكتماهلا
فيني الذين جاؤوا وحددت الطريق لكل السل، اليت أبانت عن قواعده وقضاياه بصورة حامسة، صورته البي نة« السلفي

وانتسبوا إليه وإىل السلفية. أما آراؤه يف اإلميان والكفر والقتال فستجعلها اجلماعات اإلسالمية املعاصرة ـ ، من بعده
 . (4)«املباشر»لفعلها اوسند  ، ية ـ عمدة حراكهامن السلفية اجلهاد

ومجاع الدين أصالن: أال نعبد »ول ابن تيميه وق، «اتبعوا وال تبتدعوا»ميكننا القول إن كلمة عبد اهلل بن مسعود: 
وآرائها اليت اشتهرت ، يستجمعان كامل مواقف السلفية التارخيية« ال نعبده بالبدع، وأالّ نعبده إال مبا شرع، إال اهلل

 واليت جنملها باألسس التالية:، هبا

 بوبية واأللوهية واألمساء والصفات.ونفي التشبيه. وتأكيد كافة أشكال التوحيد من الر ، التنـزيه يف التوحيد -

 .وعدال   والقول باالصطفاء للجنة والنار فضال  ، رد اخللق واألفعال إىل تقدير اهلل وعلمه ومشيئته وقضائه وقدره -

، والعرش، والقلم، واللوح، والقدر، وامليثاق، والشفاعة، واحلوض، كاإلسراء واملعراج بالشخص،  إثبات أمور -
 وأشراط الساعة.، وامليزان، والصراط، القربوعذاب ، والكرسي

 فال ي كفَّر أحد منهم بذنب ما مل يستحله.، إثبات اإلميان واإلسالم ألهل القبلة -

ورفض التأويل الكالمي ، والتسليم بنصوص الكتاب والسنة وتفسريها بال تأويل أو هوى، تقدمي الشرع على العقل -
 وهم الكالم.

                                                 
، (ه 387ابن بطة العكربي احلنبلي )، (ه 321-مههم أبو جعفر الطحاوي )...ويضاف إىل السلفية التارخيية علماء ك ثر من أ (4)

وابن القيم ، (ه 665-ملقدسي )...ويف مرحلتها الثانية جند أبا شامة ا، (ه 458-محد بن احلسني البيهقي )...أبو بكر أ
( ه 792-أيب العز احلنفي )... وابن رجب احلنبلي. ويف مرحلتها األخرية نشري إىل صدر الدين بن، (ه 751-اجلوزية )...

 وهو الشرح الذي أصبح عمدة السلفية التارخيية واإلطار املرجعي هلا.، «العقيدة الطحاوية»صاحب شرح 

 



  

مثل: املشّبهة واملعتزلة واجلهمية واجلربية والقدرية والشيعة وغريهم ، واء واملذاهب املخالفةالرباءة من أصحاب األه -
 «.ضالَّل أَْرِديَاء»إه هم ، «خالفوا السنة واجلماعة وحالفوا الضاللة»ممن 

إن جاروا. وال ال نرى اخلروج على أئمتنا ووالة أمورنا و »يف مسائل الطاعة واخلروج على السلطان واجلماعة يقولون:  -
من طاعة. ونرى طاعتهم من طاعة اهلل عز وجل فريضة ما مل يَْأمروا مبعصيته. وندعو هلم  اندعو عليهم وال ننـْزع يد  

 «.بالصالح واملعافاة. ونتبع السنة واجلماعة. ونتجنب الشذوه واخلالف والفرقة

، وعدم التربؤ من أحد منهم، لة اجلميعحب السلف من أصحاب الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( واإلميان بعدا -
 واخلالفة للخلفاء األربعة أيب بكر وعمر وعثمان وعلي على الرتتيب.

وامتد إىل أوائل القرن ، القرن الثامن عشر التارخيية إىل السلفية املدرسية التقليدية يف مطلعمت التحول من السلفية 
الذي دعا إىل ، م( يف شبه جزيرة العرب1791-1703التاسع عشر. وبدأت مع الشيخ حممد بن عبد الوهاب )

والدعوة لفتح باب ، ومنع التوسل بغري اهلل، وتأكيد مسوؤلية اإلنسان، ورفض فكرة احللول واالحتاد، التوحيد
وويل الدين الدهلوي يف اهلند ، م(1803-1752االجتهاد. ومن هذا االجتاه حممد نوح الغاليت يف املدينة املنورة )

مث شهاب الدين حممود اآللوسي يف ، م(1834-1760وحممد بن علي الشوكاين يف اليمن )، م(1702-1762)
 م(.1756وعثمان بن فودي يف إفريقيا )ولد يف ، م(1803-1802العراق )

، اليت حتولت إىل اجتاه مذهيب داخل الفكر اإلسالمي، وقد كانت احلركة الوهابية وما تزال أساس السلفية املدرسية
مع احلركة الوهابية هات داللة اصطالحية « السلفية»بل وسلطته السياسية. وأصبحت ، كاره وحمازبوه وأنصارهله أف

على السلفية  امدرسي   اوآراء خمصوصة يف الساحة اإلسالمية احلديثة. وهي بذلك أدخلت بعد  ، على فرقة معينة
على مفهوم  ازمني   اوهي بذلك أضافت بعد  ، «حلالسلف الصا»إه أدخلت اجتاه أهل احلديث على مفهوم »، التارخيية

بل واجتاه ، إه أصبح يشمل ليس فقط الصحابة والتابعني، الذي تشكل لدى السلفية التارخيية« السلف الصاحل»
أصبح العنوان الدال على « أهل احلديث»بل إن ، كابن حنبل وابن تيميه وابن القيم،  وعلمائهم« أهل احلديث»

إه مل يعد املصطلح التارخيي للسلفية مبا هي العودة إىل ، على السلفية التارخيية امدرسي   ات بعد  السلفية. كما أدخل
يلتزم بكل ما قرره اجتاه أهل  ابل أصبحت مع السلفية املدرسية مذهب  ، عليها السلف الصاحل واالقتداء هبم داال  

. إهنم قّعدوا اومن خالفهم يصبح مبتدع  ، لفرعيةوالتقيد به يف مسائل االعتقاد والعبادات واالجتهادات ا، احلديث



  

 .امدرسي   اتعريف   اليصبح السلفي بعرفهم معرّف  ، وسّنوا القضايا، القواعد

تسعى للحفاظ على اهلوية عرب التمسك بظاهر ، تعترب السلفية املدرسية من الناحية الدينية دعوة إصالحية تطهرية
ولذلك حاربت البدع ، أو الشعائرية، أو الرمزية، يف جوانبه العقديةن إن ، وتقوم على فهم شبه لفظي له، النص

داعية إىل الرجوع إىل نقاء التوحيد وصفاء العقيدة ، متهمة إياها بالشعوهة واخلرافة، والطرق الصوفية وممارساهتا الدينية
الداعية إىل حماربة الطرق ، حلديثاإلسالمية ال غري. وبقيت الوهابية طليعة فصائل السلفية املدرسية النصية يف العصر ا

 مثل القادرية واملولوية والعيساوية والنقشبندية والرفاعية.، الصوفية اليت انتشرت يف العهد العثماين

رغم أهنا مل متتلك اهتمامات سياسية ، فقد كانت الوهابية ثورة على دولة اخلالفة العثمانية، ومن الناحية السياسية
فما تعلق باهلوية املتطهرة )مسألة ، تقاسم اجملال العام بني آل سعود وآل الشيخ منذ البدايةلذلك فقد جرى ، مباشرة

تواله آل سعود. ، وما تعلق بتسيري أمور اجلماعة العامة، تواله آل الشيخ، التوحيد والعبودية هلل( واألحوال الشخصية
الداعي إىل ، طبيعي ملوقف السلفية التارخيية ومعلوم أن موقف السلفية املدرسية من السلطة السياسية هو امتداد

مبعىن أن السلفي املدرسي ال يتجه يف األصل إلنفاه الشرع بنفسه عن ، وجوب طاعة أويل األمر يف املنشط واملكره
ومبا ال ، أو يكتفي هو بأمره باملعروف وهنيه عن املنكر باحلسىن، بل يسلم به للقائم على األمر، طريق تويل السلطة

 باهليبة والسلطان. خيل

-1757يف االجتاه السلفي الذي ع رف به السلطان حممد بن عبد اهلل )، ظهرت املالمح األوىل للوهابية يف املغرب
حبسب البعدين الديين والسياسي اللذين ، والذي قام بتوطينها لتلبيتها حلاجات مزدوجة داخلية وخارجية، م(1790

، اخلية يف املقاومة السياسية واأليديولوجية للطرق الصوفية اليت نشطت يف هذه الفرتةإه متثلت احلاجة الد، أشرنا إليهما
وملا كانت الوهابية دعوة إىل العودة إىل ، وشكلت ما يشبه املؤسسة األيديولوجية املوازية ملؤسسات سياسية أخرى

ملواجهة احلركات  اأيديولوجي   اقفوه سالح  فقد وجد فيها املخزن ومث، األصول األوىل البسيطة والفطرية للدين وترك البدع
 ومن خالهلا مواجهة الزوايا اليت كان بعضها ينازع خمزن السلطة على كثري من مناطق البالد.، الطرقية يف املغرب

واحليلولة ، فقد متثلت يف مقاومة األتراك على احلدود الشرقية للمغرب )اجلزائر(، أما احلاجة السياسية اخلارجية
وهو الدور الذي قامت به الوهابية يف موطنها احلجازي. كما وجد املخزن يف ، مهم حنو األراضي املغربيةدون قدو 

 باعتبارها حمدثات وبدع جيب حماربتها.، السلفية املدرسية حاجته يف مقاومة اإلصالحات التحديثية القادمة من أوروبا



  

ويف جند واليمن ، ادناها تظهر يف اهلند والعراق شرق  وج، وإها نظرنا إىل مناطق قيام تيارات السلفية املدرسية
أي منطقة القلب )املنطقة ، تنتشر يف األطراف وتتفادى املركز، . فهي حركة عامةاويف املغرب غرب  ، اواحلجاز جنوب  

للدولة  حبسبان أن منطقة القلب من هذه األمة كانت ترتكز يف جمال اهليمنة املركزية، املدينية( من األمة اإلسالمية
القاهرة(. وكان من الطبيعي ، دمشق، وهي املمتدة على احملور من تركيا إىل الشام )استانبول، العثمانية يف هلك الوقت

أو عظم النفوه احملافظ هلذه ، الستتباب املؤسسات التقليدية، أن تبقى منطقة املركز عصيَّة على التغيري والتجديد
 ووجودها كلها يف منطقة الضوء الساطع لدى أجهزة الدولة.، احلكم والسلطانهبيئات  اواتصاهلا مجيع  ، املؤسسات

بقيت هي املتبناة واملعتمدة لدى السلفية ، إن ما تقدم من مواقف السلفية التارخيية وآرائها اليت اشتهرت هبا
، الصريح« العقالين»ع وجتنب النـزو ، اليت اتسمت بأهنا مذهب إمياين يعتمد التصديق والتسليم واإلقتداء، املدرسية

، وتنفر من اخلروج والثورة، تتمسك باالنقياد واالنصياع والطاعة ألويل األمر وللواقع التارخيي، «حمافظة»ورؤية سياسية 
والتاريخ عندها يتجه باستمرار حنو ، وسلفية قليلة الثقة باإلنسان؛ فنظرهتا األنطلوجية إىل التاريخ اإلنساين غري متفائلة

 .«األسوأ»

، «فتح باب االجتهاد»ولكن يبقى أن نشري إىل أن ما أشيع عن السلفية املدرسية من دعوهتا إىل نبذ التقليد و
وهلك يف معظم القضايا اليت عاجلتها أو املواقف اليت ااخذهتا. ، بقيت جمرد دعوة عامة أكثر من كوهنا حقيقة مارستها
 وحيتاج إلعادة النظر من قبل من أطلقوه. ،وعليه فإن وصفها بالسلفية اجملددة وصف غري دقيق

حيث جاء يف وثيقة ، تواصلها التارخيي واملعريف مع السلفيتني التارخيية واملدرسية السلفية الجهادية (5)تؤكد وثائق
مبدأ ، اإلحياء اإلسالمي اخلاصة جبماعة اجلهاد املصرية واليت وضعها كمال السعيد حبيب يف سياق بيان مبادئها

وهي القرآن والسنة واإلمجاع ، وهو يعين: االلتزام مع السلف يف أصوهلم اليت أخذوا عنها، «ام بالطابع السلفيااللتز »
واالتفاق معهم يف الفهم دون الفهوم الفلسفية والصوفية. وحماولة االقرتاب قدر اإلمكان من فرتة اخللفاء ، والقياس

أساسها العودة إىل ، «دعوة سلفية أصولية»إهنا، ية اجلماعة بقولهالراشدين. ويصف عبود الزمر أمري مجاعة اجلهاد سلف

                                                 
  واالكتفاء بالقليل للتشابه املطرد بينها.، من مواقف وآراء التيارات حمل الدرسمت اختصار الشواهد  (5)

 



  

وجماهلا اعتقاد صحابة رسول اهلل )ص( ومن تبعهم بإحسان دون زيادة أو ، الكتاب والسنة بفهم السلف الصاحل
ن حنبل الذي اقتداء  باإلمام أمحد ب، ونبذ االبتداع يف الدين، والعودة إىل فهم السلف الصاحل للكتاب والسنة، نقصان

 «.ليس فيه سلف ال تقل قوال  »، يقول

، ومل يشذ عن األخذ باملفهوم السلفي التارخيي واملدرسي إال مجاعة التكفري واهلجرة وأمريها شكري مصطفى
ولذلك مل ندرجه يف اجتاه السلفية اجلهادية. فجماعته ال تعرتف باإلمجاع أو القياس أو املصاحل املرسلة أو غري هلك 

، ويرى أعضاء اجلماعة أن الكتاب والسنة مها احلجة وال حجة غريمها، صول والقواعد الفقهية الالزمة لالجتهادمن األ
وبرأي الفقهاء عرض احلائط... وال ، وحجة رأي الصحابة، وبعمل أهل املدينة، فإننا نضرب باإلمجاع وبالقياس»وهلذا 

عضاء مجاعة املسلمني )التكفري واهلجرة( يرفضون اتباع وعلى هذا األساس كان أ«. نستدل إال بالكتاب والسنة
 اأي من اتَّبع أحد  ، وألجل هذا ابتدع شكري مصطفى قاعدة تنص على أن )من قلَّد كفر( ، الفقهاء واالقتداء هبم

ن دون م اوقد استدل على رأيه هذا بقوله تعاىل: ﴿ااخذوا أحبارهم ورهباهنم أرباب  ، من الفقهاء خيرج من ملة اإلسالم
 اهلل﴾.

بل يف مواقفهم العملية ، ومل خيالف شكري مصطفى السلفية اجلهادية يف املوقف من السلف واجتهاداهتم فحسب
وال يؤمن بوجوب ، وال يقر فكرة اجلهاد، إه مل جيز مصطفى أي صورة من صور الصدام احلركي مع الواقع، من الواقع

كما يعتقد أن اجليوش اإلسالمية يف املستقبل حيث وقت امللحمة ،  إقامة دولة إسالمية يف هذا الزمان ألنه جاهلي
 سوف تقاتل بالسيف واخليل والرمح.، الكربى يف آخر الزمان بني املسلمني والروم

 اأمين   افإهنا كانت امتداد  ، إن السلفية اجلهادية وإن كانت نواهتا التنظيمية قد تشكلت يف رحم السلفية احلركية
 اليت طورهتا حىت وصلت إىل صورهتا الراهنة.، ة والتشريعية واملفاهيمة العامة للسلفية التارخيية واملدرسيةللبنية االعتقادي

 الجهادية وصورة النظام السياسي السلفية

تذهب السلفية اجلهادية إىل أن النموهج السياسي اإلسالمي يف احلكم ليس إال منوهج "اخلالفة" اإلسالمية كما ظهر 
املرجعية النصية من خالل ، تلجأ إىل مرجعيات عدة أمهها، وهي إلسناد هذا النموهج تشريعيا، إلسالمييف التاريخ ا

واملرجعية الفقهية فيما بّينه الفقهاء من مسائل السياسة ، حشد اآليات واألحاديث الدالة على وجوب إقامتها



  

فإن ، يث مؤسساته وإداراته وانتقال السلطة فيهالشرعية. وأما املرجعية التارخيية أي وقائع تطور هذا النموهج من ح
،  للخالفة اإلسالمية يف بعض شؤوهنا االسلفية اجلهادية ال تلجأ إال إىل فرتة اخلالفة الراشدة. جاعلة من وقائعه تشريع  

ب ما وأما املرجعية السلطانية فيمكنها أن تقتبس بعض ما خطّه كتا، وإدارة الشورى، وطرق البيعة، كانتقال السلطة
 مما يتوافق مع املرجعيات املتقدمة.، أو "مرايا امللوك"، ع رف باآلداب السلطانية

من وضع مسائل اخلالفة ضمن أقسام ومباحث ، وخبالف ما دأب عليه فقهاء وعلماء تيار أهل السنة واجلماعة
تناظر الشيعة اإلمامية يف  حىت تكاد، فإن السلفية اجلهادية رفعت من شأن اخلالفة ووجوب إقامتها، الفقه العديدة

 .(6)من فروضه امن الدين وأساسا يف التوحيد ال فرض   اليصبح ركن  ، إدراجهم ملبحث اإلمامة

يف كتابه الذي وضعه لبيان  كما يقرر الشيخ علي بلحاج قائال  « الفرض األكرب»واستحالت مسألة اخلالفة إىل 
وقد قرر علماء »بأن اخلالفة من أعظم واجبات هذا الدين": ، ائرينهذا الغرض واملوسوم بـ"تنبيه الغافلني وإعالم احل

الذي يتوقف عليه « الفرض األكرب»بل هو ، أن اخلالفة فرض أساسي من فروض الدين العظيم، اإلسالم وأعالمه

                                                 
بل من ، وليست من فن املعقوالت فيها، إن نظرية اإلمامة ليست من املهمات»«: االقتصاد يف االعتقاد»يقوم اإلمام الغزايل يف  (6)

فيقوالن: إن اإلمامة ليست ، «شرح املواقف»هات املعىن يف واجلرجاين يؤكدان ، عضد الدين األجيي واإلمامان .«...الفقهيات
، واإلمام اجلويين إمام احلرمني يتخذ املوقف نفسه «.بل هي من الفروع املتعلقة بأفعال املكلفني، من أصول الديانات والعقائد

حكام السلطانية" فقد أورد ما نصه: وأما أبو يعلى الفرّاء يف "األ «....إن الكالم يف اإلمامة ليست من أصول االعتقاد»فيقول: 
والثانية: من يوجد فيه شرائط ، وهي فرض على الكفاية فخوطب هبا طائفتان من الناس إحداها أهل االجتهاد حىت خيتاروا»

 . «اإلمامة حىت ينتصب أحدهم لإلمامة

إها قام هبا من هو أهل سقطت الفريضة وتعترب اخلالفة فريضة من فروض الكفايات كاجلهاد والقضاء ف»ويقول عبد القادر عودة: 
عن الكافة وإن مل يقم هبا أحد أمث كافة املسلمني حىت يقوم بأمر اخلالفة من هو أهل هلا. ويرى البعض أن اإلمث يلحق فئتني فقط 

ىت خيتار أحدهم من األمة اإلسالمية أوالمها: أهل الرأي حىت خيتاروا أحدهم خليفة. والثانية: من تتوفر فيهم شرائط اخلالفة ح
خليفة. واحلق أن اإلمث يلحق بالكافة ألن املسلمني مجيعا خماطبون بالشرع وعليهم إقامته... وإها كان االختيار مرتوكا لفئة من 

 . «الناس فإن من واجب األمة كلها أن حتمل هذه الفئة على أداء واجبها وإال شاركتها يف اإلمث

 



  

 وإن الزهد يف إقامة هذه الفريضة من "كبائر اإلمث".، تنفيذ سائر الفروض

آهار  5التابعة للجماعة )« الشهادة»إه تورد نشرة ، ة املسلحة اجلزائريةويتكرر مطلب اخلالفة لدى اجلماع
، للجهاد اجيعل من طلب إقامة اخلالفة مربر   الذي، ( مقابلة مع أحد قيادييها وهو عبد احلق العيايدة1993)مارس( 
حت تعيش حال نشاز ألهنا أصب، إن املأساة الكربى اليت تعيشها األمة يف هذا العصر هي سقوط اخلالفة»فيقول: 

«. والواقع اجلاهلي املزري املفروض عليها، غري طبيعية من جراء الفصل بني القيم واملثل واملبادئ العليا اليت تؤمن هبا
وليست قومية ، نريدها خالفة إسالمية راشدة»وهو املوقف الذي كررته نشرة "األنصار" التابعة للجماعة نفسها: 

 «. عمية جاهلية!!

إال أن البعض يستخدم ، ن أن الشائع لدى السلفية اجلهادية الدعوة إىل إقامة اخلالفة اإلسالميةوبالرغم م
خيالف الكيان السياسي للخالفة. يف ضرٍب من ، مصطلح "الدولة" دون متييز أو وعي هبا ككيان سياسي حديث

السالم فرج قائد مجاعة فهذا عبد  ، وتقريب صورة املطلب السياسي هلا تقع فيه عندما تريد رسم، اخللط املفاهيمي
دون ، حيدد يف كتابه "الفريضة الغائبة" البديل اإلسالمي بأنه "ينشد إقامة الدولة اإلسالمية وإعادة اخلالفة"، اجلهاد املصرية

 حني يصرح بأن هدف اجلماعة، أما عبود الزمر أحد قيادات مجاعة اجلهاد فيقع يف خلط أشد، متييز يذكر بني النظامني
تتشابه يف الكثري مع اجلمهورية اإلسالمية يف إيران. أما البديل اإلسالمي املنشود لدى ، هو إقامة مجهورية إسالمية يف مصر

ولكنهم عند حتديد ، فهي استعادة اخلالفة، أعضاء مجاعة اجلهاد )فرع الوجه القبلي( وكما بّشر هبا الشيخ عمر عبد الرمحن
حيث ، يكتفون بالتذكري أهنا اختلف عن أي نظام سياسي آخر مما عرفته البشرية، إلقامتها طبيعة هذه اخلالفة اليت يسعون

 دون جهد يذكر يف حتديد صورة هذه اخلالفة احلديثة أو أسسها.، األسس اليت تقوم عليها خالفتهم خمتلفة

 ركائز التصور السياسي

 الحاكمية اإللهية: .أ

وهو ، فة اإلسالمية لدى السلفية اجلهادية على مفهوم "احلاكمية"تأسست الرؤية السياسية اخلاصة بنظام اخلال
اليت فارقت اجلماعات اإلسالمية التقليدية اليت تتوسل احلل ، مفهوم جامع مّت تطويره على يد اجلماعات اإلسالمية

اخل هذه يهيمن على كل مناشط التفكري واملمارسة د اكلي    احىت غدا هذا املفهوم مفهوم  ، السلمي يف التغيري



  

وهلك ، اأو حمكوم   احاكم  ، أو مجاعة افرد  ، اجلماعات. وأصبح هو املعيار األساسي يف احلكم على الناس والعالقة هبم
من اآلداب الصغرى  ابدء  ، اليت استوعبت وفق نظرهتم اإلرادة اإلنسانية مجلة، وفق تقّيدهم هبذه "احلاكمية اإلهلية"

 عليا يف االعتقاد واإلميان.إىل القضايا ال وصوال  ، واهلامشية

فله حق  ارب  ، اوإهل  ، وقد مّت التأصيل هلذا املفهوم بالبحث يف جوهر اإلميان باهلل. والذي هو خضوع له بوصفه ربا
واحلاكمية يف السياق الثاين حتضر كأخص خصائص هذه ، فله حق احلكم والتشريع، اوإهل  ، العبادة والتقديس والتنـزيه

 األلوهية.

وهي ، عملية التأصيل هذه باستثمار ما ورد من بيان ألقسام التوحيد يف كتب السلفية التارخيية واملدرسيةومّتت 
 وتوحيد األمساء والصفات.، وتوحيد األلوهية، توحيد الربوبية

من قبل أبو األعلى املودودي وسيد قطب ـ كما سيأيت ، «احلاكمية»وبذلك فقد مّت أمر الصياغة احلديثة ملفهوم 
فسيد قطب مل يفعل سوى نقل املفهوم االعتقادي للحاكمية ، هلا امع السلفيات السابقة وتصعيد   فصيله ـ تواصال  ت

إىل  امضيف  «. اإلميان قول وعمل»بناء  على معطى عقائدي آخر هو ، اإلهلية من مستوى اإلميان إىل مستوى الفعل
كمبحث الوالء ،  ضت كتب الفقه والتوحيد السلفي يف شرحهاما استفا اهذا املفهوم وبشكل مباشر املباحث اليت كثري  

 واإلميان والكفر.، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، واجلهاد، واحلكم مبا أنزل اهلل، والرباء

، وهذه املباحث واآلراء هي اليت مّت تبنيها بشكل عملي لدى قادة حركات الرفض اجلهادي أمثال صاحل سرية
 وعبود الزمر وغريهم.، وعلي بلحاج، وأمين الظواهري، وعمر عبد الرمحن، وعبد السالم فرج

ال يعين أهنا أمهلت مباحث ، وغلبة السمة العملية وإن كانت السمة الغالبة على مجاعات السلفية اجلهادية
 والتشريع.بل بقيت ركيزهتا األساسية يف الدعوة والتثقيف ، االعتقاد أو تساهلت فيها كما فعلت السلفية احلركية

يف أصوله العقدية ضمن مباحث  اوإن كان مركوز  ، ومفهوم "احلاكمية" احلديث كما صاغته السلفية اجلهادية
بالواقع  اكان مرتبط  ،  ونقله من حيز االعتقاد إىل حيز الفعل السياسي، إال أن اإلظهار السياسي له، االعتقاد التقيلدية

( مؤسس وأمري اجلماعة 1979 - 1903ائل. فأبو األعلى املودودي )السياسي التارخيي الذي عاشه شرّاحه األو 
أول من صّعد هذا املفهوم يف سياق والدة الكيان السياسي الباكستاين وانفصاله عن اهلند ، اإلسالمية يف باكستان



  

وجتعلهم ، ليحقق لألغلبية املسلمة هدفها يف إقامة حكومة إسالمية تنصف املسلمني وتعيد هلم حرياهتم، الكربى
ولكن الدولة بعد قيامها مل تكن لتختلف عن سواها من ، قادرين على أن يعيشوا آمنني يف دولة إسالمية مستقلة

مما أشعر قادة العمل اإلسالمي هناك بتنكُّر هذه ، الدول األخرى كدولة قومية يف إطار سيادة املفاهيم الغربية املعاصرة
 اوواقع   عملية نضال جديدة من أجل الوصول إىل الدولة اإلسالمية املرجوة مثاال  لتبدأ ، الدولة اجلديدة لوعودها لألمة

 واليت كانوا حيلمون بإقامتها.

، وصراعهم يف جمال تصحيح األوضاع يف الكيان السياسي الباكستاين املتخّلق حديثا، ويف إطار كفاحهم هذا
 إلسالمية.يف وسط احلركة ا، واجلاهلية، طرحت مفاهيم احلاكمية اإلهلية

حيث ولدت احلركة اإلسالمية كرد فعل على سقوط ، يف مصر ايف املشهد اآلخر من العامل اإلسالمي وحتديد  
ساهم اإلسالميون يف البداية يف عمليات ، وحماولة  استعادة منوهج احلكم السياسي اإلسالمي، نظام اخلالفة العثمانية

حىت مّت التحالف مع قادة احلركة االنقالبية على النظام ، طات خمتلفةالكفاح ضد االحتالل الربيطاين والصهيوين يف حم
 امللكي ليتحقق االستقالل ووالدة النظام اجلمهوري.

فإها باالنقالبيني يعاملون حلفاءهم باألمس من اإلسالميني معاملة اتسمت بكثري ، ولكن سرعان ما وقع الصدام
 من العنف وضروب االضطهاد.

مل جيد اإلسالميون هناك مرة أخرى إال أن يوظّفوا كل هلك ، واملعتقالت والتعذيب واإلرهابويف دوائر السجون 
فبدأت تلك األفكار مع الشهيد عبد القادر عودة ، الرصيد الفكري والثقايف واملفاهيمي يف عمليات التحريض ضد النظام

ع غري إسالمية. مث بدأ الشهيد سيد قطب يف طرح وبيان أهنا أوضا ، والسياسية الوضعية، يف إطار نقد األوضاع القانونية
 ألولئك الذين مل حيكموا مبا أنزل اهلل واضطهدوا املنادين بتحكيم شريعة اهلل. اوصف  « اجلاهلية»مفهوم 

والذي طّوره إىل درجة عالية ، ولقد شّكل مفهوم "احلاكمية" بالذات أحد أهم املفاهيم اليت دارت عليها كتاباته
تعين أن احلاكم الوحيد هو اهلل جل شأنه وأن السلطة له. « ال إله إال اهلل»حىت أصبحت كلمة ، اسييف فكره السي

حبيث صارت ت سَقط عليه كل عناصر ، وبذلك حتول مفهوم "احلاكمية اإلهلية" بتلك اجلهود والشروح إىل قرين التوحيد
 التوحيد أو مقومات العقيدة من والء وبراء وسوامها.



  

طرحت أسئلة جديدة من قبل ، لطالته اإلميانية اهلائلة اواستثمار  ، على منوال التوسعة والتصعيد للمفهوم اواستمرار   
أفسحت ملفاهيم جديدة يف التخلُّق أو التوسع الداليل. فأمام سؤال احلكم ، سيد قطب وأقطاب السلفية اجلهادية

مّت وصف الواقع بأنه ، ية الواجبة النفاه يف النظم السياسيةعلى الواقع القائم يف بالد املسلمني يف مقابل احلاكمية اإلهل
مّت إعادة فتح مبحث التكفري ، وتستبدهلا بالقوانني الوضعية، ويف مواجهة النظم اليت ال ترضخ حلاكمية اهلل، "جاهلي"

 وأمام واجب تغيريها مّت التفكري يف سبل التغيري فكان اجلهاد واملقاتلة.، ووصفها بالكفر

ميكننا أن نصفها مبثلث الصراع األمثل لديها ، فقد وصلت السلفية اجلهادية إىل معادلة من ثالثة أوجه وبذلك
 للتغيري. والقتالية سبيال  ، وجاهلية اجملتمع، وهي: كفرانية النظم

استثمار  كما مت ،  اعملي   امت توجيه كافة املباحث الكالمية القدمية توجيه  ، وألجل التشريع هلذا الشكل من الصراع
 وفق آليات التأصيل االسالمي الداخلي. ، كافة املرجعيات من نصية وغريها القامة برهاهنم على هلك

بعدما يفرد حبثا يف مسألة ، 1973اليت وضعها عام ، يقول صاحل سرية قائد الفنية العسكرية يف "رسالة اإلميان"
ليقرر: ، «والعمل باألركان، والتكلم باللسان، قرار باجلناناإل»شارحا أركان اإلميان كما يقول السلف ، اإلميان والكفر

وإن كل األنظمة وكذلك كل البالد اإلسالمية ، وهو صاحب التشريع، إن اهلل هو وحده املتصرف يف شؤون الكون
ويعود مؤكدا على هذه النـزعة «. وتشريعات غري الكتاب والسنة هي نظم كافرة االيت ااخذت لنفسها مناهج ونظم  

إن احلكم القائم اليوم يف »يف موطن آخر:  اويقول أيض  «.ال يهمنا إال ما ينبين عليه عمل: »لعملية يف التأصيل قائال  ا
 «. واجملتمعات يف هذه البالد كلها جمتمعات جاهلية، مجيع بالد املسلمني هو حكم كافر

بيان كفر احلكام احلاكمني بغري شريعة » يف افقد وضع كتب  ، الرجل الثاين يف تنظيم القاعدة، أما أمين الظواهري
أما  »والذي يقول فيه ما نصه: « مقربة الدعوة والدعاة، احلوار مع الطواغيت»منها كتابه « اإلسالم ووجوب جهادهم

وهلك ألن ما يفعله هؤالء ، فلقوله تعاىل ﴿ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون﴾، مرتدين اكوهنم كفار  
 اوجعله تشريع  ، و نفسه صورة وسبب نزول اآلية؛ وهو تعطيل حكم الشريعة اإلهلية واخرتاع حكم جديداحلكام ه

 ...اوقد كفروا كفرا بواح   ّكفار مرتدون...  طواغيت اليوم...ذهب يف موطن آخر إىل أن احلكام "وي«. للناس املزم  
 للناس". اوجعله ملزم  ، بتعطيلهم حكم الشريعة اإلهلية واخرتاع حكم جديد



  

أحد أبرز القيادات السلفية يف مصر يف كتابه "األصول العلمية للدعوة السلفية" ، ويورد الشيخ عبد الرمحن اخلالق
وإفراد اهلل سبحانه وتعاىل ، وبعدما يورد ركين التوحيد: اإلميان بصفات اهلل وأمسائه، حتت األصل األول وهو التوحيد

لث وهو "اإلميان بأن هلل وحده سبحانه وتعاىل وليس ألحد سواه حق التشريع للبشر بالعبادة. يأيت على هكر الركن الثا
ألهنا أركان يف ، أن املنهج السلفي يؤمن بأن قضايا التوحيد الثالثة ال تتجزأ وال تقبل املساومة ايف شؤون دنياهم" مؤكد  

بل ، كفرهم  اتعرض إىل احلكام والسالطني مقرر  ي، ويف معىن ال إله إال اهلل. وحتت الركن الثالث، فهم العقيدة السليمة
 ويذهب إىل القول بأن "الشهادة هلؤالء الظاملني باإلميان عدوان على اإلميان وكفر باهلل". 

، أما عمدة تيار السلفية اجلهادية ورائدهم ومنظرهم وشارح أصوهلم األكرب يف مصر واجلزائر واليمن وأفغانستان
عزيز فقد نص صراحة يف كتابه "العمدة يف إعداد العدة" يف الفقرة اخلامسة عشرة ما نصه الدكتور عبد القادر عبد ال

وكل من شارك يف وضع ، "احلكام الذين ال حيكمون بشريعة اإلسالم يف كثري من بلدان املسلمني فهؤالء كفار...
 أتى بأركان اإلسالم اخلمسة وغريها". من ملة اإلسالم وإن اخمرج  ، أكرب افهو كافر كفر  ، القوانني الوضعية أو حكم هبا

بل مشل مؤسسات الدولة واجلماعات ، ومل يقتصر حبث مسألة "كفر من مل حيكم مبا أنزل اهلل" على احلكام فقط
يسحب األمر نفسه على ، فبعد أن حيكم على كفر الدولة وجاهلية اجملتمع، واألحزاب واجلمعيات واملبادئ العقدية

، والقومية، والوطنية، واالشرتاكية، والرأمسالية، مثال الدميقراطية، ب واملفاهيم املخالفة لإلسالممجيع احلركات واألحزا
 فكل من اعتنقها كافر.، واألممية وغريها

 :جاهلية المجتمعات .ب

وإن كان مفهوم «. اجلاهلية»هو ، على سبيل الضد والنفي« احلاكمية اإلهلية»املفهوم الثاين الذي يناظر مفهوم 
ميثل مرتكز احلكم على « اجلاهلية»فإن مفهوم ، هو رائز وعي السلفية اجلهادية مبسألة الدولة اإلسالمية« اكميةاحل»

 منوهج الدول القائمة يف بلدان العامل اإلسالمي.

، ولد على يد املفكر اإلسالمي الباكستاين أبو األعلى املودودي« احلاكمية»املعاصر كما « اجلاهلية»ومفهوم 
 ومن مث تعاقب مّنظرو السلفية اجلهادية على توسعته وبيان مراميه.، ستخدامه الشهيد سيد قطبوأشاع ا

إها كان ال يستقيم ومفاهيم السلفية ، هو توصيف للواقع االجتماعي والسياسي املعاش« اجلاهلية»ومفهوم 



  

بل مت إدخاله يف املنظومة ، سبوغدا إطالقه على هذا الواقع ال كتوصيف سليب فح، اجلهادية جتاه اجملتمع والدولة
يقول أبو األعلى ، العقدية والفقهية كحكم شرعي ي رمى به األفراد واجلماعات واجملتمعات والدول بل والعصر واحلياة

إن »ويقول سيد قطب يف "معامل يف الطريق": «. لقد أصبح عصرنا عصر اجلاهلية اجلديدة ... املتحضرة»املودودي: 
 «.وهم حيَيون هذه احلياة اجلاهلية، كما يّدعون  الناس ليسوا مسلمني

كما احلاكمية ـ   اـ متام   اكلي    اطال السلوك واألفعال. فأصبح حكم  ، كما طال هذا احلكم األفكار واملعتقدات  
 يشّكل الوجه اآلخر يف بنية العقل السلفي اجلهادي.

إه يف الغالب األعم يتم الوصف ، باجلاهليةمن الرتدد يف إحالل احلكم بالكفر حمل احلكم  اولكننا جند شيئ   
واحلكم باجلاهلية على مستوى هو دون التصريح حبكم الكفر على فكر أو واقع ما. وتَعلَّق حكم اجلاهلية يف العموم 

 يف أدبيات السلفية اجلهادية. يف حني يوصف النظام السياسي بالكفر.« اجملتمع»بـ

فهو من باب آخر يصل إىل نتيجة أخطر من ، ية على عموم اجملتمعوإن مسَّ البعض ورٌع عن احلكم باجلاهل
والرباءة من قوانينهم الوضعية مبا فيها االشرتاكية ، الرباءة من احلكام الكافرين وأعواهنم»حيث حتميل الناس واجب 

، هم الكفريوهذا يكون بكشف كفرهم للناس وتسفيه رأيهم ودين، وإظهار العداوة هلم، والدميقراطية وسائر كفرهم
وكل ما تقدم ال يصح به القلب أو « حىت يكون الدين كله هلل، وقتاهلم، وكراهيتهم، وحّض الناس على عداوهتم

وإال فقد ناقض التوحيد. وهو ما تذهب إليه مجاعة اجلهاد املصرية وزعيمها  ام علن   ابل جيب أن يكون ظاهر  ، اخلَفاء
الرد على شبهة خطرية للشيخ األلباين بشأن »الشيخ األلباين وأمساه  يرد فيه على االذي أصدر كتاب  ، الظواهري

 «.السكوت عن احلكام املرتدين

وبني مساواهتا ، وحكمها« اجلاهلية»ولكن تيارات السلفية اجلهادية تتباين يف شأن االستخدام الدقيق لوصف 
( 1نب احلكم جباهلية اجملتمع يف نشرهتا رقم )برتبة الكفر أو جعلها دونه. فجماعة اجلهاد اليت يتزعمها الظواهري تتج

ومقصودها هنا ، وتكتفي بوصف الشعب بالتيه« حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت سنة ربانية ال تتبدل»املسماة 
 «.باحلكومة الكافرة»يف الوقت الذي تصف احلكومة ، اختالط الفاسق بالكافر باملسلم من الناس

على عصر ما قبل البعثة  ااهلية كان يطلق يف األدبيات اإلسالمية الرتاثية عموم  ومعلوم أن الوصف أو احلكم باجل



  

واجلاهلية ». فهو على التعيني مرحلة تارخيية سابقة. ولكن السلفية اجلهادية تقرر على لسان سيد قطب (7)النبوية
 صميمها الرجوع باحلكم وهي يف، إمنا هي حالة توجد كلما وجدت مقوماهتا يف وضع أو نظام، ليست فرتة تارخيية

 «.والتشريع إىل أهواء البشر

ومؤدى جاهلية العصر واحلياة واجملتمع لدى السلفية اجلهادية هو تعيني ديار املسلمني بأهنا دار كفر ال دار 
يف ، كشف الزور والبهتان"املسماة " 3"إسالم. وهو األمر الذي قررته أيضا مجاعة اجلهاد املصرية يف نشرهتا رقم 

وقانون ، إن مصر دار كفر ألن األحكام الغالبة فيها هي أحكام الكفر"إه تقول: ، "لف الكهنة والسلطانح
 ."وغريهم من الكفرة... فهي دار كفرالفرنسيني 

 الجهاد المسلح وسيلة التغيير:  .ت

الدولة ثورة  فقد واجهت السلفية اجلهادية، واجملتمع إصالحا اوإها كانت السلفية احلركية واجهت الدولة سلم  
م( جنم التحول الكبري يف 1966-1906حماربة. يعترب الشهيد سيد قطب ) اوأحيان  ، فاعتزاال   وجتهيال   اواجملتمع تكفري  

، عندما حتول يف مطلع الستينيات عن النهج اإلخواين الداعي إىل التغيري السلمي والتدرُّج، احلراك اإلسالمي املعاصر
يف الكثري من قطاعات السلفية  امركزي   االذي ترك أثر  ، كات اجلهادية( "معامل يف الطريق"كتابه )منفستو احلر   اواضع  

اليت ، "الطليعة املرجوة واملرتقبة"وهلك حني اكتشف دور الفئة املختارة اليت أمساها ، ااحلركية والفكر السلفي عموم  
، قود عملية التغيري وفق مبدأ "احلاكمية اإلهلية"وت، سيتكرر على يديها والدة السلف الصاحل )اجليل القرآين الفريد(

اليت رأى أن النظام اإلسالمي بأسره يستند إليه. وأنه ال ميكن أن يتحقق مبجرد اعتناق العقيدة ومزاولة العبادة فحسب 
وهذا ال  ،لإلسالم "وجود فعلي"ا ينبغي لتحقيقه قيام وإمن "يف الكيان العضوي للتجمع احلركي اجلاهلي القائم فعال  "

                                                 
ال حلف يف »ومنها ما رواه مسلم والرتمذي ، يف بعض مرويات السنة النبوية« اجلاهلية»جاء وصف عصر ما قبل اإلسالم بـ (7)

الوصف يف بعض األحاديث عند هكر "حلف  كما ورد«. وأميا حلف كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة، اإلسالم
عن احللف فقال:  عاصم أنه سأل رسول اهلل ه قيس بنومنها احلديث الذي روا، وخمزوم(، وزهرة، وأميه، املطيبني" )وهم هشام

 «.ال حلف يف اإلسالم ولكن متسكوا حبلف اجلاهلية»

 



  

يف جتمع عضوي حركي  - أي العقيدة -تتمثل القاعدة النظرية لإلسالم "وإمنا بأن ، "ااملسلمني نظري  "يتأتى لألفراد 
الذي يستهدف اإلسالم إلغاءه. أما حمور ، منفصل ومستقل عن التجمع العضوي احلركي اجلاهلي، منذ اللحظة األوىل

 ، الناس إىل ألوهية اهلل وحدهفهو قيادة جديدة تر دُّ ، التجمع اجلديد

فإما اإلسالم وإما "كل والء للتجمع احلركي اجلاهلي   واخلع ".وشريعته، وسلطانه، وحاكميته، وقوامته، ربوبيته
 ."وإما حكم اجلاهلية، إما حكم اهلل، اجلاهلية

ذلك ما عليه السلفية ب اخمالف  ، أسس سيد قطب يف معامله لفكر الثورة وهنج اخلروج على احلكام و"أويل األمر"
ومن إنكار اخلروج على اجلماعة وأويل ، التارخيية واملدرسية يف موقفهما التقليدي الداعي إىل وحدة اجلماعة اإلسالمية

إىل  اكما خالف السلفية احلركية اليت مل تذهب أبد  «. ( دار إسالم واملسلمون على ظاهر العدالةافالدار )دوم  »، األمر
وأن اخلروج عليها أو االنفصال عنها ، ات اإلسالمية هي "جمتمعات جاهلية" أو جمتمعات "كفرية"القول إن اجملتمع

 ومناصبتها العداء أو مقاتلتها هي أمور شرعية.

إن ما انتهت إليه السلفية اجلهادية من تكفري للنظم السياسية وحّكامها ومؤسساهتا التشريعية والتنفيذية 
وهي تغيري ، للوصول إىل نتيجة مبتغاة لديهم اكان ضروري  ،  م من مفهوم "احلاكمية اإلهلية"كما تقد  اانطالق  ، والقضائية

ال ، وعموم املسلمني، اوهلك ألن السلفية خصوص  ، هذه النظم إىل نظم إسالمية وفق املثال التارخيي للحكم الراشدي
من امللة. فكانت مسألة التكفري هي نقطة  ارج  خم ابواح   ايرون جواز اخلروج على حكام املسلمني إال أن يروا منهم كفر  

وهذا اخللع والتغيري ال يكون وفق فقه السلفية ، االنطالق يف احلديث عن وجوب خلع هؤالء احلكام وتغيري أنظمتهم
 .اجلهادية إال قتاال  

الفقهي  اليت قد تطال ضمن التنظري، تضّخم وكرب  مبحث موجبات التكفري على املباحث األخرى اولذلك أيض  
ألهنا مباحث ال ، والنصيحة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والظلم، ومنها مباحث الغصب، مسائل السلطة

بل تبقى أحكام هذه املباحث يف دائرة التعزير ، ت فضي يف أحكامها إىل التكفري املوجب للخروج املسلح املنّظم
 باعتبارها معاٍص وآثام.

فقد أورد صاحب "العمدة يف إعداد العدة" الفقرة اخلامسة عشر حتت عنوان: ، لكافروحول وجوب قتال احلاكم ا



  

احلكام "أن هذه القاعدة خاصة بـ امقرر  ، "ب قتاله فرَض عني ويقدم على غريهوج اوالسلطان إها كفر وكان ممتنع  "
بطائفة تقاتل  اإن كان احلاكم ممتنع  أما ، "فهؤالء كفار، الذين حيكمون بغري شريعة اإلسالم يف كثري من بلدان املسلمني

وكل من قاتل دونه فهو ، وجوب قتاهلم" افيقرر أيض  ، كالشرطة واجليش واحلرس وغري هلك من التشكيالت،  دونه
 أي يف الكفر ووجوب قتاله.، "مثله

، وقتاله إها امتنع، ويشحذ صاحب "العمدة" األدلة من آراء علماء السلف حول وجوب خلع احلاكم الكافر
جهاد هؤالء احلكام املرتدين وأعواهنم فرض عني على  »األمر حمل إمجاع فيقول: و امعترب  ، ونصب إمام عادل مكانه

إن السبيل الوحيد إلقامة دولة ". كما وتذهب إىل املوقف نفسه اجلماعة املسلحة يف اجلزائر فتقول: "كل مسلم
اجلماعة اإلسالمية... وضعت نصب عينها أن "ادهتا: ويقول أحد ق، «إسالمية هو اخلروج على احلكام املرتدين

 ."اجلهاد فرض عني... إها طرأ تغيري يف احلكم من اإلسالم إىل الكفر

واملوقف هاته كرره الظواهري يف كتابه "الرد على شبهة خطرية للشيخ األلباين بشأن السكوت عن احلكام 
من وجوب جهاد األنظمة فيقول ما نصه: ، به "الفريضة الغائبة"املرتدين". وهو ما يتبناه أيضا عبد السالم فرج يف كتا

إن كيفية مواجهة احلكام مقررة بالنص واإلمجاع وهو وجوب جهادهم... وهو جهاد فرض عني على كل مسلم من "
من هذا و ، وهلك ألن هؤالء احلكام عدو كافر حل بعقر بالد املسلمني، أهل هذه البالد احملكومة بغري شريعة اإلسالم

 . "مواضع وجوب اجلهاد العيين

وهذا املوقف من وجوب قتال من حكم السلفيون بكفره من احلكام واألنظمة هو حمل إمجاع لدى السلفية 
املوقف من طريقة إقامة نظام اخلالفة اإلسالمية هو الفارق األهم واألبرز الذي مييز  بل نذهب إىل أن هذا، اجلهادية

اليت تتوسل سبال وطرقا أخرى يف السعي للتغيري وإقامة ، من التيارات السلفية األخرىالسلفية اجلهادية عن غريها 
أو إشاعة الوعي ، أو الثورة اجلماهريية السلمية، أو الرتبية والتثقيف، الدولة اإلسالمية كالدخول يف الربملانات

 اإلسالمي.

، ديه احليدة عنه إىل الوسائل السلمية األخرىال جيوز ل، وهذا النهج القتايل املسلح كما يقرره صاحب "العمدة "



  

 .(8)ألنه حكم شرعي وقع بالنص واإلمجاع

العمل بتشكيل األحزاب ودخول يف الربملانات ، وضالال   اومن هذه الوسائل األخرى للتغيري اليت تعترب شرك  
د السلفية اجلهادية "بالعقيدية اليت يتم وصفها عن، ألن هذا النهج هو سلوك لسبيل الدميقراطية، واجملالس التشريعية

كما لدى علي بلحاج يف كتابه "الدمغة القوية لنسف عقيدة الدميقراطية". ألهنا تعين حاكمية ،  الشركية" الكافرة
وهي عقيدة الغرب "الكافر" من اليهود والنصارى الواجب خمالفة املسلمني هلم. ، يف حني أن احلكم هلل، اجلماهري

 ولون من ألوان الديكتاتورية. ، ل األخالقيوهي طريق إىل اإلحنال

مل تعدإال حركة ثورية ترفض ، إن السلفية لدى مجاعات اجلهاد ويف ضوء أفكارهم وآرائهم من الدولة واجملتمع
بالعمل « وإقامة خالفة على منهاج النبوة، تعبيد الناس لرهبم»يعرب عن اإلسالم. وهي حركة لـ الواقع القائم حني ال

كافرة وجاهلية »اليت باتت باحتكامها إىل نظم غري نظم اإلسالم ، ومقاتلة مجيع األنظمة واحلكومات، جلهادوالبذل وا
 «.وساقطة الشرعية

 التصعيد والمراجعات لجهادية بينالسلفية ا

السياسي لشكل إدارة الصراع مع أنظمة احلكم يف  حدث حتوالن هامان لدى مجاعات السلفية اجلهادية يف تصورها
 نلخصهما على النحو التايل:، عامل اإلسالميال

                                                 
وأن من ، ال جيوز االجتهاد يف كيفية مواجهة الطواغيت مع وجود النص واإلمجاعن عبد العزيز يف كتابة العمدة: "يقول عبد القادر ب (8)

ْورِد 
َ
 )الربملانات(كمن يسعى لتطبيق حكم اإلسالم عن طريق ،  امبين   فقد ضل ضالال  اجتهد مع وجود النص واإلمجاع يف هذا امل

الشركية وحنو هلك. ومن قال إن العجز مينعه من اخلروج عليهم فنقول له إن الواجب عند العجز هو اإلعداد ال مشاركتهم يف 
ألن هذه ، اناهتم التشريعية فهذا ال يفعله مسلمأما أن يشاركهم يف برمل، فإن حتقق العجز وجبت اهلجرة...، برملاناهتم الشركية

ْلزِم لألمة
 
وهذا ، املشاركة معناها الرضى بالدميقراطية اليت جتعل السيادة للشعب مبعىن أن رأي أغلبية نواب الشعب هو الشرع امل

فأعضاء هذه الربملانات هم األرباب يف اآلية ، ﴾لَّهِ َوال يـَتَِّخَذ بـَْعض َنا بـَْعض ا أَْربَاب ا ِمْن د وِن ال﴿هو الكفر املذكور يف قوله تعاىل: 
 .م وشهد كفرهم فهو مثلهم يف الكفر"فمن جلس معه، السابقة وهذا هو عني الكفر...

 



  

باجتاه تصعيد املواجهة  فرع أمين الظواهري" - لقاعدة" و"مجاعة اجلهاد املصريةطرأ التحول األول لدى "تنظيم ا 
 وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية.، لتتجاوز النظم القائمة إىل بعض دول العامل، املسلحة واتساع دائرهتا

طالئع الفتح" صوب  -و"مجاعة اجلهاد املصرية ، فقد طرأ لدى "اجلماعة اإلسالمية" يف مصر، تحول الثاينأما ال
 وحتديدا التخلي عن خيار العنف املسلح كخيار يف تغيري النظم السياسية. ، ما عرف باملراجعات

ري يف خطني متعاكسني بني وبالرغم من أن هذين التحول يف النهج السياسي لدى اجتاهات السلفية اجلهادية يس
، والفشل يف إقامة دولة "اخلالفة"، عنوانه تعسُّر التغيري، إال أن مبعثه يف رأينا مبعث واحد، التصعيد والتهدئة

 واالنكسار حتت وطأة الواقع وثقله داخل بلدان العامل اإلسالمي وأنظمتها السياسية.

ووسائل تغيريه داخل النظم القطرية يف العامل العريب  فقد كان قد حصر معركته العنفية، أما االجتاه األول
ودليل هلك على ما قرره صاحب "العمدة يف إعداد العدة" ، ملا مت التنظري له يف أدبياهتم اوفق  ، واإلسالمي فقط

ين مقدم قتال هؤالء احلكام املرتد"واستنسخته عنه باقي اجلماعات املصرية واجلزائرية واألفغانية )زمن طالبان( من أن 
 ومت التأسيس لذلك من ثالثة وجوه هي: "من يهود ونصارى ووثنيني، األصلينيعلى قتال غريهم من الكفار 

 كفار  دفع فهذا ألن هؤالء احلكام أعداءأما كونه جهاد ، وهو يقدم على جهاد الطلب، إنه جهاد دفع متعني -
 سلطوا على بالد املسلمني.

 قدم على قتال الكافر األصلي.وقتال املرتد م، كون احلكام مرتدين -

 وفتنة. اكون احلكام املرتدين هم األقرب إىل املسلمني واألشد خطر   -

، لعوامل عديدة، وسرعان ما جوبه هذا الرأي بواقعة ع سر التغيري وامتناعه بالقوة املسلحة من داخل النظم القائمة
أو قيام مشروعيتها يف جانب منها ، العسكرية واألمنيةأو قوة مؤسساهتا ، ليست حمصورة بطبيعة النظم املركزية احمللية

أو يف رفض مجهور اجملتمع ، أو يف اختالل ميزان القوة لصاحل الدولة على حساب اجملتمع، على الدعم اخلارجي
 أو يف ِعَظم حجم معاناة القائمني على هذا العمل املسلح ونزيفهم املستمر.، للعنف

الكافر »وبالتحالف مع أسامة بن الدن إىل تصعيد املواجهة املسلحة باجتاهه دفعت هذه احلالة تيار الظواهري 



  

واإلعالن عن إقامة "اجلبهة العاملية حملاربة الصهيونية ، مبصطلح أحد قادهتا« يف الكافر الوطين»وعدم حصرها ، «األجنيب
واجهة عن أحداث احلادي عشر من ويتساوى اجلهاد ضدمها. وقد أسفرت هذه املاليتساوى الكافران مع  ، واإلمربيالية"

للكافر »وأدت فيما أدت إليه إىل احلضور املباشر والكثيف واملدجج برتسانة العصر من القوة والعنف ، أيلول سبتمرب
 على أرض العرب واملسلمني.« األجنيب

بالتخلي عن السمة  لالجتاه األول امعاكس   اإال أنه هنج طريق  ، فقد صدر عن األسباب نفسها، أما االجتاه الثاين
للتغيري. وألن معظم قيادات االجتاه الثاين اليت قامت  وهي التوسل بالقوة املسلحة سبيال  ، األساسية للسلفية اجلهادية

فقد بدا أن مراجعاهتم مامل تكن قائمة على تأصيل جديد داخل ، اباملراجعات هم داخل السجون املصرية حتديد  
أو كوادر ، سواء من قبل النظم احلاكمة، يف دوافعها وأسباهبا ومآالهتا امشكوك  تبقى س، املدونة الفقهية والكالمية

ولتنظيم اجلهاد بتدوين أربعة كتب يف ، وأفراد هذه اجلماعات. فقامت هذه القيادات التارخيية للجماعة اإلسالمية
منها ، ثر من مسألة ومقالة ومبحثوالتأصيل آلرائهم اجلديدة اليت توصلوا إليها يف أك، مراجعات أفكارهم القدمية

وأهل الذمة ، والعمل السياسي السلمي، والتعددية واحلزبية، العمل الربملاين والدميقراطيو  ،اخلروج على احلاكمو  ،التكفري
 وغريها من املباحث.، ومكانتهم داخل اجملتمع اإلسالمي

ه املراجعات تأسست وفق الفتوى أم إن كانت هذ، إال أن األمر بقي مثار جدل لدى بعض القواعد واخلصوم
أي احلكم الشرعي الذي استندت إليه؟ أم ، أي: هل سر التحّول يف سلوك "اجلماعة" مرتبط بالفتوى، اجلدوى

باجلدوى باكتشاف عدم القدرة على حتقيق منهج العنف يف الواقع؟ وهذا البحث يف الفرق بني األمرين هام للوقوف 
 ية أم حلظية وظرفية.على املراجعات إن كانت مبدئ

 خاتمة

، ومسألة جتديدية السلفية، وقبل مناقشتنا يف هذه اخلامتة ملسألتني مها: موقع السلفية من النص والواقع، بعدما تقدم
تلك ، ولقضية الدولة اإلسالمية، نعرض إىل أهم السمات اليت وقعنا عليها يف تصور السلفية للمسألة السياسية

ومن هذه ، وموجهة حلراكه العملي يف مواقفه وعالقاته، السلفي اجلهادي عند النظرالسمات احلاكمة للعقل 
 السمات:



  

 رفع رتبة املسألة السياسية يف اإلسالم إىل دائرة التوحيد واالعتقاد. -

وتواصل ، وحتالف واخالف، وإميان وكفر، ابتناء العالقات مع اجلميع مسلمني وغري مسلمني من والء وبراء -
حبسب موافقة اآلخر أو خمالفته لرأيهم يف املسألة السياسية ومرتكزاهتا من احلاكمية ، دة وحمادةوموا، وتفاصل

 ووجوب قتال أنظمة "الكفر". ، وجاهلية اجملتمعات املعاصرة، اإلهلية

أو ، "احلكم" على حساب االشتغال بالعوامل األخرى مثل االجتماعي اتضخيم العامل السياسي وحتديد   -
 بل وتسفيه بعض هذه العوامل واحلط من قدرها يف حال اعتمادها سبيال  ، أو األخالقي، لرتبويأو ا، الدعوي
 «.بالقرآنأن اهلل يزع بالسلطان ما ال يزع »ولسان حاهلم ، للتغيري

واخلارج ، دون تفريق بني الداخل اإلسالمي، لتغيري الواقع "اجلاهلي" اأوحد   اعتماد القوة املسلحة سبيال   -
 «.أن السيف أصدق إنباء من الكتب»وحاهلم ، يالالإسالم

واالكتفاء مبا أمسيناه "ظاهرية ، غياب العقل األصويل الفقهي عند استنباط األحكام يف املسألة السياسية -
مع االستعانة ببعض فتاوى علماء ، االعتقاد" و"نصوصية التلقي والتأويل" عند التعامل مع النصوص الدينية

 من مث جند ضمور العقل الفقهي حلساب العقل الكالمي. و ، السلفية التارخيية

إىل عدم االكرتاث باملتغري التارخيي عند إطالق األحكام )وال نقول تنـزيلها( على ، أدى ضمور العقل الفقهي -
، والتعامل مع فتاوى األقدمني وشروحهم على حنو من التأبيد والثبات والصالحية الالمنتهية، الوقائع املعاصرة

أو حال املفيت ، أو اجملال والعصر، ال ينظر فيها لعاملي الزمان واملكان، حالت إىل فتاوى فوق تارخييةواست
 واملستفيت.

، أو اجملتمعات البشرية، وعدم مراعاة االختالف بني النظم السياسية، كلية األحكام وكلية املواقف -
 أو مجاعة دون أخرى.، وخصوصية واقع دون آخر

وسلطاهتا. والتعسف ، أو طبيعة أنظمتها، ي بالنظرية السياسية الليربالية ومبادئها ومقوماهتاعدم الوعي التفصيل -
أو ، إن جلهة املشروعية، وعدم التفريق بني أشكال هذه النظم السياسية وآليات اشتغاهلا، يف الوصف
 إىل ما هناك من مباحث.، أو انتقال السلطة فيها، الدستورية



  

، أو النظام السياسي ألي بلد ما بشخص احلاكم وحاله من حيث اإلميان والكفر، اختزال السلطة السياسية -
أو املؤسسات التشريعية ، واحلكومة، واحلاكم، دون تفريق يذكر بني النظام السياسي، واالستقامة والفجور
م اخلالفة ومبعث هذه السمة صادر عن مركزية اخلليفة ضمن التصور الرتاثي داخل نظا، والتنفيذية والقضائية

 اإلسالمية.

 السلفية صدور عن النص والواقع

أن ظهور السلفية أو العودة إىل املاضي مرتبطة حبقيقة أن املسلمني يواجهون »يذهب بعض الباحثني والكتاب إىل 
وأن ظهور احلركات واجلماعات السلفية مبعثه متكني اإلسالم يف مواجهة هذه األزمات «. أزمات دورية متكررة

وأنه كلما شاع التأزم الروحي والسياسي ، «إن السلفية فكر أزمة»ليصل هذا التفسري إىل القول ، ياتوالتحد
، وبعث، كانت تسمياهتا املختلفة من صحوة  اأي  ، واالجتماعي برزت احلركات السلفية وتيارات العودة إىل األصول

 وهنضة.، ويقظة، وإصالح، وجتديد

فتفسري ، نه بيان عرضي مباشر ال يفسر الظاهرة مبا هي عليه يف اجلوهرإال أ، إن هذا القول إن صح من وجه
كما ال يصح القول ،  أي أهنا تصدر فقط عن الواقع دون النص، السلفية ال يتأتَّى كله من تعيناهتا يف الظاهر فحسب

 ذين البعدين.وأية مقاربة جيب أن تلحظ ه، أيضا أهنا تصدر عن النص دون الواقع. إهنا تصدر عن االثنني معا

ويف هذا السياق جند أن ، تكون قد أودعت مشروعيتها املرجعية يف متنه، فهي إه تصدر عن النص اليت تستند إليه
كنصوص مرجعية تأسيسية ،  هذه املشروعية املرجعية من حيث سندها وقيامها مركوزة يف النص القرآين واحلديثي

 وهلك من جهات عدة منها:، للظاهرة

ممن أطلق عليهم سيد قطب ، جليل النبوة من الصحابة ومن بعدهم )التابعون وتابعوهم( طاة فعال  التزكية املع -
والذين مسوا يف الرتاث السلفي بـ"السلف الصاحل". وهذه التزكية اليت أضاءها النص ، «اجليل القرآين الفريد»

تدفع هلل، وعظم قدرهم عند ا ،وتاريخ جهادهم، وأخالقهم، القرآين وأكدها النص احلديثي يف بيان صفاهتم
سواء يف آرائهم أو ، وقدوة ومثاال   اعن "املتشدد" إىل التمثل هبم وأخذهم منوهج   املسلم "العادي" فضال  

 اسند  ، كدليل ي رجع إليه« رأي الصحايب»سريهتم. األمر الذي دفع بعض الفقهاء األصوليني إىل النص على 



  

 جة شرعية مع باقي األدلة األخرى.وح

 وتردي التاريخ حنو األسوأ.، خريية املتقدم على املتأخر -

على التأسي  وخبطاب صريح حيث، أمر آخر هو السرد املفصل لتاريخ األنبياء واألولياء والصاحلني يف القرآن الكرمي -
 ."إّن يف قصصهم لعربة"تفاء آثارهم واق، بسريهتم

والواجب الشرعي هو ، الشرك العظيم يف النصوص اإلسالميةمبثابة ، اعتبار الظلم وصوره من عدوان وجور وفساد -
 .وإقامة العدل بني الناس، ودفعه، يف القيام ملناهضته

لتطرح ، وما يتبع هلك من استعالء إمياين يؤسس الستعالء واقعي مفارق، إميان الغالبية حبديث الفرقة الناجية -
 هذا احلس الفرقي.ء والرباء وفق وتتأسس عالقات الوال، مفاهيم املفاصلة

والتغيري حنو األفضل. ولذلك فإن ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، الدعوة القرآنية الصرحية إىل دوام اإلصالح -
فإنه جيد نفسه يف دائرة التكليف ، أو غري مأزوم اسواء كان الواقع مأزوم   وعدال   اأي احنراف عما جيده السلفي حق  

  واإلصالح.هلي للسعي حنو التغيرياإل

تدلنا على أن السلفية يف أحد ، إن هذه املسائل وغريها من القضايا الكثرية املركوزة يف النص املرجعي للسلفية
صحيح ، اأن توجد مع األزمات حصر   اكما ليس شرط  ،  وال تنتفي بانتفاء األزمات، وجوهها حركة صدور عن النص

)يف  ولكن على قاعدة ما يتوفر لديها قبال  ، جملال اخلصب ملشروعيتهاوتشك ل ا، اتزيدها سلفية وتشدد  ، أن األزمات
املستوى اإلسالمي على األقل( من مشروعية نصية يصعب الفكاك منها إال بإعادة تأويلها على حنو خيفف من وطأهتا 

 وال يلغيها بالضرورة.

وخاصة يف ، عتها املشروعية النصيةملناز ، إعادة تأويل النص املرجعي الذي تستمد منه، ونقصد بإعادة التأويل
فنقرؤها على حنو خمتلف باعتبارها ، أو إعادة تأويلها هي كظاهرة واقعية، حال َتشدُّدها وَغْلَوائِها املعيق للنهضة والتقدم

مع فرقاء آخرين.  اواقتصادي   اوسياسي   ايكون من حقها أن تقتسم اجملال العام اجتماعي  ، حركة إصالح وتغري اجتماعي
 أيت احلديث عن صدورها عن الواقع.ومن هنا ي



  

وسيادة ، وشيوع املظامل، إن السلفية اجلهادية تعكس يف عنفها وغلوائها صورة هذا الواقع القائم على انتفاء العدل
 عما ترتكبه هذا فضال  ، وتردي احلالة االقتصادية للمواطن، وفشل مشاريع التنمية، وغياب احلريات، قوى االستبداد

أجهزة الدولة "الوطنية" وعلى رأسها األجهزة األمنية حبق األهل أو "الرعايا". أما على صعيد القضايا الكربى  عموم
ا أو حىت البلدان املسماة زور  ، واملشرتكة لعموم العرب واملسلمني سواء يف فلسطني أو العراق أو الشيشان أو كشمري

بل وأي عنف ، وأية موازين تقام وتطبق يف تلك البلدان، دالة""ع وأي، قوانني قد بات واضحا للعيان أيف، مستقلة
 شهيد. وهو وغري رمسي خارجي يرتكب برتسانتهما من فظائع هو خارج الوصف لكل من ألقى السمع ، رمسي حملي

واستبداله بواقع آخرأكثر عدال وأمنا ، والتقدم مبشاريع وخطط وقوى ألجل نفيه، إن معاجلة هذا الواقع الظامل
واقع تكون فيه العالقات الدولية قائمة على التكافؤ ، واقع تكون الدولة فيه مملوكة ألهلها وليس العكس، ريةوح

إسالمية كانت أو ، هو الكفيل بالقضاء على كل أسباب وبواعث تيارات ومجاعات العنف، واحلوار والتعارف والتعاون
بتفّجر امنذر  ، على أية تغيري جاد يف الواقع العريب اإلسالمي غري إسالمية. واليت بات استمرارها يف ظل انسداد اآلفاق

 مداه وآثاره الكارثية إال اهلل. ال يعلم

 السلفية وحركة التجديد واإلصالح

تعترب حركات جتديدية وحتديثية؟ وهل ميكن ، هل احلركات السلفية بتوسلها مبثالية ماضوية ألغراض واقعية تغيريية
إن احلكم على  ا تضفي املشروعية على كل دعوة لإلصالح وفق منوهجها املتخيل؟إصالحية ألهن وصفها كحركة

جتديدية السلفية أو اصالحيتها حيتاج إىل تفصيل حبسب االجتاهات السلفية وتنازعاهتا الداخلية وخالفاهتا البينية. إن 
وحيل مشكلة ، قق التكّيف معهيسعى ملعاجلة أسئلة وقضايا العصر ليح اجتديدي   االنـزوع السلفي وإن كان نزوع  

من واقع التجدد  افبعض السلفيات قد تكون هروب  ، أن كل السلفيني جتديديون اال يعين حكم  ، االغرتاب عنه
تسعى ، وتكون السلفية حينئذ حركة تطهرية نكوصية، والتحديث إىل ماٍض بعيد لالحتماء به من خماطر هذا اجلديد

عن التكيُّف مع العصر. وميارس هذا النموهج السلفي عملية "متثُّل  اأكثر من كوهنا حبث  إىل احلفاظ على اهلوية املهّددة 
وفق ما يطلق عليها ، بالشكليات من قضايا املأكل واملشرب وامللبس اوملتزم   امشدد  ، صوري" للسلف الصاحل

 األصوليون بالقضايا التحسينية.

شكال املسايرة وإضفاء املشروعية على حماوالت جتديدية من أ قد يكون ادعاء السلفية هو شكال  ، يف شكل آخر



  

 انقالبية على منهج "السلف الصاحل" نفسه.

ضمن حركة استيعاب تارخيي ومعريف لكل الرتاث ، احني تتمثل "السلف الصاحل" منهجي   وقد تكون جتديدية فعال  
أكثر ، القته بالنص وتفاعله معه يف التاريخيتعلق مبنهج السلف العام يف ع ااإلسالمي. وتقوم بتفسري السلفية تفسري  

 باألحكام والوقائع التفصيلية اليت أنتجها السلف يف تعامله مع النص. امن كوهنا انضباط  

، وممارسة اإن مفهوم السلفية وإن اختلفت داللته املعرفية واملوضوعية حبسب اختالف اجلماعات واحلركات فكر  
يان حدود ومساحات هذا االختالف الداليل بعرض ودرس االجتاهات والتيارات فإننا اجتهدنا يف ب، وعمال   انظر  

غموض أو  أو كانت بيـ َنة  يف حراكها. وبالرغم من، أو جعلتها صفة من صفاهتا، واحلركات اليت انتسبت إىل السلفية
صة بالدولة؛ نبقى نؤكد أن جالء املدى الذي حققناه يف دراستنا للتعريف بالسلفية اجلهادية وأفكارها وقضاياها اخلا

 للحوار واجلدال والتواصل. اخصب   ِغىَن املفاهيم واألفكار يبقى يف ترددها بني خمتلفني لتبقى جماال  


