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صكم لجهكدا التي بذلها في متابعة ذا الرسالة ،كما كأعرب عف امتناني لك ٌؿ مف كاف سببان في نجاح
ذا البرنامج.
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ممخص:


خاصة مع النجاحات الميدانية الكبيرة التي
نالت السمفية الجهادية في السنكات األخيرة شهرة كبيرة
ٌ
حققتها ،كالتي أثارت ا تماـ الباحثيف الذيف تناكلكا بالدراسة الجكانب المختمفة المتعمقة بالظا رة السمفية
أف الجهكد المبذكلة في فهـ كتحميؿ األصكؿ المؤسسة لمفكر السمفي الجهادم
الجهادية ،إال ٌ
كمرجعياتها ،باإلضافة إلى ظا رة العنؼ الذم تمارسه ذا الجماعات المنتمية لهذا التيار الفكرم ،ال
تزاؿ تحتاج إلى المزيد مف التفسير كالتحميؿ كالنقد .تهدؼ ذا الدراسة إلى البحث عف إمكانية كجكد
صمة بيف األصكؿ االعتقادية لدل السمفية الجهادية (العنؼ الثقافي) كالعنؼ بقسميه المفظي كالمادم
(العنؼ المباشر) ،كما كتهدؼ إلى معرفة إف كانت ذا األصكؿ تمثؿ امتدادان لمخطاب الديني لفرقة
بحد السيؼ .اعتمد ذا البحث عمى
الخكارج التي كانت تحمؿ مشركعان سياسيان تسعى إلى فرضه ٌ
المنهج التحميمي لتفسير كنقد األفكار األساسية المطركحة في المصادر األكلية لمسمفية الجهادية التي

لديها عبلقة مباشرة في قضايا شرعنة العنؼ أك ممارسته ،مع التركيز عمى أدبيات تنظيمي القاعدة
كالدكلة ككنهما أحدث كأشهر مف يمثؿ ذا الفكر.

يتناكؿ البحث في بداياته مفهكـ العنؼ كتفسيراته الفمسفية المختمفة ،مع اإلشارة إلى األفكار المتعددة
التي تشرح أسبابه ،كما كيتطرؽ إلى أ مية فهـ العنؼ مف زكاياا الثبلث :العنؼ المباشر ،كالعنؼ
البنيكم ،كالعنؼ الثقافي ،حيث يعتبر العنؼ الثقافي ك جك ر مكضكع ذا البحث .باإلضافة إلى
مفهكـ العنؼ ،شممت البدايات تعريؼ السمفية كأنكاعها كأ ـ الفركؽ فيما بينها.

تناكؿ الفصؿ األكؿ السمات االعتقادية لدل السمفية الجهادية التي تمثؿ البنية األساسية لمخطاب
تطرؽ الفصؿ الثاني كالثالث إلى بحث العنؼ المفظي كالمادم المذيف يتجمياف بفكرتي
العقدم ،بينما ٌ
التكفير كالجهاد .كقد ظهر مف خبلؿ الدراسة كجكد عبلقة مباشرة بيف العنؼ الثقافي المتمثؿ في
األصكؿ الفكرية لمسمفية الجهادية كالمرجعيات الفكرية مف جهة ،كالعنؼ المباشر الذم تحث عميه ذا
أف السمفية الجهادية عبارة عف
االعتقادات كتعظـ مف شأنه كتشرعنه مف الجهة األخرل ،كما كظهر ٌ
مشركع سياسي له أصكؿ تاريخية تقؼ بجذكر ا عند فرقة الخكارج.
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The Intellectual Roots of Violence in Jihadi Salafism and their Impact
Prepared by: Mohammad Mahmoud mohammad Sherbini
Supervisor: Dr. Mustafa Abu Sway
Abstract:
In recent years, Salafi Jihadism has gained a great reputation, especially with its great field
successes that have attracted the interest of researchers who studied the various aspects
related to the Salafi Jihadist phenomenon. However, efforts to understand the origins of
Salafi jihadist ideology, and the violence practiced by groups that belong to this intellectual
stream still need more interpretation, analysis and criticism. The purpose of this study is to
investigate the possible link between the ideological origins of Jihadi Salafism (cultural
violence) and violence in its verbal and physical forms (direct violence). It also aims to
find out if these origins represent an extension of the religious discourse of al-Khawārij
sect, which carried a political project sought to impose by the sword. This research adopts
the analytical method, which aims to provide interpretation and critique to the basic ideas
that have a direct relationship to the issues of legitimizing or practicing violence as they
are presented in the primary sources of Salafi Jihadism. It also focuses on of al-Qaeda and
ISIS literature as the most recent and famous representatives of this ideology.

The study tackles the concept of violence and its various philosophical interpretations. It
also refers to the various ideas that explain its causes. Moreover, it points to the importance
of understanding violence from its three angles: direct violence, structural violence and
cultural violence, where cultural violence is at the heart of this research. In addition to the
concept of violence, it studies the definition of Salafism, its types and the most important
differences between them.

The first chapter deals with the characteristics of the Salafi Jihadist Ideology, which
represents the basic structure of the doctrinal discourse, while the second and the third
chapters deal with the study of verbal and physical violence, that are manifested in the
ideas of takfīr and jihad. The study shows that there is a direct relationship between the
cultural violence represented by the intellectual origins of jihadist Salafism and the
intellectual authorities, and the direct violence that these beliefs encourage, glorifiy, and
legitimize. It also appears that Salafi Jihadism is a political project with historical origins
rooted in al-Khawārij sect.
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المقدمة:
ّ
إف مقاكمة الجماعات المتطرفة التي تستبيح دما األبريا بشتى الحجج ،ال يمكف أف تنجح دكف فهـ
ٌ
عميؽ كحقيقي لؤلفكار التي تقكـ عميها ،كتحميؿ الدكافع العقدية التي تمثؿ الطاقة المحركة ألفراد ا،
باإلضافة إلى ما تفرزا ذا األفكار مف تكجهات عممية منتقاة ،ككيفية تفاعؿ ذا التكجهات العممية مع

الكاقع تحت غطا الشرعية كالقداسة .سأتطرؽ في ذا الدراسة إلى تحميؿ األصكؿ الفكرية التي يقكـ

الحث عميه أك
عميها فكر السمفية الجهادية كالتي لها عبلقة مباشرة بالدعكة إلى العنؼ المفظي كالمادم ك ٌ
شرعنته.

مشكمة الدراسة:
ناؾ العديد مف العكامؿ التي لها دكر في نشك ظا رة العنؼ البشرم ،قد تككف عكامؿ اجتماعية أك
سياسية ،اقتصادية أك نفسية ،كقد تككف عكامؿ فكرية أك أخرل مجتمعة مف ك ٌؿ أك بعض ما ذكر ،كقد
تناكؿ الباحثكف تمؾ الجكانب المختمفة بالتحميؿ كالتفسير ٌّ
كؿ بحسب جهة تخصصه ،حيث يغمب في
مكضكعنا تناكؿ الباحثيف له مف جهة المؤثرات االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كدكر ا في نشك

إما لـ يتعمقكا
أما الباحثكف الذيف ٌ
تطرقكا لدراسة الجانب الفكرم فهـ ٌ
ذا الجماعات كتبنيها لمعنؼٌ ،
بالقدر الكافي في تحميؿ النقاط المفصمية المؤسسة لمفكر السمفي الجهادم ،أك انشغمكا في الدفاع عف
اإلسبلـ مما عمؽ بصكرته نتيجة ممارسة تمؾ األفعاؿ العنيفة ،لكف دفاعهـ كاف بعمكميات كادانات لـ

تبمغ درجة تفكيؾ الخطاب السمفي الجهادم ،أك كاف تحميبلن يشكبه الخجؿ ضمف المحاكالت الجيدة التي

قاـ بها بعض المنتمي ف لمتيارات السمفية األخرل ،كالتي اعتمدت بالغالب عمى النقاش الفقهي كتخطئة

يكجه
الفهـ الخاص لمسمفية الجهادية لمنصكص الشرعية ،كأقكاؿ المرجعيات العممية التي يعتمدكنها ،فمـ ٌ
ألنها ذات المرجعيات المككنة لئلطار الفكرم كالخطاب العقدم لدل السمفييف
النقد لممرجعيات السمفية ٌ
كافة ،كاختبلفهـ ينحصر في تنزيؿ ذا األفكار عمى الكاقع ككيفية التفاعؿ معه ،لذلؾ برزت أ مية
التعمؽ في األفكار المؤسسة لظا رة العنؼ ذا ،بعيدان عف الجدؿ الفقهي أك المغكم ما أمكف ،بهدؼ

الكصكؿ إلى تحميؿ كاضح كنقد صريح لؤلصكؿ المؤسسة لمعنؼ عند السمفية الجهادية كاآلثار الناتجة

عف ذا األصكؿ مف العنؼ المفظي كالمادم.

1

أهمية الدراسة:
أف ذا الدراسة المتخصصة حكؿ عبلقة األصكؿ الفكرية لدل السمفية الجهادية بالعنؼ ستككف
أعتقد ٌ
مهمة لمباحثيف ،كذلؾ لعدـ كجكد دراسات سابقة مستقمة تحت ذا العنكاف في حدكد اطبلعي ،كسيككف
ٌ
ذا البحث بمثابة إضافة عممية يمكف تكظيفها عمميان في اتجا يف ،األكؿ التكعية كالتحصيف الفكرم
ألفراد المجتمع مف خطر االنجراؼ ك ار الشعارات الجذابة كالكقكع في مصيدة األفكار كالمسمكيات

المنحرفة لهذا الجماعات ،كالثاني بياف مكامف األخطا كالعمؿ في الفكر كما ينتج عنه مف عمؿ ،مما

يدعـ الجهكد الرامية إلنقاذ مف يمكف انقاذا مف المؤيديف لهذا الجماعات.

أف معظـ الدراسات التي اطمعت عميها لـ تقـ بتحميؿ األصكؿ المؤسسة لمخطاب السمفي الجهادم
كما ٌ
معيف ،أك ما يمكف اعتبارا نقد سمفي-سمفي ال يتكجه
سكل تمؾ األبحاث التي تخصصت في جانب ٌ
أف باقي الدراسات لـ تهدؼ إلى بحث الرابط بيف
بالنقد ألسس كمرجعيات "السمفية" ،باإلضافة إلى ٌ
تميز
العنؼ المفظي كالمادم مف جهة ،كالعنؼ الثقافي المتمثؿ بهذا األصكؿ الفكرية ،كمف نا يظهر ٌ
ذا البحث عف باقي األبحاث السابقة ،ك ٌأنه إضافة عممية مهمة كضركرية.

أهداف الدراسة:
يمكف تمخيص األ داؼ المتكخاة مف ذا الدراسة بما يمي:
معرفة األصكؿ االعتقادية التي يقكـ عميها الفكر السمفي الجهادم.
معرفة عبلقة ذا األصكؿ الفكرية بالعنؼ المفظي كالمادم الذم تمارسه ذا الجماعات.

فرضية البحث:
تقكـ ذا الدراسة عمى الفرضيات التالية:
الحث عمى استخداـ العنؼ
أف األصكؿ االعتقادية التي تتبنا ا السمفية الجهادية لها عبلقة مباشرة في
ٌ
ٌ
المفظي كالمادم تجاا المخالفيف.
أف السمفية الجهادية تحمؿ مشركعان سياسيان تسعى مف ك ار ا الكصكؿ إلى السمطة عبر استخداـ العنؼ
ٌ
"المشرعف" ضد خصكمها.
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أف السمفية الجهادية امتداد تاريخي لفرقة الخكارج.
ٌ
الدراسات السابقة:
ناؾ بعض الدراسات الجيدة التي تناكلت الجانب االعتقادم عند السمفية الجهادية ،كأحيانان كانت تأخذ

يتـ نقاشها بعمؽ خبلؿ البحث لكف دكف شمكؿ لتمؾ األصكؿ الفكرية المؤسسة لمعنؼ
مسألة محددة ٌ
أذكر مف أ مها:
كنيس ،عمي (2017ـ) :التكفير عند قادة القاعدة كمنظريهـ ،ط ،1مركز ثبات لمبحكث كالدراسات،

المممكة العربية السعكدية .رغـ كثرة االستدالالت كالنقاشات البحثية المفيدة ،إال ٌأنه يبقى ضمف دائرة
المرجعية السمفية كلذلؾ لـ يكجه النقد لبعض األسس التي تعتمد عميها السمفية فكريان كتعريؼ اإليماف،
كلـ يقـ بنقد الغمك بالتكفير كفتاكل العنؼ عند عمما الدعكة الك ابية.

بهمكؿ ،نسيـ (2013ـ) :العقيدة السمفية القتالية الجهادية ،ط ،1دار الركافد الثقافية-ناشركف ،بيركت.
تناكؿ مكاضيع متناثرة حكؿ بكاعث الجهاد السمفي القتالي الستعادة الخبلفة ،كدفاعهـ عف تهمة

اتهامهـ "بخكارج العصر" ،بينما لـ يتطرؽ إلى مكضكع األصكؿ االعتقادية إال بشكؿ عابر ،فكاف أ ٌـ
ما ناقشه في ذا المجاؿ مسألة الكال كالب ار لكف دكف تعمؽ في تحميؿ أسسها كنقد مآالتها في

الخطاب السمفي الجهادم.

العكني ،حاتـ (2015ـ) :تكفير أ ؿ الشهادتيف ،مكانعه كمناطاته (دراسة تأصيمية) ،ط ،1مركز نما

الدراسات ،بيركت ،كالعكني ،حاتـ (2016ـ) :الكال كالب ار بيف الغمك كالجفا  ،ط  ،1أركقة
لمبحكث ك ٌ
النشر ،األردف .استطاع الباحث مف خبللهما نقاش اتيف المسألتيف حكؿ التكفير كالكال
لمدراسات ك ٌ

فحرر
كالب ار بعمؽ ،كما
كتطرؽ فيهما إلى اآلثار العممية المترتبة عمى سك الفهـ كالتطبيؽ لهماٌ ،
ٌ
خبلؿ بحثه مكاطف الخمؿ كأخطا األحكاـ المبنية عمى الفهـ المنحرؼ لهاتيف المسألتيف.

نسيرة ،اني (2015ـ) :متا ة الحاكمية ،أخطا الجهادييف في فهـ ابف تيمية ،ط ،1مركز دراسات

قدـ المؤلؼ في ذا الكتاب أبحاثان غنية تتعمؽ بمرجعية ابف تيمية عند السمفية
الكحدة العربية ،بيركتٌ .
الجهادية ،كقضايا تقسيـ التكحيد كالتكفير كالجهاد بيف فهـ ذا الجماعات كما يراا ك فهمان صحيحان
ألفكار ابف تيمية.

شيا ،ط ،1مركز
فكاز (2016ـ) :داعش إلى أيف؟ جهاديك ما بعد القاعدة ،ترجمة محمد ٌ
جرجسٌ ،
دراسات الكحدة العربية ،بيركت .بحث المؤلؼ في ذا الكتاب خط سير التنظيـ تاريخيان كألقى الضك

عمى الخطة االستراتيجية المعركفة باسـ خط سير التنظيـ تاريخيان كألقى الضك عمى الخطة

االستراتيجية المعركفة باسـ إدارة التكحش.
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از د ،عبد األمير كاظـ (2016ـ) :إشكالية فهـ النٌصكص المرجعيٌة لدل األصكليات اإلسبلمية
المعاصرة ،ط  ،1مؤسسة االنتشار العربي ،بيركت .غطى الباحث في كتابه مسائؿ التكحيد كالكال
كالب ار كالحاكمية مف ناحية إشكالية طبيعة الفهـ ،فقاـ بتحميمها كنقد ا.

Maher, Shiraz (2017): Salafi-Jihadism the History of an Idea, 2nd Ed., Penguin Books,

 ،UK.أشار إلى أ مية دراسة األصكؿ التي تقكـ عميها السمفية الجهادية ،فبحث قضايا التكحيد،
كالتكفير ،كالكال كالب ار  ،كالحاكمية ،ك ك الجهد الكحيد في حدكد اطبلعي الذم حاكؿ فيه الباحث تقديـ

دراسة شاممة لؤلصكؿ االعتقادية كالمقكالت التأسيسية التي ينبني عميها الخطاب السمفي الجهادم .لـ
يكف دؼ الباحث ربط ذا األصكؿ الفكرية بآثار ا العنيفة ،إنما ما أرادا ك إزالة الغمكض عنها

كفهمها مف نصكص منظريها.

Khosrokhavar, Farhad (2011): Jihadist Ideology, the Anthropological Perspective, Aarhus

 ،Universiy, Denmark, Center for Studies in Islamism and Radicalisationعمى تحميؿ عقيدة

تـ
الطائفة المنصكرة كما أسماا الهرمنطيقا الضمنية عند السمفية الجهادية في فهـ النٌصكص ،كما كا ٌ
الباحث في تسميط الضك عمى أ ـ منظرم ذا التيار كأبرز أفكار ـ.
منهج البحث:
ذا البحث يعتمد عمى المنهج التحميمي حيث يتـ تفسير كنقد األفكار المطركحة في المصادر األكلية
األساسية كالتي لها عبلقة متينة في تشكيؿ ظا رة العنؼ عند السمفية الجهادية ،سكا أكانت مف
المتبناة مف قبؿ
مصادر المرجعيات التاريخية الرافدة لهذا الفكر ،أك تمؾ التي تمثٌؿ المكاقؼ المعاصرة
ٌ

السمفية الجهادية ،كذلؾ عبر البحث في ثنايا ذا األفكار عف الركابط المشتركة فيما بينها ،كأسبابها

تـ التركيز في الغالب عمى أدبيات تنظيـ القاعدة
قكتها كضعفها ،كتناقضها أك تناسبها ،ك ٌ
كعممها ،كنقاط ٌ
كتنظيـ الدكلة ،أكالن :لكجكد كـ ائؿ مف األدبيات المتنكعة فيما يتعمؽ بالفكر السمفي الجهادم ككؿ،

بد مف تحديد نطاؽ البحث كي ال تتشتت الجهكد بيف االختبلفات الفرعية كالتطكرات التاريخية،
فبل ٌ
ألنهما التنظيماف الفاعبلف في زمننا الحاضر ،ك ما كريثا الجماعات السمفية الجهادية السابقة،
كثانيانٌ :
فيمكف أف نتعامؿ مع خطابهما كممثؿ في مجممه لمسمفية الجهادية.



4

تمهيد حول مفهوم العنف والسمفية الجهادية:
مهما اختمفت اآل ار في تفسير العنؼ كأسبابه كدكافعه ،إال ٌأنه يبقى ظا رة اجتماعية تجد تفسير ا في
النفكس البشرية عند البحث عف الدكافع التي تتجمى في قابمية اإلنساف الستخداـ القكة ضد اآلخر .ذا

القكة التي يستخدمها الفرد أك الجماعة ،قد تككف قكة منظمة ضمف محددات دينية أك كضعية
أك أخبلقية أك عرفية ،فمف استخدـ القكة ضمف ذا المحددات اعتبر فعمه مشركعان مف كجهة نظر
فإف فعمه خارهج
جمهكر البيئة التي تنتمي لتمؾ المحددات ،كمف استخدـ القكة خارجان عف ذا المحددات ٌ
يتـ التحاكـ
عف المشركعية .ك كذا يصبح تصنيؼ العنؼ مف حيث مشركعيته تابعان لممرجعيات التي ٌ

بأف العنؼ ما ك إال استخداـ لمقكة ضد اآلخريف بقصد السيطرة عميهـ كمحاكلة
لها .كيمكف القكؿ ٌ
1
قاصر عمى العنؼ الجسدم.
لكف ذا التعريؼ يبقى
ان
إخضاعهـ ٌ

تعريف العنف:

مف الناحية المغكية يدكر المعنى حكؿ و
و
الض ٌـ،
فعؿ
لمرفؽ ،فقد جا في مختار الصحاح :العنؼ ب ٌ
نقيض ٌ
2
التكصؿ إلى المطمكب 3.مف جهة
بأنه :التشديد في
ٌ
عرفه العسكرم في كتاب الفركؽ ٌ
ٌ
الرفؽ ،ك ٌ
ضد ٌ

يعرؼ الحيدرم العنؼ تعريفان إجرائيان عمى ٌأنه " االستخداـ غير المشركع لمقكة المادية بأساليب
أخرل ٌ
4
عرفه كيتمر عمى ٌأنه" :إيذا
متعددة إللحاؽ األذل باألشخاص كالجماعات كتدمير الممتمكات" ،بينما تي ٌ
أك تدمير الجسد أك العبلقة يقكـ به شخص تجاا آخر أك جماعة تجاا أخرل" ،5لكف ال بد مف تحديد

مفهكـ العنؼ بدقة حتى نستطيع فصمه عف باقي أشكاؿ الضغط كاإلكراا.
يعرؼ العنؼ في قامكس كامبردج الفمسفي عمى ٌأنه استخداـ القكة لمتسبب بأذل مادم أك عاطفي أك
عقمي ،باستخداـ القكة الفعمية أك النفسية ،حيث يتـ تكجيه العنؼ المادم ضد األشخاص جماعات أك

1

انظر :الحيدرم ،إب ار يـ (2015ـ) :سكسيكلكجيا العنؼ كاإلر اب ،ط ،1دار الساقي ،بيركت ،ص .88

 2انظر :الرازم ،محمد بف أبي بكر (1999ـ) :مختار الصحاح ،ط ،5تحقيؽ يكسؼ الشي محمد ،المكتبة العصرية،
بيركت ،ص

3

4
5

 .219

انظر :العسكرم ،أبك بلؿ (1994ـ) :كتاب الفركؽ ،ط ،1دار جركس برس ،طرابمس الشرؽ ،ص .148
الحيدرم ،إب ار يـ ،سكسيكلكجيا العنؼ كاإلر اب ،ص .19

كيتمر ،بارب ار (2007ـ) :األنماط الثقافية لمعنؼ ،ترجمة ممدكح عمراف ،عالـ المعرفة ،عدد رقـ  ،337الككيت ،ص

.88

5

فرادل ،كالحيكانات ،كالممتمكات 1،كفي مكسكعة الالند الفمسفية يع ٌرؼ العنؼ عمى ٌأنه" :االستعماؿ غير
2
أف العنؼ " ك
المشركع أك عمى األقؿ غير القانكني لمقكة"  ،بينما ذكر صميبا في المعجـ الفمسفي ٌ

استخداـ القكة استخدامان غير مشركع ،أك غير مطاب و
ؽ لمقانكف" 3كيعني بالقكة نا "القهر المادم
4
أف العنؼ
الصحة ٌ
كالخارجي ،أك الضركرة التي ال تستطيع اإلرادة مقاكمتها"  ،كما اعتبرت منظمة ٌ
النفس أك الفرد أك الجماعات أك
ما ك إال استخداـ العنؼ البدني كالقكة ،سكا بالتهديد أك الفعؿ ،ضد ٌ

5
السياؽ ذ ب خب ار
المجتمع ،تؤدم أك يتكقع أف تؤدم إلى إصابة أك مكت أك ضرر نفسي ،كفي نفس ٌ
كنظيـ تهسبب دما انر
ٌ
أف العنؼ "يتألٌؼ مف أفعاؿ كمفردات كاتجا ات كتراكيب ي
النزاعات إلى ٌ
الناس مف الكصكؿ إلمكانياتهـ اإلنسانية
فيزيائيان/جسديان ،كنفسيان كاجتماعيان أك بيئيان ،ك/أك يمنع ٌ

الكاممة".

6

إف ما يمكف استخبلصه مف التعريفات السابقة لمفهكـ العنؼ بأنٌه سمكؾ يتسـ بالشدة ،كاستخداـ القكة
ٌ
الفعمية لمتسبب باألذل الجسدم كاإلضرار المادم أك النفسي كالمعنكم ،كاإلسا ة المفظية كالتهديد ضد
شخص أك جماعة (العنؼ المفظي) ،مرك انر بإيقاع األذل الجسدم (العنؼ المادم) .يؤكد بعض

بأف "العنؼ المفظي ك األكثر شيكعان في مجتمعاتنا مف كؿ أشكاؿ العنؼ .فهك إسا ة لفظية
الباحثيف ٌ
غير مادية" 7،يتكلد عف قناعات تشكمت عبر ركافد الكعي المختمفة أك نتيجة حالة نفسية معينة،

فيظهر ذا العنؼ باستخداـ األلفاظ المغكية تجاا اآلخريف .ال يهدؼ البحث إلى استق ار المقاربات

المختمفة المفسرة لمعنؼ كأسبابه لكف سنحاكؿ استعراض أ ٌـ تمؾ المقاربات الفمسفية مف أجؿ الكصكؿ
تص و
أرضيةن لتحميؿ العنؼ السمفي الجهادم.
كر كاضح يشكؿ
ٌ
إلى ٌ
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انظر:
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 6فيشر كآخركف ،التٌعامؿ مع النٌزاع ،ص .4
7السممي ،عبد المطيؼ (2016ـ) :العنؼ المفظي كببلغة التحريض في خطاب داعش ،االستقطاب كاستدراج األتباع،
مركز المسبار لمدراسات كالبحكث ،دبي ،ص .46
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تفسير العنف في الفمسفة القديمة:
أف الفبلسفة اإلغريؽ كغير ـ لـ يتعرضكا إلى مفهكـ العنؼ بصكرة مباشرة ،إذ ناد انر ما كاف العنؼ
مع ٌ
تحميؿ أك در و
و
اسة خاصة 1،فمثبلن "حكارات أفبلطكف تدكر حكؿ العدالة كالمساكاة كالفضيمة
مكضع

تصكر أفبلطكف لمكجكد الفطرم
كالسعادة كالعمـ كلـ يفكر فيه كمفهكـ أك كظا رة" 2،إال ٌأنه يمكننا فهـ
ٌ
النفس البشرية عندما قاؿ" :في ٍّ
منا نكع مف الرغبات الفظيعة كالمتكحشة كالهكجا  ،ك ي
كؿ ٌ
لمعنؼ في ٌ
الناس الذيف يبدكف عمى قدر كبير مف االعتداؿ" 3،كاستنتج
رغبات نجد ا حتى في الصفكة القميمة مف ٌ
سجية فطرٌية فيها ،أك إذا أحببت ،كجكد جزو مف االنفعاؿ الغاضب
في مكضع آخر "كجكد
ٌ

(العدكاني)"4،فهك يدرؾ بجبل فطرية الجز الغضبي في النفس البشرية كالتي يمكف أف تتحكؿ إلى
كتهكر ،كما يضمف الحصكؿ عمى الصفة األكلى ك التعميـ كالتربية.
شجاعة أك إلى خشكنة ٌ

تصكرا لكجكد نكازع العنؼ في عمؽ النفس البشرية،
ال يبدك أف أرسطك يختمؼ مع أفبلطكف في
ٌ
لمنفس يحدث بها غمياف دـ القمب شهكةن لبلنتقاـ" 5يدفع اإلنساف بقكته
فالغضب الذم ك"حركة ٌ
أف
أف بعض الباحثيف يعتقد ٌ
لمتصرؼ بعدكانية ،ما لـ يقـ اإلنساف بالسيطرة عمى سمككه .كمع ذا ،إال ٌ
ألف جك را إخضاع
ناؾ اتفاقان بيف أفبلطكف كأرسطك حكؿ الطٌغياف مف حيث ككنه عنفان خالصان ٌ

الناس ألجؿ تحقيؽ مصالح معينة.
ٌ

6

لكف منبعها كاحد
الشر كالخير يتناحراف في النفس البشريةٌ ،
مف جهة أخرل يرل الفارابي (ت950ـ) ٌ
أف ٌ
النزكع اإلنساني بأف يطمب الشي أك يهرب منه ،كيشتاقه أك
ك ك القكل النزكعية "التي يككف بها ٌ
يكر ه ،كيؤثرا أك يتجنبه ،كبها يككف البغضة كالمحبة كالصداقة كالعداكة كالخكؼ كاألمف كالغضب

النفس" 7،كما أعطى الفارابي أ مية كبيرة إلى أثر البيئة في
كالرضا كالقسكة كالرحمة كسائر عكارض ٌ
1انظر :أرندت ،حنة (1992ـ) :في العنؼ ،ترجمة إب ار يـ العريس ،ط ،1دار الساقي ،بيركت ،ص
2

الحيدرم ،إب ار يـ ،سكسيكلكجيا العنؼ كاإلر اب.48 ،
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3

أفبلطكف (2004ـ) :جمهكرية أفبلطكف ،ترجمة كدراسة فؤاد زكريا ،دار الكفا لدنيا الطباعة كالنشر ،اإلسكندرية،

4

أفبلطكف (1986ـ) :القكانيف ،ترجمة محمد ظاظا ،مطابع الهيئة المصرية العامة لمكتاب ،مصر ،ص .419

ص .475

 5أرسطك (1979ـ) :األخبلؽ ،ترجمة إسحؽ بف حنيف ،تحقيؽ عبد الرحمف بدكم ،ط ،1ككالة المطبكعات ،الككيت،
6
7

ص

 .443

انظر :الحيدرم ،إب ار يـ ،سكسيكلكجيا العنؼ كاإلر اب ،ص .50

نجار ،ط ،1المطبعة الكاثكليكية ،بيركت ،ص .33
الفارابي ،أبك نصر (1964ـ) :السياسة المدنية ،تحقيؽ فكزم ٌ
7

الناس مف ك أقرب إلى طباع الكحكش كمنهـ مدنيكف
اكتساب السمككيات كاألخبلقيات المختمفة فمف ٌ
1
النفس كما
أف عكارض ٌ
عقبل  ،كليس لمخير كالشر قكل مستقمة في ٌ
النفس حسب الفارابي فمف زعـ ٌ

الشر فهـ مخطئكف،
يككف عف الجز ٌ
النزكعي منها ك الشركر ،أك ٌ
أف القكة الشهكانية كالغضبية ما ٌ
فإنه ليس بأحد ما
خير أك شرٌ ،
"كذلؾ ٌأنه ليس ما صمح أف يستعمؿ مف الخير كمف الشر جميعان ك ه
2
شر كاف استعممت فيما يناؿ به
أكلى منه باآلخر" ،فإف استعممت ذا القكة فيما يناؿ به الشقا كانت ٌان
خير أك و
يحدد العنؼ ك ما ينتج مف و
شر
بأف ما ٌ
السعادة كانت خي انر .يمكف االستفادة مف رأم الفارابي ٌ
النفسية التي يمكف
النكازع ٌ
إف اإلنساف يحمؿ ٌ
عف ذا السمكؾ ال منشأا النفسي كالغضب مثبلن ،إذ ٌ

لرد العدكاف أك
استخدامها في الخير كالشر حسب إرادته ،فيتصرؼ اإلنساف في ذا القكة الغضبية مثبلن ٌ
االعتدا عمى األبريا  ،فيككف الحكـ عميها بالخيرية أك الشرية تابع لجهة االستخداـ.
النفس ال تخمك مف القكل الغضبية في رأم ابف سينا (ت1037ـ) ،ك ذا يجعمها تميؿ أحيانان
فإف ٌ
كذلؾ ٌ
النفس تنقسـ حسب ابف سينا كغيرا
إلى العنؼ كاالعتدا عمى اآلخريف بقصد الغمبة كالسيطرة :فقكل ٌ
مف فبلسفة المسمميف إلى ثبلثة أقساـ :قكة الفكر كالتمييز في الحقائؽ ،كقكة الشهكة ،كقكة الغضب التي

تختص كظيفتها بطمب الغمبة ،كمتى كانت القكة الغضبية معتدلةن بطاعتها كخضكعا لممعارؼ كالفكر

الحكيـ نتج عنها خمؽ الشجاعة 3،الذم يمثٌؿ اعتداؿ ذا القكة بيف اإلفراط كالتفريط ،فإف خرجت عف
طبل و
بة لمغمبة ك ي
قكوة ٌ
حد االعتداؿ صدر عنها األفعاؿ المذمكمة كالعنؼ" ،فالظمـ يصدر مثبلن عف ٌ
الغضبية مثبلن ،كالغمبة ي كمالها كلذلؾ خمقت مف حيث ي غضبية ،يعني ٌأنها خمقت لتككف متكجهةن

خير لها ،كاف ضعفت عنه فهك بالقياس إليها
إلى الغمبة ،تطمبها كتفرح بها ،فهذا الفعؿ بالقياس إليها ه
4
شر لها".
ه
النفس ال تزاؿ تطمب كمالها الذم تراا خي انر لها كخمقت مف أجؿ تحقيقه ،فالغضب يسعى إلى
فقكل ٌ
النفس الناطقة لئلنساف العاقؿ تقمع ذا
الغمبة بالعنؼ كاالعتدا كي يحقؽ ما كضع له فطرةن ،كال تزاؿ ٌ

ترد ا إلى االعتداؿ كالتكسط بيف اإلفراط كالتفريط .ك ك بذلؾ يشير إلى ٌأنه ال بد مف تكميؿ
القكة حتى ٌ
5
النفس الناطقة لمقكة الغضبية
القكة العممية بفضيمة الشجاعة المنتمية إلى القكة الغضبية ،كي ال تذعف ٌ
1

انظر :المصدر نفسه ،ص .87

2
نجار ،ط ،2المكتبة الز ار  ،إيراف ،ص .81
الفارابي ،أبك نصر ( 1405ػ) :فصكؿ منتزعة ،تحقيؽ فكزم ٌ
3انظر :ابف سينا ،عمي ،رسالة ابف سينا في قكل النٌفس ،ضمف كتاب :زيعكر ،عمي (2001ـ) :مياديف العقؿ العممي

في الفمسفة اإلسبلمية المكسعة ،ط ،1المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،ص
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4ابف سينا ،عمي (1959ـ) :الشفا  ،اإللهيات ،تحقيؽ األب قنكاتي كسعيد رايد2 ،ج ،القا رة ،ج ،1ص

 .419

 5انظر :ابف سينا ،عمي ،رسالة ابف سينا في عمـ األخبلؽ ،ضمف كتاب :زيعكر ،عمي ،مياديف العقؿ العممي في
الفمسفة اإلسبلمية المكسعة ،ص
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8

فتنجر بذلؾ إلى استخداـ الكسائؿ المذمكمة في تحصيؿ
كتنجر ك ار سعي ذا القكة استكماؿ كمالها،
ٌ
ٌ
ً
بإصبلح كتربية القكة العممية لمكصكؿ إلى االعتداؿ كالتكسط بيف الخمقيف
مراد ا ،ك ذا ال يتـ إال
ً
الضديف لمقكة الغضبية ك ما الجبف كالتهكر.

1

النفس البشرية حسب ابف سينا كيمكف أف تككف محمكدة
أف القكة الغضبية متأصمة في ٌ
يفهـ مما مضى ٌ
حد
في حاؿ اعتدالها ،كاإلنساف العاقؿ يعمؿ عمى تهذيب كقمع ذا القكة إف أفرطت كتجاكزت ٌ

تعد فضائؿ أك رذائؿ
النفسانية كاألخبلؽ التي ٌ
أف معيار تحديد القكل ٌ
االعتداؿ .كيضيؼ ابف سينا ٌ
أف القانكف العاـ ك التكسط كاالعتداؿ بيف اإلفراط كالتفريط2.ك ك بهذا
خاضع لمسياسة الدينية ،ك ٌ
بأف مف األفعاؿ الناتجة عف القكة الغضبية ما يمكف اعتبارا فضيمةن إف حاز عمى المشركعية
ٌ
يكضح ٌ
بأف ذا المشركعية تنتمي إلى مرجعية المجتمعات
الدينية أك القانكنية ،لكف ينبغي أف نأخذ بالحسباف ٌ

أمر نسبي خاضع
كالثقافات المتباينة ،كقد ييقاؿ بهذا
ٌ
الحجة ٌ
أف الخيرية كالشرية في ممارسة العنؼ ه
لممرجعية الفكرية التي ينتمي إليها الحاكـ بالقيمة األخبلقية.

بد مف تهذيبها
النفس التي ال ٌ
لـ يختمؼ الغزالي (ت505ق) مع ابف سينا في تقسيمه الثبلثي لقكل ٌ
لمكصكؿ إلى اعتدالها بيف اإلفراط كالتفريط :قكة التفكير ،كقكة ال ٌشهكة ،كقكة الغضب3.فالشجاعة حسب

المتأدب بالشرع ،كمتى حصؿ اإلنساف عمى ذا
الغزالي ي فضيمة القكة الغضبية عندما تنقاد لمعقؿ
ٌ
الخمؽ صدر منه ذا الفعؿ الذم ك الشجاعة كاإلقداـ لكف حيث يجب ككما يجب ،فبل تحمد الشدة
4
و
أف أفعاؿ الغضب منها
كال الرحمة
بشكؿ مطمؽ ،بؿ المحمكد منها ما كافؽ معيار العقؿ كالشرع ،كما ٌ

ما ك محمكد كمنها ما ك مكركا كمحظكر.

1
2

5

انظر :المصدر نفسه ،ص .195

انظر :ابف سينا ،عمي ،الشفا  ،اإللهيات ،ج  ،1ص  ،419كابف سينا ،عمي ،رسالة ابف سينا في عمـ األخبلؽ،

ضمف كتاب :زيعكر ،عمي ،مياديف العقؿ العممي في الفمسفة اإلسبلمية المكسعة ،ص .192
3

انظر :الغزالي ،محمد بف محمد (1964ـ) :ميزاف العمؿ ،تحقيؽ سميماف دنيا ،ط ،1دار المعارؼ ،مصر ،ص

.133-131

4
5

انظر :المصدر نفسه ،ص .267-266
انظر :المصدر نفسه ،ص .319
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الناحية الطبية كصؼ الغضب
يمجأ الغزالي إلى تقديـ تفسيريف لسبب الغضب :طبي كاجتماعي ،فمف ٌ
أف بعض األمزجة الطبيعية أقرب لحصكؿ الغضب مف غير ا تبعان لح اررتها
بأنه غمياف ٌ
ٌ
الدـ ،حيث ٌ
الغريزية ،ككمما كاف لممر القدرة عمى إنفاذ غضبه عمى مف ك أضعؼ منه تكلٌد ثكراف الدـ ككاف منه

الغضب الشديد كطمب االنتقاـ ،كاال انقبض الدـ مف ظا ر الجمد إلى القمب كتكلد منه الحزف كالغـ
لعدـ القدرة عمى إنفاذ الغضب كاالنتقاـ" ،فمف غمب عميه الغضب مالت نفسه إلى كؿ ما فيه شهامة

1
الناحية
أما مف ٌ
كانتقاـ ،كمف الف طبعه كرؽ قمبه نفر عف ذلؾ كماؿ إلى ما فيه الرفؽ كالمسا مة"ٌ .
يمجدكف الغضب
االجتماعية فجك ر ذلؾ السبب ك االعتياد عمى و
فإف مف يعاشر قكمان ٌ
طبع ماٌ ،
ب أ ؿ الهدك كالكقار
أف مف
الطباع العنيفة فبل ٌ
بد أف يتكسب شيئان مف تمؾ ٌ
ك ٌ
الطباع منهـ ،كما ٌ
صاح ى
ى
تأثٌر بهـ 2.إف تبايف البشر فيما بينهـ في مقدار غمبة القكة الغضبية طبقان لطبائعهـ ليس بشرط و
كاؼ
ٌ
ٌ
و
أفعاؿ خارجة عف
لكجكد العنؼ ،بؿ ربما يجعؿ مف أصحاب الطبائع الغضكبة أقرب إلمكانية ظهكر

حد االعتداؿ ،ك ناؾ أيضان دكر المجتمع كقيمه التي لها دكر في تشكيؿ األطر المعرفية الحاكمة عمى

األ نماط السمككية المقبكلة كالمرفكضة ،ككذلؾ ما يعتقدا الشخص نفسه مف مشركعية أك عدـ مشركعية
ما يريد أف يقكـ به.

طبيعي متأص هؿ في البشر حيث
أمر
مف جهة أخرل يعيدنا ابف خمدكف (808ق) إلى فكرة ٌ
أف العنؼ ه
ه
يختص بمدافعته ما يصؿ إليه
"لما كاف العدكاف طبيعيان في الحيكاف جعؿ لك ٌؿ كاحد منها عضكان
ٌ
يقكؿٌ :
3
ميةن
مف عادية غيرا .كجعؿ لئلنساف عكضان مف ذلؾ كمه الفكر كاليد" ،باإلضافة إلى ذلؾ ٌ
فإنه يكلي أ ٌ
4
أف البشر في اجتماعهـ سكيةن
كبيرةن لمطباع كاألخبلؽ المكتسبة في تشكيؿ أنماط السمكؾ البشرم ،بيد ٌ
يكؼ أيدم بعضهـ عف بعض كيحفظ انتظاـ شؤكنهـ ،كذلؾ لما يجبًؿ في طباعهـ
يحتاجكف إلى كازوع ٌ

بد لهذا الكازع حسب ابف خمدكف مف أف يككف له
الحيكانية مف الظٌمـ كاالعتدا عمى اآلخريف ،فبل ٌ
5
الغمبة كالسمطاف كاليد القا رة عميهـ ك ك الممؾ.

الغزالي ،محمد بف محمد (1993ـ) :المستصفى ،تحقيؽ محمد عبد الشافي ،ط ،1دار الكتب العممية ،بيركت ،ص

1

.354

2

انظر :الغزالي ،محمد بف محمد ،ميزاف العمؿ ،ص .322-321

3

ابف خمدكف ،عبد الرحمف (1988ـ) :ديكاف المبتدأ كالخبر في تاري العرب كالبربر كمف عاصر ـ مف ذكم الشأف

4

انظر :المصدر نفسه ،ج  ،1ص  ،172كج  ،1ص .212

األكبر ،تحقيؽ خميؿ شحادة ،ط 8 ،2أج از  ،دار الفكر ،بيركت ،ج  1ص .55

5

انظر :المصدر نفسه ،ج  1ص .56
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و
انتقاـ حاصمةه في نفس الفرد
أف العدكاف كالحركب كالعنؼ كالمقاتمة أصمها إرادة
يذ ب ابف خمدكف إلى ٌ
اقتصادم،
كالغيرة كالمنافسة مع اآلخريف ،كا ٌما
إما
نفسي ،ى
ه
أك الجماعة ،كسبب ذا ٌ
الرغبة في الغالبٌ :
ه
ديني ،كالغضب ﵀ كدينه،
كالعدكاف بهدؼ الحصكؿ عمى ما في أيدم اآلخريف مف أرزاؽ كأمكاؿ ،كا ٌما ه
ضد اآلخريف ،كا ٌما سياسي،
مقدسان تستبيح به ما ترتكبه ٌ
تبررا الشريعة أك الديف ،كتجعؿ منه سمككان ٌ
ٌ
1
المشركعيف عمى الصنفيف األخيريف ،األكؿ:
ثـ يقصر العنؼ كالقتاؿ
ى
كالغضب لمممؾ أك لتحصيمهٌ ،
ديف أك فر و
تحت غطا الشرعية الدينية التي يمكف ألم و
قة مف الفرؽ ادعا أحقيتها بهذا الشرعية ،كلك

كتكسعها
أما الثاني :فهك باسـ الحفاظ عمى السمطة الحاكمة
ٌ
انتمت الفرؽ المتناحرة لنفس الممٌةٌ ،
ً
أف العنؼ المضاد لمسمطة الحاكمة حتى لك كانت ممعنةن في
كسيطرتها ٌ
كرد االعتدا عف ممكها ،فينتج ٌ
مداف دكافعه نفسيةه أك اقتصاديةه،
الفساد؛ ليس مف باب العنؼ المشركع عند ابف خمدكف ،بؿ ك ه
عنؼ ه

الدافع المعمف عنه.
يحدد مشركعية العنؼ ك ٌ
إذان الذم ٌ
تفسير العنف في الفمسفة الحديثة:

تمت صياغة نظريات
ظهرت مدارس أكركبية عديدة تهتـ بدراسة العنؼ مف جكانبه المختمفة حيث ٌ
تتناكؿ إشكالية العنؼ مف أ مها نظرية العقد االجتماعي 2،الذم يتنازؿ بمقتضاا ك ٌؿ و
فرد عف نفسه
و
متكامؿ يعتمد عمى العدؿ كالمساكاة كاالحتراـ المتبادؿ،
كعف حقكقه مف أجؿ الك ٌؿ بهدؼ بنا مجتمع

كيش ٌكؿ ذا العقد القكانيف المنظٌمة لمعبلقة بيف مككنات المجتمع المختمفة كالسمطة العميا حيث ينبغي
كلما كاف اإلنساف بطبعه أنانيان يرغب بالمذات كيحجـ عف ك ٌؿ ما
احتراـ ذا القكانيف مف قبؿ الجميعٌ .

يؤلمه حسب تكماس كبز (ت1679ـ) ،إال ٌأنه عاق هؿ أيضان كسيختار أف يذعف لمسمطة الحاكمة مف
ألف الحالة الطبيعية لئلنساف ي سيادة قانكف الغاب العنيؼ ،حيث
أجؿ أف يعيش في
و
مجتمع مدنيٌ ،
مفر مف
فإنه ال يجد ٌان
يخشى ك ٌؿ فرد مف أف يخسر حياته ،كليس لدل اإلنساف أغمى مف حياته ،كلذلؾ ٌ
كتجنب األلـ،
ذا الصراع العنيؼ المستمر إال انشا المجتمع المدني مف أجؿ الحصكؿ عمى المذة
ٌ

البد مف االتفاؽ عمى العيش ضمف قكانيف منظمة ،كانشا آلية تطبيؽ كفرض لهذا
كلمقياـ بذلؾ ٌ
القكانيف عبر سمط وة تعمؿ عمى حمايتها كمعاقبة مف يخترقها ،كبهذا العقد االجتماعي تكلد السمطة التي
النظاـ ،كيضمف اإلنساف عدـ الرجكع إلى الحالة الطبيعية
تممؾ كحد ا صبلحية استخداـ العنؼ لفرض ٌ
3
البدائية التي ال يرغب فيها عاقؿ.

1
2

3

انظر :المصدر نفسه ،ج  1ص .334

انظر :ك بة ،مراد (1998ـ) :المعجـ الفمسفي ،دار قبا لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القا رة ،ص .418

انظرhttps://www.iep.utm.edu/soc-cont/#SH2a :
11

ألف
أف ك ٌؿ إنساف سيعتمد عمى قكته عند غياب ق ٌكة السمطة التي تضمف احتراـ القانكفٌ ،
يعتقد كبز ٌ
حد تعبيرا ،ليست سكل كممات ال قدرة لها عمى الحفاظ عمى
القكانيف كالعهكد كحد ا بدكف السيؼ عمى ٌ

حياة اإلنساف ،كال تستطيع أف تردع غضب كانفعاالت البشر تجاا بعضهـ البعض1.لقد جعؿ كبز
ً
و
و
الرغبة في البقا عمى قيد الحياة ،كما
البشر في خانة كاحدة ٌ
مفس انر سمكؾ البشر بداف ىعي المذة كاأللـ ك ٌ
أف حياتهـ الطبيعية في المجتمع ما قبؿ المدني يسكد ا الصراع كالعنؼ المتكاصؿ حيث يعتقد
افترض ٌ
ك ٌؿ و
فرد مف البشر ٌأنه يمتمؾ حقان في ك ٌؿ شي .

المميز
يمكف أف يؤخذ عمى كبز غياب عنصر اإلرادة اإلنسانية في طرحه ،تمؾ اإلرادة التابعة لمعقؿ
ٌ
ً
لما ك و
فكأف اإلنساف
خير أك شر ،كالتي يمكف أف تعترض داف ىعي المذة كاأللـ المذيف يتكمـ عنهماٌ ،
المدفكع بهاتيف الغريزتيف ال يممؾ إال استخداـ العنؼ تجاا اآلخر لمحصكؿ عمى ما يرضيه ،أك أف

الحؽ حص انر في استخداـ العنؼ لحماية أفراد
قكته لقكوة أكبر يي يجعؿ لها
ٌ
يتخمى طكعان أك كر ان عف ٌ
المجتمع مف بعضهـ البعض ،فيصبح الشعب بذلؾ مدينان لمسمطة الحاكمة في إحقاقها لؤلمف المحدكد
كاف كانت سمطةن تقمع الحريات كتكمـ األفكاا كتبرر استخداـ العنؼ ببل مسآ و
لة بفكرة الحفاظ عمى أمف
ٌ
ٌ
المجتمع خشية أف يتفكؾ كيعكد إلى قانكف الغاب ،بدالن مف أف تككف السمطة خاضعةن إلرادة الشعب،
مقيدةن بالقانكف أمامه.
كمدينةن له ،كتقؼ في منبر المسآ لة ٌ

أف سيادة قانكف الغاب ك الحالة الطبيعية لئلنساف ،إذ
لـ يتفؽ جكف لكؾ (ت1704ـ) مع كبز في ٌ
الحرية
يعتقد لكؾ ٌ
بأف الفطرة األكلية لئلنساف كانت صالحة كتسير كفقان ألساس القانكف الطبيعي مف ٌ
بحرية اآلخريفٌ ،مما يعني
كالمساكاة كذلؾ قبؿ نشك القانكف االجتماعي ،كبما ٌ
حرية المر مرتبطةه ٌ
أف ٌ
الصراعات
كجكد شبكة معقدة مف العبلقات االجتماعية المتضاربة المصالح ،ينشأ عنها العديد مف ٌ

رغبةن مف األفراد في السيطرة عمى الممكية ،فكاف ال يب ٌد مف إنشا سمطة عميا تقكـ عمى رعاية حقكقهـ
و
لجهة ما تمثٌمهـ
كنشر العدؿ كالمساكاة في المسؤكليات كالكاجبات ،عبر تنازؿ األفراد عف بعض حقكقهـ
كترعى شؤكنهـ.

2

كطيب
خيهر
ه
كما ذ ب جاف جاؾ ركسك (ت1778ـ) إلى فكرة تخالؼ كبز أيضان ،فاإلنساف عندا ٌ
ً
تحكلت حياة
بطبعه كليس عدكانيان كال عنيفان كال تتسـ عبلقاته باآلخريف
بحرب ال ٌكؿ ٌ
ضد الك ٌؿ ،كقد ٌ
الناس عمى فكرة العقد
اإلنساف إلى مجتمع
و
مدني معقٌود برز فيها حاالت النزاع كالفكضى ،فاتٌفؽ ٌ
1
2

انظرhttp://www.philosophy-index.com/hobbes/leviathan/17-of-causes.php :
انظر :الحيدرم ،إب ار يـ ،سكسيكلكجيا العنؼ كاإلر اب ،ص .60
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االجتماعي بحيث يتنازؿ ك ٌؿ و
تصرؼ
فرد عف بعض حقكقه فيما فيه المصمحة لممجتمع ،كيضعها تحت ٌ
أف
سمطة تمثٌؿ اإلرادة العامة لمجميع يككف الكؿ جز ان فيها ،لكف مف جهة أخرل اتفؽ مع كبز عمى ٌ
فإف الحياة الفطرية
الحياة االجتماعية لـ تكف فطرٌية كقد احتاج اإلنساف إليها الحقان ،فحسب ركسك ٌ
النزاع كالعنؼ كالصراع عندما أنشأ المجتمع المدني
كانت تتسـ بالمساكاة كال ٌسعادة ،كقد أكجد اإلنساف ٌ
و
أرض ما.
مرة عبر ٌادعا ا ممكيةن
ألكؿ ٌ
ٌ

1

تخيؿ الحالة الطبيعية التي كاف عميها البشر كبدايات
لـ تكف لدل ماركس (ت1883ـ) حاجةه إلى ٌ
نشك المجتمع المدني ليشارؾ برأيه حكؿ نظرته لتفسير العنؼ ،فقد كاجه بنفسه عبلقات اإلنتاج

أف الحؿ يكمف في الثٌكرة االشتراكية العنيفة ال
التناحرية التي ع از إليها سبب
الصراع بيف البشر ،كرأل ٌ
ٌ
2
الفردية،
أف تاري المجتمعات كمٌها منذ نشأت الممكية
ٌ
في العقد االجتماعي .تقكـ فكرة ماركس عمى ٌ
المعينة كمف ال يممككنها
الصراع الطبقي بيف مف يممككف كسائؿ اإلنتاج كالعائبلت كالفئات
ٌ
ييظهر ٌ

ظالـ كمظمكـ إلى أف
كالعماؿ كالفبلحيف ،فالبلمساكاة عندا ي أساس ٌ
الصراع كالعنؼ طالما نالؾ ه
ٌ
فإف ترٌكز
يتشارؾ ٌ
الناس في كسائؿ اإلنتاج كتصبح العبلقة عبلقة تعاكف كتشارؾ .باإلضافة إلى ذلؾٌ ،
و
و
القكة االقتصادية بيد مالكي أدكات اإلنتاج يقكد إلى تطكر ب و
أيديكلكجية تقكـ عمى دعـ تمؾ
قانكنية ك
نية
ٌ ي
ٌ
الطبقة لمبقا في حالة السيطرة كتمكينها مف تعظيـ ثركاتها ،كعندما تستكلي تمؾ الطبقة عمى السمطة
و
ألداة لتحقيؽ أ دافها كلف تتخمى عف سمطتها كسيطرتها عمى
فإنها تحكلها
أك يتعاظـ نفكذ ا عميهاٌ ،
3
الطبقة العاممة إال بالعنؼ المضاد.

أسباب العنف:

بأف محرضات السمكؾ البشرم عند الفبلسفة كالباحثيف ،قد تككف
بنا ن عمى ما ٌ
تقدـ ،يمكف االستنتاج ٌ
لكنهما أمراف ليسا
ذات اعتماد بيكلكجي أك منشأ نفسي ،كقد تككف ذات أساس معرفي مكتسبٌ ،
و
كلكنه متداخ هؿ سكيةن مع
منفصميف كمنعزليف ،فالسمكؾ العاطفي ال ىينتج عف مشاعر
مكجكدة أساسان ٌ

1
الساقي ،بيركت ،ص
 انظر:الحيدرم ،إب ار يـ (2012ـ) :النٌقد بيف الحداثة كما بعد الحداثة ،دار ٌ
2انظر :اريس ،جكف (2017ـ) :التصكر الماركسي لمعنؼ :العنؼ ،مختارات فمسفية ،تحرير فيتكر بكفتشي ،ترجمة

 .80-79

ياسر قنصكة ،المركز القكمي لمترجمة ،القا رة ،ص .383

3

انظر :الحيدرم ،إب ار يـ ،سكسيكلكجيا العنؼ كاإلر اب ،ص .66-65
13

البعد المعرفي المكتسب لمشخص جنبان إلى جنب مع مشاعرا كأنماطه السمككية1.فيمكننا اآلف أف ين ً
جمؿ

المقاربات المختمفة لتفسير ظا رة العنؼ باتجا يف أساسييف:

النفسي ،حيث يسعى ذا االتجاا إلى تبرير
االتجاا القائؿ بالعنؼ الفطرم :كتشمؿ التفسير البيكلكجي ك ٌ
السمكؾ العنيؼ بككنه مزركعان ككامنان في اإلنساف ينطمؽ تمقائيان مف الغرائز الكامنة بيكلكجية أك نفسية،
طكركا ذا المفهكـ كتبعه في ذلؾ عمما كثر
حيث كاف تشارلز داركيف مف أشهر المعاصريف الذيف ٌ
2
اف مفترس"،3
ممف جاؤكا بعدا في مقدمتهـ سيغمكند فركيد ،كشبنغمر الذم كصؼ اإلنساف ٌ
بأنه "حيك ه

كيجعؿ ذا االتجاا مف المجتمع كالدكلة كالقانكف مسؤكليف عف السيطرة عمى غرائر األفراد العدكانييف،

4
بأف اإلنساف ليس كائنان طيبان سمحان
فالرجاؿ حسب فركيد "يمتكمكف قسطان كبي انر مف العدكانية" ،كيعتقد ٌ
ال يدافع عف نفسه إال متى كجـ ،بؿ ك "كائف تنطكم معطياته الغريزية عمى قدر ال يستهاف به مف

العدكانية" كاإلنساف ينزع إلى العدكاف عمى اآلخريف كيظهر ذلؾ "الكحش المفترس" في بعض الظركؼ

المكائمة كحيف تفشؿ طاقة األخبلؽ في قمع المظا ر العدكانية.

5

مف ناحية أخرل ،ترل أرندت ٌأنه ال أخطر مف التبرير البيكلكجي لمعنؼ كالذم ينتمي حسب قكلها
6
ألف ذلؾ يعني ٌأنه بخمؽ الحياة كمسيرتها في أطكار ا نحك المكت كظا رة
ألقدـ تقاليد الفكر السياسيٌ ،

يتجز مف الحياة إلى انقضائها ،ك ك تفسير يحمؿ
طبيعية ييخمؽ كيكلد كينمك العنؼ ،كيصبح جز ان ال ٌأ
في طياته نكع تبر و
النفس البشرية حسب ذا االتجاا ،كبالتالي
ير لمعنؼ األصيؿ كالفطرم المزركع في ٌ
مف الطبيعي في اإلنساف أف يمارس العنؼ بهدؼ تحقيؽ الغايات الفردية أك الجماعية .يرفض مكلر

لكف العنؼ ال يكلد مع
أيضان ذا المقاربة ٌ
كيرد ٌ
بأنه مف الطبيعي عدـ كجكد العنؼ دكف حياةٌ ،
اإلنساف ،فهك كائف كائي كعقبلني في و
آف كاحد ،كبمقدار ما يخضع لهكاا كيغذيه بمشاعر ال إنسانية
ه
يككف عنيفان ،فهك صاحب إرادة يستطيع أف يفعؿ أك ال يفعؿ ،ك ك بذلؾ يختمؼ عف الطبيعة التي ال
1
2

انظر :كيتمر ،األنماط الثقافية لمعنؼ ،ص .55

انظر :الحيدرم ،إب ار يـ ،سكسيكلكجيا العنؼ كاإلر اب ،ص .24

Spengler, Oswald (2015): Man and Technics: A contribution to a Philosophy of Life,

3

translated by Charles Atkinson and Michael Putman, ARKTOS, UK, p 33.

4
5

كيتمر ،األنماط الثقافية لمعنؼ ،ص .42-42

انظر :فركيد ،سيغمكند (1996ـ) :قمؽ في الحضارة ،ترجمة جكرج طرابيشي ،الطبعة الرابعة ،دار الطميعة لمطباعة

كالنشر ،بيركت ،ص .73-71

6

انظر :أرندت ،حنة ،في العنؼ ،ص .67-66
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1
ألنه الكحيد الذم يفعؿ
تدرم ماذا تفعؿ ،فعمى الحقيقة اإلنساف كحدا مف يستحؽ كصؼ العنؼ ٌ
تميز كيتمر بيف الغضب كانفعاؿ كالغضب كسمكؾ ،فكيفية التعبير عف الغضب يعتمد عمى
باختيارا .ك ٌ

يعبر الشخص عف غضبه بالعنؼ كربما يختار طريقان أخرل ،فبل
القيـ كالمعتقدات االجتماعية ،فربما ٌ
2
فإف اإلنساف بدكافعه كمحفٌزاته ك صاحب
يكجد خط سببي مباشر مف الدافع إلى السمكؾ ،كلهذا ٌ

القرار في أف يتخذ سمككان عنيفان تجاا اآلخريف أـ ال ،كال يمكف تحميؿ الفطرة اإلنسانية ذنب العنؼ
البشرم أك اتخاذا ذريعة لتبرير عنؼ اإلنساف ضد اآلخريف.

أف له أسبابان كعكامؿ متعددةن
االتجاا القائؿ بالعنؼ المكتسب :ينظر ذا االتجاا إلى العنؼ عمى ٌ
كمعقدة ،اجتماعيةن كدينيةن كاقتصاديةن كأخبلقيةن كغير ذلؾ ،فهك ناشى عف مؤثٌرات خارجية كالتدريب
عمى العنؼ ،كقمع السمطات لؤلفراد ،كاأليديكلكجيا المنحرفة ،كالتعرض ألحداث كنشاطات أك نماذج

رمزية عنيفة ،أك عمى مبدأ التعزيز حيث يقكـ األلـ النفسي كالجسدم بتحريض العنؼ ،حيث يعتقد
بأنه ال يكجد أم دليؿ عمى أم حافز عمى السمكؾ العدكاني مف
بعض الفبلسفة خبلفان لبلتجاا الفطرم ٌ
3
أف الدكافع النفسية الناتجة عف محفزات كمسببات خارجية ،كالغضب كالخكؼ
الناحية الكراثية ،كمع ٌ

أف كيتمر تؤكد عمى ٌأنها ليست شرطان ضركريان
كالحرماف كاإلحباط تسهٌؿ عمى الفرد القياـ بالعنؼ ،إال ٌ
له حيث يعتمد السمكؾ الناتج عف ذا العكاطؼ عمى أنماط االستجابة المكتسبة لدل الفرد في كيفية

التعامؿ معها.

4

أف
ترل أرندت بدكر ا ٌ
5
طريقه الذم يتبعه"،

"العنؼ أدكاتي ك ك ككؿ كسيمة ،يظ ٌؿ عمى الدكاـ بحاجة إلى تكجيه كتبرير في
لذلؾ يمكف القكؿ بأف األيديكلكجيا التي تي ً
كسب دكافعان لمعنؼ ال يم ىشرىعف ي
ٌ
أف
مف استخداـ العنؼ أم انر ال يتعارض مع أخبلقيات المعتدم ،في حيف ٌ

ألنها تجعؿ
األخطر ٌ
بأف لها تأثي انر
ٌ
المحفزات الخارجية كالدكافع النفسية لف تجعؿ مف ارتكاب العنؼ أم انر أخبلقيان مع اإلقرار ٌ
ما.
انظر :مكلر ،جاف-مارم (2007ـ) :قامكس البلعنؼ ،ترجمة محمد عبد الجميؿ ،ط ،1معابر لمنشر ،دمشؽ ،ص

1

.107-104

2
3

انظر :كيتمر ،األنماط الثقافية لمعنؼ ،ص .40

انظر :لكيس ،جكف (1986ـ) :اإلنساف ذلؾ الكائف الفريد ،ترجمة صالح الكاظـ ،الهيئة المصرية العامة لمكتاب،

القا رة ،ص .807

4
5

انظر :كيتمر ،األنماط الثقافية لمعنؼ ،ص .54-50
أرندت ،حنة ،في العنؼ ،ص .45
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أف استعداد اإلنساف لمعنؼ له أص هؿ غريزم ،كلكف ناؾ مجا هؿ لتهذيب
مما سبؽ إلى ٌ
يمكف التكصؿ ٌ
القكة إال ضمف إطار القانكف الذم
ذا االستعداد كضبطه عبر الثقافة كسمطة القانكف ،فبل يستخدـ ٌ

لمقكة عنفان غير شرعي ،فقد ٌبيف ذا الفكرة ماكس
ينتمي إليه ذا اإلنساف فقط ،كاال اعتبر استخدامه ٌ
بالدكلة فقط ،كلها أف تضفي ال ٌشرعية في استخداـ
فيبر(ت1920ـ) عندما حصر العنؼ ال ٌشرعي ٌ
القكة ألفضى ذلؾ إلى
العنؼ لؤلفراد كالمؤسسات إف منحتهـ ذلؾ
ٌ
الحؽ ،كلك لـ تعرؼ الدكلة استخداـ ٌ

النظاـ ك يمنة الفكضى ،فكؿ "دكلة قامت عمى العنؼ" كما اقتبس مف كبلـ تركتسكي
انهيار ٌ
(ت1940ـ).1

كلنأخذ الحرب أك اإلر اب ً
النكع اإلنساني كال
فإنهما بالتأكيد لـ ينتجا عف رغبة دقيقة مف ٌ
كفعمىي عنؼٌ ،
عف غريزة عدكانية ال يمكف قمعها أك كبحها أبدان 2،إذ تشترؾ القكل الغضبية مع شهكة الطمع كالحرص
و
عنيفة يسفؾ فيها اإلنساف دـ أخيه اإلنساف أم انر أقرب لمقبكؿ.
عمى التممٌؾ لتجعؿ مف دخكؿ مغامرات
بالمقابؿ ناؾ نكع مف العنؼ تمارسه الشعكب مف أج ٌؿ الحرٌية كمقاكمة ك زيمة الظمـ كاالستبداد،
كمقدراته ،فيككف االستعمار
كالذم يقكـ به الشعكب في مقاكمة يمنة االستعمار عمى الشعب كأرضه ٌ

لكف السؤاؿ نا
سببان حقيقان يدفع الشعكب الرتكاب بعض أعماؿ العنؼ سعيان لنيؿ الحرية المسمكبةٌ .
يبررا لآلخريف
يدكر حكؿ ما الذم يجعؿ العنؼ مف كجه نظر المرتكب أم انر مشركعان مبر انر ،ككيؼ ٌ
لمتحكؿ إلى سمكؾ عدكاني؟
كيدفعهـ لمقياـ به ،كما دكر البيئة المحيطة في دفع ذا القكل الداخمية
ٌ

النزاع بيف شخصيف أك جماعتيف عندما ال يشترؾ األطراؼ في أ و
داؼ منسجمة ،كليس بالضركرة
ينشأ ٌ
بأف
أف
يتحكؿ ذا النزاع إلى شكؿ مف أشكاؿ ممارسة العنؼ المفظي أك المادم ،إذ يرل خب ار ٌ
ٌ
و
طرؼ مف الطٌرؼ اآلخر بدالن مف
النزاعات الظا رة لها جذكر ا الكامنة غير الظا رة ،فإف تـ قمع
ٌ

النزاع ينحك تجاا
الفعالة لجذكر النزاعات ،عبر التٌكاصؿ
فإف ٌ
الصحي بينهما مثبلنٌ ،
ٌ
المعالجة ٌ
3
أف العنؼ المباشر كالظا ر بنكعيه المفظي كالمادم يقع
العنؼ .ذ ب الباحثكف في ظا رة العنؼ إلى ٌ
قمة الهرـ ،بينما ناؾ أشكاالن مف العنؼ ال تتمظهر بشكؿ مباشر ،بؿ تقبع كامنة كغير مرئية،
في ٌ
كذلؾ كالتمييز في التٌكظيؼ كالتعميـ ،ككضع القيكد عمى حرٌية التنقؿ ،كالحرماف مف مصادر الحياة
1

انظرGerth, H.H. and Mills, C. (1946): From Max Weber: Essays in Sociology, Oxford :

University Press, New York, p 77.

2
3

انظر :أرندت ،حنة ،في العنؼ ،ص .6

انظر :فيشر كآخركف ،التٌعامؿ مع النٌزاع ،ص .6-4
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النكع مف العنؼ غير المباشر اسـ العنؼ البنيكم.
الكريمة مثبلن ،كقد أطمؽ جك اف جالتنج عمى ذا ٌ
األكؿ ،إال
ففي حيف ٌأننا يمكف لنا نسبة العنؼ إلى الشخص المرتكب لمعنؼ المباشر الظا ر في ٌ
النكع ٌ

تـ تضمينه بنيكيان بحيث يظهر عمى ٌأنه
ٌأنه ال يمكننا ذلؾ في العنؼ البنيكمٌ ،
ألنه في ذا الحالة قد ٌ
جز مف الحياة اليكمية في المجتمع كغياب العدالة االجتماعية ،كفقداف مناخ الحرية السياسية ،كانتشار

البطالة كالقمع الفكرم.

1

أضاؼ جالتنج صنفان آخر مف العنؼ يتعمؽ بالمشاعر كاالتجا ات كالقيـ كالقناعات التي يتبنا ا

ئي إال ٌأنه
النكع
كامف كغير مر و
أف ذا ٌ
ه
كيكتسبها األشخاص ،أطمؽ عميه اسـ العنؼ الثٌقافي ،كمع ٌ
مفتاح فهـ العنؼ الظا ر المباشر ،فمشاعر الكرا الديني كالتمييز العرقي ك كالقناعات الدينية

كاأليديكلكجية كالغضب كاإلحباط المكتسب مف الكاقع مثبلن ،يمكف أف تصبح رافدان أساسيان كدافعان مهمان
لتبرير كشرعنة العنؼ البنيكم ك كالعنؼ المباشرٌ ،إنها تجعؿ منهما يبدكاف شيئان صحيحان كايجابيان مف
2
كجهة و
نظر ال ٌشخص أك الجماعة أك المجتمع صاحب العبلقة.

أف
أف العنؼ البنيكم يشكؿ ركنان أصيبلن في تكفير البيئة المناسبة كالمبررة لظهكر العنؼ ،إال ٌ
مع ٌ
المقاربة الضركرية لفهـ عبلقة السمفية الجهادية بالعنؼ تعتمد باألساس عمى تفسير العنؼ الثقافي
المكتسب لدل ذا الجماعات ،لذلؾ سيحاكؿ الباحث التٌعمؽ في مككناته لدل السمفية الجهادية
كتحميمها لدكرا الجذرم في بركز ظا رة العنؼ السمفي الجهادم ،ليس مف باب إغفاؿ دكر العنؼ

بد أف ييراعى عند
أما في خارج نطاقه فبل ٌ
البنيكم كالتقميؿ مف أثرا ،بؿ لحصر البحث في نطاقهٌ ،
النظر في ظا رة العنؼ عند السمفية الجهادية تمؾ العبلقة التبادلية بيف المحاكر الثبلثة :السمكؾ
ٌ

و
اآلخ ىريف.
أف ك ٌؿ
محكر له تأثيهر مزدكج عمى ى
المباشر كالعنؼ البنيكم كالثقافي ،حيث ٌ
حول مصطمح السمفية:

المتقدمكف 3،ك ي عمى ذا المعنى المغكم ال
الرجؿ
ٌ
تتنسب السمفية إلى السمؼ ،كالسمؼ لغةن :آبا ٌ
النصكص يقكـ عمى
عرؼ السمفية عمى ٌأنها:
"منهج في فهـ ٌ
ه
أما اصطبلحان ،فتي ٌ
تنضبط لعمكـ معنا اٌ ،
اتٌباع أسبلفنا مف أ ؿ القركف الثبلثة األكلى باعتبار ا خير القركف" 4،في إشارة إلى الحديث الشريؼ:

1

انظرGaltung, Johan (1969): Violence, Peace, and Peace Research, Journal of Peace :

2

انظرGaltung, Johan (1990): Cultural Violence, Journal of Peace Research, Vol. 27, :

Research, Vol. 6, No 3, Sage Publications, London, p170-171.

3
4

No. 3, Sage Publications, London, p 291-292.

مادة :س ؿ ؼ ،ص .152
الرازم ،محمد بف أبي بكر ،مختار الصٌحاحٌ ،
انظرٌ :
الناشي ،المرجعية السمفية بيف التأصيؿ كالتٌكظيؼ كالتٌأكيؿ ،ص .12
ٌ
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ثـ الذيف يمكنهـ" 1،فالسمفيكف يعتبركف ٌأنهـ ـ الذيف يدينكف
ثـ الذيف يمكنهـٌ ،
"خير ا ٌلناس قرنيٌ ،
امتداد أل ؿ الحديث كالحنابمة،
باعتقاد السمؼ ،كينتهجكف منهجهـ في فهـ الكتاب كالسنة ،كيركف ٌأنهـ
ه

األحؽ
السمفيكف أنفسهـ اليكـ كحد ـ
الناجية مف بيف الفرؽ اإلسبلمية 2،حيث يرل
ٌ
ك ٌأنهـ ـ الفرقة ٌ
ٌ
يستحؽ بنظر ـ ،فاتٌخذكا ألنفسهـ اسـ "السمفية"3،تميي انز
بحمؿ لكا أ ؿ السنة الذيف دخؿ فيهـ مف ال
ٌ
الصالح.
عف المسمميف الذيف ال يتٌبعكف الكتاب كالسنة بفهـ السمؼ ٌ
الزمني أك
مجرد الترتيب ٌ
أف العديد مف عمما المسمميف أركا ٌ
غير ٌ
أف اتباع ٌ
السمؼ ليس مقصكدان ل ٌ
4
الخيرية األخبلقية ،بؿ لككنهـ أقرب إلى فهـ الكتاب كالسنة بسميقتهـ العربية ،كقربهـ مف الرسالة.

الرجكع إلى ما احتكمكا إليه مف قكاعد كأصكؿ في فهـ النصكص بدالن مف الجمكد عمى
لذلؾ ال ٌ
بد مف ٌ
الرأم كفي المنهج،
بعض الكممات كاألفعاؿ المنسكبة إليهـ ،مع ٌأنهـ ـ أنفسهـ اختمفكا فيما بينهـ في ٌ

السمؼ" ،فإف كاف
كليس لهـ رأم أك مذ ب كمنهج كاحد في األمكر كمٌها
ٌ
يصح أف يقاؿ فيه "مذ ب ٌ
السنة فبل ينبغي أف يعدك ككنه قكاعد كأصكؿ
يتميزكف فيه عف غير ـ مف أ ؿ ٌ
"لمسمفييف" منهج ٌ
ألف
تبرر إخ ارج المخالؼ لهـ مف دائرة "أ ؿ
ٌ
الحؽ" ك"الفرقة ٌ
اجتهادية ٌ
الناجية" ،كذلؾ ٌ
ظنية ،ال ٌ
النصكص الشرعية.
ظنية لفهـ ٌ
السنة اعتمدكا أيضان ضكابط كقكاعد اجتهادية ٌ
المخالفيف مف أ ؿ ٌ

5
"أف ناؾ منظكمة مفا يـ عقدية كاحدة
اتفؽ السمفيكف برمتهـ عمى المككنيف العقدم كالفقهي فهـ يركف ٌ
أف غير ـ لـ يمتزمه ك ك مف الفرؽ
مف التزمها فهك مف الفرقة الناجية ،كيركف ٌأنهـ ـ مف يمتزمكنها ك ٌ

النارية" 6.ال يمكف اعتبار الفكر السمفي حركة منظمة ،لكنها عمى اختبلؼ أنكاعها ال يكجد اختبلؼ

أف المرجعيات الفكرية المعتمدة كاحدة ،فمنهـ مف يجعؿ لمعمؿ الدعكم األكلكية
ال كتي فيما بينها إذ ٌ

1

صحيح البخارم ،ج  ،3ص  ،127رقـ.2652 :
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مركز نما لمبحكث كالدراسات ،بيركت ،ص

 .29-28

3
الناشي ،المرجعية السمفية بيف التأصيؿ كالتٌكظيؼ كالتٌأكيؿ ،ص .13
انظرٌ :
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5
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يجسد "نزعةن
أف مف ٌ
يدعي اليكـ ٌأنه ينتمي إلى السمفيةٌ ،
كمنهـ مف يقدـ الجهاد عمى الدعكة ،بيد ٌ
فإنه ٌ
1
محافظةن تميؿ إلى الك ابية السعكدية ،كغالبان ما تككف مطابقةن لها".
مراحل تطور السمفية:
يعتبر السمفيكف أنفسهـ امتدادان أل ؿ الحديث الذيف برزكا تاريخيان بكصفهـ مدافعيف عف عقيدة أ ؿ

بالنصكص كظكا ر ا في مكاجهة
السنة كالجماعة ضد الفرؽ األخرل ،ك ي المدرسة التي تتمسؾ ٌ

التأكيؿ كالرأم ،فانتسبكا ألحمد بف حنبؿ (ت241ق) بعدما خاض صراعه المشهكر مع المعتزلة حكؿ

ثـ جا ابف تيمية (ت728ق) بعد قركف
خمؽ القرآف في زمف الخميفة العباسي المأمكف عاـ 218قٌ ،
يكرر نسبتها لمسمؼ ،كما
ليؤسس مدرسةن
ٌ
خاصة ضمف نطاؽ اجتهاداته في اإللهيات كالتشريعات كالتي ٌ

كيرد عمى الفرؽ اإلسبلمية المخالفة لما يراا مذ ب السمؼ كأ ؿ الحديث .كيمثٌؿ ابف تيمية األب
ٌ
الركحي كالمرجع األساس لمجماعات السمفية التاريخية عمى اختبلؼ أنكاعها التفاقهـ عميه ،إذ يرل
ٌ
أف كتبه كفتاكيه أصبحت "بمثابة بكصمة فكرية لمتيار السمفي" تحدد كية مذ ب السمؼ في
باحثكف ٌ
مكاجهة خصكـ الداخؿ مف المدارس اإلسبلمية السنية المختمفة كاألشاعرة كالصكفية كخصكـ الخارج

أف السمفي "يعتبر نفسه سادف الهكية كالمحافظ
رماف ٌ
مف الفرؽ األخرل كالشيعة كالمعتزلة ،كيرل أبك ٌ
أف ذا الهاجس "استمر بمثابة المعمـ الرئيس لؤليديكلكجيا
عميها في مكاجهة االنحرافات" كيعتقد أيضان ٌ
الدينية السمفية".2
ظهرت السمفية الك ابية عمى يد مؤسسها محمد بف عبد الك اب (ت1792ق) في نجد مف رحـ السمفية

التاريخية ،حيث تبنى أفكار ابف تيمية كنقمها بحرفيتها مف فضائها المعرفي إلى ميداف الكاقع بفضؿ

تحالؼ أسرة آؿ سعكد كتبنيهـ لدعكته كدعمهـ لها3.جرل تقاسـ األدكار منذ بداية التحالؼ فتكلٌى آؿ

سعكد الجانب السياسي بينما تكلت عائمة ابف عبد الك اب (آؿ الشي ) الزعامة الدينية ،فتأسست
السمفية الك ابية إثر ذا التزاكج ،كدعمت السمطة السياسية الجهكد الرامية لنشر الفكر السمفي الك ابي

داخميان كخارجيان عبر نشر كتب ابف عبد الك اب مثؿ كتاب التكحيد ككشؼ الشبهات ،كالتي تمثؿ
مرجعان مهما متفقان عميه بيف السمفييف جنبان إلى جنب مع تراث ابف تيمية الفكرم 4.الزالت المممكة

1

الر معركؼ ،ط ،1دار الساقي ،بيركت ،ص .841
ركا ،أكليفيه (2003ـ) :عكلمة األسبلـ ،ترجمة ا

2

أبك رماف ،محمد (2016ـ) :الصراع عمى السمفية :ق ار ة في األيديكلكجيا كالخبلفات كخارطة االنتشار ،ط ،1الشبكة

3

انظر :ركا ،أكليفيه ،عكلمة اإلسبلـ ،ص .45

العربية لؤلبحاث كالنشر ،بيركت ،ص .15-14

4

انظر :أبك رماف ،محمد ،الصراع عمى السمفية ،ص 17-16
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العربية السعكدية تقكـ عمى العقيدة الك ابية ،كيعترض الكثير مف الك ابييف عمى ذا التسمية حيث

يفضمكف كصفهـ بالسمفية.
ٌ

1

تعكد بدايات استخداـ عبارة السمفية إلى نهاية القرف التاسع عشر حسبما ذكرا أكليفيه ركا 2،حيث أخذ
نمكذج متأثٌهر بالسمفية التاريخية كالك ابية في نظرتها التطهيرية اإلصبلحية ،يطمؽ عمى ذا
يتبمكر
ه
النمكذج اسـ السمفية اإلصبلحية كيعتبر ك ٌؿ مف جماؿ الديف األفغاني (ت1897ـ) كمحمد عبدا
ً
انصب عمى نبذ التقميد كفتح باب االجتهاد
أف تركيز عبدا
ٌ
(1905ـ) رائ ىدم ذا النمكذج ،إال ٌ
كاالنشغاؿ باإلصبلح الديني كنهضة األمة مع نزعة عقبلنية تريد "االستجابة لمتحدم الغربي الحديث
لمعالـ اإلسبلمي".3

يحؿ
انحسرت السمفية اإلصبلحية لصالح الجماعات اإلسبلمية األخرل كاإلخكاف المسمميف ،كبدأ ٌ
مكانها ما أطمؽ عميه اسـ السمفية اإلحيائية أك السمفية المعاصرة 4كالتي تمثؿ نزعة محافظة تميؿ أك

صنفها الباحثكف إلى أربعة اتجا ات:
تطابؽ السمفية الك ابية ،كقد ٌ

5

السمفية العممية أو الدعوية:
ينصب جهد ذا التيار عمى
يمف االتجاا السمفي العممي في بداية تبمكر السمفية المعاصرة ،حيث
ٌ
الجانب العممي أك الدعكم بعيدان عف خكض مضمار السياسة ،مع الحفاظ عمى عبلقة جيدة مع

تؤمف الجانب
النظاـ ،حيث تمخض عف ذا التيار ما يسمى يئة كبار العمما في السعكدية كالتي ٌ
الشرعي لمدكلة السعكدية كتنزع الشرعية عف منازعيها ،كمف أبرز رمكز ذا االتجاا عبد العزيز بف باز

(ت1999ـ) كمحمد بف عثيميف (ت2001ـ) المذاف سا ما في نشر الفكر السمفي محميان كدكليان عبر
المؤسسات العممية كالدعكية كطباعة كتكزيع كتب التراث السمفي كخاصة كتب ابف تيمية كمحمد بف

6
بأف السعكدييف قامكا بتكسيع رقعة السمفية لقطع الطريؽ عمى القكمية العربية
عبد الك اب .يعتقد ركا ٌ
أك الشيعية اإليرانية أك الشيكعية 7،فقد انتقمت السمفية الك ابية مف ككنها "عقيدة محمٌية محافظة إلى

1

انظر :ركا ،أكليفيه ،عكلمة اإلسبلـ ،ص .142-141

3

أبك رماف ،محمد ،الصراع عمى السمفية ،ص .18-17
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7

انظر :ركا ،أكليفيه ،عكلمة اإلسبلـ ،ص .146-144
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انظر :المصدر نفسه ،ص .141
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أيديكلكجية ثكرية عابرة لمقارات" 1،عبر شبكة ضخمة مف القنكات الدعكية كالمطبكعات التي تصكغ
عقكؿ المجتمعات اإلسبلمية كتطبعها بالطابع السمفي الك ابي.

السمفية الجامية:
أسس ذا التيار كنسب إليه محمد أماف الجامي (ت1996ـ) الذم اجر مف الحبشة إلى السعكدية
المنكرة كالمسجد النبكم.
مدرسان في الجامعة اإلسبلمية بالمدينة
ٌ
في سبعينيات القرف الماضي ،فأصبح ٌ
بقكة في بداية التسعينيات مف القرف العشريف كتيار متشدد في رفض العمؿ السياسي
برز ذا التيار ٌ
كالحزبي كالتهجـ البلذع عمى أتباع كأنصار الجماعات اإلسبلمية األخرل ،كما يركز ذا التيار عمى
مسألة طاعة كلي األمر كرفض المعارضة له أك محاكالت تغيير النظاـ السياسي القائـ .يعتبر ربيع بف
ادم المدخمي مف أشهر أصحاب الجامي كيمكف اعتبارا مف أبرز رمكز التيار الجامي حيث يتـ

أحيانان نسبة التيار إليه تحت اسـ السمفية المدخمية ،ك ك امتداد لفكر شيخه الجامي في كجكب طاعة
كلي األمر كالتصدم لمجماعات اإلسبلمية السياسية كاإلخكاف كرمكز ا.

2

المهميف في القرف الماضي كله
يعد ناصر الديف األلباني (ت1999ـ) مف أعبلـ الحركة السمفية
كما ك ٌ
ٌ
أتباع لمدرسته منتشركف بشكؿ كبير في مختمؼ الدكؿ اإلسبلمية ،ك ك أقرب في منهجه لمسمفية
العممية مف ناحية عدـ التدخؿ في السياسة ،إال ٌأنه يمكف تصنيؼ أتباعه ضمف السمفية الجامية مف
3
ناحية العبلقة مع أنظمة الحكـ كالمكقؼ مف الجماعات اإلسبلمية األخرل.
السمفية الحركية:
يرفض السمفيكف الحركيكف االستنكاؼ عف العمؿ السياسي كتشكيؿ األحزاب كالجمعيات ،كيعممكف عمى
المزاكجة بيف السمفية كالسياسة .بدأت ذا األفكار بالنمك في ثمانينات القرف الماضي ،ككاف مف أبرز

المنظريف لها محمد سركر زيف العابديف (ت2016ـ) الذم كاف مف جماعة اإلخكاف المسمميف

السكرييف ،كالذم جا إلى السعكدية في ستينيات القرف الماضي كمكث بضع سنكات ،نقؿ فيها تجربة

اإلخكاف المسمميف إلى تبلميذا في السعكدية كالككيت إلى أف استقر في بريطانيا ،كينسب ذا التيار

كخاصة مف أشد خصكمه "الجامييف" الذيف يحمك لهـ أف يطمقكا عمى السمفية الحركية اسـ
أحيانان له
ٌ
4
"السركرييف".

1

إب ار يـ ،فؤاد (2015ـ) :داعش مف النجدم إلى البغدادم ،ط ،1مركز أكاؿ لمدراسات كالتكثيؽ ،بيركت ،ص .77

3

انظر :أبك رماف ،محمد ،الصراع عمى السمفية ،ص .22

2

انظر :أبك رماف ،محمد ،الصراع عمى السمفية ،ص .21
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انظر :المصدر نفسه ،ص .23-22

21

كفي بداية التسعينيات مف القرف الماضي بعد حرب الخميج برز حراؾ سمفي جديد في المممكة

السعكدية أطمؽ عميه اسـ ٌتيار الصحكة يعرؼ مف قادته :سفر الحكالي ،سمماف العكدة ،ناصر العمر،
عائض القرني ،الذيف قادكا حراكان دعكيان سياسيان رافضان لمتدخؿ األمريكي في الخميج ،مما قاد إلى

تصنيفهـ مف قبؿ خصكمهـ عمى ٌأنهـ "سركريكف" .أصدر ٌتيار الصحكة مذكرة مف حكالي  45صفحة
سنة 1992ـ تحت اسـ "مذكرة النصيحة" تطالب السعكدية بإعادة أسممة الدكلة عمى منهج محمد بف
أف ذا المذكرة ي تأصيؿ شرعي لكفر الدكلة
عبد الك اب ،فكاف أف اعتبر تنظيـ "القاعدة" الحقان ٌ
أف المذكرة لـ َّ
تتبف العمؿ العسكرم في التغيير كتبدك عمى ٌأنها محاكلة إصبلحية مف
السعكدية ،كمع ٌ

تعرض التيار الصحكم
الداخؿ ،إال ٌ
أف محتكياتها تنزع المشركعية الدينية كالتاريخية لمدكلة السعكديةٌ .
تحرؾ أمني
ثـ ٌ
في منتصؼ التسعينات إلى تطكيؽ فكرم مف قبؿ رمكز التيار السمفي العممي كمف ٌ

أف اإلرث الفكرم كما خمٌفه ذا
كاسع ٌأدل إلى إيقاؼ نشاط ذا ٌ
التيار كاحتكاؤا مف قبؿ الدكلة ،إال ٌ
صدل كاسع انتقؿ إلى تنظيـ "القاعدة" كش ٌكؿ خمفية فكرية كسياسية لتيار السمفية الجهادية
التيار مف
ن
1
كاندمج تمقائيا مع البنية األيديكلكجية لتنظيـ "داعش".
السمفية الجهادية:
برز التيار السمفي الجهادم في بداية التسعينيات نتيجة تزاكج األفكار السمفية كالجهادية في أفغانستاف

في الثمانينيات ،ليحمؿ مع عقائدا السمفية فكرة "الحاكمية" التي نظٌر لها المفكر اإلخكاني سيد قطب

ضد الكفٌار ك"المرتٌديف" ك السبيؿ األنجع كاألكحد
أف "الجهاد" ٌ
(ت1966ـ) ،باإلضافة إلى اعتبار ٌ
الدعكية ،كدعا ذا التٌيار إلى قتاؿ الحككمات "المرتدة" التي تمثٌؿ
لمتغيير ،كليس الكسائؿ السياسية كال ٌ
العدك القريب ،كالداعميف لها مف دكؿ الكفر العالمية التي تمثٌؿ العدك البعيد ،كاختمفت جماعات ذا
ٌ
التكسع في فتاكل التكفير كمسائؿ
التٌيار بينها عمى أكلكية القتاؿ بيف العدك البعيد كالقريب ،كعمى مدل
ٌ
أف الخبلؼ بينهـ كبيف التيارات األخرل التي تنبذ العنؼ كطري و
ؽ
أخرل .كيرل منظٌركا السمفية الجهادية ٌ
منهجي عميؽ.
خبلؼ
لمتغيير ،ليس خبلفان فقهيان أك اجتهاديان فحسب ،بؿ ك
ه
ه

2

بأف "مراتب االنتساب لهذا الديف نا :ثبلث؛ مرتبة اإلسبلـ ،ك ي أكسع
يعتقد السمفيكف الجهاديكف ٌ
ثـ :مرتبة الطٌائفة المنصكرة ،ك ي
الناجية ،ك ي
ثـ :مرتبة الفرقة ٌ
ٌ
أخص ٌ
مما سبقها ٌ
المراتب جميعان ٌ

أضيؽ المراتب ،كأخصها جميعان" ،3فتتميز ذا الطائفة المنصكرة ب"العمـ ،كالدعكة ،كاألمر بالمعركؼ
1
2

انظر :إب ار يـ ،فؤاد ،داعش مف النجدم إلى البغدادم ،ص .92-78

انظر :أبك قتادة ،عمر أبك عمر(1999ـ) :الجهاد كاالجتهاد ،تأمبلت في المنهج ،ط ،1دار البيارؽ ،عماف ،ص

.137
3

العمي ،عبد الرحمف (ب.ت) :أعبلـ السنٌة المنشكرة في صفات الطائفة المنصكرة ،ج  ،3ط ( ،1ب.ف) ،ج  ،8ص

.34
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1
أف أكصاؼ الطائفة المنصكرة تنطبؽ
كٌ
كيقرر منظٌرك ـ ب ٌ
النهي عف المنكر ،كالجهاد في سبيؿ ا﵀" ٌ ،
تاريخيان عمى أ ؿ الحديث الذيف ـ أيضان أشهر مف يصدؽ عميهـ تعريؼ الفرقة الناجية 2،محددنا

الناجية المنصكرة إلى قياـ
مرجعيتهـ االعتقادية بكصفها عمى لساف ابف تيمية" :فهذا اعتقاد الفرقة ٌ
4
3
يقرر ذلؾ أسامة ابف الدف( 5ت2011ـ) إذ "ال
ٌ
الساعة" ،كمف أ ٌـ معالـ ذا الطٌائفة ي القتاؿ ،كما ٌ
ح ٌؿ إال بالجهاد ،ك ٌؿ الحمكؿ األخرل فاشمة" عمى حد قكؿ منظٌر القاعدة أيمف الظكا رم.

6

يقع الخمط كثي انر بيف االتجا ات السمفية بصكرة عامة ،ك ناؾ تداخؿ كبير بيف ذا الجماعات األربع،

فميس مف السهؿ جمعها دائمان ضمف ذا األطر ،كمف بيف ذا الخمط إطبلؽ تسمية السمفية الجهادية
أف األصكؿ الفكرية كالمرجعيات كاحدة ال
عمى تيارات سمفية تخالؼ الجهادييف في مسائؿ أساسية ،مع ٌ
اختبلؼ فيما بينها .لكف ناؾ ثبلثة عناصر يمكف مف خبللها فهـ السمفية المعاصرة :اإللهيات ،حيث
يتفقكف عمى مسائؿ التكحيد كالصفات ضمف اإلطار المرجعي التيمي كالك ابي ،كالتشريع :ك ك الميؿ

المحدثة التي لـ
إلى االجتهاد كفقه ٌ
الدليؿ ال الفقه المذ بي ،كتكسيع مفهكـ البدعة في رفض األمكر ي
تكف مكجكدة في عصر السمؼ ،كالسياسة :ك ي المنهج الذم يختارا السمفيكف لمتعامؿ مع الكاقع ككيفية

جعؿ التعاليـ السمفية مرتبطة في ذا الكاقع كأثر ذلؾ عمى العبلقة بالسمطة الحاكمة كالعمؿ السياسي،

حيث يمكف اعتبار ذا العنصر ك مف أبرز أسباب االنقساـ بيف السمفييف.

1
2
3

7

العمي ،عبد الرحمف (ب.ت) :أعبلـ السنٌة المنشكرة في صفات الطائفة المنصكرة  ،ج  ،1ص .35

انظر :المصدر نفسه.

العمي ،عبد الرحمف ،أعبلـ السنٌة المنشكرة في صفات الطائفة المنصكرة ،ج  ،8ص  ،36كانظر :ابف تيمية ،أحمد

(1999ـ) :العقيدة الكاسطية :اعتقاد الفرقة النٌاجية المنصكرة إلى قياـ الساعة ،أ ؿ السنٌة كالجماعة ،تحقيؽ أشرؼ

4
5

بف عبد المقصكد ،أضكا السمؼ ،الرياض ،ص .54
انظر :أبك قتادة ،معالـ الطائفة المنصكرة ،ص .5

البراؽ اإلعبلمية (2007ـ) :األرشيؼ الجامع لكممات كخطابات إماـ المجا ديف أسامة بف محمد بف الدف ،بعد

غزكتي

نيكيكرؾ

ككاشنطف،

األصدار

الثالث،

https://www.cia.gov/library/abbottabad-

, p 131.compound/3D/3D59A01BC3C84406A9229BB433456623_Osama-Ver3.pdf
6

الظواهري،

أٌمن

(ب.ت):

حقائق

الصراع

بٌن

اإلسالم

والكفر،

السحاب

لإلنتاج

اإلعالمً،

https://www.cia.gov/library/abbottabadcompound/B7/B71EACFA98CA365DD24FCDDB5B535CBE_Dr_Balfour_111427_Ar.do
c.pdf
7

انظر :يكؿ ،برنارد (2014ـ) :عف طبيعة الفكر كالعمؿ السمفييف ،تحرير ركؿ ميير :السمفية العالمية ،الحركات

النشر ،بيركت ،ص.84-83
السمفية المعاصرة في عالـ متغير ،ترجمة محمد التكبة ،ط ،1الشبكة العربية لؤلبحاث ك ٌ
23

السمفية الجهادية:
الفصل األول :السمات االعتقادية عند
ّ
يعتني منظٌركا السمفية الجهادية بأفكار ابف تيمية كيتٌخذكنها مرجعان فكريان كمنهاجان حركيان 1،كما ال تق ٌؿ
ميةن عنها ،حيث جا في كتيب لتنظيـ الدكلة كصفان لبعض
أفكار محمد بف عبد الك اب ٌ
النجدم أ ٌ
سبب لعصمة الكثير مف
رسائؿ ابف عبد الك ٌاب ٌ
بأنها تشتمؿ عمى أ ٌـ أصكؿ التٌكحيد كاإليماف ،ك ٌأنها ه
الناس لما فيها 2.كقد ذ ب بعض العمما
الضبلالت ،ك ٌأنهـ يعممكف عمى دعكة ٌ
ٌ
الناس مف الشرؾ ك ٌ
الدعكة الك ٌابية 3لكصؼ محمد بف عبد الك ٌاب كاتباعه ب"الخكارج" 4كذلؾ
الذيف عاصركا بدايات ٌ

يحرفكف تأكيؿ الكتاب
لتكسعهـ في تكفير مخالفيهـ كاستباحة دمائهـ ،قاؿ ٌ
ٌ
الصاكم..." :الخكارج الذيف ٌ
كالسنة كيستحمٌكف بذلؾ دما المسمميف كأمكالهـ كما ك مشا د اآلف في نظائر ـ ك ـ فرقة بأرض
5
إف ذا الكصؼ (الخكارج)
الحجاز يقاؿ لهـ الك ابية يحسبكف ٌأنهـ عمى شي  ،أال ٌإنهـ ـ الكاذبكف"ٌ .
و
تنبأت بكقكعه نصكص شرعية،
يعبر عف تكجه ديني خاص ٌ
عبارةه عف مصطمح ديني-سياسي ،حيث ٌ

يخية شهيرة مرتبطة بالخركج عمى السمطة الحاكمة ،كتتجمٌى فيها عقائد
أف له التصاؽ بحكادث تار ٌ
كما ٌ
يخية استثنائية ،بؿ
كفقهيات لها سمات متشابهةٌ ،
لكنه ليس حك انر لفئة أك فئات ظهرت في مراحؿ تار ٌ
ٌ
و
جماعة ما ،جاز إطبلؽ صفة "الخكارج" عميها ،كما
المحددة لهذا الظا رة في
كمما تحقٌقت األكصاؼ
ٌ
ٌ
6
الدـ بنا عمى ذا التكفير.
يحدد ا ما كصفاف
حؽ ،كاستباحة ٌ
أساسياف :التٌكفير بغير ٌ
ٌ
ٌ

1
النشر ،لندف ،ص .81
الريس لمكتب ك ٌ
انظر :أحمد ،رفعت ٌ
الرافضكف ،ط ،1رياض ٌ
سيد (1991ـ) :النٌبيٌ المسمٌح (ٌ )1
2
الدكلة
الهمةٌ ،
محمد (1437ق) :األصكؿ الثبلثة ،كاألصكؿ الستة ،كالقكاعد األربعة ،ط ،1مكتبة ٌ
انظر :عبد الك ٌ ابٌ ،

اإلسبلمية ،ص .5-4

3
حداد ،ط ،1مكتبة األحباب،
انظر :دحبلف ،أحمد (2003ـ) :الدٌرر السنيٌة في الردٌ عمى الك ابية ،بعناية جبريؿ ٌ
محمد أميف (1992ـ) :ردٌ المحتار عمى الدٌر المختار ،ط ،2ج ،6دار الفكر،
دمشؽ ،ص  ،123كابف عابديفٌ ،

بيركت ،ج  ،4ص

 .262

الحجاج (ب.ت) :الجامع الصٌحيح المسمٌى صحيح مسمـ8 ،
 4انظر أصؿ المصطمح في السنة :النيسابكرم ،مسمـ بف
ٌ
ج ،دار الجيؿ كدار اآلفاؽ الجديدة ،بيركت ،ج  3ص .886
5
صاكم ،أحمد (2013ـ) :حاشية العبلمة الصٌاكم عمى تفسير الجبلليف ،تحقيؽ محمد المرعشمي ،ط ،1ج ،6دار
ال ٌ
إحيا التراث العربي ،بيركت ،ج  ،5ص .78

6

تنقيب عف مفهكـ الخكارج بيف النٌص كالتٌاري  ،ط ،1تككيف لمدراسات
انظر :العجيرم ،عبد ا﵀ (2017ـ) :المنشقٌكف:
ه
كاألبحاث ،لندف ،ص .69-68
24

عقيدة ربط مفهوم التوحيد بالعبادة العممية:

تنبني األ يديكلكجيا الجهادية بشكؿ حصرم عمى أفكار "اإلماـ المجدد محمد بف عبد الك اب" 1الذم

سبؽ له أف حكـ بالشرؾ عمى مف خالفه مف أ ؿ عصرا ك ٌادعى ب ٌأنهـ ال يعرفكف معنى ال إله إال ا﵀
2
لمناس ديف ا﵀ الذم ك التكحيد في حيف كاف غالبهـ عمى ال ٌشرؾ3،كبهذا
مف قبؿ دعكته ،فقد أظهر ٌ

شرفهـ "بنشر ما
صرح تنظيـ الدكلة بشكر ا﵀ سبحانه أف ٌ
العقمية استباح دما المخالفيف كأمكالهـ ،كقد ٌ
جددا الشي محمد مف عقيدة التكحيد ،كالتي ما فتى الطكاغيت كأتباعهـ يحاربكنها باسـ (الك ابية،
ٌ

4
أف عمما الكبلـ المسمميف
كالتكفيريكف ،كالخكارج )...منذ انطبلقتها األكلى كالى كقتنا ذا" ،كفي حيف ٌ
أف السمفييف
أف تكحيد ا﵀ ذاتان كصفاتان ما ك إال األصؿ ٌ
النظرم لمعقيدة اإلسبلمية ،إال ٌ
يقرركف ٌ
ٌ

أف العمؿ يمثٌؿ نقطة جك رية حيث ال يكفي التصديؽ دكف أف يقارنه تجسيد يتمثٌؿ
الجهادييف اعتبركا ٌ
5
في اختصاص الخالؽ بالعبادة العممية.
الربكبية ،كتكحيد
ٌ
قسـ ابف تيمية التٌكحيد بطريقة لـ تشتهر عند غيرا ممف سبقه مف العمما إلى :تكحيد ٌ
6
ثـ تبعه السمفيكف
اإللهية ،كاثبات حقائؽ األسما كالصفٌات،
ٌ
كتبنى محمد بف عبد الك ٌاب ذلؾ ٌ
برمتهٌ ،
7
الربكبية،
عمكمان كالجهاديكف خصكصان ،ف ٌ
قسمكا التٌكحيد إلى ثبلثة أقساـ؛ تكحيد األلك ية ،كتكحيد ٌ

9
8
الرازؽ
الصفات ،فتكحيد الر ٌ
كتكحيد األسما ك ٌ
بكبية حسب تعريفهـ" :تكحيد ا﵀ بأفعاله" ،فهك الخالؽ ك ٌ
أف الكفٌار في زمف النبي
أقر بهذا "التكحيد" ال يككف مؤمنان ،حيث ٌ
كالمحيي كالمميت ،كزعمكا ٌ
أف مف ٌ

 1انظر :عبد الك اب ،محمد (1437ق) :مسائؿ الجا مية :أ ـٌ المسائؿ التي خالؼ فيها اإلسبلـ أ ؿ الجا مية ،ط ،1
مطابع الدكلة اإلسبلمية ،ص .4
2

3
4

انظر :عمما نجد األعبلـ (1996ـ) :الدرر السنيٌة في األجكبة النٌجدية ،جمع عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ ،ط
 ،6ج ( ،16ب.ف) ،ج  ،80ص .58
انظر :المصدر نفسه ،ج  ،1ص .102

الدكلة اإلسبلمية،
الهمة ،مطابع ٌ
عبد الك ٌ اب ،محمد (1436ق) :مفيد المستفيد في كفر تارؾ التكحيد ،ط ،1مكتبة ٌ
ص .4

5انظر :از د ،عبد األمير كاظـ (2016ـ) :إشكالية فهـ النٌصكص المرجعيٌة لدل األصكليات اإلسبلمية المعاصرة ،ط
 ،1مؤسسة االنتشار العربي ،بيركت ،ص  .200
 6انظر :ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ (1986ـ) :منهاج السٌنٌة النٌبكيٌة في نقض كبلـ الشٌيعة القدريٌة ،تحقيؽ محمد
رشاد سالـ ،ج  ،9ط  ،1جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ،ج  ،3ص .289
7
الزبيدم ،شاـ آؿ قطيط (2016ـ) :المناقشة العممية لنظرية تقسيـ التكحيد عند ابف تيمية ،ط ،1دار المحجة
انظرٌ :

البيضا  ،لبناف ،ص

8

9

 .188

الدكلة اإلسبلمية ،ص  ،11كالقرشي ،أبك
الهمة (1437ق) :العقيدة كالفقه :المستكل الثٌاني ،طٌ ،2
انظر :مكتبة ٌ
النشر ،ص .6
الرافديف ،دار الجبهة لمطباعة ك ٌ
مارية :نكر اليقيف شرح عقيدة تنظيـ القاعدة في ببلد ٌ
المصدر نفسه ،ص .24
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النبي صمٌى ا﵀
أف ذا اإلقرار حسب زعمهـ ،لـ يمنع ٌ
صمٌى ا﵀ عميه كسمٌـ كانكا ٌ
بالربكبية إال ٌ
مكحديف ٌ
2
1
أما تكحيد األلك ية فهك" :تكحيد ا﵀ بأفعاؿ العباد"،
عميه كسمٌـ مف قتالهـ كاستحبلؿ دمائهـ كأمكالهـٌ ،
الك اب " :ك إفراد ا﵀ بالعبادة" ،3إذان ال يكفي تكحيد ا ٌلربكبية لكحدا
أك عمى ٌ
حد تعبير محمد بف عبد ٌ
4
بد مف
عامة ،إذ ال ٌ
لمدخكؿ في اإلسبلـ ،ك ذا ما تبناا السمفيكف الجهاديكف تمامان بؿ كالسمفيكف ٌ

و
شخص ما ،كذلؾ بأف ال تصرؼ أم "عبادة" كانت لغير
االعتقاد بتكحيد األلك ية كي يحكـ بإسبلـ

و
مطاع مف دكف ا﵀،
معبكد أك متبكوع أك
المكحد يكفر بك ٌؿ
عد مشركان" ،فالمسمـ
و
ا﵀ ،فمف فعؿ ذلؾ ٌ
ٌ
5
كيتبر منهـ كمف أتباعهـ ،كيبغضهـ".
ٌأ

أف اإليماف ك اإلقرار كالتصديؽ الذم
في المقابؿ ذ ب جمهكر أ ؿ السنة الممثميف باألشاعرة إلى ٌ
محمٌه القمب كبانخراـ ذا التصديؽ ينتفي اإليماف ،كجعمكا العمؿ شرطه لكماؿ اإليماف ال جز ان منه ،كما
يتضمف التكحيد بذاته كصفاته 6،فمـ يقكمكا بتقسيـ التكحيد إلى قسميف متغايريف،
أف اإليماف با﵀
ٌبينكا ٌ
ٌ
فإنه يمزـ منه إيمانه باستحقاقه لمعبادة كحدا ،كفي
الضارٌ ،
الرازؽ ٌ
النافع ٌ
بؿ مف اعتقد ربكبية ا﵀ الخالؽ ٌ

الربكبية
حالة ٌأنه أشرؾ مع ا﵀ عبادة غيرا ٌ
فإف ذا ناتج عف اعتقادا باتصاؼ غير ا﵀ ببعض صفات ٌ
كمشاركته إيا ا.

يحبه ا﵀ كيرضاا مف األقكاؿ كاألعماؿ الظا رة
عرؼ تنظيـ ٌ
الدكلة العبادة ٌ
بأنها "اسـ جامع لما ٌ
ٌ
7
صرؼ لغير ا﵀ تعالى فقد عبد صاحبها غير ا﵀
كالباطنة" ،كما ٌ
أف "كؿ عبادة –مف أم نكع -تي ى
8
ً
حرـ
كأشرؾ به" ،فاعتبر ابف الدف مثبلن ٌ
أف "طاعة الحاكـ أك العالـ أك غير ما كاتباعهـ في تحميؿ ما ٌ
1

2

3
4

انظر :عبد الك ٌ اب ،محمد ،األصكؿ الثبلثة ،كاألصكؿ الستة ،كالقكاعد األربعة ،ص  ،57كعبد الك اب ،محمد
الدكلة اإلسبلمية ،ص .81-80
( 1437ػ) :كشؼ الشٌبهات ،ط ،1مطابع ٌ
الهمة (1436ق) :عشر مسائؿ في العقيدة،
الهمة ،العقيدة كالفقه :المستكل الثٌاني ،ص  ،30انظر :مكتبة ٌ
مكتبة ٌ
الرافديف ،ص .8
الدكلة اإلسبلمية ،ص  ،3كالقرشي ،أبك مارية ،نكر اليقيف شرح عقيدة تنظيـ القاعدة في ببلد ٌ
عبد الك ٌ اب ،محمد ،كشؼ الشبهات ،ص .9
انظرMaher, Shiraz (2017): Salafi-Jihadism the History of an Idea, 2nd Ed., Penguin :

Books, UK.

5
الهمة ،العقيدة كالفقه :المستكل الثٌاني ،ص .51
مكتبة ٌ
الباقبلني ،أبك بكر بف الطٌيب (2000ـ) :اإلنصاؼ فيما يجب اعتقادا كال يجكز الجهؿ به ،تحقيؽ محمد از د
6انظر:
ٌ

7
8

الرحمف (1997ـ) :كتاب المكاقؼ،
الككثرم ،ط ،1المكتبة األز رية لمتراث ،القا رة ،ص  ،22-21كاإليجي ،عبد ٌ
تحقيؽ عبد الرحمف عميرة ،ط ،1ج ،3دار الجيؿ ،لبناف ،ج  ،3ص  .528-527
الهمة ،العقيدة كالفقه :المستكل الثٌاني ،ص .51
مكتبة ٌ
المصدر نفسه.
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ؾ أكبر مخرهج مف الممٌة" 1.ال يمكف التسميـ
ا﵀ كتحريـ ما أح ٌؿ ا﵀؛ عبادةه لهـ مف دكف ا﵀ ،ك ذا شر ه
بنية
يحبها ا﵀ كيرضا ا كقد تفعؿ ٌ
إف ناؾ الكثير مف األقكاؿ كاألفعاؿ التي ٌ
بعمكمية ذا التعريؼ ف ٌ

و
فإنها
تقربان لصاحب
منصب مثبلن ٌ
القربة ابتغا الثٌكاب كإلقا السبلـ كاكراـ الضيؼ ،فإذا فعمها شخص ٌ
الدكلة بحسب مصداؽ التعريؼ ،كما يمكف ألحد ـ القياس عميه بمثؿ
تككف شركان با﵀ عند تنظيـ ٌ
أف قياـ الجندم
كقكؼ الجندم أماـ قائدا احترامان المشابه لمقياـ المشركع في الصبلة لمعبادة ،فيزعـ ٌ
متفؽ عمى ككنه
أف مصاديؽ التٌعريؼ ال تمنع مف دخكؿ ما ك
ه
لقائدا عبادة ال تجكز ،ك ذا يد ٌؿ عمى ٌ

ليس بعبادة.

يؤدم عدـ ضبط التعريؼ إلى تكسيع مفهكـ العبادة كبالتالي التكسع في إطبلؽ األحكاـ التكفيرية،
ٌ
بأنها عبادة ،ك ك ذلؾ القصد القمبي
كذلؾ يفتقد التٌعريؼ المذككر إلى أ ٌـ ما يجعؿ األفعاؿ تكصؼ ٌ

الربكبية ،فيككف لمعابد نكعه مف
تقربان لمف ييعتقد فيه شي مف صفات ٌ
الذم يقترف بالعمؿ المشركع دينيان ٌ
الخضكع في ذا الفعؿ لربه ،فالعبادة "فع هؿ ييقصد به المفعكؿ له ،مقترنان باعتقاد ربكبيته ،أك استقبلله

2
بأنها "غاية التذلؿ كالخضكع لمف يعتقد فيه الخاضع بعض صفات
كعرفها البعض ٌ
بالتصرؼ كالتأثير"ٌ ،
3
و
يسمى
بأنه
تقرب إليه ال العتقادا ٌ
ه
مختص بشي مف صفات ٌ
الربكبية" ،فمف أطاع أحدان أك ٌ
ٌ
الربكبية فبل ٌ
"أف الفعؿ المجرد ال أثر له في نظر الشرع في العبادة ،كانما
فعمه عبادة ،كذكر السبكي (ت756ق) ٌ

يصير عبادة بالنية ،كالنية فيها أمراف :أحد ا قصد الناكم ،كالثاني في الذم ينشأ عف ذلؾ القصد،

فذلؾ األمر الناشئ الذم يكسب الفعؿ صفة العبادة ك ك ككف الفعؿ كاقعان عمى كجه

االمتثاؿ"4.باإلضافة إلى ما ذكر ،فإ ٌف الفعؿ قد يدؿ أحيانان عمى عدـ اإليماف با﵀ كالسجكد لمشمس
مثبلن ،فالسجكد لمشمس في ظا را دلي هؿ عمى انتفا التصديؽ مف حيث ككنه فعؿ تعبدم صريح ،لكف
مف ىعمًـ ٌأنه "لـ يسجد لمشمس عمى سبيؿ التعظيـ كاعتقاد اإللهية لـ يحكـ بكفرا فيما بينه كبيف
ا﵀"5كلك حكـ عميه بالكفر في الظا ر مف حيث داللة الفعؿ ،ال بسبب الفعؿ بذاته.

1

البراؽ اإلعبلمية ،األرشيؼ الجامع لكممات كخطابات إماـ المجا ديف أسامة بف محمد بف الدف ،بعد غزكتي نيكيكرؾ
https://www.cia.gov/library/abbottabad-

ككاشنطف،

, p 191.compound/3D/3D59A01BC3C84406A9229BB433456623_Osama-Ver3.pdf

2

الربكبية كتكحيد األلك ية ،تحرير المعاني كضبط القكاعد ،ط ،1دار اإلماـ
محمكد ،رشكاف أبك زيد (2015ـ) :تكحيد ٌ

ا ٌلرازم لمنشر كالتكزيع ،القا رة ،ص .40
 3السقاؼ ،حسف بف عمي ،رسائؿ السقاؼ :التنديد بمف عدٌد التكحيد ،ج ،2دار الرازم ،ج  ،2ص .611
4عمي :فتاكل السبكي ،ج  ،2دار المعرفة ،بيركت ،ج  ،1ص
5

اإليجي ،عبد الرحمف ،كتاب المكاقؼ ،ج  ،3ص .532
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لقد تكسع السمفيكف بنا عمى فكرة تقسيـ التكحيد في األفعاؿ ،حيث جعمكا نفس الفعؿ رافعان لئليماف

الحؽ أف ال يككف الفعؿ مكفٌ انر بذاته ،فإف تعارض الفعؿ مع التصديؽ
الرفع فقط ،ك ٌ
كليس داالٌن عمى ٌ
بكحدانية ا﵀ كصفاته تعارضان صريحان د ٌؿ عمى انتفا اإليماف في ظا ر األمر ،كاف لـ يكف صريحان

التعبد
بنية
ٌ
احتيج إلى معرفة ٌنية الفاعؿ ،فينبغي حينئذ التفريؽ بيف "أدا الفعؿ -كالطٌكاؼ مثبلنٌ -
1
الصالحيف بنية التحية
كأدائه بغير تمؾ ٌ
النية"  ،كطكاؼ بعض عك ٌاـ المسمميف جهبلن حكؿ بعض قبكر ٌ

لمجرد مشابهته لمطٌكاؼ المشركع حكؿ الكعبة
أثنا زيارتهـ دكف ٌنية العبادة لهـ ،فبل يعتبر شركان
ٌ
المشرفة ،كلك كاف الطكاؼ دليبلن صريحان عمى عبادة القبر لكاف الطكاؼ حكؿ الكعبة عبادةن لها.
ٌ
يربط السمفيكف عمكمان بيف االعتقاد كالعمؿ في تحقيؽ التكحيد خبلفان لؤلشاعرة الذيف حصركا حقيقة

النظرية عند السمفييف
اإليماف بالتٌصديؽ كجعمكا العمؿ مف ثمرات اإليماف ال شط انر منه ،فالمعرفة ٌ
ليتـ التكحيد بشطريه ،كعدـ السككت عف أ ؿ
الجهادييف ال تكفي كحد ا ،بؿ يجب أف يتبعها عم هؿ ييقدـ ٌ
عاـ في ك ٌؿ ما يعبد مف دكف ا﵀" 2كاظهار الكفر
الباطؿ كاظهار الب ار ة مف باطمهـ ،كمف الطكاغيت " ه
بها كابدا العدكاة كالبغضا لها ،ككذلؾ مف المشركيف كالكفار الذيف "يعبدكف" الطكاغيت ،كمف األمثمة

كتحرـ ما أح ٌؿ ا﵀ ،فيجب
المعاصرة عمى "الطاغكت" تمؾ التٌشريعات كالقكانيف التي تح ٌؿ ما حرـ ا﵀
ٌ
الب ار ة منها كبغضها كالكفر بها كبمف "عبد ا" كالتبرك منه حتى يتحقؽ التكحيد عمميان ،فإف لـ يفعؿ
يع ٌد مشركان مرتدان 3،كمف تبع رئيس الدكلة أك الحككمة في أكامرا كدعكته إلى التحاكـ لغير الشريعة فقد
عبد الطاغكت مف دكف ا﵀ 4.ما فعمه منظركا التيار الجهادم ك ربط مفهكـ تكحيد األلك ية ذلؾ القسـ
المتعمؽ بعبادة ا﵀ كحدا كما يترتب عميه مف التزامات عممية تجاا "الطكاغيت" مع بعض األفكار

السياسية الثكرية التي تعتمد عمى العنؼ في سبيؿ الكصكؿ إلى السمطة مف أجؿ تحكيـ الشريعة ،كذا
أيديكلكجيا ال يمكنها أف تقبؿ التسكيات كالمصالحات أك أف تتقبؿ اآلخريف المخالفيف حتى مف داخؿ

بحدة ثنائية تقسيـ الحكـ باإليماف أك الكفر كالتي يمكف أف تتجمى في
الدائرة اإلسبلمية ،حيث تظهر ٌ
أدنى نزاعات ،بدالن مف تخطئة المخالؼ في بعض القضايا التي ال تمس التصديؽ اجتهادان أك جهبلن أك
اتباعان لممصمحة.

1
2

النابمسي ،عثماف (2015ـ) :الرؤية الك ابية لمتكحيد كأقسامه ،ط ،1دار النكر المبيف ،األردف ،ص .853
ٌ
يصح إسبلـ المر إال به ،الدكلة اإلسبلمية ،ص .4
الهمة (1437ق) :الكفر بالطٌاغكت ال
ٌ
مكتبة ٌ

 3انظر :المقدسي ،أبك محمد (1431ق) :ممٌة إب ار يـ ،منبر التٌكحيد كالجهاد ،ص .13-11
4
الهمة ،العقيدة كالفقه :المستكل الثٌاني ،ص .50
انظر :مكتبة ٌ
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إف اإليماف بالربكبية ال يكفي في خطاب السمفييف الجهادييف لتحقيؽ التكحيد البلزـ لمنجاة في اآلخرة،
ٌ
الصراع مع الغزاة الخارجييف كالعمبل الداخمييف ك زيمتهـ ك الطريؽ لمسعادة
كقد اعتبر الظٌكا رم ٌ
أف ٌ

بد مف نشر الكعي
ألف فيه تحقيؽ القسـ اآلخر المكمؿ لتكحيد ا﵀ ،كأردؼ ب ٌأنه "ال ٌ
الدنيكية كاألخركية ٌ
حؽ التكحيد
بضركرة التغيير مف باطؿ الشرؾ كالتحاكـ لغير الشريعة كالتبعية ألعدا اإلسبلـ ،إلى ٌ

1
مهمة ،فمف
كالتحاكـ لمشريعة ك ٌ
التحرر مف أعدا اإلسبلـ" ك كذا يصبح تقسيـ التكحيد أداة سياسية ٌ
كيحث "المؤمنيف" لمعمؿ كاإلنضكا تحت راية "المكحديف" في قتالهـ "الطكاغيت" ،كمف
جانب يدفع
ٌ

الحؽ كتحقيؽ التكحيد
جانب آخر يقكـ بإضفا ال ٌشرعية عمى قتاؿ "الكفر كأ مه" في طريؽ نصرة
ٌ
العممي.
الوالء والبراء:

مف السمات االعتقادية البارزة في الفكر السمفي الجهادم عقيدة الكال كالب ار ك ي أ ـ ما يميز ذا

التيار عف غيرا مف الجماعات 2،مستنديف لهذا العقيدة عمى تأكيؿ قكؿ ا﵀ تعالى﴿ :يا أيها الذيف آمنكا
النصارل أكليا مف دكف ا﵀ بعضهـ أكليا بعض كمف يتكلهـ منكـ فإنه منهـ﴾
ال تتخذكا اليهكد ك ٌ

أف "مف عقيدة أ ؿ السنة كالجماعة محبة المؤمنيف كمكاالتهـ ،كبغض الكافريف
(المائدة ،)51 ،عمى ٌ
3
المحبة كاإلكراـ ،ك ذا ال يككف إال ﵀ كلرسكله صمى ا﵀ عميه كسمـ
كمعاداتهـ"  ،فالكال ك ٌ
النصرة ك ٌ
كلممؤمنيف ،بينما الب ار

ك البغض كالمعاداة لسكا ـ ،فمف أحب المؤمنيف بقمبه كلـ ينصر ـ ،كأبغض

الكفٌار كلـ يعاد ـ ،لـ يحقٌؽ عقيدة الكال كالب ار كالتي ي مف لكازـ ال إله إال ا﵀.

4

أف أكؿ مف استخدـ عقيدة الكال كالب ار كجز مف عقيدة الجماعة ـ
تشير إحدل ٌ
الدراسات إلى ٌ
كعززت بشكؿ
ثـ برز كمفهكـ عمى يد ابف تيمية دكف استخداـ المصطمح "الكال كالب ار "ٌ ،
الخكارجٌ ،
5
كيقسـ منظركا السمفية الجهادية عقيدة الكال
كبير بعد ذلؾ بقركف عمى يد عمما الدعكة الك ابية.
ٌ
كالب ار إلى قسميف ،أحد ما :الب ار ة مف الطكاغيت كاآللهة التي تعبد مف دكف ا﵀ كالكفر بها ،كاألنظمة

1

الظكا رم،

أيمف

(ب.ت):

https://archive.org/details/09_11

الحممة

الصميبية،

مؤسسة

السحاب

لئلنتاج

اإلعبلمي،

2انظر :شحادة ،مركاف (2007ـ) :تأصيؿ الخطاب السمفي الجهادم :السمفية الجهادية ،العدد الخامس ،مركز المسبار
لمدراسات كالبحكث ،دبي ،ص

3
4
5
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انظر :المنيع ،عبد المجيد (ب.ت) :عقيدة الطائفة المنصكرة ،نسخة الكتركنية ،ص .89

الهمة :فاعمـ أنٌه ال إله إال ا﵀ ،الكال كالب ار  ،الدكلة اإلسبلمية في العراؽ كالشاـ.
انظر :مكتبة ٌ
انظرWagemakers, Joas (2009): The Transformation of a Radical Concept: al-wala’ :

wa-l-bara’ in the Ideology of Abu Muhammad al-Maqdisi. In: Global Salafism: Islam’s
new religious movement, ed. Meijer, Roel, Published to: Colombia University Press:

2009, p 84-90.
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التي ال تحكـ بما أنزؿ ا﵀ ،كالدساتير الكضعية ،كثانيهما :الب ار ة مف "المشركيف" أنفسهـ 1،كيدعكف

أتباعهـ إلى القياـ بتكحيد العبادة عمميان عبر تطبيؽ الكال كالب ار  2،ك كذا تـ كضع العديد مف
اإللتزامات كالمسؤكليات العممية التي تقع عمى عاتؽ الفرد في ثنائية اإليماف كالكفر ،فحيثما ذكر الكال

كجب أف يرافقه ب ار .

كلكنه يصبح غامضان عند
الناحية المغكية ٌ
أف الكال كالب ار كاضح المعنى مف ٌ
يبدك لمك مة األكلى ٌ
مطالب بإظهارا العداكة لغير المسمميف كالتميز عنهـ بحسب ذا
التعمؽ في مصاديقه العممية ،فالمسمـ
ه
العقيدة ،فطاعة غير المسمميف فيما يقكلكف كمشاكرتهـ كتقريبهـ في الجمكس كاستعماؿ خبراتهـ في
العامة كمجالستهـ كزيارتهـ كمصاحبتهـ كبشاشة كطبلقة الكجه لهـ كاكرامهـ ك ٌؿ ذلؾ يدخمكنه
الشؤكف
ٌ
في المكاالة 3،كيمزـ مف ذا أف يخالفهـ في المظهر كالسمككيات حتى كاف لـ تتعارض مع الديف ،كأف
يبغض كيعادم زكجته غير المسممة التي أباحت له الشريعة أف يتزكجها ك ي عمى دينها ،كأف يفعؿ

ذلؾ مع جارا الخمكؽ أيضان فيبغضه كيعاديه ،كفي ذا تناقض صريح مع أسس الشريعة اإلسبلمية

أف
التي تأمر بالبر كالسماحة ،ك ٌؿ ذلؾ كي يحقٌؽ التكحيد بحسب الرؤية السمفية الجهادية ،التي تعتبر ٌ
األعماؿ الظا رة نافيةن لمتصديؽ القمبي ،ك ذا األمر يعسر جدان ضبطه إذ يدخؿ فيه كؿ عمؿ يرل
كد لغير المسمميف.
أف نكع ٌ
بحسب الظا ر ٌ

تأخذ عقيدة الكال كالب ار مكانها في أدبيات السمفية الجهادية ،كيتـ إقحامها في الكثير مف المسائؿ،

فهناؾ فئات منحرفةه عف الكال كالب ار كأخرل ممتزمة ،كالحاكـ بذلؾ عمى اآلخريف ـ السمفيكف

الجهاديكف أنفسهـ ،فبل يمكف لممقاتؿ السمفي مثبلن أف يقاتؿ يجا د جنبان إلى جنب مع المقاتؿ الحركي

الذم أزاح عقيدة الكال كالب ار مفهكمان كتطبيقان عبر دعكتهـ الحتراـ حقكؽ أ ؿ الديانات األخرل
كاعتبار ـ شركا في الكطف كرغبتهـ في فتح المجاؿ لمحكار مع جميع الحككمات كاألحزاب كالقكل

المحمية كالدكلية ،فعقيدة ذا المقاتؿ الحركي يشكبها الشرؾ كالمكالة التي تعجؿ بالهزيمة كالخمط بيف

1
2
3

انظر :المقدسي ،أبك محمد ،ممٌة إب ار يـ ،ص .22
انظر :المصدر نفسه ،ص .50

انظر :عبد الك اب ،سميماف بف عبد ا﵀ بف محمد بف عبد الك اب (1436ق) :الدالئؿ في حكـ مكالة أ ؿ اإلشراؾ

الدكلة اإلسبلمية ،ص  ،57-56الظكا رم ،أيمف :الكال
الهمة ،مطابع ٌ
كيميه أكثؽ عرل اإليماف ،ط  ،1مكتبة ٌ
كالب ار  ،عقيدة منقكلة ككاقع مفقكد ،نسخة الكتركنية ،ص .13
30

الدما المسفككة 1.كما تعتبر عقيدة الكال كالب ار مف أ ـ األصكؿ التي
يؤدم إلى الخمط بيف ٌ
الب ار ات ٌ
تدكا ،كبنا
تؤسس لمخطاب السمفي الجهادم السياسي ،فالحكاـ الذيف كالكا الكفار نقضكا إيمانهـ كار ٌ

الدـ .قاـ أسامة
فإنه يجب أف يخمعكا كلك بالقكة ،كمف كاال ـ كفر بدكرا كأصبح دفان مستباح ٌ
عمى ذلؾ ٌ
نتحدث
صرح" :خبلفنا مع الحكاـ ليس خبلفان فرعيان يمكف حمٌه ،كاٌنما ٌ
بف الدف بتجمية ذا المكقؼ حيف ٌ

محمدان رسكؿ ا﵀ ،فهؤال الح ٌكاـ قد نقضك ا مف
أف
عف رأس اإلسبلـ ،شهادة أف ال إله إال ا﵀ ك ٌ
ٌ
أساسها بمكاالتهـ لمكفار كبتشريعهـ لمقكانيف الكضعية ،كاقرار ـ كاحتكامهـ لقكانيف األمـ المتحدة

الممحدة".

2

أف التفريط في ذا العقيدة ك
أف الكال كالب ار مف صمب العقيدة ،ك ٌ
قرر الظكا رم م ار انر كتك ار انر عمى ٌ
ٌ
الناس
الثغرة التي يدخؿ منها أعدا اإلسبلـ لتفريؽ
ٌ
الصؼ كتمزيؽ الكحدة ،كيخمص إلى كجكب تقسيـ ٌ
3
أف السمفية الجهادية تمثٌؿ "الطائفة المنصكرة" كما يتصكركف ،فهي
إلى أكليا اإلسبلـ كأعدائه ،كبما ٌ
التي ستمارس نكعان مف الكصاية عمى الخطاب الديني كعمى األمة ،ك ي التي ستقكـ بتقسيـ الناس

بد مف نصرتها بك ٌؿ الطٌرؽ كاالمتناع عف
أكليا كأعدا لئلسبلـ ،كاليجكز الخركج عف رؤيتها ،كال ٌ
حرب
ضد ـ ي
الدـ نتيجة حتمية لذلؾ ،فالحرب ٌ
مكاجهتها في برنامجها ،كاال كاف التكفير كاستباحة ٌ
ه
ضد اإلسبلـ كالمسمميف ،فمف أعاف مف حاربهـ بأم نكع إعانة كلك بالقمب أك المساف أك القمـ فقد كفر
ٌ
4
بأنه ربما أخطأ
كار ٌ
تد عف اإلسبلـ ،فمـ يدعكا مجاالن الستيعاب االختبلؼ ،كلـ يعتذركا لممخالؼ لهـ ٌ

أف فعؿ المكاالة إف كاف ألجؿ المصمحة مثبلن فهك معصية كليس كف انر
في التأكيؿ كالفهـ ،كال نظركا إلى ٌ
الضابط القمبي العتبارا خارمان مف خكارـ عقيدة الكال كالب ار .
لعدـ كجكد ٌ

 1انظر :بهمكؿ ،نسيـ (2013ـ) :العقيدة السمفية القتالية الجهادية ،ط ،1دار الركافد الثقافية-ناشركف ،بيركت ،ص
2
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البراؽ اإلعبلمية ،األرشيؼ الجامع لكممات كخطابات إماـ المجا ديف أسامة بف محمد بف الدف ،بعد غزكتي نيكيكرؾ
https://www.cia.gov/library/abbottabad-

ككاشنطف،

116-compound/3D/3D59A01BC3C84406A9229BB433456623_Osama-Ver3.pdf

p

,

117.
3

انظر :الظكا رم ،أيمف :الكال كالب ار  ،عقيدة منقكلة ككاقع مفقكد ،ص .31-38

4
الهمة (1436ق) :األدلة الجميٌة في كفر مف ناصر الحممة الصميبية عمى الخبلفة اإلسبلمية ،ط ،2
انظر :مكتبة ٌ
الدكلة اإلسبلمية ،ص .16
مطابع ٌ
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النصكص القرآنية كالنبكية مفهكـ الكال كالب ار باعتبارا ركنان مف أركاف العقيدة اإلسبلمية ،كما
لـ تذكر ٌ
لـ يذكرا متكممكا أ ؿ السنة مف األشاعرة كالماتريدية كغير ـ ضمف عقائد المؤمنيف ،بؿ جا في
مخصصة يستخدـ عند الحاجة كيهدؼ إلى الحفاظ عمى كحدة المسمميف ال ليككف
مسارات كسياقات
ٌ
حاج انز نفسيان فاصبلن بيف المسمميف كغير ـ في عبلقاتهـ اإلنسانية .فبل يمكف اعتبار المحبة كالمكدة

1
حب الزكجة
الفطرية مف خكارـ اإليماف ،كذلؾ كحب الكالديف غير المسمميف كاإلحساف إليهما ،أك ٌ
الكتابية ،أك مكدة الرجؿ لمف أحسف إليه حتى كاف لـ يكف مف أ ؿ اإلسبلـ ،إذ ال مانع مف إظهار ذا

ألنها ال تؤثٌر في نفي القناعات االعتقادية كال تخدش التصديؽ الذم ك أساس
المكدة الفطرية المباحة ٌ
أما "الحب الذم ينقض (الكال كالب ار ) كينفي أساس اإليماف :فهك ُّ
حب الكافر لكفرا" 2،إذ ٌإنه
اإليمافٌ ،
كف في قمبه مف
أف مف يؤمف بفكرة معينة
ٌ
كيحبها كيمتدحها كيعظمها ال يمكف له أف يي ٌ
مف البديهي ٌ
كمحبة
المحبة كالتعظيـ لما يناقضها مف االعتقادات ،كال يمزـ مف احتراـ حرٌية األفراد في معتقد ـ
ٌ

أما
أخبلقهـ أف يككف في ذا
ه
خرؽ لمكال كالب ار ٌ ،
ألنه ال يمزـ منه محبة كتعظيـ ما يخالؼ المعتقدٌ ،
مف أحب شخصان مسممان أك كاف انر لمعصية يقكـ بها فبل يصؿ بتمؾ المحبة لدرجة الكفر إال أٌنه يأثـ

ألف حبه له كاف مف جهة تمؾ المعصية.
لحبه لذلؾ الشخص الذم يقترؼ ذلؾ الذنبٌ ،

يصرح معتقدا بما في قمبه ،فبل
بما ٌ
مقرا القمب ،كال يمكف لنا االطبلع عميه طالما لـ ٌ
أف أصؿ الكال ٌ
و
البر أف تككف كافيةن لمحكـ بانتفا
أمثمة عمى األفعاؿ التي تخرـ عقيدة الكال ك ا
يمكف لما ذكركا مف
اإليماف عف مسمـ ،إذ ال داللة قطعية في الفعؿ بذاته عمى انتفا الكال القمبي لئلسبلـ ،بؿ قد يككف

ذا الفعؿ معصية ال غير ،كلـ يينقؿ عف العمما السابقيف القكؿ بكفر الجاسكس 3الذم يعيف غير
لكنهـ اختمفكا في العقكبة المناسبة لجريمته،
المسمميف عمى المسمميف فيكشؼ خفايا ـ كنقاط ضعهـٌ ،

ردته 4استنادان لعقيدة الكال كالب ار كما سنبحثه الحقان ،كيستند
بينما يذ ب منظٌركا السمفية الجهادية إلى ٌ

ألنهما ينقضاف
تنظيـ ٌ
الدكلة لهذا العقيدة أيضان في تكفير مف تمسؾ ب"ديف" الكطنية كالقكمية الباطؿٌ ،
5
عقيدة الكال كالب ار اإلسبلمية.
1

يشهد لهذا ما ركاا البخارم :عف أسما بنت أبي بكر رضي ا﵀ عنهما قالت :قدمت عمي أمي ك ي مشركة في عهد

رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميه كسمـ ،فاستفتيت رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميه كسمـ قمت :ك ي راغبة ،أفأصؿ أمي؟ قاؿ" :نعـ،

صمي أمؾ" .صحيح البخارم ،ج  ،3ص  ،146رقـ.2620 :

2
النشر ،األردف ،ص .68
العكني ،حاتـ (2016ـ) :الكال كالب ار بيف الغمك كالجفا  ،ط  ،1أركقة لمدراسات ك ٌ
 3انظر :المصدر نفسه ،ص .108
4
5

انظر :العمي ،حامد بف عبد ا﵀ ( :)2003حكـ الجاسكس ،منبر التكحيد كالجهاد ،ص .3
الهمة (1436ق) :الكال لئلسبلـ ال لمكطف ،الدكلة اإلسبلمية ،ص .3-1
انظر :مكتبة ٌ
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المتشددة ك طريقة
أف السبب الذم يحمؿ عمى الكقكع في ذا التفسيرات
ٌ
يرل بعض الباحثيف ٌ
كتطبؽ تطبيقان ممنهجان مف
النصكص الدينية التي يعتمد عميها ؤال حيث "تؤخذ مجتزأةن
االستدالؿ ب ٌ
ٌ
أف سبب ذا المنهجية ك
التمعف في سياقاتها كما يقابمها مف نصكص" 1،كيغمب عمى
دكف
الظف ٌ
ٌ
ٌ
رد ا إلى أصكلها الكمية ،فتؤخذ
النصكص كتعميـ األحكاـ الجزئية دكف ٌ
الميؿ إلى األخذ بظكا ر ٌ
النصكص الكاردة في معاممة الكافر الحربي كتخرج عف سياقها المؤقت ،فتصبح أحكامها أصكالن مطمقة
ٌ
الة مف

أف ذا العقيدة تمبي الحاجة إلى إضفا
دكف كضع القيكد كالضكابط المناسبة .باإلضافة إلى ٌ
القدسية عمى المشركع السياسي لمسمفية الجهادية ،كي تصبح عقيدة الكال كالب ار آلية دعـ لتماسؾ
الحؽ كالباطؿ ،حيث ال تيقبؿ االجتهادات
المجمكعة كحشد ا تجاا عدك يتمركز فيه ال ٌشر في معركة
ٌ
الديف الكاحد كال ألبنا المذ ب الكاحد.
المخالفة ألبنا ٌ

عقيدة الطائفة المنصورة:

النصكص التي تؤسس لعقيدة الطائفة المنصكرة ،فعمى سبيؿ
يستند الفكر السمفي الجهادم إلى بعض ٌ
التيار السمفي أبك قتادة كتابه معالـ الطائفة المنصكرة 2تحت عنكاف "بشارة ككعد"
المثاؿ ٌ
صدر منظٌر ٌ
النص ا ٌلنبكم" :عف سممة بف نفيؿ الكندم رضي ا﵀ عنه قاؿ :كنت جالس ػان عنػػد رسػػكؿ ا﵀ صمى
ذا ٌ

ا﵀ عميه كسمـ فقاؿ رجؿ :يا رسػػكؿ المػػه؛ أذاؿ النػٌػاس الخيػػؿ ،ككضعكا السبلح ،كقالكا :ال جهاد ،قد
كضعت الحرب أكزار ا ،فأقبػػؿ رسػػكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميه كسمـ بكجهه كقاؿ" :كذبكا ،اآلف اآلف جا

الحؽ ،كيزيغ المػػه لهػػـ قمػػكب أق ػكاـ ،كيرزقهػػـ منهـ حتى
القتاؿ ،كال يزاؿ مف أمتي أمةه يقاتمكف عمى
ٌ
إلي
تقكـ الساعة ،كحتى يأتي كعد ا﵀ ،كالخيؿ معقكد فػػي نكاصػػيها الخير إلى يػكـ القيامػة ،ك ػك يػكحى ٌ

ممبث ،كأنتػـ تتبعكنني ،أفنادان يضرب بعضكـ رقاب بعض ،كعقر دار المػػؤمنيف
أنػي مقبػ ه
ػكض غيػػر ٌ
3
بأنه يمتمؾ العقيدة الصحيحة
الشػػاـ" .يمكف تصكر ما يدكر في العقؿ السمفي الجهادم حيف يشعر ٌ

بأف ذا النبك ة تؤكد عمى كاجب
النقية
ٌ
المجسدة في الفرقة الناجية كالتي يمثمها تاريخيان أ ؿ الحديثٌ ،
ٌ
4
رد في كجكد ذا الطائفة
الناجية ،ليخرج منهـ مف يسعى إلنفاذ قدر ا﵀ الذم ال يي ٌ
الصفكة مف الفرقة ٌ
يضر ا مف خالفها كال مف خذلها" 5أثنا أدا كاجبهـ
بأنها ال
بالنصر كالظٌهكر كالمب ٌشرة ٌ
"المكعكدة ٌ
ٌ
1
2
3

4
5

از د ،عبد األمير كاظـ ،إشكالية فهـ النٌصكص المرجعيٌة لدل األصكليات اإلسبلمية المعاصرة ،ص .204
انظر :أبك قتادة ،معالـ الطائفة المنصكرة ،ص .1

النسائي ،أحمد بف شعيب (1991ـ) :سنف النٌسائي الكبرل ،تحقيؽ عبد الغفار البندارم كسيد حسف ،ط ،1ج ،6دار
ٌ
الكتب العممية ،بيركت ،ص  ،35ج  ،3رقـ.4408 :
انظر :العمي ،أعبلـ السنة المنشكرة ،ج  ،1ص .8

عماف ،ص .86
عبد العزيز ،عبد القادر (1999ـ) :العمدة في إعداد العدٌة ،ط  ،1دار البيارؽٌ ،
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الردة ،ذا الشعكر
الناس كاستئصاؿ ك ٌؿ مف يقؼ في طريقهـ مف أ ؿ الكفر ك ٌ
ٌ
المقدس في داية ٌ
باالستعبل كالكصاية عمى األمة يعطي الجهادم القكة كالدافع النفسي كالطاقة البلزمة الستكماؿ
المشركع المقدس حتمي النجاح.

أف التركيز عمى التأسيس لعقيدة "الطائفة المنصكرة" مبثكث في أدبيات
يمكف لمباحث أف يرل بكضكح ٌ
السمفية الجهادية ،لدكر ذا العقيدة في تعزيز االنتما لمطائفة المختارة كتعزيز الشعكر بالتفكؽ عمى
اآلخريف مف الجهمة كالمنحرفيف ،فالنبك ة المبشرة باستم اررية كجكد ـ ثابتة شرعان إذ "تكاترت األدلة

الصحيحة التي تدؿ عمى كجكد الطائفة المنصكرة ،كعمى استم اررية كجكد ا إلى يكـ القيامة ،كأنها

طائفة منصكرة ظا رة عمى الحؽ ال يضر ـ مف خذلهـ أك خالفهـ حتى تقكـ الساعة" 1،كمع ادعا

بأنهـ
التكاتر الذم يفيد قطعية ثبكت الحديث بما ال يقبؿ الشؾ ،إال ٌأنه يمكف القكؿ كببساطة أ ٌف تأكيمه ٌ
ـ الكرثة كاألكصيا لهذا الطائفة المنصكرة سيبقى فهمان ظنيان في أحسف أحكاله ،كال يمكف اعتبارا حقان
الرد االختبلؼ ،فبل يعقؿ
الناس ضمف ثنائية اإليماف كالكفر بحيث ال يقبؿ األخذ ك ٌ
كمعيا انر يقاس عميه ٌ
أف يصبح فهمهـ لمنبك ة كتنزيمهـ إيا ا عمى الكاقع مف باب القطعيات.

أف أكثر السمؼ قد ذ بكا إلى اعتبار العمما كأ ؿ الحديث ـ الطائفة
يزعـ منظركا السمفية الجهادية ٌ
الحؽ محصكر بأصكلهـ االعتقادية ،بينما لف يناؿ مف خالفهـ ذا الصفة
أف
ٌ
المنصكرة ،ك ذا يعني ٌ

متعي هف
أف الجهاد ٌ
الثابتة بالنصكص المقدسة ،كيقعكف فريسة الرمي بالكفر أك الضبللة كاالبتداع ،كبما ٌ
فإف الطائفة المنصكرة " ي الطٌائفة المجا دة
في ذا ٌ
الزماف ضد الكفرة كأعكانهـ حسب ما ذ بكا إليهٌ ،
2
أحؽ بكصؼ
السنة كالجماعة" ،ك"الحركات الجهادية ٌ
المتبعة لممنهج الشرعي المستقيـ ،منهج أ ؿ ٌ
3
و
الناس
بأنهـ (أم المجا ديف)" :مف ٌ
أحؽ ٌ
متكرور قكؿ ابف تيمية ٌ
الطائفة المنصكرة"  ،ي
كيستىنجد بشكؿ ٌ
4
ألف العقيدة الجهادية القتالية في مفهكمهـ ي فرعه مف شجرة العقيدة
دخكالن في الطائفة المنصكرة"
ٌ
اإلسبلمية الشاممة،

1

2
3

الطرطكسي،

5

أبك

بصير

(ب.ت):

الطائفة

صفة

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_35921.html
عبد العزيز ،عبد القادر ،العمدة في إعداد العدٌة ،ص .89
أبكقتادة ،تأمٌبلت في المنهج ،ص .72

المنصكرة

التي

4ابف تيمية ،أحمد (1987ـ) :الفتاكل الكبرل ،ط ،1ج ،6دار الكتب العممية ،ج  ،3ص
5

يجب
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تكثير

انظر :عبد الحكيـ ،عمر ،دعكة المقاكمة اإلسبلمية العالمية ،ج ،2نسخة الكتركنية ،ج  ،1ص .907
34

سكاد ا،

بد مف تبني العقيدة السمفية بصكرتها "الك ابية" 1باإلضافة إلى تبني
كيتحصؿ مف ذا الكبلـ ٌأنه ال ٌ
ٌ
العنؼ ككسيمة لمتغيير لنيؿ شرؼ االنتما لهذا النخبة المختارة الكاردة في النبك ات الدينية ،كقد أكلى
منظٌركا التيار جهدان كبي انر في إثبات انحصار صفات الطائفة المنصكرة النظرية كالعممية بهـ ،كعدـ

صحة انتساب غير ـ لها.

2

الديف كيعمؿ عمى نصرته بالكسائؿ المشركعة
تحكلت البشارة النبكية باستم اررية كجكد مف يقكـ بأمر ٌ
ٌ
إلى و
كأنها جماعة لها سمة
نص تستند إليه جماعة معينة تراا ينطبؽ عميها بالخصكص ،فأصبحت ٌ
البشارة الغيبية المنتظرة" ،فأ ؿ الطائفة المنصكرة :لـ يكتسبكا ما اكتسبكا مف شأف عظيـ ،كمنزلة رفيعة

النفكس عميها ،كجا دك ا عمى
في الديف ،كعز في الدنيا كاآلخرة :إال بما قاـ بهـ مف صفات حممكا ٌ
االتصاؼ بها رغبة فيما عند ا﵀ ،كالدار اآلخرة .فسبيؿ مف أراد االنتساب إليهـ...أف يتحمٌى

3
النص مف سياقه استكماالن ألسس المنظكمة الفكرية لهذا التيار ،كفي ذا مخالفة
بصفاتهـ"  ،فأيخرج ٌ
أف ذا الطائفة مفرقة بيف
شراح الحديث مف العمما إذ قاؿ ٌ
النككم (ت676ق) مثبلن" :يحتمؿ ٌ
لفهـ ٌ

محدثكف كمنهـ ز اد كآمركف بالمعركؼ
أنكاع المؤمنيف ،منهـ شجعاف مقاتمكف كمنهـ فقها كمنهـ ٌ
كنا كف عف المنكر كمنهـ أ ؿ أنكاع أخرل مف الخير ،كال يمزـ أف يككنكا مجتمعيف بؿ قد يككنكف

4
محددة كاجتهادات عممية في
متفرقيف فى أقطار األرض" ،فمـ يحصر ـ بتيار له اختيارات اعتقادية ٌ

ترجيح العنؼ عمى غيرا مف الكسائؿ ،كاعتبارا كاجبان مقدسان كطريقان حصريان الستعادة حكـ الشريعة.

عقيدة الحاكمية:
تقع الحاكمية اإللهية في صمب االعتقاد السمفي الجهادم حيث أصبحت تستخدـ كنقيض لمحاكمية

الحؽ كالباطؿ ،كتتجمى فيه
الصراع بيف
ٌ
البشرية "الجا مية" تكريسان لثنائية اإليماف كالكفر ضمف قدرية ٌ
العقيدة السمفية الجهادية كمركب الخبلص كالنجاة ،حيث يزٌج بالحاكمية في صمب الصراع السياسي
كتهاجـ مف خبلله األنظمة التي تفتقر إلى الشرعية الدينية مف أجؿ تقكيضها.

1

مصداؽ ذلؾ ما تجدا في أدبيات السمفية الجهادية التي تبحث عف صفات الطٌائفة المنصكرة ،انظر مثبلن :المنيع ،عبد

المجيد ،عقيدة الطائفة المنصكرة ،كأبك قتادة ،معالـ الطائفة المنصكرة في عقر دار المؤمنيف ،أبك بصير الطرطكسي،
2
3

الرافديف.
صفة الطائفة المنصكرة التي يجب تكثير سكاد ا ،كأبك الفضؿ العراقي ،معالـ الطائفة المنصكرة في ببلد ٌ
انظر :العمي ،أعبلـ السنة المنشكرة ،ج  ،1ص .8
المصدر نفسه.

4
الحجاج ،ج  ،18ط  ،2دار إحيا التراث،
النككم ،يحيى بف شرؼ (1392ق) :المنهاج شرح صحيح مسمـ بف
ٌ
ٌ
بيركت ،ج  ،83ص .67

35

مرة في التاري اإلسبلمي عمى يد الخكارج
يرل الكثير مف الباحثيف ٌ
ألكؿ ٌ
أف مفهكـ الحاكمية قد استخدـ ٌ
في مكقعة صفٌيف حيث خرج ؤال رافضيف لمتحكيـ ،كمكفٌريف لمف قبؿ به مف الطرفيف ،معمنيف ٌأنه "ال

حكـ إال ﵀" 1،كما كاف مف عمي بف أبي طالب رضي ا﵀ عنه عندما بمغته مقكلة الخكارج إال أف قاؿ:
كلكنهـ يقكلكف :ال إمارة
"ما يقكلكف؟ قيؿ :يقكلكف :ال حكـ إال ﵀ ،قاؿ :الحكـ ﵀ ،كفي األرض ح ٌكاـٌ ،
كيبمغ ا﵀ فيها
كال ٌ
بد ٌ
لمناس مف إمارة يعمؿ فيها المؤمف ،كيستمتع فيها الفاجر كالكافر ،ي

3
2
فبيف بكبلمه صحة ذا المقكلة كخطأ
األجؿ" ،فمقكلتهـ ال تعدك أف تككف "كممة ٌ
حؽ أريد بها باطؿ" ٌ ،
بأحقية إذعاف الخمؽ ألحكامه الممزمة
كمقر في إفراد الخالؽ
أف المؤمف
مصد ه
ٌ
ٌ
ما أرادا ؤال  ،ذلؾ ٌ
ؽ ه

المشرع
ألف أ مية التشريع تتكقؼ عمى عمـ المشرع بكاقع
َّ
بالفعؿ أك الترؾ إذ ال يككف ذلؾ إال ﵀ كحداٌ ،
أف الخالؽ عممه مطمؽ ،بينما
له باإلضافة إلى إحاطته بطبيعة
َّ
المشرع له كتفاعمه مع ذلؾ الكاقع ،كبما ٌ

يستحؽ أ مية التشريع المطمؽ إال ا﵀ ،كتككف
عمـ المخمكؽ مقيد كال يخمك مف ميكؿ كانحيازات ،فبل
ٌ
أفعاؿ اإلنساف كأحكاله خاضعة لؤلحكاـ الشرعية التكميفية التي يقع في الكثير منها االجتهاد البشرم

و
لنص بجامع العمٌة
مف ناحية التفسير كالفهـ أك مف ناحية إلحاؽ حكـ مسألة غير منصكص عميها

الكاحدة ،كيعمؿ المكمؼ عمى تطبيؽ ذا األحكاـ عمميان حسبما يريد دكف نقضه اإلقرار بها ،عالمان
بالمسؤكلية الدنيكية أك األخركية المترتبة عمى اإلخبلؿ بها ،مع األخذ بعيف االعتبار اتساع دائرة

األفعاؿ المباحة التي لـ يحكـ فيها الشرع بأمر كال نهي ،فهي كاسعة جدان كيتصرؼ فيها الفرد أك

فإف اإلمارة في اإلسبلـ تمثٌؿ أفعاالن بشرية تنطمؽ مف
الجماعة بحسب ما تمميه المصمحة ،كبنا عميه ٌ
اإلقرار كاإلذعاف لحكـ ا﵀ المنصكص عميه ،أ ٌما ما سكت عنه الشرع فهك مباح ييجتىهد فيه بما يناسب
مصالح العباد.

الناس في اجتماعهـ
أف االجتماع ضركرة بشرية ،فبل تتحقؽ مصالح ٌ
في نفس السياؽ يرل ابف خمدكف ٌ
الضرر عنها إال بحاكـ تككف بيدا قكة قا رة متغمبة تستطيع أف تخضعهـ
مف حيث حفظها كدفع ٌ

بد لهذا الحاكـ أف يرجع في أحكامه إلى قكانيف مفركضة ينقاد الجميع إليها كاال كانت
لسمطته ،كال ٌ
1

الطبرم ،محمد بف جرير (8407ق) :تاري األمـ كالممكؾ ،ط ،8ج ،5دار الكتب العممية ،بيركت ،ج  ،3ص ،805

كانظر :عماد ،عبد الغني (1997ـ) :حاكمية ا﵀ كسمطاف الفقيه ،ق ار ة في خطاب الحركات اإلسبلمية المعاصرة،

النشر ،بيركت ،ص .81
ط ،1دار الطميعة لمطباعة ك ٌ
2
الرزاؽ ،تحقيؽ عبد الرحمف األعظمي ،ط ،2ج،11
الصنعاني ،عبد الرزاؽ بف ٌماـ (1403ق) :مصنٌؼ عبد ٌ
المكتب اإلسبلمي ،بيركت ،ج  ،10ص .149

3

قكؿ لعمي بف أبي طالب رضي ا﵀ عنه ذكرا :ال ٌذ بي ،محمد (1985ـ) :سير أعبلـ النببل  ،مجمكعة مف المحققيف،

ط ،3ج ،25مؤسسة الرسالة ،ج راشدكف ،ص .181
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أحكامه ظالمة لمف تحت يدا" ،كاذا خمت الدكلة مف مثؿ ذا السياسة لـ يستتب أمر ا ...فإذا كانت
ذا القكانيف مفركضة مف العقبل كأكابر الدكلة كبصرائها ،كانت سياسة عقمية .كاذا كانت مفركضة

مف ا﵀ بشارع يقرر ا كيشرعها ،كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا كفي اآلخرة" 1،فالممؾ عندا
و
الناس عمى طاعته حسب غرضه
ثبلثة
أقساـ ال رابع لها :ممؾ طبيعي ال يقكـ عمى قانكف كيحمؿ ٌ
كشهكته ،كممؾ سياسي يقكـ عمى قكانيف عقمية يراد منها جمب المصالح الدنيكية كدفع المضار ،كممؾ

شرعي يقكـ عمى شريعة ا﵀ المنزلة التي يراد منها خيرم الدنيا كاآلخرة ،فمتى كانت السمطة خاضعة

لمشريعة السماكية المنزلة فهك الحكـ اإلسبلمي .فالحاكمية بمفهكـ التشريع المطمؽ ك حؽ إلهي ال
بشرم ،أما السمطة البشرية التي تقكـ عمى تنفيذ أحكاـ ا﵀ كالمتقيدة بشريعته فيما أبيح لهـ االجتهاد فيه

فهي "اإلمامة".

بدأ استخداـ مصطمح "الحاكمية" عمى يد أبك األعمى المكدكدم (ت1979ق) مؤسس الجماعة

اإلسبلمية في الهند ،كمف خبلله ذاعت كانتشرت عقيدة "الحاكمية" في العالـ اإلسبلمي حيث أصبحت
يدعكف
أف كثي انر مف البشر ٌ
أحد أ ـ األعمدة الفكرية لمحركات اإلسبلمية المعاصرة .يرل المكدكدم ٌ
الناس إلى
األلك ية عمى غير ـ مف الناس مباشرة أك بالكاسطة رغبة كحبان في السمطة ،فيسكقكف ٌ

أف منبع الشركر كالفساد
طاعتهـ "كاذا نظرت إلى المجتمع البشرم مف ذا الكجهة ،استيقنت نفسؾ ٌ
2
أف
الناس عمى ٌ
الحقيقي ٌإنما ك ألك ية ٌ
إما مباشرة أك بكاسطة" ،كيرل المكدكدم أيضان ٌ
الناسٌ ،
الحاكمية تقتضي أف تنزع السمطة التشريعية مف أيدم البشر منفرديف كمجتمعيف ،فميس ألحد أك
أمر يختص به ا﵀ كحدا 3.يكضح المكدكدم
جماعة منهـ أف ٌ
يسف قانكنان لهـ فينقادكا له كيتبعكا فهذا ه
بأف أنظمة الحكـ السائدة ،كتمؾ التي تعطي السيادة لؤلغمبية عبر انتخاب
في سياؽ كبلمه السابؽ ٌ
ممثميف لمشعب ليست مف اإلسبلـ في شي  ،بؿ ي مف أصناؼ "الطكاغيت" التي أيمر المسممكف

ألف تمؾ
بالكفر فيها كالتبرك منها نظريان كعمميان مف أجؿ التحقٌؽ بتكحيد األلك ية السابؽ ذكرا ،كذلؾ ٌ
األنظمة ٌادعت ٌأنها مستقمٌة بالتشريع كالحكـ ،ك ذا ال يككف إال ﵀.

1

ابف خمدكف ،عبد الرحمف ،ديكاف المبتدأ كالخبر في تاري العرب كالبربر كمف عاصر ـ مف ذكم الشأف األكبر ،ج ،1

ص .190
2

3

المكدكدم ،المكدكدم ،أبك اإلعمى (1967ـ) :نظرية اإلسبلـ السياسية ،دار الفكر ،ص .13
انظر :المصدر نفسه ،ص .27
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يميز المكدكدم بيف الذم يعمؿ بخبلؼ الشريعة حيث يراا قد ارتكب جريمة في منظكر الشرع ،كبيف
ٌ
بأنه ال يريد لمشريعة أف تككف منهجان لحياته كيعتمد مصد انر غير ا ،فهذا
يقرر كيختار ٌ
المجتمع الذم ٌ

المجتمع بحسب المكدكدم جدير بأف ال يطمؽ عميه اسـ "المجتمع اإلسبلمي" ،فهك مف المجتمعات

1
أف عقيدة الحاكمية
أف بعض الباحثيف يرل ٌ
غير المسممة التي خمعت ربقة اإلسبلـ مف عنقها ،كمع ٌ
2
أف استخداـ المكدكدم لمصطمح الجا مية
عند المكدكدم "ليست تكفيرية بطبيعتها كاٌنما تجهيمية" ،إال ٌ

3
ثـ استخدامه في كصؼ المجتمعات التي تعيش ضمف نظاـ غير إسبلمي أك
في مقابؿ اإلسبلـ كمف ٌ
التي دخؿ لها بعض القيـ كالثقافات غير اإلسبلمية أسهـ في التباس مكقفه مف تكفير المجتمعات

يصرح في إطبلؽ ألفاظ التكفير عمى أفراد ذا المجتمعات رغـ كصفها
لكنه مع ذلؾ لـ
المسممةٌ ،
ٌ
أف
بالجا مية الذم اليعني بالضركرة الكفر ك ٌ
الردة فالميؿ إلى المعاصي نكع مف الجا مية مثبلن ،كما ٌ

الناس في "تفكير ـ كمقصد
المكدكدم دعا إلى انقبلب فكرم كنظرم كذلؾ عبر التعميـ كالتربية ليعكد ٌ
حياتهـ كمنهج عممهـ إلى اإلسبلـ" ،كدعا أيضان إلى بذؿ الجهد النتزاع السمطة مف بيف أيدم الجا مية
عبر الكسائؿ المتاحة في المدنية الرائجة4حيث ال يفهـ مف كبلمه دعكة إلى العنؼ بؿ إلى التغيير

مرة أخرل كنقطة انطبلؽ مركزية
بالكسائؿ السممية المتاحة ،ك كذا أصبحت عقيدة الحاكمية تستخدـ ٌ
في المشركع السياسي ،بعد أف استخدمها الخكارج لذات األمر.

سيد قطب لها تأثير عظيـ في تشكيؿ الفكر السمفي
أف أطركحات ٌ
يشير كثير مف الباحثيف إلى ٌ
الجهادم المعاصر 5،فقد صاغ أطركحاته بنا عمى مفهكمي "الحاكمية" ك"الجا مية" المذيف استعار ما
مف المكدكدم 6.كقاـ قطب بتطكير المفهكميف ليأخذا بعد ما التكفيرم في كتابه معالـ في الطريؽ ،إذ

1

انظر المكدكدم ،أبك األعمى (1969ـ) :نظرية اإلسبلـ ك ديه في السياسة كالقانكف كالدستكر ،مؤسسة الرسالة،

بيركت ،ص .854-853
2

أبك نية ،حسف (2007ـ) :دار اإلسبلـ كالنٌظاـ الدكلي في فكر السمفية الجهادية المعاصرة :السمفية الجهادية ،العدد

الخامس ،مركز المسبار لمدراسات كالبحكث ،دبي ،ص .48
3

4
5

انظر :المكدكدم ،أبك األعمى (1967ـ) :مكجز تاري تجديد الديف كاحيائه ،ترجمة محمد كاظـ سباؽ ،ط ،2دار

الفكر الحديث ،لبناف ،ص .86
المصدر نفسه ،ص .42

يقكؿ منظر السمفية الجهادية أبك محمد المقدسي ٌأنه تتممذ عمى كتب المكدكدم كسيد قطب في بداية دايته ،انظر:
المقدسي ،أبك محمد (1422ق) :ميزاف االعتداؿ في تقييـ كتاب (المكرد الزالؿ في التنبيه عمى أخطا الظبلؿ)،

تعميؽ عبد ا﵀ الدكيش ،منبر التكحيد كالجهاد ،ص .8
6

انظر :أبك نية ،حسف (2007ـ) :دار اإلسبلـ كالنٌظاـ الدكلي في فكر السمفية الجهادية المعاصرة :السمفية الجهادية،

العدد الخامس ،مركز المسبار لمدراسات كالبحكث ،دبي ،ص .48-40
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بأف ذا المجتمعات "اليكـ في جا مية كالجا مية التي عاصر ا اإلسبلـ" 1كيضيؼ قطب
يعمف صراحة ٌ
أف "المجتمع الجا مي :ك كؿ مجتمع غير
حجته في اعتبار جا مية المجتمعات اإلسبلمية المعاصرة ب ٌ

مسمـ ،كاذا أردنا التحديد المكضكعي ،قمنا ٌإنه كؿ مجتمع ال يخمص عبكديته ﵀ كحدا متمثمة ذا
العبكدية في التصكر االعتقادم ،كفي الشعائر ،كفي الشرائع القانكنية ،بهذا التعريؼ المكضكعي تدخؿ

في إطار المجتمع الجا مي جميع المجتمعات القائمة اليكـ في األرض فعبلن".

2

محددة أك بحدكد جغرافية معينة ،فك ٌؿ ما ليس
فالجا مية عند قطب ال ترتبط بعرقية أك بفترة زمنية ٌ
بإسبلمي فهك النقيض الجا مي ،كما نبلحظ ربطان خفيان في نصكص قطب لمفهكـ التكحيد كالعمؿ

بردة المسمميف لعدـ رفضهـ العممي ؿ"حاكمية
النص التالي حيث حكـ ٌ
يظهر جميان عند التأم ٌؿ في ٌ
البشر" فقاؿ ":مف أطاع بش انر في شريعة مف عند نفسه ،كلك في جزئية صغيرة ،فإنما ك

مشرؾ"3،فجعؿ العمؿ دليبلن عمى انتفا التصديؽ القمبي بحاكمية ا﵀ كاإلذعاف لها ،فالطاعة كلك بجزئية

مصرحان
ردة عف ديف ا﵀ ،كذا تكفير باإلطبلؽ دكف شرط أك قيد ،كقاؿ أيضان
صغيرة لغير حكـ ا﵀ ٌ
ٌ
بمكقفه التكفيرم" :لقد استدار الزماف كهيئته يكـ جا ذا الديف إلى البشرية ببل إله إال ا﵀ .فقد ارتدت

البشرية إلى عبادة العباد ،كالى جكر األدياف؛ كنكصت عف ال إله إال ا﵀ ،كاف ظؿ فريؽ منها يردد

عمى المآذف :ال إله إال ا﵀؛ دكف أف يدرؾ مدلكلها ،كدكف أف يعني ذا المدلكؿ ك ك يردد ا ،كدكف أف

يدعيها العباد ألنفسهـ  -ك ي مرادؼ األلك ية -سكا ٌادعك ا كأفراد ،أك
يرفض شرعية "الحاكمية" التي ٌ
كتشكيبلت تشريعية ،أك كشعكب" 4،ك ك نا يكتفي لمحكـ بانتفا التصديؽ القمبي كاإلذعاف لحاكمية

الناس رفض الجا مية كالتبرؤ منها كتكلي الحاكمية اإللهية ،بؿ كيستنتج
بأنه ال يظهر في أعماؿ ٌ
ا﵀ ٌ
الدعكة أف تقكـ
أنهـ ال يدرككف مدلكؿ كممة التكحيد ،كلذلؾ
ؼ"الناس اليكـ ليسكا مسمميف ،كيجب عمى ٌ
ٌ

5
يدعكف أنفسهـ مسمميف ،كتشهد لهـ شهادات
برد ـ مف جا ميتهـ إلى اإلسبلـ مف جديد" "كلك ٌأنهـ ٌ
ٌ
بأنهـ مسممكف"6،فالدعكة عندا كما يبدك تمثؿ تمؾ الفئة القميمة مف الجماعة ،كالتي تحمؿ ذلؾ
الميبلد ٌ

المقدس في إرجاع الناس إلى الطريؽ القكيـ ،كاعادة تككيف األمة ،عبر مقاتمة الجا مية
الكاجب
ٌ
كتقكيضها كاعبل الحاكمية.
1

2
3

قطب ،سيد (1982ـ) :معالـ في الطريؽ ،ط  ،8دار الشركؽ ،بيركت ،القا رة ،ص .18
قطب ،سيد ،معالـ في الطريؽ ،ص .98

قطب ،سيد (1412ق) :في ظبلؿ القرآف ،ج ،6ط ،17دار الشركؽ ،بيركت ،القا رة ،ج  ،3ص .8898

4

المصدر نفسه ،ج  ،2ص .1057

6

المصدر نفسه ،ص .35

5

قطب ،سيد ،معالـ في الطريؽ ،ص .93
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لقد أسهـ قطب في صعكد خطاب التكفير ضمف سمسمة مفا يـ مترابطة تعزز بعضها بعضان ،فاإلسبلـ
ليس مجرد عقيدة يعتقد ا اإلنساف كال ينبني عميها حراؾ عممي كتغيير فعمي عمى األرض ،بؿ ك

حركة فاعمة لتحرير اإلنساف مف العبكدية لغير ا﵀ ،كيسعى إلزالة األنظمة كالحككمات التي قامت عمى

النظاـ الذم يحكـ
الناس كيختاركا العقيدة التي يريدكنها تحت ظؿ ٌ
ذا األساس الجا مي ،كي يتحرر ٌ
بشريعة ا﵀ ،ك نا يتطرؽ قطب إلى حتمية االنطبلؽ الحركي لئلسبلـ في صكرة الجهاد بالسيؼ جنبان

1
لمنظر
إلى جنب مع القمـ ،كليس ذلؾ جهادان دفاعيان كما يفهمه المنهزمكف عمى حد تعبيرا .مف الممفت ٌ

كجكد مفكريف مف أمثاؿ جكدت سعيد الذم عاصر مرحمة سيد قطب في بدايات بركز ظا رة العنؼ

التكجه إلى تطكير مفهكـ العنفي إسبلمي فكاف كتابه مذ ب ابف آدـ األكؿ:
"اإلسبلمي" إال ٌأنه آثر
ٌ
مشكمة العنؼ في العالـ اإلسبلمي 2الذم نشرا في عاـ 1965ـ بمثابة ٍّ
رد عمى الداعيف لممارسة العنؼ

أف أسمكب األنبيا في دعكتهـ كاف عبر بنا المجتمع الراشد
السياسي تحت الغطا الديني ،إذ يرل ٌ
فإنه
كالصبر عمى المكارا كاألذل كلـ تأت شرعيتهـ عبر العنؼ كالقكة ،بينما مف تبنى طريؽ العنؼ ٌ
بالقكة كما أخذ األكؿ ،كدعا في كتابه إلى تنبي مكقؼ ابف آدـ األكؿ
يعطي اآلخر
ٌ
الحؽ في أف يأخذ ٌ
الكارد في القرآف الكريـ ،في إشارة إلى ابيؿ الذم رفض أف يدافع عف نفسه أماـ قابيؿ كما جا في

قكله تعالى" :إلف بسطت إلي يدؾ لتقتمني ما أنا بباسط يدم إليؾ ألقتمؾ ٌإني أخاؼ ا﵀ رب
أف األصؿ في اإلسبلـ ك عدـ
أف مكقؼ ابف آدـ مف أخيه دليؿ عمى ٌ
العالميف" ،28:5فيرل سعيد ٌ
الحؽ في
فإنه يعطي اآلخر
ٌ
ممارسة العنؼ حتى كاف كاف دفاعان عف النفس ،فمف تبنى طريؽ العنؼ ٌ

بالقكة كما أخذ األكؿ.
أف يأخذ ٌ

أف لقطب فضؿ كبير في المجاؿ
شكمت أفكار قطب مصد انر مهمان لمسمفية الجهادية ،إذ يرل الظكا رم ٌ
أف المعركة بيف اإلسبلـ
العقائدم حيث أكد قطب "عمى مدل أ مية قضية التكحيد في اإلسبلـ ،ك ٌ
كأعدائه ي في األصؿ معركة عقائدية حكؿ التكحيد ،أك حكؿ لمف يككف الحكـ كالسمطاف ،لمنهج ا﵀

كلشرعه أك لممنا ج األرضية كالمبادل المادية أك لمدعي الكساطة بيف الخالؽ كخمقه"3،كلـ يقؼ فضؿ

النظرية ،فالمجمكعة الممتفة حكؿ قطب أخذت
قطب عمى مف بعدا مف جماعات العنؼ عمى ال ٌناحية ٌ
الرافض لمتحاكـ إلى شرع ا﵀ ،فقد ٌبيف قطب بجبل
تعاليمه إلى مياديف المكاجهة مع ٌ
"النظاـ الجا مي" ٌ

 1انظر :قطب ،سيد ،معالـ في الطريؽ ،ص .39

2سعيد ،جكدت (1993ـ) :مذ ب ابف آدـ األكؿ:مشكمة العنؼ في العمؿ اإلسبلمي ،ط ،5دار الفكر المعاصر،
بيركت.

3

انظر :الظكا رم ،أيمف :فرساف تحت راية النٌبي ،ط ،1منبر التكحيد كالجهاد ،نسخة الكتركنية ،ص .88
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1
أف لدعكة قطب
أف المعركة مع
العدك الداخمي ال تقؿ أ مية عف العدك الخارجي ،فالظكا رم يعتقد ٌ
ٌ
ٌ
لعقيدة الحاكمية دكر كبير في تكجيه الشباب المسمـ إلى طريؽ الثكرة كقد شكمت تعاليمه "ش اررة البد

2
أف
الداخؿ كالخارج" .كما ال ٌ
في إشعاؿ الثكرة اإلسبلمية ضد أعدا اإلسبلـ في ٌ
بد مف التأكيد عمى ٌ
مسألة الحكـ بكفر مف ح ٌكـ القكانيف الكضعية أك حكـ بهذا القكانيف ي مسألة قد استفيضت بيف أئمة
الدعكة الك ابية ،الذيف يشكمكف مصد انر أساسيان مف مصادر العقيدة عند السمفية الجهادية ،ؼ"مف حكـ

بغير مف أنزؿ ا﵀ فهك مف الطكاغيت"3،ك"مف ح ٌكـ القكانيف الكضعية أك حكـ بها فهك كافر" 4،دكف
و
ناقض مف نكاقض التصديؽ
التطرؽ لقيد االستحبلؿ القمبي الذم ينقؿ المعصية العممية إلى
ٌ
كاإلذعاف5،كما سيأتي الحقان.

أف عقيدة الحاكمية ي جك ر البنية الفكرية لمسمفية الجهادية المعاصرة ،كالتي يمزـ عنها
يمكننا القكؿ ٌ
ألنها أساس التكحيد
األكؿ ٌ
كاألصكؿ االعتقادية السابقة العنؼ بنكعيه المفظي كالمادم ،فهي "الفرض ٌ

6
حد قكؿ صالح سرٌية (ت1976ـ) 7الذم يحيؿ القارل إلى
كالشرؾ في ذا العصر" ،كذلؾ عمى ٌ
كتابات سيد قطب 8في رسالته التي كانت أساسان لما تبل ا مف مكاقؼ نظرية كعممية عنيفة ،ككذلؾ

أصبحت ذا العقيدة المضادة لمعممانية محف انز لمسمفية الجهادية عمى رفض أية تسكية مع القكانيف

الكضعية البشرية.

9

1

انظر :الظكا رم ،أيمف :فرساف تحت راية النٌبي

3

النجدية ،ج  ،1ص .136
عمما نجد األعبلـ ،الدرر السنية في األجكبة ٌ
المصدر نفسه ،ج  ،14ص .511

2

4

المصدر نفسه ،ص .12

5
الهمة ،التحاكـ،
انظر مثبلن إلى االستدالؿ المكثؼ بأقكاؿ عمما الدعكة الك ابية في مطكية تنظيـ الدكلة :مكتبة ٌ
األحكاـ الكضعية ،التشريعات الباطمة ،الدكلة اإلسبلمية في العراؽ كالشاـ.

7

6
الريس
الرافضكف ،ط ،1ج ،2رياض ٌ
سرٌية ،صالح (1991ـ) :رسالة اإليماف ،ضمف كتاب :سيد أحمد ،رفعتٌ ،
النشر ،لندف ،ج  ،1ص  .33
لمكتب ك ٌ

انظر :مؤسس تنظيـ "الفنية العسكرية" السمفي الجهادم كالذم قاـ باالنقبلب الفاشؿ في مصر سنة 1974ـ.

8
الرافضكف ،ج  ،1ص .33
انظر :سرٌية ،صالح ،رسالة اإليماف ،ضمف كتاب :سيد أحمد ،رفعتٌ ،
Khosrokhavar, Farhad (2011): Jihadist Ideology, the Anthropological Perspective, Aarhus

Universiy, Denmark, Center for Studies in Islamism and Radicalisation, p 166.
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الناس جميعان حتى يفنكا أ كف مف أف يي ىم ٌكنكا لمف يحكـ بخبلؼ
يذ ب السمفية الجهادية إلى أ ٌف اقتتاؿ ٌ
شريعة اإلسبلـ ،كلك اضطر المسمـ إلى أف يتخمى عف جميع ما يممؾ أك يتحاكـ إلى غير شريعة ا﵀
لكجب عميه أف يتخمى عف دنياا كال يي ىح ٌكـ محكمة غير شرعية ،كيجب قتاؿ اؤلئؾ الحكاـ حتى يقبمكا
أحكاـ اإلسبلـ ألف ما يفعمكا كفر يسمب اإليماف ،ك ذا كاضح كضكح الشمس كال عذر ألحد أف يقبؿ
قر ا.
العمؿ بهذا القكانيف أك أف يخضع لها أك أف يي ٌ

1

أف الفقها السنييف التقميدييف يركف المسألة مف منظكر آخر ليس
في مقابؿ فكرة الجهادييف ذا نجد ٌ
أف الحكـ بغير ما أنزؿ ا﵀ ٌانما ك معصية ال تخرج المسمـ مف
فيه التكسع في تكفير ٌ
الناس كالحكاـ ،ك ٌ

2
أما
ديف ا﵀ ،إال إذا اعتقد ٌ
أف حكـ البشر خير مف حكـ ا﵀ أك مساكيان له أك إف كاف منك انر لحكـ ا﵀ٌ ،
إف كاف الحكـ كاف سببه اجتهاد خاطى أك جهؿ أك حتى اتباع لهكل فبل يكفر فاعمه ،لذلؾ ال ينبغي

التكفير إال بكفر بكاح صريح ال يحتمؿ التأكيؿ ،كبنا عمى مكقؼ العمما التقميدييف ذا ،كاف ال بد

لمسمفية الجهادية مف الطعف في العمما الذيف يتبنكف ذا المكقؼ مف المعاصريف ،كالعكدة االنتقائية

إلى المصادر الفقهية القديمة التي يمكف تأكيمها بما يتكافؽ مع مذ بهـ ،كاستنباط األحكاـ مباشرة مف
الكتاب كالسنة بعيدان عف المدارس الفقهية المعركفة.

أف ذا
أف المؤمف حسب التصكر اإلسبلمي ال بد أف
ٌ
الرباني ،كيعتقد ٌ
مف البديهي ٌ
يصدؽ بالتشريع ٌ
أف منظكمة القيـ كاألخبلؽ الربانية ي التي تتصؼ
التشريع ك الذم يجب أف ييعمؿ به بيف البشر ،ك ٌ
بالحؽ في مقابؿ غير ا ،ك ٌأنه يعتبر تمؾ الشريعة كالقيـ كاألخبلؽ ي مرجعيته في شؤكف حياته ،فحتى
ٌ
أما الحكـ عمى المجتمع
كاف أخ ٌؿ بها مف ناحية التطبيؽ العممي إال ٌأنه يبقى
ٌ
مصدقان بها كمذعنان لهاٌ ،

كحكامه كأفرادا بالكفر بنا عمى صمتهـ عمى األنظمة كالتشريعات كالقكانيف غير اإلسبلمية كخضكعهـ

العممي لسمطانها كتحاكمهـ لها ،كاعتبارا رضان قمبيان بحاكمية البشر فهك مف باب إلزامهـ بما ال يمزـ
كتقكيمهـ ما لـ يقكلكا.

1
2

الهمة ،التحاكـ ،األحكاـ الكضعية ،التشريعات الكضعية.
انظر :مكتبة ٌ
انظر :الطبرم ،محمد بف جرير (2000ـ) :جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،تحقيؽ أحمد شاكر ،ط ،1ج ،24مؤسسة

الرسالة ،ج  ،10ص .345
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التقسيم الثنائي لمعالم:
قسـ الفقها المسممكف العالـ اجتهادان منهـ إلى دار (دكلة) اإلسبلـ كدار (دكلة) الحرب أك الكفر ،كال
ٌ
يعني مصطمح دار الحرب بمزكـ قياـ الحرب فعميان فهي الحرب الممكنة أك المتكقعة جريان مع الكاقع

تعرؼ دار الحرب عمى ٌأنها تمؾ
الدكلي آنذاؾ حيث كاف األساس في عبلقات الدكؿ ك الحربٌ .
الدكؿ التي ليس لدكلة اإلسبلـ معها دنة أك معا دات سبلـ دائمة أك مؤقتة (عهد أماف) ،أما دار
اإلسبلـ فهي الدكلة التي تظهر فيها أحكاـ اإلسبلـ كشعائرا كلك جزئيان كاف كاف أكثر مكاطنيها غير
مسمميف ،مثؿ :كجكد قانكف األحكاؿ الشخصية اإلسبلمي كبنا

المساجد كاقاـ صمكات الجمع

أما دار الكفر فهي تمؾ التي ال تظهر فيها أحكاـ اإلسبلـ كشعائرا كاف
كالجماعات ،كصياـ رمضافٌ .
كانت غالبية سكانها مف المسمميف ،ك ناؾ آ ار فقهية كثيرة في ثنايا مباحث ذا التقسيـ تحرص عمى

تنظيـ العبلقة بيف دار اإلسبلـ كدار الحرب ،فهناؾ مف الفقها مف قسـ دار الكفر إلى دار الحرب

كدار العهد في حالة كجكد معا دة سمـ مع تمؾ الدكلة أك دنة ،كما كينبني عمى ذا التقسيـ العديد

مف الجزئيات التي تتعمؽ بعصمة الدـ كالماؿ أك إباحته ،كعصمة الكافر الحربي إف دخؿ دار اإلسبلـ

بعقد أماف.

1

أف الحكـ عمى الدار باإلسبلـ أك الكفر يتبع معياريف :األكؿ
ذ ب منظركا التيار السمفي الجهادم إلى ٌ
المطبقة في تمؾ الديار ،فيشترط لديهـ كي يحكـ
أما الثاني فهك نكع األحكاـ
ٌ
يتعمؽ بالقكة كالغمبةٌ ،

الدار أف يعمك ا حكـ اإلسبلـ كأف تككف الغمبة فيها كالقكة لممسمميف ،فإف ظهر فيها ما يناقض
بإسبلمية ٌ
2
بأف الدكؿ اإلسبلمية في عصرنا
أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فيحكـ عميها ٌ
بأنها دار كفر ،ك ذا يعني ٌ
ذا كحسب التكصيؼ السمفي الجهادم ي ديار كفر أك حرب ،كباقي دكؿ العالـ.

مع ٌأنه ال أحكاـ عديدة تترتب عمى ذا التقسيـ إال ٌأنه ينبغي أف نبلحظ ما المغزل مف تبني ذا
التقسيـ الثنائي بهذا الشركط ،فقد جزمكا ٌأنه يجب شرعان عمى المسمـ أف يهاجر مف دار الكفر إلى دار
اإلسبلـ3التي ي ببل شؾ تمؾ الديار التي يسيطركف عميها كيطبقكف فيها رؤيتهـ االعتقادية كالفقهية،
 1انظر :الجديع ،عبد ا﵀ (1007ـ) :تقسيـ المعمكرة في الفقه اإلسبلمي كأثرا في الكاقع ،المجمس األكركبي لئلفتا

كالبحكث ،دبمف ،ص  ،88-83كالقرضاكم ،يكسؼ (2009ـ) :فقه الجهاد :دراسة مقارنة ألحكامه كفمسفته في ضك
القرآف كالسنة ،ط ،1ج ،2مكتبة ك بة ،القا رة ،ج  ،1ص  .889

2

3

الهمة ،مطابع الدكلة
انظر :مكتب البحكث كالدراسات (1437ق) :تكعية الرعية بالسياسة الشرعية ،ط ،1مكتبة ٌ
اإلسبلمية ،ص .43-48
انظر :المصدر نفسه ،ص .45
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كما يبلحظ ٌأنهـ أغفمكا اختبلؼ الفقها في حكـ إقامة المسمـ في دار الكفر كذلؾ بحسب حاله ،فقد
1
تككف كاجبةن أك مباحةن كقد يستحب له الهجرة إلى دار اإلسبلـ استحبابان كليس بالضركرة كجكبان.

فإف المعيار الذم سيتـ استخدامه لمعرفة كيفية التعامؿ مع سكاف المناطؽ سيعتمد
مف جهة أخرلٌ ،
فإنه يقتضي عدـ جكاز
عمى فكرة الحكـ باألعـ ،ففي دار اإلسبلـ عندما يطبؽ معيار الحكـ باألعـ ٌ

القتؿ لعصمة الدـ ،حتى كاف استكجب بعض المكاطنيف عقكبة اإلعداـ حسب الشريعة اإلسبلمية
فإف الدما ال تأخذ حكـ
إلقدامهـ عمى القتؿ العمد لككنه استثنا ن مف الحكـ األعـ ،كفي المقابؿ ٌ
العصمة في دار الحرب ،كالحكـ باألعـ يقتضي إباحة الدـ في دار الحرب ،حتى مع كجكد األبريا

كتجار المسمميف مثبلن 2.نا نستطيع أف نفهـ تكظيؼ السمفييف الجهادييف لهذا المصطمح كتبنيهـ الحكـ
بأنها دار كفر 3في سياؽ نزع الشرعية عف النظاـ السياسي ،كحتى
عمى الببلد العربية كاإلسبلمية ٌ
التحرز مف دما المسمميف كمف تبعات الشعكر بالمسؤكلية األخبلقية تجاا
يتسنى لهـ التخمٌص مف قيد
ٌ
ٌ

الضحايا مف المكاطنيف أك السياح األجانب كالذيف سنتطرؽ إلى مكضكعهـ الحقان.

تحكؿ دار اإلسبلـ إلى دار الكفر ،فهذا األكصاؼ
مف الضركرم مبلحظة ٌ
أف الفقها اختمفكا حكؿ ٌ
تتغير ،كأف يغمب أ ؿ الحرب عمى دار اإلسبلـ كيحكمكنها ،فبعض الفقها منع
ليست الزمة بؿ قد ٌ

4
بتحكؿ
تحكؿ دار اإلسبلـ إلى دار الكفر بالكمية ،بينما كضع آخركف شركطان صعبة التطبيؽ لمحكـ ٌ
ٌ
الدار .اشترط أبك حنيفة (ت150ق) عمى سبيؿ المثاؿ ثبلثة شركط" :أحد ا :ظهكر أحكاـ الكفر فيها،

األكؿ".
كالثاني :أف تككف متاخمة لدار الكفر ،كالثالث :أف ال يبقى فيها مسمـ كال ذمي آمنان باألماف ٌ

5

بد مف سيادة قكانيف الكفر كعدـ ظهكر شرائع اإلسبلـ بالكمية حتى يحكـ عمى الدار باالنتقاؿ مف
فبل ٌ
اإلسبلـ إلى الكفر ،كفي ذا الدار التي اختمطت فيها األحكاـ قاؿ ابف عابديف" :لك أجريت أحكاـ

1

2
3

4
5

انظر :الهيتمي ،أحمد بف محمد بف عمي بف حجر (1983ـ) :تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،ج  ،10دار إحيا

التراث ،بيركت ،ج  ،9ص .169

انظر :الجديع ،عبد ا﵀ ،تقسيـ المعمكرة في الفقه اإلسبلمي كأثرا في الكاقع ،ص .94-93

انظر :أبك نية ،حسف (2007ـ) :دار اإلسبلـ كالنٌظاـ الدكلي في فكر السمفية الجهادية المعاصرة :السمفية الجهادية،

العدد الخامس ،مركز المسبار لمدراسات كالبحكث ،دبي ،ص .55

انظر :الهيتمي ،أحمد بف محمد بف عمي بف حجر ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،ج  ،9ص .269

الكاساني ،عبل الديف (1986ـ) :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ط ،2ج ،7دار الكتب العممية ،بيركت ،ج ،7

ص .830
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1
أف الحكـ عمى
األكؿٌ ،
المسمميف كأحكاـ أ ؿ الشرؾ ال تككف دار حرب" ،كيعني أبك حنيفة باألماف ٌ
أف المسمميف ال يشعركف
الدار مبني عمى األماف كالخكؼ ال عمى االعتقاد حسب اجتهادا ،فطالما ٌ

بالخكؼ في إظهار شعائر ـ كما كانكا في السابؽ فبل تصير دار كفر ،كال يمكف لهذا األمف أف يزكؿ

تمامان إال باتصاؿ الحدكد مباشرة بدار الكفر ،فإف فقد شرط مف ذا الشركط كلك جزئيان فبل تنتقؿ الدار

مف اإلسبلـ إلى الكفر.

1

ابف عابديف ،محمد أميف ،ردٌ المحتار عمى الدٌر المختار ،ج  ،4ص .175
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الفصل الثاني :العنف المفظي "التكفير":
النبي صمى ا﵀ عميه كسمـ بطريؽ
ييعرؼ العمما الكفر عمى ٌأنه عدـ اإلذعاف كالقبكؿ لما ثبت عف ٌ
قطعي 1،فالكفر ينافي التصديؽ أم :قبكؿ القمب ،كاذعانه لما عمـ بالضركرة ٌأنه مف ديف اإلسبلـ
كالكحدانية كالنبكة كالبعث كالج از  ،ككجكب الصبلة كالزكاة كحرمة الخمر 2،فالكفر يككف بأصؿ اإليماف

3
بأنه كفر ييحمؿ عمى الكفر االعتقادم إال
النصكص الشرعية ٌ
فهك ضدا .لكف ليس كؿ ما كصؼ في ٌ
النسا
أف ٌ
إف كاف المكصكؼ ينقض التصديؽ بأصؿ الديف كما سبؽ ،فقد جا في الحديث الشريؼ ٌ

4
لهف
كلكنه الكفر باإلحساف الذم ٌ
ثـ ٌبيف المراد بهذا االصطبلح ٌأنه ليس الكفر با﵀ٌ ،
يقدمه ٌ
"يكفرف" ٌ
اجهف ،كمثمه ما كرد في الحديث الشريؼ قكله صمى ا﵀ عميه كسمـ" :ال ترجعكا بعدم كفا انر يضرب
أزك ٌ

6
5
عدة
فسرا العمما عمى كجكا ٌ
بعضكـ رقاب بعض" ،كقكله" :سباب المسمـ فسكؽ كقتاله كفر" ،مما ٌ
7
بعيدان عف معنى الكفر االصطبلحي إال إذا كاف ذا الفعؿ المحرـ جا نتيجة استحبلؿ قمبي له.

إما بالجهؿ بكجكد الصانع ،أك
يتضح مما سبؽ ٌ
بأف أصؿ الكفر ٌإنما ك انتهاؾ خاص لحرمة الربكبيةٌ ،
صفاته العمية ،أك جحد ما عمـ مف الديف بالضركرة مما جا به النبي صمى ا﵀ عميه كسمـ8.باإلضافة

يضادا
أف كؿ مف اعتقد بشي اعتقادان جازمان فهك كافر بما
ٌ
إلى كؿ ما ذكر ،مف المهـ التأكيد عمى ٌ
لكف
مف عقائد ،بغض ٌ
النظر عف طبيعة ذلؾ االعتقاد كصحته مف خطئه ،فالضداف ال يجتمعافٌ ،
مسمى اإليماف عمى عقيدة اإلسبلـ كالكفر عمى غير ا.
اصطبلح عمما المسمميف يقتضي إطبلؽ ٌ

قد يقع مف المسمـ أفعاؿ كأقكاؿ تد ٌؿ داللة قطعية عمى االستخفاؼ بالديف ،كاالسته از باألحكاـ
الشرعية أك السجكد لصنـ مثبلن ،فهذا جعمها الشرع أمارة عمى انتفا التصديؽ كرجكعان عف اإلسبلـ،
1

انظر :ابف عابديف ،محمد أميف ،رد المحتار عمى الدر المختار ،ج  ،4ص .223

3

انظر :ابف األثير ،المبارؾ بف محمد (1979ـ) :النهاية في غريب األثر ،تحقيؽ طا ر أحمد الزاكل كمحمكد محمد

4

صحيح البخارم ،ج  ،1ص  ،15رقـ.29 :

2

5
6

انظر :المصدر نفسه ،ج  ،4ص .221

الطناحي ،ج ،5المكتبة العممية ،بيركت ،ج ،4ص .041
المصدر نفسه ،ج  ،1ص  ،25رقـ.135 :
المصدر نفسه ،ج  ،1ص  ،19رقـ.48 :

7

انظر :العسقبلني ،ابف حجر ( 1379ػ) :فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ج  ،13دار المعرفة ،بيركت ،ج  ،8ص

8

انظر :القرافي ،أحمد :أنكار البركؽ في أنكا الفركؽ ،ج  ،4عالـ الكتب ،ج  ،1ص .180

 ،883ك ج  ،83ص .517
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فحتى كاف كاف التصديؽ مكجكدان حقيقة إال ٌأنه زائؿ حكمان لما عرض له مما ينقضه 1.ذا الكفر
"الردة" ،كجعمكا قطعان لئلسبلـ "بنقض
الطارل عمى مف سبؽ منه اإلسبلـ ٌ
ميزا العمما بمصطمح ٌ

2
فالردة إذان
التصديؽ أك اإلذعاف ،كذلؾ باالعتقاد أك القكؿ أك الفعؿ ،سكا كاف عنادان أك استه از ان"ٌ ،
لكنه مصطمح يقصد الكفر الذم يقع مف مسمـ بقكؿ صريح أك قكؿ يقتضي الكفر حتمان ،أك فعؿ
كفرٌ ،
3
حي انز مهمان في الفكر السمفي
بالردة ٌ
يستمزمه لزكمان ٌبينان فينقطع به اإلسبلـ .كقد أخذ مكضكع الحكـ ٌ
"الردة أغمظ
تدرس عند ـ ،فهـ يقرركف ب ٌ
أف كفر ٌ
الجهادم ،كدخؿ في متكف ككتب العقيدة التي ٌ

باإلجماع مف الكفر األصمي" 4،فكاف لزامان عميه أف يككف قتاؿ المرتديف عند ـ أكلى مف قتاؿ الكفٌار
األصمييف ،ك ذا يظهر دفهـ مف التركيز عمى مفهكمي الكفر كالردة ألنهما أساس شرعنة العنؼ
المادم تجاا األنظمة التي حكمكا بكفر ا كردتها.

عدم التكفير بالذنب:
مف أصكؿ عقيدة أ ؿ السنة أنهـ ال يكفركف أحدان مف المسمميف بذنب5،كلك كاف مف كبائر الذنكب ،قاؿ

﴿إف ا﵀ ال يغفر أف يشرؾ به كيغفر ما دكف ذلؾ لمف يشا ﴾  ،48:4فإنهـ ال يحكمكف عمى
تعالىٌ :
بد أف نسكؽ بعض
مرتكبها بالكفر ،كانما يحكمكف عميه بالفسؽ ما لـ يستحمٌه ،كأل مية ذا المسألة ال ٌ

األدلة التي تبيف مكقؼ عمما اإلسبلـ منها ،فقد كرد عف النبي صمى ا﵀ عميه كسمـ ٌأنه قاؿ" :ثبلثة
عمف قاؿ ال إله إال ا﵀ ،كال تكفرا بذنب ،كال تخرجه مف اإلسبلـ بعمؿ،6"...
مف أصؿ اإليماف :الكؼ ٌ

السنة:
قاؿ النككم مكضحان مكقؼ عمما أ ؿ ٌ

أف مف جحد ما
أف مذ ب أ ؿ الحؽ ٌأنه ال يكفر أحد مف أ ؿ القبمة بذنب ،كال يكفر أ ؿ األ كا كالبدع ،ك ٌ
"اعمـ ٌ
يعمـ مف ديف اإلسبلـ ضركرة حكـ بردته ككفرا ،إال أف يككف قريب عهد باإلسبلـ ،أك نشأ ببادية بعيدة كنحكا
1
2

انظر :ابف عابديف ،محمد أميف ،رد المحتار عمى الدر المختار ،ج  ،4ص .222

الشربيني ،محمد بف أحمد (1994ـ) :مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ،ط ،1ج ،6دار الكتب العممية،

بيركت ،ج  ،5ص .427

3
الرعيني ،محمد الحطاب (2003ـ) :مكا ب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ ،تحقيؽ زكريا عميرات،
الرعينيٌ ،
انظرٌ :
ج ،8دار عالـ الكتب ،ج  ،2ص .071

4
5

6

القرشي ،أبك مارية ،نكر اليقيف شرح عقيدة تنظيـ القاعدة في ببلد الرافديف ،ص .32

انظر :الغزنكم ،أحمد (1998ـ) :كتاب أصكؿ الديف ،تحقيؽ عمر الداعكؽ ،ط ،1دار البشائر ،بيركت ،ص .308

أبك داكد ،سميماف بف األشعث السجستاني (ب.ت) :سنف أبي داكد ،ج ،4دار الكتاب العربي ،بيركت ،ج  ،8ص

 ،084رقـ.8604 :

47

َّ
استحؿ الزنا أك الخمر أك القتؿ أك غير
استمر حكـ بكفرا ،ككذا حكـ مف
عرؼ ذلؾ ،فإف
َّ
ممف يخفى عميه ،يفي ٌ
1
ذلؾ مف المحرمات التي يعمـ تحريمها ضركرة".

أف ابف تيمية ذ ب إلى ذا القكؿ أيضان حيث قاؿ" :كال يجكز تكفير المسمـ بذنب
كمف الجدير بالذكر ٌ
2
بد أف
فعمه ،كال بخطأ أخطأ به ،كالمسائؿ التي تنازع فيها أ ؿ القبمة" ،فمف ش ٌذ عف ذا األصؿ فبل ٌ

أف الذنكب ال يكفر
يقع في تناقض مع مكقؼ أ ؿ ٌ
إف األدلة الشرعية "كمٌها تشهد عمى ٌ
السنة قاطبة ،إذ ٌ
3
بها أحد".
فإف التكفير يعتبر مسألة فقهية ،بمعنى أنه حكـ شرعي يكصؼ به مف كاف
تـ بيانه ٌ
باإلضافة إلى ما ٌ
مكمفان بالشرع ،فالحكـ بكفر شخص ما يعني اإلخبار عف مصيرا األخركم بحسب عقيدة المسمميف

الصبلة عميه إف مات،
كعما يترتب عمى ذا الكفر مف أحكاـ دنيكية كعدـ جكاز نكاحه لمسممة ،كعدـ ٌ
ٌ
الحؽ فهك جهؿ،
لمحؽ ،فإف لـ يطابؽ اعتقادا
أف قكله في االعتقاد باطؿ لعدـ مطابقته
ٌ
ٌ
كما ٌأنه إخبار ب ٌ
لمحؽ أيضان ،ك ذاف أمراف يمكف لمعقؿ أف يحكـ عميهما
فالمعبَّر عنه كذب لعدـ مطابقته
ٌ
فإف ٌ
عبر عنه ي
ألنه ك الذم رتب أحكامان أخركية
أما الحكـ بالكفر فهك أمر متكقؼ عمى الشرع ٌ
ك ما الكذب كالجهؿٌ ،
4
كدنيكية عمى سك االعتقاد ،كذلؾ ال مدخؿ فيه لمعقؿ بؿ ك سمعي ،فيرجع فيه لضكابط الشرع.

تكفير المطمق والمعين:
ال يستمزـ مف تكفير المطمؽ تكفير المعيف ،إال إذا كجدت الشركط كانتفت المكانع ،فالتكفير له شركط
كمكانع قد تنتفي في حؽ المعيف 5،فهناؾ فرؽ بيف الحكـ المطمؽ ،كالحكـ عمى الفاعؿ ،أم :فرؽ بيف

ألنه قاؿ أك فعؿ كذا ككذا ،فالحكـ
أف تقكؿ :العمؿ أك القكؿ الفبلني كفر ،كبيف أف تقكؿ :فبلف كافر ٌ
أما الحكـ عمى المعيف فهك
المطمؽ ك بياف لمحكـ الشرعي الذم جا بدليؿ كاضح مف الكتاب كالسنةٌ ،
1
2

الحجاج ،ج  ،1ص .150
ٌ
النككم ،يحيى بف شرؼ ،المنهاج شرح صحيح مسمـ بف ٌ
ابف تيمية ،أحمد (1995ـ) :مجمكع الفتاكل ،تحقيؽ عبد الرحمف قاسـ ،مجمع الممؾ فهد لطباعة المصحؼ الشريؼ،

المدينة النبكية ،المممكة العربية السعكدية ،ج  ،0ص .828

3
البٌر ،يكسؼ بف عبد ا﵀ :التمهيد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ،تحقيؽ مصطفى العمكم كمحمد
ابف عبد ى
البكرم ،مؤسسة قرطبة ،ج  ،17ص .21
4

انظر :الغزالي ،محمد بف محمد (2004ـ) :االقتصاد في االعتقاد ،كضع حكاشيه عبد ا﵀ الخميمي ،ط ،1دار الكتب

5

انظر :ابف تيمية ،أحمد ،مجمكع الفتاكل ،ج  ،12ص .487

العممية ،بيركت ،ص .100
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حكـ "قضائي" ال بد فيه مف تكفر الشركط كانتفا المكانع ،كالجهؿ كالخطأ كاإلكراا كالتأكيؿ 1.إال ٌأنه

في بعض األحياف يمكف الحكـ عمى المعيف مباشرة ،فعند صدكر ما ينقض كيكذب لفظ الشهادة يقينان

ألنه ينقض الداللة المغكية لمشهادتيف ،كاعتقاد الشريؾ
يعتبر ذا كف انر ال عذر فيه بالجهؿ كال بالتأكيؿٌ ،
النبي صمى ا﵀ عميه كسمـ،
مع ا﵀ كاثباته بالقكؿ الصريح ،كانكار كجكد ا﵀ ،كعدـ تعظيمه ،كتكذيب
ٌ
عيف"
"م ٌ
كاعتقاد عدـ كجكب طاعته في أمر ا﵀ ،فإف تأكد قياـ ما ينقض لفظ الشهادة بشكؿ صريح مف ي

بطريؽ إثبات شرعي ،حكـ بكفرا كلـ يعذر بجهؿ أك تأكؿ 2،فمف غير المعقكؿ أف ييتكقؼ في الحكـ
بأف ذا يسمى كف انر عند المسمميف ،بينما تكفير السمفية الجهادية فيما
عمى مف نفى كجكد اإلله مثبلن ٌ
سيأتي ليس مف قبيؿ ذا الباب ،بؿ مف باب التكفير بالمآالت كالمكازـ التي يحتمؿ عقبلن تخمٌؼ االلتزاـ

بد مف قياـ الحجة الساطعة قبؿ إصدار الحكـ بالكفر ،كذلؾ عبر التيقٌف مف ككنه ناقض
بها ،فبل ٌ
الظف كعدـ
بالظف كما سيأتي ،كبسبب
التحرز مف التكفير
لمداللة المغكية لمشهادتيف أـ ال ،فاألصؿ
ٌ
ٌ
ٌ

القطع ،اعتبر الجهؿ كالتأكيؿ عذ انر مانعان مف التكفير قبؿ إقامة الحجة في مجاؿ التكفير بالمآالت
كالمكازـ.

3

بد مف الرجكع فيه أل ؿ االختصاص ال أف
مردا إلى ا﵀ كرسكله ،فبل ٌ
أف التكفير حكـ شرعي ٌ
بما ٌ
الناس أك فئة معينة ،ؼ"المبادرة إلى التكفير ٌإنما تغمب عمى
عامة ٌ
يصبح عمى ك ٌؿ لساف كيتج أر عميه ٌ

طبائع مف يغمب عميهـ الجهؿ"4،كالكاجب "أف ال يي ىكفٌر إال مف اتفؽ الجميع عمى تكفيرا ،أك قاـ عمى
5
الناس بالكفر كترتيب أحكاـ
تكفيرا دلي هؿ ال مدفع له مف كتاب أك سنة" ،ال أف تقكـ قمٌة قميمة برمي ٌ

الساحقة مف عمما المسمميف سمفان كخمفان الذيف يرفضكف ذا
عممية عمى ذلؾ ،غير مكترثيف لؤلغمبية ٌ
المعيف عمى سبيؿ المثاؿ ،أف كفٌر
المسمؾ كيدينكنه ،كيركنه مف سمات الخكارج ،فكاف مف نتائج تكفير
ٌ
تنظيـ الدكلة مف جمس مع األمريكييف بهدؼ التفاكض عمى الهدنة ،كأفراد شرطة المركر بقرينة لباسهـ

1

انظر :عمكش ،محمد (2015ـ) :داعش كأخكاتها ،مف القاعدة إلى الدكلة اإلسبلمية ،ط ،1رياض الريس لمكتب

2

انظر :العكني ،حاتـ (2015ـ) :تكفير أ ؿ الشهادتيف ،مكانعه كمناطاته (دراسة تأصيمية) ،ط ،1مركز نما لمبحكث

4

الغزالي ،محمد بف محمد (1993ـ) :فيصؿ التفرقة بيف اإلسبلـ كالزندقة ،تحقيؽ محمكد بيجك ،ط( ،1ب،ف) ،ص

5

ابف عبد البر ،يكسؼ بف عبد ا﵀ ،التمهيد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ،ج  ،17ص .22

كالنشر ،بيركت ،ص .27

الدراسات ،بيركت ،ص .61-66
كٌ
 3انظر :المصدر نفسه ،ص .63-62
.55
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النظر عف مقصدا
"األزرؽ" الذم يمثٌؿ الدكلة العراقية ،ككؿ مف دخؿ االنتخابات البرلمانية بغض ٌ
1
كنيته ،باإلضافة إلى تكفير مف لـ ييكفٌر األصناؼ التي كفٌرك ا.
ٌ
التحذير من التكفير:
يتحرز أ ؿ االختصاص مف الفقها كالقضاة مف التسرع في الحكـ بالتكفير ،لما يترتب عمى ذلؾ مف
ٌ
أف مف نطؽ بالشهادتيف يحكـ عميه
أحكاـ خطيرة ،كقد دلت قطعيات الكتاب كالسنة كاإلجماع عمى ٌ
أما باطنه فأمرا إلى ا﵀ ،كال ينبغي التفتيش عف
باإلسبلـ كيجب له مف الحقكؽ ما يجب لممسمميفٌ ،
2
القرائف مف أحكاله المختمفة بهدؼ إثبات إيمانه ،فقد جا في الحديث قصة الصحابي الذم قىتؿ مشركان

محاربان أثنا القتاؿ ،فقاؿ المشرؾ حيف أرل السيؼ :ال إال إال ا﵀ ،فمما عرؼ النبي صمى ا﵀ عميه
كسمـ بما جرل قاؿ " :أقتمته؟ قاؿ :نعـ .قاؿ :فكيؼ تصنع ببل إله إال ا﵀ إذا جا ت يكـ القيامة؟ قاؿ:

يا رسكؿ ا﵀ ،استغفر لي .قاؿ :ككيؼ تصنع ببل إله إال ا﵀ إذا جا ت يكـ القيامة؟"3،قاؿ النككم في
"إنما يكمٌفت بالعمؿ الظا ر كما ينطؽ به المساف ،كأما القمب فميس لؾ طريؽ إلى
شرحه لمحديثٌ :
معرفة ما فيه ،فأنكر عميه امتناعه مف العمؿ بما يظهر بالمساف"4،فالحكـ بإسبلـ الحكاـ يجرم عمى
ظكا را مع ٌأنه مف الممكف أف يككف أحد ـ يبطف الكفر ،لكننا مأمكركف بالحكـ عمى الظا ر ،كنعاممهـ
معاممة المسمميف ،كا﵀ يتكلٌى السرائر ،قاؿ ابف تيمية" :كليس ألحد أف يكفر أحدان مف المسمميف كاف
أخطأ كغمط ،حتى تقاـ عميه الحجة كتبيف له المحجة ،كمف ثبت إسبلمه بيقيف لـ يزؿ ذلؾ عنه

5
الناس بمكازـ األفعاؿ التي يمكف تفسير ا
بالشؾ؛ بؿ ال يزكؿ إال بعد إقامة الحجة كازالة الشبهة" ،فأخذ ٌ
لمناس بالشؾ كترؾ لميقيف الثابت مف ظكا ر ـ.
تفسي انر ال يمزـ منه الكفر ،ما ك إال أخذ ٌ

أف "الخطأ في ترؾ ألؼ كافر في الحياة أ كف مف الخطأ في سفؾ دـ لمسمـ
نص العمما عمى ٌ
لقد ٌ
كاحد"6،لذلؾ ال ينبغي أف يفتى بتكفير مسمـ طالما أمكف حمؿ كبلمه عمى معنى ال يقع به الكفر ،إذ ال
أما الشؾ فبل يجعؿ معيا انر لمتكفير7،كقد يحصؿ أف يجهؿ مف أسمـ
بد مف اليقيف في مسائؿ التكفير ٌ

1

انظر :عمكش ،داعش كأخكاتها ،مف القاعدة إلى الدكلة اإلسبلمية ،ص .93-92

3

صحيح مسمـ ،ج  ،1ص  ،68رقـ.289 :

5

ابف تيمية ،أحمد ،مجمكع الفتاكل ،ج  ،12ص .466

7

انظر :ابف عابديف ،محمد أميف ،رد المحتار عمى الدر المختار ،ج  ،4ص .224

2

انظر :العكني ،حاتـ ،تكفير أ ؿ الشهادتيف ،مكانعه كمناطاته (دراسة تأصيمية) ،ص .12-11

4

النككم ،يحيى بف شرؼ ،المنهاج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،ج  ،2ص .101

6

العسقبلني ،فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ج  ،12ص .300
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قريبان بعض األحكاـ الشرعية ،أك مف نشأ بعيدان عف ديار المسمميف التي ييعرؼ فيها ضركريات الديف،
ألف فعمهـ جا نتيجة جهمهـ بحكـ ا﵀
حرـ ا﵀ مثبلن ،فبل يحكـ بكفر ـ ٌ
فيحصؿ مف ؤال استحبلؿ لما ٌ

الكارد بالنقؿ 1،ال نتيجة رفضهـ اإلذعاف لحكمه.

لقد جا في األحاديث الشريفة التحذير مف التكفير بالشككؾ كترؾ اليقيف الظا ر مف اإلقرار
رج هؿ ق أر القرآف،
بالشهادتيف كالحديث السابؽ ،ككقكله صمى ا﵀ عميه كسمـٌ :
أتخكؼ عميكـ ي
"إف مما ٌ
حتى إذا رؤيت بهجته عميه ككاف ًرٍد اإلسبلـ ،اعتراا إلى ما شا ا﵀ ،انسم منه ،كنبذا ك ار ظهرا،
نبي ا﵀ ،أيهما أكلى
كسعى عمى جارا بالسيؼ ،كرماا بالشرؾ" .قاؿ (أم ٌ
الصحابي ٌ
الراكم) :قمت :يا ٌ
بالشرؾ :المرمي أك الرامي؟ قاؿ" :بؿ الرامي" .2فهذا الذم رمى أخاا بالكفر بظنكنه الفاسدة قد نبذ

ألنه ترؾ يقيف الحكـ بظا ر اإليماف إلى ظنيات ما لديه مف أك اـ ،كفيه
القرآف كالسنة ك ار ظهراٌ ،
ثـ يعقبه استباحته عمبلن ،ك ذا ليس
التحذير مف ٌ
أف التكفير ينبني عميه استباحة الدـ كالماؿ نظريانٌ ،
لجك التكفير كشهركا
بجديد في التاري اإلسبلمي فقد سبؽ الخكارج غير ـ إلى ذا المنهج ،فاقتحمكا ٌ

الناس
السيؼ في كجكا المخالفيف ،سعيان منهـ ك ار السمطة السياسية ،كتطبيقان لمشركعهـ عبر حمؿ ٌ
أف الخكارج في ٌساؽ ،كأ ٌف حكـ
عمى اعتناؽ آرائهـ ،كقد "ذ ب أكثر أ ؿ األصكؿ مف أ ؿ السنة إلى ٌ
اإلسبلـ يجرم عميهـ لتمفظهـ بالشهادتيف ،كمكاظبتهـ عمى أركاف اإلسبلـ ،كاٌنما فسقكا بتكفير ـ

كجر ـ ذلؾ إلى استباحة دما مخالفيهـ كأمكالهـ ،كالشهادة عميهـ
المسمميف ،مستنديف إلى تأكيؿ فاسدٌ ،
3
بالكفر كالشرؾ".
التكفير عند السمفية الجهادية:
مف أ ـ تجميات العنؼ المفظي عند السمفية الجهادية ك "التكفير" ،فقد تكسعكا فيه حتى أصبح صفة
مبلزمة لهـ ،كدائرة التكفير قد تتكسع كتضيؽ فيما بينهـ ،فالتكفير ك الغاية مف تقسيـ التكحيد لبياف
المؤمف مف الكافر عبر إدخاؿ العمؿ في مفهكـ اإليماف كالكفر ،فيككف ك الناتج الطبيعي عف عقيدة

تـ الحكـ عميهـ بالكفر ،كأكلئؾ
الحاكمية كالكال كالب ار  ،كالنقيض البديهي لمفرقة الناجية .ؤال الذيف ٌ
الذيف يكفٌركا لعدـ تكفير ـ الكافر ،كمهـ سيخضعكف لمجهكد الدعكية الساعية إلى قبكؿ الفهـ السمفي
الجهادم لمعقيدة اإلسبلمية ،كاال أصبحكا دفان مشركعان لمقتؿ ،كسيبقى ذا "الجهاد" مستم انر حتى يرث

ا﵀ األرض كمف عميها.
1

انظر :العسقبلني ،فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ج  ،13ص .407

2

ابف كثير ،إسماعيؿ بف عمر (1999ـ) :تفسير القرآف العظيـ ،تحقيؽ سامي سبلمة ،ج ،8ط ،2دار طيبة لمنشر

3

العسقبلني ،فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ج  ،12ص .300

كالتكزيع ،ج  ،3ص .509
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تسرب إلى الفكر السمفي المعاصر حيث
ثـ ٌ
ثـ القتؿ في أكجه في زمف الخكارجٌ ،
لقد ظهر التكفير ٌ
يمكف لمباحث أف يرل كثافة االستعانة بنصكص عمما الدعكة الك ابية في قضايا التكفير المؤسسة
لمعنؼ المادم الممارس تحت اسـ "الجهاد" ،فقد جا الكثير مف النصكص عف محمد بف عبد الك اب

كمف بعدا تظهر استخداـ التكفير كأداة سياسية عنيفة تجاا المخالفيف تهدؼ إلى اختراؽ الخصـ فكريان

كاضعاؼ قدرة اآلخر المعنكية عمى المكاجهة عبر إفقادا شرعيته أماـ المجتمع المسمـ ،فيؤدم في آخر

ضميرا
المطاؼ إلى االستسبلـ أك التعرض لحد السيؼ ،كمف جهة الممارس لمعنؼ ييشعر التكفير
ى
مقدسة في األرض ضد اؤلئؾ الكفٌار مف أعدا ا﵀ ،فحسب ٌادعا محمد
بالراحة لككنه يؤدم رسالة ٌ
الناس مف
ابف عبد الك اب فهك كجماعته فقط عمى التكحيد الذم أرسؿ ا﵀ به رسمه ،كما عميه غالب ٌ

1
ألنه قبؿ ذا األفكار التي أظهر ا لـ يكف يعرؼ معنى ال إال إال ا﵀ كلـ يكف
العقائد ك الشرؾ بعينهٌ ،
2
الناس مف قبمه.
يعرؼ معنى اإلسبلـ ،ك ذا كاف حاؿ مشايخه كما يقكؿ ك ك حاؿ ٌ

النصكص التأسيسية لمعنؼ عند السمفية الجهادية ال يمكف تجاكز رمزية ابف
كمف خبلؿ التنقيب عف ٌ
قدـ ابف تيمية مثبلن
تيمية كال فكرا الذم يعتبر مف الركافد األساسية لهذا الجماعات عمى اختبلفها ،لقد ٌ
فكرة الدار المركبة التي استند إليها التيار السمفي في إباحة قتاؿ الحكاـ المسمميف كجند ـ في فتكاا

قدـ فتكل الطكائؼ الممتنعة ،كنظ انر أل ميتهما فسكؼ نستعرض ما جا فيهما:
الماردينية ،كما ٌ

فعندما سئؿ ابف تيمية عف بمد " مارديف " " :ؿ ي بمد حرب أـ بمد سمـ؟ ك ؿ يجب عمى المسمـ المقيـ بها
الهجرة إلى ببلد اإلسبلـ أـ ال؟ كاذا كجبت عميه الهجرة كلـ يهاجر كساعد أعدا المسمميف بنفسه أك ماله ؿ
يأثـ في ذلؾ؟ ك ؿ يأثـ مف رماا بالنفاؽ كسبه به أـ ال؟ فأجاب:

الحمد ﵀ ،دما المسمميف كأمكالهـ محرمة حيث كانكا في " مارديف " أك غير ا .كاعانة الخارجيف عف شريعة ديف
اإلسبلـ محرمة سكا كانكا أ ؿ مارديف أك غير ـ .كالمقيـ بها إف كاف عاج از عف إقامة دينه كجبت الهجرة عميه.
كاال استحبت كلـ تجب .كمساعدتهـ لعدك المسمميف باألنفس كاألمكاؿ محرمة عميهـ كيجب عميهـ االمتناع مف
ذلؾ بأم طريؽ أمكنهـ مف تغيب أك تعريض أك مصانعة؛ فإذا لـ يمكف إال بالهجرة تعينت .كال يحؿ سبهـ
عمكمان كرميهـ بالنفاؽ؛ بؿ السب كالرمي بالنفاؽ يقع عمى الصفات المذككرة في الكتاب كالسنة فيدخؿ فيها

بعض أ ؿ مارديف كغير ـ .كأما ككنها دار حرب أك سمـ فهي مركبة :فيها المعنياف؛ ليست بمنزلة دار السمـ
التي تجرم عميها أحكاـ اإلسبلـ؛ لككف جند ا مسمميف؛ كال بمنزلة دار الحرب التي أ مها كفار؛ بؿ ي قسـ

ثالث يعامؿ المسمـ فيها بما يستحقه ويقاتل 3الخارج عف شريعة اإلسبلـ بما يستحقه".

4

1

انظر :عمما نجد األعبلـ ،الدرر السنية في األجكبة النجدية ،ج  ،1ص  ،92ك ج  ،1ص .102

3

كممة "يقاتؿ" في الفتكل ي تصحيؼ ،كالصحيح "يعامؿ" حسب مخطكطة الفتكل كمف مصادر متعددة ،انظر امش:

4

ابف تيمية ،أحمد ،مجمكع الفتاكل ،ج  ،28ص .241-240

2

انظر :المصدر نفسه ،ج  ،10ص .51

العكني ،حاتـ ،الكال كالب ار  ،بيف الغمك كالجفا  ،ص .119
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لقد خضع المسممكف في بمدة مارديف إلى سمطة التتار عندما غزك العالـ اإلسبلمي ،فأبقى التتار كاليان

مسممان عميها كجعمكا جيشهان يغزك مع التتار ببلد المسمميف1،كقد أسقط منظٌركا السمفية الجهادية ذا
2
أف منظرم السمفية الجهادية لـ
الفتكل عمى الدكؿ الحاكمة بالقكانيف الكضعية ،كيرل بعض الباحثيف ٌ
يحقٌقكا جيدان مقصد ابف تيمية الذم لـ يكفٌر أ ؿ مارديف جميعان ،بؿ اعتمدكا عمى مشاركة ابف تيمية في

حرب التتار لتبرير مكقفهـ ،كتناسكا السياؽ التاريخي الذم حمؿ ابف تيمية عمى ذا الفتكل كعمى

المشاركة في القتاؿ ضد التتار تحت ارية الدكلة المممككية كدعمان لجهكد ذا الدكلة في رد اعتدا ات

3
بأف الجهادييف استخدمكا ذا الفتكل عمى خبلؼ ما أراد ابف تيمية
التتار فقطٌ ،
كبيف نسيرة أيضان ٌ
أف مارديف دار حرب كليست مركبة ،كذلؾ لعمك غير أحكاـ اإلسبلـ عميها كبالتالي فجند ا
كخالفكا في ٌ
4
النفسي مع األحداث المحيطة به
بأف سياؽ الفتكل التاريخي كتفاعؿ ابف تيمية ٌ
غير مسمميف .ال شؾ ٌ
مهـ جدان لفهـ مقاصد الفتكل الخاضعة لظركؼ الزماف كالمكاف المذاف تعامؿ معهما ،كبالتالي فهي ال

تمثؿ قاعدة شرعية صالحة بالمطمؽ لكؿ زماف كمكاف ،لكف فتكل الطائفة الممتنعة التالية ينجمي فيها

مكقؼ ابف تيمية ،كمع ذلؾ فقد كفٌرت ذا الفتكل إطا انر في غاية األ مية بالنسبة لمسمفية الجهادية،
أف الدكؿ اإلسبلمية ما ي إال دار مركبة ،يباح فيها استعماؿ العنؼ تجاا سكانها بقدر ما
كالتي ترل ٌ
انحرفكا عف "شريعة اإلسبلـ" بالفهـ "السمفي".

5

أف اإلشكالية منهجية في فكرا أكثر مف أف تككف
تد ٌؿ ق ار ة تراث ابف تيمية كفتاكاا في مكضكعنا عمى ٌ
إشكالية فتكل كاحدة فقط أك إشكالية تصحيؼ كممة في الفتكل ،حيث تمثٌؿ فكرة "الطائفة" الممتنعة أحد

دعـ كتشرعف الخركج عمى أم حاكـ كنظاـ يمتنع عف تطبيؽ شرع ا﵀ كلك بشكؿ
أ ٌـ الفتاكل التي تي ٌ
جزئي ،قاؿ ابف تيميةٌ " :كؿ طائفة ممتنعة عف التزاـ شريعة مف شرائع اإلسبلـ الظا رة المتكاترة؛ مف

فإنه يجب قتالهـ حتى يمتزمكا شرائعه كاف كانكا مع ذلؾ ناطقيف بالشهادتيف
ؤال القكـ كغير ـ ٌ
6
النصيف ،بني منهج "الطائفة المنصكرة" التي سكا ا مف
كممتزميف بعض شرائعه" ،كعمى مثؿ ذيف ٌ

النار ،استحبلؿ دما "المرتديف" مف ؤال الحكاـ كأعكانهـ ،كلـ ينفعهـ النطؽ
الطكائؼ األخرل في ٌ
 1انظر :الذ بي ،محمد (1987ـ) :تاري اإلسبلـ ،ككفيات المشا ير كاألعبلـ ،تحقيؽ عمر تدمرم ،ج ،52ط ،1دار
الكتاب العربي ،بيركت ،ج  ،52ص

2

3
4
5

6
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انظر :نسيرة ،اني (2015ـ) :متا ة الحاكمية ،أخطا الجهادييف في فهـ ابف تيمية ،ط ،1مركز دراسات الكحدة

العربية ،بيركت ،ص .186

انظر :المصدر نفسه ،ص .258
انظر :المصدر نفسه.

انظر :نعكـ ،عبد الفتاح (2017ـ) :أفكار كمكاقؼ ابف تيمية :ما لها كما عميها :مرجعيات العقؿ اإلر ابي ،المصادر

كاألفكار ،الكتاب الثبلثكف بعد المئة ،مركز المسبار لمدراسات كالبحكث ،دبي ،ص .10
ابف تيمية ،أحمد ،مجمكع الفتاكل ،ج  ،28ص .502
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1
ألف ترؾ الحكـ بغير ما أنزؿ ا﵀ ،كالحكـ
بالشهادتيف ،كلـ يشفع لهـ ما يقكمكف به مف شرائع الديفٌ ،
نصبكا أنفسهـ طكاغيت تعبد مف
بالقكانيف الكضعية ،كفر بكاح ،فيجب القياـ عمى اؤلئؾ الحكاـ الذيف ٌ

أف
دكف ا﵀2،كعمى ذا فمك افترضنا
ٌ
صحة كقكع التصحيؼ لكممة "يقاتؿ" في الفتكل الماردينية ك ٌ
فإف فتكل الطكائؼ الممتنعة تبيف مكقؼ ابف تيمية مف كيفية معاممة "الخارج عف
الصكاب "يعامؿ" ٌ
شريعة اإلسبلـ" ،باإلضافة إلى إشكالية اإلطبلؽ في كصؼ "الخارج عف شريعة اإلسبلـ" فبل يظهر
منه إف كاف يقصد الخركج العممي أـ االعتقادم ،مما يتيح مجاالن أكبر لتحميؿ قكله التفسيرات

أف فتكاا نص بشرم يمثٌؿ اجتهادان ظنيان قد يككف صكابان كقد يككف
المرغكبة ،كال يغيب عف الذ ف ٌ
النصكص الدينية.
خطئان ،كال ينبغي أف يعامؿ بمستكل مف قداسة ٌ

بد مف إلزاـ ذا
ممخص ما استنبطه تنظيـ الدكلة مف كبلـ ابف تيمية حكؿ الطائفة الممتنعة ٌأنه ال ٌ
الطائفة المرتدة عبر قتالهـ إف كاف لهـ قكة كمنعة ،حتى كاف لـ يباشركا القتاؿ فعميان ،كلك كاف امتناعهـ
الردة ككجكب القتاؿ أيضان أعكانهـ
عف التزاـ شريعة كاحدة مف شرائع اإلسبلـ فقط ،كيدخؿ في حكـ ٌ
ألف األصؿ أف
ألنهـ أصبحكا مثمهـ بسبب مكاالتهـ لهـ ،كال
يضر كجكد المكرا عمى العمؿ معهـٌ ،
ٌ

أف التمييز بينهـ صعب ال يطاؽ ،كال تكميؼ بما ال طاقة عميه.
يعاممكا بالظٌا ر فيقاتمكا جميعان كما ٌ

3

أف مف أصكؿ أ ؿ السنة كالجماعة عدـ
لكف يبقى ناؾ تناقض في مكقؼ ابف تيمية الذم يعتبر ٌ
الخركج عمى األئمة كعدـ القتاؿ في الفتنة ،ككجكب الصبر عمى ظممهـ ما أقامكا الصبلة 4،فمـ يدع
إلى الخركج عمى األمة بانحرافهـ في شريعة مف الشرائع كما في فتكل الطائفة الممتنعة ،فإذا كاف عدـ

بد مف فهـ الفتكل
ثـ جا ت فتكل تخالفه ،فبل ٌ
الخركج العنيؼ ك مف أصكؿ أ ؿ السنة كالجماعة ٌ
رد اعتدا التتار
ضمف سياقها كظركفها الداعمة لمكقؼ دكلة المماليؾ التي تمثؿ دكلة اإلسبلـ في ٌ
كتكسعهـ ،كقد كرد في الحديث الشريؼ ما يؤيد دعكاا الصبر عمى ظمـ الحكاـ كعدـ جكاز الخركج

كيحبكنكـ ،كيصمٌكف عميكـ ،كتصمكف عميهـ ،كشرار أئمتكـ
تحبكنهـ ٌ
العنيؼ عميهـ" :خيار أئمتكـ الذيف ٌ
الذيف تبغضكنهـ كيبغضكنكـ كتمعنكنهـ كيمعنكنكـ .قيؿ :يا رسكؿ ا﵀ أفبل ننابذ ـ بالسيؼ؟ فقاؿ :ال،

1

انظر :السبيعي ،عبد ا﵀ :التتار كآؿ سعكد ،منبر التكحيد كالجهاد ،نسخة اليكتركنية ،ص .4

3

الرعية بالسياسة الشرعية ،ص .30-28
انظر :مكتب البحكث كالدراسات ،تكعية ٌ

2

انظر :نسيرة ،اني ،متا ة الحاكمية ،أخطا الجهادييف في فهـ ابف تيمية ،ص .215

4

انظر :ابف تيمية ،أحمد ،مجمكع الفتاكل ،ج  ،28ص .128
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ما أقامكا فيكـ الصبلة ،كاذا رأيتـ مف كالتكـ شيئا تكر كنه فاكر كا عممه ،كال تنزعكا يدان مف طاعة"،1

أف منظرم السمفية الجهادية يفضمٌكف االنتقا
كلهذا لـ يدع إلى القياـ عمى دكلة المماليؾ ،لكف يبدك ٌ
النصكص كاالقتباس مف كبلـ العمما بما يناسب غاياتهـ كأ دافهـ.
مف ٌ

تؤدم األسس االعتقادية لمسمفية الجهادية غايتها في فرز المؤمف عف الكافر مف أجؿ تشريع قتاله،
ٌ

بأف
فينتقؿ السمفي الجهادم عمى خط بياني كاضح يبدأ بالتكفير كينتهي بالتفجير ،كلهذا يمكف القكؿ ٌ
التكفير يعد مف سمات العنؼ المفظي األساسي المرتبط بهذا الجماعات في رؤيتها لآلخر .سبؽ أف
خاصة ال يكفركف المسمـ بارتكابه لمذنب كلك كاف كبيرة مف الكبائر
السنة
عامة كأ ؿ ٌ
ٌبينا ٌ
ٌ
أف المسمميف ٌ
2
ألف "كؿ شي يشؾ فيه ،فسبيمه
خبلفان لمخكارج ،كاألصؿ عند ـ أف ال يحكـ بالكفر لمجرد الشبهات ٌ
التكقؼ عنه دكف القطع عميه" 3،فالفعؿ ال يككف مكفٌ انر بذاته إال إف د ٌؿ داللة صريحة عمى انتفا
أف ذا القكؿ باطؿ كيهدؼ إلى الدفاع
التصديؽ أك اإلذعاف مف القمب ،بينما يرل السمفية الجهادية ٌ
أف العمؿ كفر بنفسه4،كفيما يمي عرض كمناقشة
عف الطكاغيت مف الحكاـ المرتديف كأعدا الديف ،ك ٌ
ألبرز األفكار التكفيرية لديهـ.

الحكم بغير ما أنزل اهلل:
يجعمت عقيدة الحاكمية في صمب الخطاب السمفي الجهادم ،كانبنى عميها الكثير مف األحكاـ النظرية
5
كتـ دمج السياسة كالتكفير في
كالعممية ،فالحاكمية "جز أساسي كركف ركيف مف تكحيد األلك ية"ٌ ،
الخطاب السمفي الجهادم فأصبحت الطاعة السياسية كقبكؿ االلتزاـ بقكانيف الببلد ضربان مف "عبادة

غير ا﵀" ،ك ذا القكانيف ما ي إال طكاغيت كأكثاف معبكدة في ك ٌؿ أرجا العالـ اإلسبلمي ،6كعميه
فإنهـ حكمكا عمى جميع الحكاـ الذيف يحكمكف بغير ما أنزؿ ا﵀ بأنهـ مرتدكف باإلطبلؽ ،ألنهـ
ٌ

7
أف الحكـ بغير ما أنزؿ ا﵀ فعؿ
يشرعكف مف دكف ا﵀ كيحكمكف بغير ما أنزؿ ،كلـ يضعكا بالحسباف ٌ
ٌ

1

صحيح مسمـ ،ج  ،6ص  ،24رقـ.4910 :

2

انظر :األشعرم ،عمي :مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف ،تحقيؽ ممكت ريتر ،ط ،3دار إحيا التراث العربي،

3

ابف عبد البر ،يكسؼ بف عبد ا﵀ ،التمهيد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ،ج  ،23ص .326

بيركت ،ص .25

4

انظر :المقدسي ،أبك محمد (1420ق) :إمتاع النظر في كشؼ شبهات مرجئة العصر ،ط ،2غرفة الفجر اإلسبلمية،

5

عبد الحكيـ ،عمر ،دعكة المقاكمة اإلسبلمية ،ج  ،1ص .13

6

7

ص .0

انظر:

Wagemakers, Joas (2009): A Purist Jihadi-Salafi: The Ideology of Abu

Muhammad al-Maqdisi, British Journal of Middle Easter Studies, 36:2, 281-297, p 287.
انظر :المصدر نفسه.
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مف األفعاؿ ال يمكف أف يعتبر كف انر ما لـ يكف قد ارتبط به اعتقاد يناقض التصديؽ أك اإلذعاف،
و
و
استخؼ
بكافر في فعمه ذا ،إال إف استح ٌؿ ذا الفعؿ أك
عاص كليس
فشارب الخمر في الشريعة
ٌ
بحرمته ،كمف حكـ بغير ما أنزؿ ا﵀ قد يككف فعمه لهكل في نفسه أك رغبة في الحصكؿ عمى بعض

المكاسب الدنيكية فبل يعتبر فعمه كف انر بؿ معصية كفسقان.

أف
أما مف جهة المحككميف فمذ بهـ ٌ
ذا كجهة نظر ـ حكؿ جهة الحكاـ كحكمهـ بغير ما أنزؿ ا﵀ٌ ،
التحاكـ إلى غير كتاب ا﵀ كسنة رسكله صمى ا﵀ عميه كسمـ كفر ،كمف فعمه فهك كافر يجب قتاله

حتى يرجع إلى حكـ ا﵀ ،فبل ييح ٌكـ سكاا في قميؿ كال كثير 1،كذا بالتعميـ كاإلطبلؽ دكف تقييد برضى
أك تفضيؿ لمحكـ الذم يناقض حكـ ا﵀ ،فالمسمـ الذم يريد أف يتحاكـ إلى الشريعة قد ال يجد جهة

النظاـ كاألمف كتطبيؽ
تحكـ بها ،فيمجأ إلى محكمة كضعية تمثٌؿ قانكف الدكلة التي بيد ا فرض ٌ
كليسترد حقٌه ممف سمبه منه ،كليس في ذا إعراض عف
القكانيف ،كذلؾ ليدفع عف نفسه الظمـ كاألذل
ٌ
حكـ ا﵀ كال نقض لئلذعاف ألحكاـ ا﵀ .تمتمى المراجع العقدية لمسمفية الجهادية بالتفصيبلت المتعمقة

بجزئيات التكفير في قضية الحكـ بغير ما أنزؿ ا﵀ ،يدخمكف في ذا الحكـ مف اتبع غير شريعة ا﵀

كلك في قضية كاحدة ،فالحكاـ كالمتحاكمكف إلى غير شريعة ا﵀ كالقضاة كالمحامكف كمف لـ يكفر ك ٌؿ
ذا الطكائؼ كافر حبلؿ الدـ كالماؿ 2،كعمى ذا لـ يبؽ في المجتمعات اإلسبلمية معصكـ الدـ

أما مف تبقى مف الكثرة
كالماؿ مف المسمميف إال البعض مف المنتسبيف إلى تمؾ "الفئة المنصكرة"ٌ ،
الغالبة فيجب قتالهـ حتى تعمك راية اإلسبلـ قه انر.
باإلضافة إلى عقيدة الحاكمية ،يستند منظركا السمفية الجهادية إلى عدة نصكص يحممكنها عمى غير

عامان في كؿ صكر الفعؿ دكف شرط أك قيد،
محممها ،كذلؾ بفهـ ٌ
ثـ جعمه حكمان ٌ
النص فهمان ظا ريان ٌ
النصكص التي يستندكف إليها في جعؿ الحكـ بغير ما أنزؿ ا﵀ كف انر باإلطبلؽ 3قكله تعالى:
كمف أ ـ ٌ
﴿كمف لـ يحكـ بما أنزؿ ا﵀ فأكلئؾ ـ الكافركف﴾  ،44:5كقد اختمؼ العمما السابقكف مف السمؼ في

أف ذا الكفر ليس كف انر أكبر يخرج مف الممٌة
فهـ اآلية الكريمة عمى ٌ
تأكلها عمى ٌ
عدة أقكاؿ ،كمنهـ مف ٌ
بأف ذا الفعؿ كفر بقيد الجحكد لحكـ ا﵀4،فهذا
تأكلها ٌ
بؿ ك معصية مف المعاصي ،كمنهـ مف ٌ

1
الهمة ،الدكلة
انظر :ابف عتيؽ ،حمد(1437ق) :سبيؿ النجاة كالفكاؾ مف مكاالة المرتديف كاألتراؾ ،ط ،1مكتبة ٌ
اإلسبلمية ،ص .59
2

انظر :كنيس ،عمي (2017ـ) :التكفير عند قادة القاعدة كمنظريهـ ،ط ،1مركز ثبات لمبحكث كالدراسات ،المممكة

3

انظر :عبد الحكيـ ،عمر ،دعكة المقاكمة اإلسبلمية العالمية ،ج  ،2ص .913

4

العربية السعكدية ،ص .77-75

انظر :الطبرم ،جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،ج  ،10ص 355ك ,357
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التأكيبلت تخرج اآلية عف قطعية المعنى الذم َّ
أف الحكـ بغير ما أنزؿ ا﵀ كلك في جزئية
تبنكا مف ٌ
كاحدة كفر مخرج مف الممٌة.
ألف الحاكـ الفاسؽ ال يجكز
برمته ٌ
لك لـ يتبف السمفيكف الجهاديكف فكرة تكفير الحكاـ النهار مشركعهـ ٌ
مبرر لقيامهـ بتنظيـ صفكفهـ كممارستهـ لمعنؼ ك "تحكيـ شرع ا﵀"
الخركج عميه ،إذ ٌ
إف أعظـ ٌ
الردة ،لذلؾ ما يتبع عقيدة الحاكمية كتكفير مف حكـ بغير ما
المغيب بسبب ؤال الحكاـ الكفر كأنظمة ٌ
ٌ
أنزؿ ا﵀ ك تأصيمهـ لفكرة ٌأنه "إذا ط أر الكفر عمى اإلماـ خرج عف حكـ الكالية كسقطت طاعته ،كجب
عمى المسمميف القياـ عميه كخمعه ،كنصب إماـ عادؿ إف أمكنهـ ذلؾ"1،كمصداقان لذلؾ نجد الظكا رم

يعبر عف ذا المشركع بقكله" :مف أعظـ صكر الجهاد العيني في ذا الزماف جهاد الحكاـ المرتديف
ٌ
2
الحاكميف بغير شريعة اإلسبلـ المكاليف لميهكد كالنصارل" ،فكاف المكقؼ األكؿ ك التكفير الذم
بأنها "دار حرب" فتأخذ أحكامها ،باإلضافة إلى كجكب "الخركج عمى
ٌ
تمخض عنه الحكـ عمى الببلد ٌ
3
تد كما أسمفنا حكمه أشد مف الكافر األصمي ،فبل
تد عف اإلسبلـ أك كاف كاف انر" ،كالمر ٌ
الحاكـ إف ار ٌ
يمكف أف يهادف بؿ يقاتؿ فقط.

كمردا
ما يميز السمفية الجهادية عف غير ا ك الفرؽ الجك رم الذم يتبنكنه فيما يتعمؽ بكيفية التغييرٌ ،

أف "الجهاد" ال بمفهكمه
إلى اختبلفهـ في قضايا التكفير المختمفة فيما بينهـ ،فالجهاديكف منهـ يركف ٌ
محددة كمقيدة
اإلسبلمي الكاسع بؿ بمفهمكمه المجيز لممارسة بعض أنكاع العنؼ المادم في صكر ٌ

تحمؿ أعبا القياـ بها "الطائفة المنصكرة" .في ذا المشركع
ٌ
ضد اآلخر ،ك الكسيمة المقدسة التي ٌ
السياسي ،يجب الخركج عمى الحاكـ المرتد باستخداـ العنؼ المسمح ال الكسائؿ السممية ،كال يشترط

و
ماض إلى قياـ الساعة ،بكجكد اإلماـ
كجكد اإلماـ لمقياـ بمهمات الطائفة المنصكرة ،ؼ"الجهاد

بالمهمة المقدسة في
كعدمه" 4،فما عمى مف يشحف بهذا االعتقادات إال أف يباشر مف فكرا القياـ
ٌ
مهاجمة "الطكاغيت" في األرض.
الحؽ بالتشريع المطمؽ الذم يقتضي :إلزامية الحكـ باألمر كالنهي ،كالتسميـ القمبي بحسف
الشؾ بأ ٌف
ٌ
أف
الفعؿ أك قبحه ،ال يككف إال لئلله الكاحد
ٌ
أف حاكمان زعـ جهبلن ٌ
الحؽ المالؾ لعبادا ،لكف لك افترضنا ٌ
1

القرشي ،أبك مارية ،نكر اليقيف شرح عقيدة تنظيـ القاعدة في ببلد الرافديف ،ص .33

3

عبد الحكيـ ،عمر ،دعكة المقاكمة اإلسبلمية العالمية ،ج  ،1ص .163

2

الظكا رم ،الكال كالب ار  ،عقيدة منقكلة ككاقع مفقكد ،ص .19

4

القرشي ،أبك مارية ،نكر اليقيف شرح عقيدة تنظيـ القاعدة في ببلد الرافديف ص  ،29كانظر :العراقي ،معالـ الطائفة

المنصكرة في ببلد الرافديف ،ص .5
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الحؽ ٌأنه
أف ذلؾ حقٌان مطمقان كمستقبلن له ،فبل يعتقد بزعمه ذلؾ
له
ٌ
ٌ
الحؽ بتشريع القكانيف دكف أف يعتقد ٌ
أف ما رآا حسنان مف قيـ
أف أكامرا كنكا يه تقتضي الخضكع كاإللزاـ المطمؽ ،ك ٌ
مضا اة لحؽ الخالؽ أم ٌ

أف
كأخبلؽ كأفعاؿ فهك حسف كما رآا قبيحان فهك قبيح ،كلـ يتكمـ بكبلـ صريح يدؿ عمى ذلؾ ،بؿ زعـ ٌ
حؽ اإلله
إف ذا الحاكـ لـ ينقض فيما يظهر لنا ٌ
ذا أمر ال ٌ
بد منه في ذا الظركؼ الحرجة مثبلنٌ ،
يتضح ذلؾ أكثر عندما نتأمؿ حاؿ
محرـ في الشريعةٌ .
المطمؽ بالحاكمية ،فالذم حصؿ ٌأنه قاـ بفعؿ ٌ

شرعكف قكانيف مختمفة إلدارة حياتهـ ،كقكانيف
المسمميف الذيف ييح ٌكمكف شرع ا﵀ ،كفي ذات الكقت يي ٌ
الحؽ اإللهي بمطمقية
السير مثبلن كالتي يتحاكمكف إليها ايضان ،فقيامهـ بتشريع ذا القكانيف ال يناقض
ٌ

مجرد فعؿ التشريع بالمطمؽ كف انر ،لكاف ذا كفر أيضان .فإف قالكا :إ ٌف الكفر محصكر
التشريع ،فمك كاف ٌ
بأف التشريع مف حيث ذاته ليس كف انر ،كاٌنما يحكـ
في تشريع ما يناقض شرع ا﵀ فقط ،قمنا :ذا تسميـ ٌ

إف ارتكاب المعاصي فعؿ ليس بالضركرة
عمى ذا الفعؿ بنا عمى داللته عمى حاؿ المرتكب له ،ف ٌ
ناجـ عف رفض اعتقادم لحكـ ا﵀.
ه
صرح
إف شارب الخمر ال ش ٌ
ؾ ك ٌأنه ٌ
ٌ
فضؿ قضا شهكته عمى االلتزاـ بالنهي الشرعي عف شربها ،كربما ٌ
بتحسينها كرٌغب اآلخريف بشربها ،كمع ذلؾ لـ يقؿ أحد بكفرا إال إف اعتقد ٌأنها حبلؿ ،أك استه أز
بالحكـ الشرعي ،كمف نا يتضح الفرؽ بيف االستحبلؿ القمبي ك"االستحبلؿ العممي" ،فالمسألة تشبه

قضية "الحكـ بما أنزؿ ا﵀" مف ناحية قيكد التكفير فيها .يمكف زيادة المسألة كضكحان لتمييز ضابط

المستحؽ باإلطبلؽ أف يحكـ بما
أف ا﵀ ك
ٌ
بأف المؤمف يعتقد ٌ
الحكـ باإليماف أك الكفر فيها ،بالقكؿ ٌ
يشا  ،كعمى المؤمف اإلذعاف لحكمه ،فبل يجحدا كال يعتقد صكابية حكـ بخبلؼ حكـ ا﵀ ،كال أحقية
أما العمؿ سكا كاف حكمان أك تشريعان أك تحاكمان ،فيدخؿ في باب الطاعة
غيرا المطمقة في الحكـٌ .
أف ذا العمؿ ناقض لممعنى المغكم لمشهادتيف ،أك
كالمعصية ال الكفر ،إال إف د ٌؿ دليؿ قاطع عمى ٌ

الزـ صريح مف لكازـ نفي التصديؽ كاإلذعاف ،أك ظني التزـ به الفاعؿ .إذان التكفير بتشريع القكانيف

بد فيها مف إقامة الحجة كاحتفافها
التي تخالؼ شرع ا﵀ تحمؿ عمى التكفير بالمكازـ كالمآالت ،فبل ٌ
الظف
كردا ،كال يكفي فيها
أف الكاضع لهذا القكانيف أراد مناقضة حكـ ا﵀ ٌ
ٌ
بالقرائف المعتبرة شرعان عمى ٌ
كاإللزاـ بما لـ يمتزمه مف أظهر اإلسبلـ.

أف منظرم السمفية الجهادية يكفركف الدكؿ كاألنظمة التي شاركت أك قبمت ما
مف الجدير بالذكر أيضان ٌ
يسمى الشرعية الدكلية ،فاالنضماـ إلى األمـ المتحدة كاالنضكا تحت لكائها كالقبكؿ بمكاثيقها يعدكنه
ٌ

كف انر مخرجان مف الممٌة ،قاؿ الظكا رم" :كاألمـ المتحدة –باختصار -في ميزاف اإلسبلـ ي يئة كفرية

1
فض النزاعات أك المشاركة
عالمية ال يجكز الدخكؿ فيها كال التحاكـ إليها " ،فجعؿ التحاكـ إليها في ٌ
في األعماؿ اإلنسانية كحفظ األمف العالمي كمٌه مف باب الكفر العممي ،كاألصؿ ٌأنه ال مانع مف

1

الظكا رم ،الكال كالب ار  ،عقيدة منقكلة ككاقع مفقكد ،ص .24
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التعاكف مع الدكؿ غير اإلسبلمية طالما ال يكجد في تمؾ االتفاقات كالمعا دات ما يناقض اإليماف،

المعا د ،لكف الفرؽ نا
كشأنها شأف التعامؿ كالتعاكف في مجاؿ التجارة مثبلن بيف المسمـ كالذمي أك ي
أعـ كتحتاج إلى أف يقكـ الساسة كالخب ار المحنككف بتقييـ المصالح كالمفاسد
أنها تككف عمى مستكل ٌ

المتعمقة بها.

اختار السمفيكف الجهاديكف تأكيؿ قكله تعالى﴿ :كمف لـ يحكـ بما أنزؿ ا﵀ فأكلئؾ ـ الكافركف﴾

المركية عف
 44:5بما يتساكؽ مع مشركعهـ المبني أساسان عمى تكفير الحاكـ ،كلـ يقبمكا تمؾ الركايات
ٌ
بأنها كفر ال يخرج مف الممٌة أك باشتراط جحد أك استحبلؿ حكـ ا﵀ ،ذا
كبار السمؼ في تأكيؿ اآلية ٌ
الناس ،فالمشركع السمفي
المشركع الذم يراد فيه تحكيـ الشريعة قس انر دكف مراعاة الجانب اإليماني عند ٌ
الناس لقكانيف الشريعة في الظا ر كال يراعي جانب الرضا كالمحبة كالتسميـ
الجهادم يدعك إلى خضكع ٌ

في الباطف ،في صكرة أقرب ما تككف إلى صكرة اإلكراا السياسي ال االختيار اإليماني لتحكيـ شريعة

أف ميمهـ إلى التعامؿ مع اختياراتهـ العقدية كالفقهية كقطعيات يتجا ؿ تنكع المدارس الفقهية
ا﵀ ،كما ٌ
كاآل ار االجتهادية التي تخالفهـ ،كتمؾ التي ال تقبؿ الحكـ بردة الحكاـ كتابعيهـ بالعمؿ التي يحتجكف
بردة مف تحاكـ إلى القكانيف الكضعية
بها ،كتكجب الصبر عمى ظممهـ كجكر ـ ،كترفض كذلؾ الحكـ ٌ
ضمف الشركط كالقيكد التي كضعك ا ،ككتمؾ اآل ار التي ال تقبؿ استخداـ العنؼ في التغيير السياسي،

فيتـ اتهاـ مف يتبنٌى ذا اآل ار بأبشع األلفاظ ،كتحكلت ذا القضايا مف دائرة االجتهاد الظنٌي
ٌ
كالسياسي المتغير بحسب الكاقع إلى دائرة تكحيد الحاكمية ،مما يعني نزع المركنة كالقابمية لكجكد

االختبلؼ كاحترامه مف اآلخر كلك كاف إسبلميان.
التكفير بالوالء والبراء:

تكسع السمفية الجهادية في استخدامها لتكفير اآلخريف ي عقيدة الكال كالب ار ،
مف أعظـ المسائؿ التي ٌ
ألنهـ كالىكا الكفار 1،كنرل
فحكاـ المسمميف مع رجاؿ األمف كالعامميف في حككماتهـ مرتدكف منافقكف ٌ

ضد
أف "ك ٌؿ مف كالى الحككمات الكافرة كاألحزاب كالجماعات الكافرة ٌ
في كثائقهـ المؤسسة لمعنؼ ٌ
2
يعـ الحكـ جميع أنكاع المكاالة كدكاعيها ،كبتصريح
الجماعات اإلسبلمية فهك كافر" ،كذا باإلطبلؽ ٌ
ظنية ينبغي فيها
أف مكقؼ التكفير ذا مبني عمى عقائد قطعية ال عمى اجتهادات ٌ
قطعي يفهـ منه ٌ
ألنه انتخب
مراعاة كؿ حالة عمى حدة ،فمف انتخب مرشحان ال ينتمي لمجماعات اإلسبلمية فهك كافر ٌ

3
أف المكاطف المسمـ الذم اختار ذا المرشح أك ذاؾ ربما لـ يخطر
مرشحان يعارض أحكاـ اإلسبلـ ،مع ٌ
ظنه بقدرة المرشح عمى تحقيؽ بعض المطالب المشركعة أك رفع بعض المظالـ عف فئة
بباله سكل ٌ
1
2
3

انظر :عبد الحكيـ ،عمر ،دعكة المقاكمة اإلسبلمية العالمية ،ج  ،1ص .162

الرافضكف ،ص .43
سرٌية ،صالح ،رسالة اإليماف ،ضمف كتاب :سيد أحمد ،رفعتٌ ،
انظر :المصدر نفسه.
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يعد معصية ،باإلضافة إلى عدـ اعتبار
يعد كف انر كالذم ٌ
أف حدكد الكال تتبلشى بيف الذم ٌ
معينة ،فنرل ٌ
القيكد المرعية في حالة تكفير المعيف.
بد
ال يتحقؽ حسب عقيدة الكال كالب ار تكحيد ا﵀ كال يكمؿ دكف أف يعادم المؤمف أ ؿ الكفر ،بؿ ال ٌ
أف يقاطعهـ كيبغضهـ كيظهر لهـ تمؾ العداكة 1،فتكلي الكفار ب"إكرامهـ ،كالثنا عميهـ ،كالنصرة
كالمعاكنة لهـ عمى المسمميف ،كالمعاشرة ،كعدـ الب ار ة منهـ ظا انر؛ فهذا ردة مف فاعمه"2.تتسمح ذا
الجماعات بهذا األفكار لتدافع عف مكقفها باستهداؼ مف يخالفكنها ،فعمى سبيؿ المثاؿ اعتبر تنظيـ

أف كؿ مف يعيف األمريكاف في حربهـ ضد ـ فهك كافر مرتد عف ديف اإلسبلـ مباح الماؿ كالدـ،
الدكلة ٌ
3
بالنفس أك الماؿ أكالدعاية.
النظر عف طبيعة تمؾ اإلعانة أكانت ٌ
بغض ٌ
يتجنب "ديف المشركيف"
كضع أحد مشاي الدعكة الك ابية القكاعد التي يجب عمى المسمـ أف يتبعها كي ٌ
الردة عبر مكاالتهـ ،في كتابه سبيؿ النجاة كالفكاؾ مف مكالة المرتديف كاألتراؾ الذم كفٌر
كال يقع في ٌ
فيه السمطنة العثمانية كجعؿ مف كاال ا كاف انر مرتدان ،ما ممخصه :األمر بترؾ اتباع أ كا جميع الكفار
يفرؽ بيف السمككيات التي يمكف االستفادة
كما يحبكنه مف سمككيات خكفان مف اتباعهـ في دينهـ ،كلـ ٌ
منها كبيف تمؾ التي تتعارض مع قيـ كأخبلقيات اإلسبلـ أك أحكامه ،كطالب المسمـ أيضان بمعصيتهـ

فيما أمركا به ،فمف أطاعهـ في تحميؿ الحراـ كتحريـ الحبلؿ فقد اتخذ ـ أربابان مف دكف ا﵀ ،ككذلؾ

عدـ الرككف إليهـ بأف يرضى شيئان مف أعمالهـ أك يميؿ إليهـ ،كلك كانت تمؾ األعماؿ مف المباحات

المفيدة في شؤكف الدنيا مثبلن ،كأمر المسمميف بترؾ التشبه بهـ في األفعاؿ الظا رة ألنها تكرث المحبة
في الباطف ،كاألفعاؿ الظا رة تفضي إلى الكفر أك إلى المعصية بالغالب4،فقاـ تنظيـ الدكلة بإعادة

طباعة الكتاب كاعتمادا كأحد مراجع "التكحيد الخالص".

5

يؤدم إلى اإللتباس أك
مما ٌ
يمكف رؤية اإلطبلقات كالتعميمات في الخطاب السمفي الجهادم دكف تقييدٌ ،
التكسع في تنزيؿ ذا األحكاـ عمى الكاقع ،بحيث يدخؿ في إطبلقاتها كتعميماتها العديد مف األفعاؿ

ألنها ال تنفي التصديؽ كاإلذعاف ،فالتشبه في الظا ر بأ ؿ
التي ال ينبغي أف يحكـ عميها بالكفر ،ذلؾ ٌ
الكفر عمى سبيؿ المثاؿ قد يككف في أمر حسف ابتدعكا ،كاستخداـ ما صنعكا مف األحذية كالمبلبس
1

انظر :ابف عتيؽ ،حمد ،سبيؿ النجاة كالفكاؾ مف مكالة المرتديف كاألتراؾ ،ص .26

3

الهمة ،األدلة الجمية في كفر مف ناصر الحممة الصميبية عمى الخبلفة اإلسبلمية ،ص .66
انظر :مكتبة ٌ
انظر :ابف عتيؽ ،حمد ،سبيؿ النجاة كالفكاؾ مف مكالة المرتديف كاألتراؾ ،ص .48-29

2

4
5

عمما نجد ،الدرر السنية في األجكبة النٌجدية ،ج  ،15ص .479

انظر :المصدر نفسه ،ص .3
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التشبه سكل الثنا عمى جكدة ما صنعكا ال كقكع
المناسبة ألجكا البرد القارص ،فبل يمزـ مف ذا
ٌ
المحبة القمبية لما ـ عميه مف اعتقادات تناقض اعتقاد المسمميف ،كربما يككف التشبه بهـ في أمر
النفس دكف استحبلله ،فيككف حكـ ذا التشبه ك الحرمة ال الكفر.
محرـ شرعان تميؿ إليه ٌ
ثـ تبدأ بالنزكؿ نحك
غالبان ما تتحكؿ قضية التكفير إلى سمسمة تبدأ برأس الهرـ ك ك قيادة الدكلةٌ ،
الجمهكر ،فقد كفٌر تنظيـ القاعدة أعكاف الحكاـ كاإلعبلمييف كالكتاب كالمفكريف كالمفتيف ككؿ مف يتمقى

حد تعبير ـ1،فمتى غابت عقيدة الكال كالب ار جمعت أبنا الكطف
راتبه في مقابؿ نصرة الباطؿ عمى ٌ
تمؾ االنتما ات الجا مية الكثنية التي تجعؿ الجميع يعيشكف في محبة كسبلـ بدالن مف التمايز

الحؽ نحك أ ؿ الباطؿ ،كالقكؿ بالديمقراطية ،كالمشاركة في المجالس
كالمفاصمة الكاجبة مف أ ؿ
ٌ
2
النيابية ،كاالنتما إلى الكطف أك الحزب أك القكـ ،ك كذا يغدك الخطاب اإلقصائي االستئصالي مككنان

ردكا عميه
أساسيان مف مككنات الخطاب السمفي الجهادم ،فمف خالفهـ في اجتهاداتهـ كخطٌأ ـ ٌ
يحؽ له أف يتكمـ عف "العقيدة كالتكحيد"،
بعمكميات ما ذ بكا إليه كرمكا بالكفر ،فالمخالؼ عند ـ ال ٌ
3
ألنه ال يعرؼ معنى العقيدة كال معنى الكال كالب ار .
ٌ
مف صكر التكفير بالكال التي فتحت بابان كبي انر الستحبلؿ دما المخالفيف ،ما ذ ب إليه قادة كمنظركا

بأف التجسس صكرة مف صكر المعاكنة كالمناصرة كالمظا رة لمكافر عمى
التيار السمفي الجهادم ٌ
بأف التجسس ما ك إال ٍّ
تكؿ ظا ر ألعدا ا﵀ كرسكله
المسمميف في حربهـ لئلسبلـ كأ مه ،كأفتكا ٌ

كدينه 4،ؼ"مناصرة المشركيف كمظا رتهـ عمى المسمميف في أم صكرة مف الصكر التي يتحقٌؽ بها
5
الردة عف ديف اإلسبلـ"
محؽ
معنى المناصرة كالمظا رة :كفر أكبر مخرج مف الممة ،يم ه
صاحبه بأ ؿ ٌ
ى
أف التجسس فعؿ قبيح كمداف إال ٌأنه ليس بالضركرة خضكعه لمثنائية السمفية الجهادية "اإليماف،
كمع ٌ
كالكفر".

أف
يستند اؤلئؾ المنظركف في االحتجاج لجعؿ التجسس بابان مف أبكاب الكفر باإلطبلؽ ،عمى اعتقاد ـ ٌ
ثـ نقمها إلى العدك لينتفع بها في حربه لهـ ،ك نكعه
بحث المتجسس عف المعمكمات كنقاط الضعؼ ٌ
مف اإلعانة الظا رة الحقيقية ،كالمظا رة التي تدخؿ في مكالة الكفار ،التي ال يمكف أف يشكؾ أحد

1

انظر :الظكا رم ،الكال كالب ار  ،عقيدة منقكلة ككاقع مفقكد ،ص .25

2

انظر :الطرطكسي ،أبك بصير (1999ـ) :حكـ اإلسبلـ في الديمقراطية كالتعددية الحزبية ،ط ،2نسخة الكتركنية،

3

انظر :العييرم ،يكسؼ (1422ق) :حقيقة الحرب الصميبية الجديدة ،ط ،2نسخة الكتركنية ،ص .21

ص .168
4
5

انظر :المهاجر ،مسائؿ في فقه الجهاد ،ص .383
المصدر نفسه ،ص .389
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بأنها مف المكفرات1،كبنا عمى ذا الحجة حكمكا بأ ٌف مظا رة الكفار عمى المسمميف كاعانتهـ عميهـ
ٌ
بأم نكع مف أنكاع اإلعانة ،كفر أكبر مخرج مف الممة ،كناقض مف نكاقض اإليماف ،فالتجسس عمى

2
أف تنظيـ
المسمميف تحت أم ذريعة ما ك إال كفر ٌ
كردة عف ديف ا﵀ ،كما كمف الجدير بالذكر ٌ
القاعدة أجاز استهداؼ "الجكاسيس" الذيف يعرفكا بالقرآئف كاألمارات كلـ يثبت تجسسهـ عبر كسائؿ
اإلثبات الشرعية كالشا ديف كاإلقرار ،كذلؾ حسب زعمهـ لصعكبة االعتماد عمى ذا الكسائؿ الشرعية

أثنا الحرب كفي "ساحات الجهاد" ،مع دعكتهـ لمتثبت الشديد كي ال يصيبكا بريئان.

3

إ ٌف المعاكنة كالمظا رة لمكفار عمى المسمميف إف كانت محبة في دينهـ كرغبة في القضا عمى اإلسبلـ
أما إف كانت بدافع المصالح الدنيكية فهي مف أنكاع المعاصي ألنها ال
فهي ببل شؾ ناقضة لئليمافٌ ،
تدؿ عمى انتفا التصديؽ كاإلذعاف مف القمب ،جا في البحر المحيط في التفسير" :كمف تكال ـ بأفعاله

المذمة ،كمف تكال ـ في المعتقد فهك منهـ في
دكف معتقدا كال إخبلؿ بإيماف فهك منهـ في المقت ك ٌ
4
بردة الجاسكس،
الكفر" ،كلـ يحصؿ أف أزاؿ العمما ذا الفرؽ المهـ الذم ينبني عميه حكـ ديني ٌ
أف ذا الفعؿ كبيرة مف الكبائر إال إف دؿ دليؿ قطعي عمى ٌأنه بدافع المكالة الدينية ،لذلؾ قاؿ
فاألصؿ ٌ
بعض العمما عف الجاسكس ٌأنه "لك د ٌؿ الكفار عمى عكرة المسمميف مع عممه بأنهـ يستأصمكنهـ
فإف تسببه إلى
بداللته كيسبكف حرمهـ كأطفالهـ ،كيغتنمكف أمكالهـ كيزنكف بنسائهـ كيخربكف ديار ـٌ ،
ذا المفاسد أعظـ مف تكلٌيه يكـ الزحؼ بغير عذر مع ككنه مف الكبائر"5،كيؤيدا أيضان كبلـ النككم:

"الجاسكس كغيرا مف اصحاب الذنكب الكبائر ال يكفركف بذلؾ ك ذا الجنس كبيرة قطعان".

6

أف التجسس معصية ما لـ يكف ناؾ مكالة قمبية في الديف أك ضد الديف ،كلـ يقكلكا
فالعمما اعتبركا ٌ
ٍّ
أصر منظركا السمفية الجهادية،
ٌ
بأنها مكالة قمبية دكف شؾ كباإلطبلؽ في جميع الحاالت كالصكر كما ٌ
7
أف
كعدـ القكؿ ٌ
بردة الجاسكس دكف قيكد ك المذ ب المعركؼ مف جمهكر عمما المسمميف ،كيمكف ٌ
نضيؼ حجة أخرل تدعـ ذا القكؿ بشكؿ غير مباشر ،في ٌأنه قد كرد عف بعض العمما ضركرة

1

2
3

انظر :الميبي ،أبك يحيى (2009ـ) :المعمـ في حكـ الجاسكس المسمـ ،مركز الفجر لئلعبلـ ،ص .13-11
انظر :المصدر نفسه ،ص .42

انظر :الميبي ،المصدر نفسه ،ص .149-148

4
حياف ،محمد (1420ق) :البحر المحيط في التفسير ،تحقيؽ صدقي جميؿ ،دار الفكر ،بيركت ،ج ،4
األندلسي ،أبك ٌ
ص  .292

 5ابف عبد السبلـ ،عبد العزيز (1991ـ) :قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ،مراجعة كتعميؽ طه سعد ،ج ،2مكتبة
6
7

الكميات األز رية ،القا رة ،ج  ،1ص

 .23-22

النككم ،يحيى بف شرؼ ،المنهاج شرح صحيح مسمـ بف حجاج ،ج  ،16ص .55

انظر :العكني ،حاتـ ،الكال كالب ار بيف الغمك كالجفا  ،ص .108
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عدتهـ كعتاد ـ ،إذ ربما
االمتناع عف قتاؿ المسمميف المتكاجديف في صفكؼ العدك حتى كلك كانكا في ٌ
يتبينكا حالهـ ،أك يكفٌكا عنهـ حتى يتأكدكا مف مشاركتهـ في القتاؿ،
خرجكا معهـ مكر يف ،فيجب أف ٌ
حينها ييقاتىمكا دفعان ألذا ـ 1،فمـ يحكـ بردتهـ لخركجهـ مع جيش العدك مكر يف أك طائعيف ،كلـ ييجز
قتالهـ إال إف قاتمكا أك تأكدت رغبتهـ في قتاؿ المسمميف طكاعية.

تحدد المراحؿ كالكسائؿ ،إذ
عامة دكف خطة استراتيجية عممية ٌ
ال يقتصر المشركع السياسي عمى أفكار ٌ
بد مف تهيئة الظركؼ كالمناخ السياسي كاالجتماعي لتحقيؽ األ داؼ كالغايات ،ك ذا ما لـ يغفمه
ال ٌ
منظركا السمفية الجهادية .يعتقد المنظٌر االستراتيجي لمسمفية الجهادية أبك بكر ناجي 2في كتابه إدارة

يمر في ثبلثة مراحؿ :مرحمة النكاية كاإلنهاؾ حيث يجرم
التكحش ٌ
أف طريؽ التمكيف في إقامة الدكلة ٌ
بمكجبها كسر إرادة العدك عبر تكجيه الهجمات المنظمة كالمتتالية أل داؼ أمنية كاقتصادية كسياحية،
ثـ مرحمة إدارة التكحش عندما تحؿ الفكضى كتتشتت قكل العدك ،ثـ مرحمة التمكيف كالتي سيقاـ فيها
ٌ
3
تحكؿ مشركع السمفية الجهادية النظرم إلى
دكلة اإلسبلـ .كيعتمد ناجي في كضع استراتيجيته التي ٌ
كاقع عمى بعض المفا يـ األساسية كعقيدة المكالة التي يعتبر ا كسيمة لتحقيؽ الشككة بيف األخكة

4
أف الصراع حاصؿ
المجا ديف بحيث يككنكا متماسكيف سكية كجسد كاحد ،كما كيركز في خطابه عمى ٌ
الردة5في تكرار لثنائية اإليماف كالكفر كالحؽ كالباطؿ ،كاستحضار ضمني لفكرة
بينهـ كبيف أ ؿ الكفر ك ٌ

كم ىسمٌمات،
الطائفة المنصكرة ،فيستعيف الكاتب باألطركحات الفكرية لمسمفية الجهادية التي يتعامؿ معها ي
كيضع استراتيجيته العممية.

أف مرحمة البداية في مشركعهـ السياسي ي مرحمة النكاية كاإلنهاؾ،
ما يهمنا في كتابه تشديدا عمى ٌ
حد تعبيرا ،فميس ناؾ مكاف في ذا المرحمة لمذيف
كالتي تمثٌؿ مرحمة إثخاف في العدك كتشر ويد به عمى ٌ

6
بد كأف
الشدة ضد األعدا  ،ك ذا المرحمة المميئة بالعنؼ المادم بأشد أنكاعه ،فبل ٌ
يهابكف استخداـ ٌ
يحتاج السمفيكف الجهاديكف فيها إلى مبررات فكرية ككسائؿ تنفيذية مشركعة تتناسب مع حجـ النكاية

كاإلثخاف المطمكباف ،فكاف التكسع في التكفير السابؽ ذكرا يعطي المساحة الكاسعة لمتبرير العقدم
 1انظر :السرخسي ،محمد (1997ـ) :شرح السير الكبير ،تحقيؽ محمد إسماعيؿ ،ط  ،1دار الكتب العممية ،بيركت،
2
3

ج  ،4ص
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اسـ حركي لشخص غير معركؼ الهكية.

انظر :ناجي ،أبك بكر :إدارة التكحش ،مركز الدراسات كالبحكث اإلسبلمية ،نسخة الكتركنية ،ص .85

4

انظر :المصدر نفسه ،ص .34

6

انظر :المصدر نفسه ،ص .31

5

انظر :المصدر نفسه ،ص .38
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كاألخبلقي لما سيتـ استخدامه مف كسائؿ عنيفة "مشركعة" تجاا الكفرة كالمرتديف ،يتجمٌى فيها العنؼ

المادم باسـ "الجهاد" ك ك ما سيتـ بحثه في الفصؿ التالي ،ك ٌؿ ذلؾ يأتي ضمف المنظكمة االعتقادية
الرافد لهذا المشركع.
لمسمفية الجهادية التي تمثؿ الحاضف ك ٌ

المكجه ما ك إال كسيمة لتحقيؽ أ دافهـ1،فبل بد إذان مف تبرير ذا الكسائؿ
أف العنؼ
ٌ
يرل جرجس ٌ
كجعمها كسيمة النخراط المزيد مف طاقات األمة في ذا المشركع ،فيشير ناجي في كتابه مثبلن إلى

لعامة الناس كتكضيح أ دافهـ كلك بعبارات عامة فضفاضة
أ مية تبرير عممياتهـ الفتاكة في اإلعبلـ ٌ
حكؿ قتاؿ أعدا األمة الذيف دمرك ا عقائديان كسمبك ا اقتصاديان ،في غطا ديني مناسب إلثارة

تـ انهاؾ قكل
كاستقطاب عكاطؼ ٌ
الناسٌ ،
أما في مرحمة إدارة التكحش التي تشكبها الفكضى بعد أف ٌ
فإف الناس سيضطركف إلى
األعدا  ،كتدمير البنية األمنية كاإلدارية ،كانهيار المؤسسات الخدماتيةٌ ،

البحث عف األمف عند الجهة التي أصبحت األقكل كاألقدر عمى فرض النظٌاـ ،فيدفعهـ ذا إلى
التعاكف مع "المجا ديف" كاالنخراط في مشركعهـ.

2

1
شيا ،ط ،1مركز دراسات
فكاز (2016ـ) :داعش إلى أيف؟ جهاديك ما بعد القاعدة ،ترجمة محمد ٌ
انظر :جرجسٌ ،
الكحدة العربية ،بيركت ،ص  .49
2

انظر :ناجي ،أبك بكر ،إدارة التكحش ،ص .47
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الفصل الثالث:
الفصل الثالث :العنف المادي "الجهاد":
"المحرؼ" مف صميـ البنية األيديكلكجية لمتيار
تعتبر فكرة "الجهاد" كأحكامه بمفهكمه السمفي الجهادم
ٌ
برمته ،حيث يمارس العنؼ المادم مصبكغان بصبغة رسالية مقدسة ،فهك الكسيمة التي يتـ مف خبللها
ٌ
تجسيد الرؤيا االعتقادية ،عبر سعي "الطائفة المنصكرة" إلى تغيير الكاقع السياسي كاالجتماعي مف

"الحؽ
خبلؿ الصداـ مع القكل الباطمة المناكئة لمشركعهـ الحؽ كاستئصالها ،فهـ يركف الصراع بيف
ٌ
كالباطؿ" أم انر حتميان كقدريان يتصارع فيه المؤمنكف كالكفار إلى يكـ الديف ،فالكفار يقاتمكف المؤمنيف
كيردكنهـ عف دينهـ ،كالمؤمنكف يدعكف الكفار إلى الهدل فمف أبى منهـ قاتمكا حتى تعمك كممة ا﵀ كال

يعبد في االرض إال ا﵀ كيفنى الكفر كالشرؾ كال يبقى إال ديف ا﵀ اإلسبلـ.

1

أف الركاية
أف ذلؾ يمكف تجاكزا طالما ٌ
كمع تشدد التيار السمفي عمكمان في ركاية األحاديث الضعيفة إال ٌ
الضعيفة تستخدـ في دعـ مكقفهـ ،فيكثر في استدالالتهـ الخطابية عمى سبيؿ المثاؿ ترديد الحديث

الضعيؼ" :بعثت بيف يدم الساعة بالسيؼ حتى يعبد ا﵀ كحدا ال شريؾ له" 2،كالذم ال ينبغي في
النص القرآني كاألحاديث الصحيحة التي تمنع االعتدا عمى
األصؿ ترجيحه مف ناحية الحكـ عمى ٌ
فيجعؿ أساسان لمعبلقة مع غير المسمميف.
المسالميف ي

عمّة القتال عند السمفية الجهادية:

النصكص عف سياقها يتـ تسكيغ البد
لمنصكص الدينية كاخراج ٌ
المشكا ٌ
مف خبلؿ الفهـ المجزك ك ٌ
عامان
باستخداـ العنؼ ضد اآلخر فيصبح قكله تعالى﴿ :فاقتمكا المشركيف حيث كجدتمك ـ﴾  9:5حكمان ٌ

النظر
يحدد العبلقة بيف المسمميف كغير ـ ،كذلؾ بعد نزعها مف سياقها كعدـ فهمها فهمان ييراعى فيه ٌ
النصكص األخرل مف الكتاب كالسنة التي تضع
إلى سياؽ اآليات كسبب نزكلها ،كال يراعى أيضان ٌ
األسس لمعبلقة مع غير المسمميف ،فسبب نزكؿ اآلية السابقة يتعمؽ بحادثة خاصة في جماعة مف

1

انظر :الفمسطيني ،أبك الحسف ( 1423ػ) :لماذا الجهاد؟ الضركرة الممحة ،تحقيؽ مكتبة الهمة بدكلة العراؽ

2

ابف حنبؿ ،أحمد (ب.ت) :مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،ج ،6مؤسسة قرطبة ،القا رة ،ج  ،1ص  ،50رقـ،5884 :

اإلسبلمية ،مركز فجر لئلعبلـ ،ص .84

قاؿ المحقؽ :إسنادا ضعيؼ عمى نكارة في بعض ألفاظه.
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المشركيف الذيف نبذكا العهد كأعانكا عمى المسمميف فأعطا ـ ا﵀ مهمة مدتها أربعة أشهر قبؿ بد

الحرب معهـ ،ك ـ المقصكدكف مف قكله "المشركيف" ال عمكـ أ ؿ الشرؾ ،كأما مف بقي مف المشركيف
عمى المعا دة كلـ ينقضها فمـ يشممه إعبلف الحرب.

1

أف عمٌة الجهاد بمفهكمه القتالي ال الدعكم ك دفع العدكاف "الح اربة" الكاقع أك
يرل جمهكر الفقها ٌ
2
أف ناؾ
أف العمة ي الكفر مخالفان جمهكر العمما الذيف يركف ٌ
المتكقع ،كرأل الشافعي (ت204ق) ٌ
أف ما يكجب القتاؿ عمى المسمميف لغير ـ ك العدكاف الصادر أك
تنص بشكؿ كاضح عمى ٌ
آيات كثيرة ٌ
المتكقع منهـ ،بؿ كيمنع قتاؿ مف لـ ييظهر منهـ عدكاف أك مف ال يقدركف عمى القتاؿ 3،كلك كانت عمٌة

الجهاد ي الكفر لـ يجز لممسمميف أف يعا دكا المشركيف أك أف يقبمكا كجكد المشركيف في ببلد ـ أبدان،

4
أف الحرب سكؼ تستمر حتى
أف عمٌة الجهاد ي "الكفر" ك ٌ
يصر منظٌرك السمفية الجهادية عمى ٌ
بينما ٌ
بأف
أف مف أنكر ذا العمة كزعـ ٌ
القضا عمى جميع المشركيف كالكفٌار أك يسممكا ،كما كيعتقدكف ٌ

كرد العدكاف فهك مك ٌذب باآليات كاألحاديث5،ك ذا منهج مطٌرد في
اإلسبلـ ال يبيح القتاؿ إال لمدفاع ٌ
الرمي بالتكفير كالتعصب المذمكـ ضد المخالؼ ،كيأتي في مسألة أكثر ما يمكف أف يقاؿ فيها :إٌنها
مسألة اجتهادية ،بيف العمما مع ٌأنها رأم جمهكر ـ.

النبي صمى ا﵀ عميه كسمـ" :أمرت أف
كمف النصكص التي يستدلكف بها عمى عمٌة الجهاد أيضان قكؿ ٌ

الناس حتى يشهدكا أف ال اله اال ا﵀ كأ ٌف محمدا رسكؿ ا﵀" 6آخذيف بعمكمه ،متغافميف عف
أقاتؿ ٌ
يعـ كؿ
تأكيبلت العمما المختمفة له ،فمنهـ مف ذ ب إلى ٌأنه مف العاـ الذم أريد به الخاص فبل ٌ

7
يتضح مف ـ
ٌ
أف ا﵀ أمرا بالقتاؿ كليس األمر اجتهاديان مف عندا ،ف ٌ
أف قكله" :أيمرت" يعني ٌ
الناس ،كما ٌ
الناس الذيف أيمر بمقاتمتهـ بما كرد في القرآف الكريـ حيث قاؿ تعالى﴿ :كقاتمكا في سبيؿ ا﵀
اؤلئؾ ٌ

الناس المسالميف بالقتاؿ،
الذيف يقاتمكنكـ كال تعتدكا إ ٌف ا﵀ ال يحب المعتديف﴾  ،190:2فمـ يؤمر ببد ٌ

1

انظر :القرضاكم ،يكسؼ ،فقه الجهاد ،دراسة مقارنة ألحكامه كفمسفته في ضك القرآف كالسنة ،ص .287

3

انظر :المصدر نفسه ،ص .94

5

انظر :المصدر نفسه.293 ،

2انظر :البكطي ،محمد رمضاف (1997ـ) :الجهاد في اإلسبلـ ،دار الفكر ،دمشؽ ،ص
4

6

 .109-108

انظر :عبد العزيز ،عبد القادر ،العمدة في إعداد العدة ،ص .292
البخارم ،محمد بف إسماعيؿ (1422ق) :الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا﵀ ﷺ كسننه كأيامه،

النجاة ،ج  ،8ص  ،84رقـ.15 :
تحقيؽ محمد ز ير ا ٌلناصر ،ط ،1ج ،9دار طكؽ ٌ
 7انظر :العسقبلني ،فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ج  ،1ص .77
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كقد ٌنبه بعض العمما أيضان إلى الفرؽ الكاضح بيف صيغة "أقاتؿ" الكاردة في الحديث ك"أقتؿ" ،فاألكلى
1
أما القتؿ فيفهـ منه قصد سفؾ دمائهـ أك يسممكا.
تعني كقكع القتاؿ مف الجانبيف كفيه دفع العتدائهـٌ ،

العقيدة القتالية عند السمفية الجهادية وأحكام القتال:
عدكا عمى الباطؿ ،كيتمخص اعتقاد ـ
تهدؼ العقيدة القتالية إلى أف يؤمف المقاتؿ ٌأنه عمى
ٌ
الحؽ كأف ٌ
كقدر بينهما صراعان ال ينتهي إلى قياـ الساعة ،فقد سمط
أف ا﵀ خمؽ الخمؽ فريقيف ٌ
في "الجهاد" عمى ٌ
الكفار عمى المؤمنيف باالبتبل كالفتنة كالقتؿ ،كسمط المسمميف عمى الكفار يدعكنهـ إلى الحؽ فمف أبى
قكتؿ حتى تككف كممة ا﵀ ي العميا ،كال يعبد إال ا﵀ في األرض ،ؼ"الجهاد" كسيمة نشر الديف في

االرض.

2

ك ذا الصراع بيف الحؽ كالباطؿ يمر بأربعة مراحؿ حسب تصكر ـ:
الناس ،كذلؾ بأف تح ٌكـ شريعته في األرض
فإف رسالة اإلسبلـ شاممة لجميع ٌ
أكالن :الدعكة إلى اإلسبلـٌ ،
3
كيكفر بما دكنها.
ثانيان :التبرؤ مف الكفار أحيا كأمكاتان ،كذلؾ باظهار العدكاة كالبغضا لهـ كلكفر ـ ،كعدـ اتباعهـ
كاعتزالهـ ،فمف لـ يعادم ا ؿ الشرؾ فميس بمؤمف كال ينفعه البغض في القمب دكف أف يظهر أثرا في

الكاقع ك ك المعاداة بشكؿ كاضح ،كمف نادل بالمبادل الكفرية كاإلشتراكية كالديمقراطية كالقكمية كلـ
التميز كالمفاصمة.
يتب أر منها كمف أ مها فميس بمسمـ ،إذ البد مف ٌ

4

ثالثان :االعتزاؿ كالهجرة ،حيث يجب عمى المؤمنيف بعد التبرؤ مف الكفار أف يعتزلك ـ كيهاجركا مف دار

الكفر إلى دار اإلسبلـ إف كاف ذلؾ باستطاعتهـ.

5

رابعان :الجهاد في سبيؿ ا﵀ ،بمعنى قتاؿ كؿ مف أبى قبكؿ دعكة االسبلـ حسب رؤيتهـ الخاصة.

1

انظر :العسقبلني ،فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ج  ،1ص .76

3

انظر :المصدر نفسه ،ص ,283

2

انظر :عبد العزيز ،عبد القادر ،العمدة في إعداد العدة ،ص ,283

4

انظر :المصدر نفسه290-289 ،

6

انظر :المصدر نفسه.

5

انظر :المصدر نفسه ،ص .291
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6

كيمكف تمخيص اإلطار المرجعي الذم يشكؿ كعي ذا الجماعة فيما يتعمؽ ب"الجهاد" كيمثؿ خارطة

العمؿ لهؤال  ،ضمف استراتيجية المراحؿ الثبلث التي ينبغي استخداـ أشد أنكاع العنؼ فتكان فيها،
بكجكب قتاؿ الحكاـ المرتديف الذيف ال يحكمكف بما أنزؿ ا﵀ ،كالعامميف في ذلؾ النظاـ السياسي الكافر

لككنهـ مكاليف لمكفر ،كاعتبار تمؾ الببلد دار كفر كحرب لها أحكاـ خاصة يتكسعكف مف خبللها

بد أف يستمركا بالتركيج كالتجنيد لفكر ـ "الدعكة"،
أف عمٌة الجهاد ك الكفر فبل ٌ
باستباحة الدما  ،كبما ٌ
الناس نسخة عف
يتـ القضا عمى الكفر في األرض كجعؿ ٌ
ثـ التنفيذ ،إلى أف ٌ
كاإلعداد كالتدريب ٌ
اجتهاداتهـ الشخصية.

الخروج عمى الحاكم:
أف مػػا سػػكل رابطػػة الػػديف ػػك مػػف اخت ػراع الكفػػار إلضػػعاؼ ػػذا الرابطػػة ،مثػػؿ
يعتقػػد السػػمفية الجهاديػػة ٌ
الرابطػػة الكطنيػػة (المكاطنػػة) حيػػث يػػركف فيهػػا ٌأنهػػا تقػػديـ لمصػػمحة الػػكطف عمػػى كػػؿ شػػي  ،ك ػػذا رابطػػة
ألف قطعة االرض ذا ال تعني شيئا حتى ينتمي االنساف لهػا ،ككػذلؾ الرابطػة القكميػة
باطمة باعتقاد ـ ٌ
ك ي االنتما لجنس أك لقكـ معػيف ك ػي فكػرة جا ميػة خبيثػة فػي تصػكر ـ ،كمػف األمثمػة التػي يػذكركنها

ايضػان رابطػػة المغػة الكاحػػدة أك المصػػالح المشػتركة ،فكػػؿ ػػذا الػركابط ال اعتبػػار لهػػا كمػا ظهػػرت إال مػػف
اجؿ تفتيت المسمميف كاشعاؿ العػداكات فيمػا بيػنهـ .كمػف نػا أك ٌػدكا ٌأنػه ال ينبغػي أف يكػكف لممسػمـ اربػط
غير رابط الديف ،كعميه يككف المكالة كالنصرة كالبذؿ فالمسمـ ػك أخػك المسػمـ كلػك كػاف كاحػد منهمػا فػي
الشرؽ كاآلخر في الغرب بمكف كلغة كعرؽ مختمؼ.

1

إنهـ يعتبركف جميع األنظمة القائمػة فػي بػبلد العػالـ العربػي كاإلسػبلمي أنظمػة ردة لككنهػا تشػرع قػكانيف
مخالفػػة لش ػريعة ا﵀ ،كتحكػػـ بغيػػر مػػا أنػػزؿ ا﵀ ،كت ػكالي الكػػافريف مػػف أعػػدا اإلسػػبلـ كالمسػػمميف .كبنػػا

عمى ذلؾ اعتبركا جميع الحكاـ كالسػمطات المتفرعػة ككبػار القػائميف عميهػا فػي ػذا الػدكؿ كفػا انر مرتػديف

خارجيف عف ممة اإلسبلـ ،كمف ناصر ؤال كقاتؿ دفاعان عنهـ كحارب المسمميف فهك مف جماعة الردة

التػػي تقاتػػؿ تحػػت اريػػتهـ ،كيعتبػػركف أيضػان أ ٌف الديمقراطيػػة نظػػاـ كفػػرم يتنػػاقض مػػع ديػػف االسػػبلـ جممػػة
2
كتفصيبلن تمامان كاعتبار ـ العممانية كفر ،فمف اعتقد باحد ما أك دعا إليهما فقد خرج مف ممة االسبلـ،

أف الكاليػة ال تنعقػد لكػافر ،فػإذا طػ أر عميػه الكفػر سػقطت
قاؿ ابػف الدف" :قػد أجمػع عممػا اإلسػبلـ عمػى ٌ

1
2

انظر :عبد العزيز ،عبد القادر ،العمدة في اعداد العدة ،ص .306-304
انظر :عبد الحكيـ ،عمر ،دعكة المقاكمة االسبلمية ،ج .795-793 ،2
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النظػاـ عنػدما يرت ٌػد الحػاكـ كيػرفض
كاليته فكجب القياـ عميه بالسبلح...فبل يمكف اسػترجاع الحقػكؽ مػف ٌ
1
التنحي بالميف إال بقكة السبلح".
ال يقػػؼ االمػػر عنػػد الحكػػـ بكفػػر الحػػاكـ كردتػػه بسػػبب الحاكميػػة كالم ػكالة ،بػػؿ ينػػتج عنػػه ل ػكازـ تتبنا ػػا

الجماعات السمفية الجهادية ك ي :بطبلف كاليته عمى المسمميف ،ككجكب الخركج عميه بالسبلح كخمعػه،
فيجػػب قتمػػه لردتػػه أك يتػػكب ،كػػذلؾ كجػػكب أك ج ػكاز مقاتمػػة أنصػػارا إف حمػػكا بالسػػبلح ،ككجػػكب عػػدـ
طاعتػػه كعػػدـ معاكنتػػه بالعمػػؿ لديػػه فػػي أم منصػػب بػػأم شػػكؿ مػػف األشػػكاؿ ،كبطػػبلف جميػػع عهػػكدا

ألنه ال يمثؿ المسمميف ،كأخي انر كجكب العمؿ فك انر عمى نصب إماـ مسمـ بدالن
كمكاثيقه كمعا داته كأمانه ٌ
2
عنه كطاعته.
ذا المكازـ الناتجة عف الحكـ بكفر كردة الحكاـ تؤدم بالضركرة إلػى التحػريض عمػى العنػؼ كاستشػعار

التميز بػامتبلؾ الحػؽ المطمػؽ فػي قضػايا قػد يختمػؼ فيهػا الفقهػا  ،كتػؤدم إلػى اعتبػار الػببلد دار حػرب
كالى إشاعة الفساد باستحبلؿ الدما كاألمكاؿ كعدـ عصمة دما النسا كاالطفػاؿ كغيػر المحػاربيف مػف
نيراف ذا الجماعات ،إما النتسابهـ لطكائؼ الردة أك ألنهـ ضحايا تترس الكفار بهـ كمػا سػيأتي ،ك ػذا

إف ػذا الفتػكل ػي أسػاس مهػـ فػي فهػـ بنػا
ما أدت إليه األفهاـ المغمكطة كمنهجية التفكير المشػك ةٌ .
جميػع الفتػاكل المتعمقػة بأحكػاـ "الجهػاد" التػي سػتأتي ،ك ػي ذات صػمة كثيقػة فػي تبرير ػا كمهػا لػذلؾ مػف
المهـ أف تبقى في الذ ف فيما يمي مف األبحاث.

ػدـ عمػػى قتػػاؿ غيػػر ـ مػػف الكفػػار
كمػػا كيعتقػػد منظػػركا السػػمفية الجهاديػػة بػػأ ٌف قتػػاؿ "الحكػػاـ المرتػػديف" مقػ ه
األصػػمييف مػػف اليهػػكد كالنصػػارل كغيػػر ـ لعػ ٌػدة أسػػباب :ألٌن ػه جهػػاد بقصػػد دفػػع تسػػمط الكفػػار عمػػى بػػبلد

ألف ػؤال الحكػػاـ يفسػػدكف الػػديف كألنهػػـ مرتػػديف،
المسػػمميف ،ك ػػذا الجهػػاد يتعػػيف عمػػى جميػػع المسػػمميف ٌ
فقتاؿ المرتد مقدـ عمى قتاؿ الكافر االصمي ،كألنهـ األقرب الػى المسػمميف كاألشػد خطػ ار كفتنػة كاألصػؿ
فػػي الػػديف البػػد بقتػػاؿ العػػدك األقػػرب 3،كلػػذلؾ فقتػػاؿ ػؤال "المرتػػديف" فػػرض عمػػى كػػؿ مسػػمـ بحسػػب
منظرم السمفية الجهادية ،كعميه يمكف أف يقكـ بػه الفػرد لكحػدا ،لكػف يفضػمكف أف يكػكف العمػؿ بجماعػة

1

البراؽ اإلعبلمية ،األرشيؼ الجامع لكممات كخطابات إماـ المجا ديف أسامة بف محمد بف الدف ،بعد غزكتي نيكيكرؾ
ككاشنطف،

2
3

https://www.cia.gov/library/abbottabad-

, p 234.compound/3D/3D59A01BC3C84406A9229BB433456623_Osama-Ver3.pdf
انظر :عبد الحكيـ ،عمر ،دعكة المقاكمة االسبلمية ،ج  ،2ص .982-981
انظر :عبد العزيز ،عبد القادر ،العمدة في إعداد العدة ،ص .313
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1
تميػز الكفػار عػف المسػمميف
يككف لها أمير فبل يقاتؿ أحد إال بػإذف أميػرا ،باإلضػافة إلػى أٌنػه ال يشػترط ٌ
لجكاز قتالهـ ،كيعنكف بذلؾ أ ٌنه ال بد مف كجكد مف يعيش بيف اؤلئؾ المرتديف مػف المػكاطنيف المسػمميف

فإما أف يككنكا مف أنصار المرتديف فهـ مرتدكف مػثمهـ كا ٌمػا أف يككنػكا فػي ػذا المكػاف
في"دار الحرب"ٌ ،
يخالطكنهـ لحاجة ،فهذا ال يمنع مف قتاؿ المرتديف ،فإف قتؿ المسممكف مع المرتديف فإنهـ يبعثكف عمػى
كيعذر المجا دكف كيؤجركا في جهاد ـ.
نياتهـ ،ي

2

النصكص المؤسسة أيضان لمعنؼ المادم عند السمفية الجهادية ك فكرة األمر بالمعركؼ كالنهي
كمف ٌ
حؽ مشركع ألفراد المجتمع كليس بمحصكر في
عف المنكر بالقكة كالفعؿ ال بالقكؿ كالتعبير فقط ،ك ك ٌ

السمطات الرسمية ،كاعتبار ذلؾ طاعة كعبادة يؤجركف عميها ،استنادان عمى الحديث الشريؼ" :مف رأل
منكـ منك انر فميغيرا بيدا ،فإف لـ يستطع فبمسانه ،فإف لـ يستطع فبقمبه كذلؾ أضعؼ اإليماف" 3،يضاؼ

لمن ىكر تغييب الشريعة مف قبؿ الحكاـ بالقكة ،ك ٌأنه
لهذا الحديث نصان آخر يفهمكف منه كجكب التصدم ي
4
ثـ إنها تىخميؼ مف بعد ـ يخميكؼ ،يقكلكف ما
خطاب آمر لعمكـ المسمميف ال لفئة منهـ ،كرد فيهٌ ..." :
ال يفعمكف ،كيفعمكف ما ال يؤمركف ،فمف جا د ـ بيدا فهك مؤمف ،كمف جا د ـ بمسانه فهك مؤمف،
كمف جا د ـ بقمبه فهك مؤمف ،كليس ك ار ذلؾ مف اإليماف حبة خردؿ".

5

أف مثؿ أحمد بف حنبؿ (ت164ق) الذم يزعـ ؤال
مف جهة أخرل نجد ـ يغضكف الطرؼ عف ٌ
االنتساب إلى مدرسته االعتقادية قد استنكر ذا الحديث فيما نقمه عنه ابف رجب الحنبمي (ت795ق)

كقاؿ فيه " :ك خبلؼ األحاديث التي أمر رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميه كسمـ فيها بالصبر عمى جكر

6
أما الخركج
ثـ عمٌؽ ابف رجب نا يان عف الخركج عمى كالة األمكر لتحقؽ الفتنة بذلؾ فقاؿ" :ك ٌ
األئمة"ٌ ،
عميهـ بالسيؼ ،فيخشى منه الفتف التي تؤدم إلى سفؾ دما المسمميف"7،فالنهي عف المنكر باليد

أف
يحتاج إلى قكة ،كالقكة ال تككف إال مف ذم سمطاف في إطار سمطته كنفكذا ،فيفهـ مف الكبلـ السابؽ ٌ

1

انظر :عبد العزيز ،عبد القادر ،العمدة في إعداد العدة ،ص .316

3

صحيح مسمـ ،ج  ،1ص  ،50رقـ.186 :

2

4

5

انظر :المصدر نفسه ،ص .319-318

حماد (1418ـ) :حكـ تغيير المنكر باليد ألفراد الرعية ،ط ،2منبر التكحيد كالجهاد ،ص
انظر :الغنيمي ،عبد اآلخر ٌ
.84
صحيح مسمـ ،ج  ،1ص  ،50رقـ.188 :

 6ابف رجب ،عبد الرحمف (2001ـ) :جامع العمكـ كالحكـ في شرح خمسيف حديثان مف جكامع الكمـ ،تحقيؽ شعيب
7

األرناؤكط كاب ار يـ باجس ،ج ،2مؤسسة الرسالة ،بيركت ،ج  ،2ص
المصدر نفسه ،ص .249
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 .248

ك ٌؿ نهي عف المنكر باليد يخشى منه ترتب ضرر أكبر فهك منهي عنه ،كال ضرر أعظـ بداللة الكاقع
كيتعدل فيها عمى الحرمات ،أما السمطات ذات
مما يصنع ؤال مف أعماؿ يسفؾ فيها دما األبريا
ٌ
المخكلة مف الدكلة في استخداـ القكة فهي المناسبة لؤلمر بالمعركؼ كالنهي عف المنكر باليد أك
الجهة
ٌ
بعبارة أخرل تطبيؽ القانكف ،كيمكف أيضان فهمه عمى مسؤكلية صاحب السمطة في نطاؽ سمطته،
كصاحب المصنع كأشبا ه ممف قرار ـ نافذ في نطاؽ صبلحياتهـ كمسؤكلياتهـ ،فهـ مخاطبكف بهذا

الحديث كال يترتب مف فعمهـ فساد كضرر في الغالب.

قتل غير المقاتمين:

أف تحديػد األ ػػداؼ المشػركعة يعتبػػر أساسػػيان فػي أيػػة حػرب ،فػػالجيكش الحديثػة تحػ ٌػدد دائمػان
مػف البػػديهي ٌ
قكاعد االشتباؾ ضمف المعطيات المختمفة ،محاكلةن تكييؼ ذلؾ مع المبادل األخبلقية ،فعمى المسػتكل
ػدمرة كآثار ػػا،
ٌ
النظػػرم نجػػد ٌ
أف األخػػبلؽ اإلنسػػانية العالميػػة تنػػادم بتجنيػػب المػػدنييف كيػػبلت الحػػركب المػ ٌ
أف السػػمفية الجهاديػػة
كتػػديف أم فعػػؿ يسػػتهدؼ اإلضػرار بهػػـ فػػي مكقػػؼ يمثػػؿ شػػبه إجمػػاع إنسػػاني ،إال ٌ

لػديها معايير ػػا المختمفػػة ،فكػؿ كػػافر أصػػمي لػيس لػػه مػػع المسػمميف عهػػد أك عقػػد ذمػة أك عقػػد أمػػاف فهػػك

حربي لمجرد ٌأنه كافر ،سكا أحارب المسمميف أـ لـ يحاربهـ فهك حبلؿ الدـ كالماؿ ،باستثنا األطفاؿ،
ألف ػػذا األصػػناؼ
كالنسػا  ،ككبػػار السػ ٌػف ،كالعميػػاف ،كالمجػػانيف ،كالر بػػاف المنقطعػػيف فػػي دكر العبػػادةٌ ،

فإنػه يقتػػؿ ،فػػإف كػػاف
ليسػػت مػػف أ ػػؿ القتػاؿ ،فػػإف كػػاف ألحػػد ـ رأم فػػي القتػػاؿ أك مشػػاركة بػػالرأم مػػثبلن ٌ
ػإف الحك ػػـ يختم ػػؼ آن ػػذاؾ ،فيب ػػاح حينه ػػا قت ػػؿ ك ػػؿ
المح ػػاربيف م ػػف المرت ػػديف ال م ػػف الكف ػػار األص ػػمييف ف ػ ٌ
األصناؼ السابقة إال الصبي كالمجنكف.

1

يػػدكر الجػػدؿ نػػا حػػكؿ عمٌ ػة القتػػؿ مػ ٌػرة أخػػرل ،فهػػي ال تخمػػك أف تكػػكف العمػػة العقيػػدة "الكفػػر" أك بسػػبب
المش ػػاركة ف ػػي االعت ػػدا "الح ارب ػػة" .اخت ػػار منظ ػػركا الس ػػمفية الجهادي ػػة أف تك ػػكف عمٌػػة القت ػػؿ ػػي العقي ػػدة

ثـ أضػافكا لهػـ
"الكفر" ،لذلؾ شممكا جميع الكفار إال األصناؼ المستثنية السابؽ ذكر ا لكركد ا بالسنةٌ ،
فإنػػه يقتػػؿ ،فػػإذا اسػػتثنت السػػنة تمػػؾ األصػػناؼ
كػػؿ مػػف شػػارؾ باالعتػػدا مػػف ػػذا األصػػناؼ المسػػتثنية ٌ

ألنهـ ليسكا مف أ ؿ القتاؿ ،فاألجدر أف يقاس عميهـ مف ليس مف أ ؿ القتاؿ فػي عصػرنا كمػا سػيأتي.

أف عمػػة القتػػؿ فػػي الحػػرب ػػي القتػػاؿ كلػػك بػػاإلدال بػػالرأم،
فػػي المقابػػؿ قػ ٌػرر العديػػد مػػف الفقهػػا القػػدما ٌ
ف ػػذكر السرخس ػػي (ت490ق) ف ػػي ش ػػرح الس ػػير الكبي ػػر ح ػػكؿ األص ػػناؼ الت ػػي ال تيس ػػتهدؼ ف ػػي الح ػػرب
ألف المبػيح لمقتػؿ شػ ٌػر ـ مػف حيػث المحاربػة ،فػإذا أغمقػكا البػاب عمػػى
كأصػحاب الصػكامع مػف الر بػافٌ " :

1

الهمة ،مطابع الدكلة
انظر :مكتب البحكث كالدراسات (1427ق) :المسائؿ الجياد مف فقه الجهاد ،ط ،1مكتبة ٌ
اإلسبلمية ،ص .15-13
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1
أف عمٌػة القتػؿ فػي الحػرب السرخسػي ػك المشػاركة
شر ـ مباشرة كتسػبيبان " .فمػف الكاضػح ٌ
أنفسهـ اندفع ٌ
إم ػػا بش ػػكؿ مباش ػػر كالمقات ػػؿ ال ػػذم يحم ػػؿ الس ػػبلح ،كا ٌم ػػا تس ػػبيبان كقطاع ػػات ال ػػدعـ
ف ػػي القت ػػاؿ "الح ارب ػػة" ٌ

المكجسػػتي كالمعمكمػػاتي .كقػػد اتجػػه العديػػد مػػف العممػػا المعاص ػريف إلػػى التفرقػػة بػػيف المقػػاتميف كالمػػدنييف
بنػػا عمػػى مػػا مضػػى مػػف تحقيػػؽ عمٌػػة القتػػؿ ،كنسػػتطيع بػػدكرنا القػػكؿ بصػػحة تعريػػؼ المػػدنييف الػػذيف ال
2
المقاتًمة مف نسا كأطفاؿ كفبلحيف كغير ـ".
يقاتىمكف ٌ
بأنهـ" :غير ي

إذان يمك ػػف اعتب ػػار الحػ ػربييف عم ػػى أٌنه ػػـ ص ػػنفاف ،األكؿ مق ػػاتمكف يح ػػاربكف المس ػػمميف مباشػ ػرة أك تس ػػببان،
كالثاني ـ غير المقاتميف ،مف المدنييف المسالميف الذيف ال يشارككف في األعماؿ القتالية بأنكاعهػا ،فػبل
المستأجريف لمقياـ بأعماؿ غيػر قتاليػة
يجكز قتؿ المدنييف الذيف ليسكا مف أ ؿ المقاتمة 3،كال يجكز قتاؿ
ى
مثبلن ،كلػك حضػركا أرض المعركػة مػع المقػاتميف مػف أجػؿ أدا مػا اسػتؤجركا عميػه مػف أعمػاؿ ال تتصػؿ
بالقتاؿ.

4

أف مصػػطمح
ٌ
يكضػػح أبػػك عبػػد ا﵀ المهػػاجر أحػػد أبػػرز منظػػرم السػػمفية الجهاديػػة مػػكقفهـ ممػػا مضػػى ب ػ ٌ
ألف اإلسبلـ عمى زعمه ال يفرؽ بػيف مػدني كعسػكرم،
المدنييف كما ترتب عميه مف أحكاـ باطؿ ،كذلؾ ٌ
ب ػػؿ يف ػػرؽ ب ػػيف مس ػػمـ كك ػػافر ،كالك ػػافر مب ػػاح ال ػػدـ أيػ ػان ك ػػاف محمنػ ػه كعمم ػػه ،إال إف ك ػػاف م ػػف األص ػػناؼ

المستثنية ،كعمى رأيه ٌأنه لك لـ تكف عمٌة القتؿ ي الكفر ،لكانت ي القدرة عمى القتاؿ كليس المشاركة
في القتػاؿ ،فيػرل ٌأنػه أيضػان فػي ػذا الحػاؿ يجػكز قتػؿ كػؿ مػف كػاف لػه القػدرة عمػى القتػاؿ ،كلػك لػـ يكػف
بنفسه مقاتبلن بالمباشرة أك التسبب.

5

ال ينبغي أف يككف ناؾ إشػكاؿ فػي اسػتخداـ مصػطمحات جديػدة ،فػالعبرة بالمعػاني مػف ناحيػة الصػكاب
أم ػا األلفػػاظ ػػذا فهػػي المصػػطمحات المتداكلػػة فػػي عص ػرنا الحػػديث ،كقػػد فػ ٌػرؽ اإلسػػبلـ بػػيف
أك الخطػػأٌ ،
فإنػػه يجػػكز فػػي اإلسػػبلـ إبػراـ المعا ػػدات التػػي
المقاتػػؿ كغيػػر المقاتػػؿ كمػػا سػػبؽ بيانػػه .مػػف ناحيػػة أخػػرل ٌ
تعػػكد بػػالخير عمػػى اإلنسػػانية كال تتعػػارض مػػع الشػريعة حتػػى كلػػك كانػػت مػػع غيػػر المسػػمميف ،فػػيمكف أف
1

السرخسي ،محمد ،شرح السير الكبير ،ج  ،1ص .32

2الزحيمي ،ك بة (1981ـ) :العبلقات الدكلية في اإلسبلـ ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بيركت ،ص
3

 .33

انظر :القرضاكم ،يكسؼ ،فقه الجهاد ،دراسة مقارنة ألحكامه كفمسفته في ضك القرآف كالسنة ،ج  ،1ص ،8876

انظر :يكؿ ،محمد خير (1996ـ) :الجهاد كالقتاؿ في السياسة الشرعية ،ط ،2دار البيارؽ ،بيركت ،ج  ،8ص

4
5

.598

انظر :المصدر نفسه ،ج ،2ص .1247-1246
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ينػدرج تحػػت ػذا الفكػرة اتفاقيػات حمايػػة المػدنييف كتعريػػؼ مػػف ػك المػػدني فػي الحػػركب كغيػر ذلػػؾ مػػف

االتفاقيات .أ ٌما أ ؿ القتػاؿ فهػـ مػف لػديهـ القػدرة عمػى اسػتخداـ السػبلح ،فػإف اعتبرنػاا عمٌػة لمػذيف يجػكز
أف فػػي عصػرنا الحػػالي لػػيس األمػػر كمػػا كػػاف فػػي
قتػػالهـ فػػي الحػػركب ،فينبغػػي أف نأخػػذ بعػػيف االعتبػػار ٌ

العص ػػكر القديم ػػة ،فق ػػد ك ػػاف اعتم ػػاد المق ػػاتميف عم ػػى الق ػػكة البدني ػػة كالش ػػجاعة كاس ػػتخداـ بع ػػض األدكات

ألكؿ ك مة أف ييستثنى بسبب ذا المعايير تمؾ األصناؼ الكاردة بالسنة
القتالية البسيطة ،كمف المنطقي ٌ
كاألطفاؿ كالنسا كالشيكخ كالر بػاف بهػذا االعتبػار ،كيػدخؿ فيػه الرجػاؿ غيػر المرضػى مرضػان مانعػان مػف

القتػاؿ ،لكػػف أال يمكػػف أف يكػػكف بعػػض الشػػيكخ كالنسػا كالر بػػاف قػػادركف عمػػى اسػػتخداـ بعػػض األسػػمحة
البسيطة التي تسبب أصػابات بالغػة أك القتػؿ؟ بػؿ فػي عصػرنا ػذا يمكػف المشػاركة بأعمػاؿ القتػاؿ دكف

الحاجة إلى تمؾ المعايير الختبلؼ طبيعة الحركب كأدكاتها.

رد
أف العمٌة الحقيقية لجكاز القتؿ ي المشاركة في العدكاف كلك بالرأم بقصد ٌ
إف ٌ
النظر الصحيح يظهر ٌ
ٌ
العػػدكاف ككسػػر شػػككتهـ ،مػػع اإلق ػرار بكقػػكع مػػف يسػػتطيع القتػػاؿ فػػي دائ ػرة االشػػتباا لتشػػكيمه خط ػ انر ربمػػا
ييحتاج إلى دفعه لكف ال يمزـ مف ذا االشتباا استباحة دـ المشتبه به .عبلكة عمػى مػا ذكػر ففػي عصػر
التطكر كالتكنكلكجيا الحديثة كالحركب المعاصرة ،يحتاج تجهيز المقاتؿ إلى تػدريبات خاصػة كتجهيػزات

معينػة قػػد ال تتعمػػؽ بػػالقكة كالشػػجاعة كتمػػؾ المتعمقػػة بػػالقكة الجكيػػة ،إال ٌأنهػػا كمٌهػػا بأنكاعهػػا ال تتػػكفر لػػدل

المدنييف بشكؿ عاـ ،فبل يمكف مقارنة المقاتؿ بالمػدني حتػى كاف تسػاكيا فػي القػدرة الجسػدية كالشػجاعة،

فمف لـ يحمؿ السبلح ليقاتػؿ كلػـ ييعػف عمػى القتػاؿ ال يجػكز أف يسػمى مقػاتبلن ،كفيمػا يػأتي مثػاالف عمػى
المستأمنيف.
كيفية التعامؿ مع المدنييف تحت مصطمح التترس ك
ى
التت ّرس:

1

2
ال يختمؼ تعريؼ منظرم السمفية الجهادية لمتترس عف التعريؼ الفقهي العاـ ،فهك "كضع الكفار درعػان

بشػريان مػػف معصػػكمي الػػدـ ،يتقػػكف بػػه ضػربات المجا ػػديف" ،3كيعنػػي بمعصػػكمي الػػدـ المسػػمميف كغيػػر ـ

الذمػػة فقػػط .يػػزعـ منظػػرك ـ أ ٌف جمهػػكر
م ػف األصػػناؼ المسػػتثنية مػػف ج ػكاز القتػػؿ باإلضػػافة إلػػى أ ػػؿ ٌ
الفقها أجازكا رمي األعدا في حالة التترس كاف ترتب عمى ذلؾ قتؿ التيرس مف المسمميف يقينان ،كذلػؾ

1

2
3

انظرSherbini, Mohammed: Contemporary Salafī Radicalism: Fatwās Endorsing Violence: Al- :

Qasemi Journal of Islamic Studies, volume 3, Issue 2 (2018), p 51-53.
انظر :يكؿ ،محمد خير ،الجهاد كالقتاؿ في السياسة الشرعية ،ج  ،2ص .1329-1328
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لضركرة دفػع اعتػدا الكفػار عمػى المسػمميف ،كلعػدـ إمكانيػة التكصػؿ إلػى الكفػار إال عبػر ػذا الطريقػة،
كا ٌف بعض الفقها أجازكا ذلؾ دكف ضركرة أيضان 1،كقد قسمكا أنكاع التترس إلى نكعيف:

األول :أف يتتػػرس الكفٌػار بنسػػائهـ كأطفػػالهـ فػػي حالػػة مجابهػػة القتػػاؿ ،فػإف خيػػؼ عمػػى المسػػمميف ،جػػاز

يتحرز المسممكف ما استطاعكا عف قتمهـ قػدر
قتاؿ الكفار كاف ٌأدل ذلؾ إلى قتؿ نسائهـ كأطفالهـ ،لكف ٌ
التحرز مف قتؿ
يرجحكنه ك جكاز قتالهـ مع
المستطاع ،كاف تترسكا بهـ في غير مجابهة القتاؿ فالذم ٌ
ٌ
النسا كاألطفاؿ ما أمكف.

2

الثاااني :أف يتتػػرس الكفػػار بأسػػرل مػػف المسػػمميف فػػي حالػػة المجابهػػة بالقتػػاؿ ،فػإف خيػػؼ عمػػى المسػػمميف
مػػنهـ ،قكتم ػكا مػػع كجػػكب التػػكقي عػػف إصػػابة المسػػمميف قػػدر الممكػػف ،ف ػإف لػػـ يكػػف نػػاؾ مجابهػػة قتػػاؿ

فيركف أ ٌف الرأم الصحيح ك عدـ جكاز قتاؿ الكفار إال عند الضركرة ،بأف يككف ناؾ مصمحة راجحة
عم ػػى أ مي ػػة قت ػػالهـ كع ػػدـ ت ػػأخير ذل ػػؾ ،كأف يغم ػػب عم ػػى الظ ػ ٌػف حص ػػكؿ ػػذا المص ػػمحة ،كأف ال يمك ػػف

الكصكؿ إلى الهدؼ إال عبر الترس ،فينبغي تحاشيه قدر االستطاعة كاستهداؼ الكفػار .كاف كػاف رمػي

بد مف تكفٌر شرط أٌنه ال يمكف الكصكؿ لمعدك أك كسرا إال
يعـ ضررا كالمدفع كنحكا ،فبل ٌ
الكفار بشي ٌ
3
عبر ذا االستهداؼ.
يض ػػاؼ عم ػػى م ػػا مض ػػى ت ػػرجيحهـ جػ ػكاز رم ػػي الع ػػدك ح ػػاؿ تترس ػػهـ بالمس ػػمميف ،كل ػػك ل ػػـ يكج ػػد خ ػػكؼ
ػأف األسػػمحة
اسػػتراتيجي عمػػى المسػػمميف مػػف عػػدك ـ يحممهػػـ عمػػى اسػػتهداؼ ذلػػؾ العػػدك ،يبػػرركف ذلػػؾ بػ ٌ
المتػػكفرة بػػيف أيػػدم "المجا ػػديف" فػػي ػػذا العصػػر أكثػػر دقػػة بشػػكؿ عػػاـ ،كأكثػػر فتك ػان فػػي األعػػدا  ،لكػػف
بد مف استخدامها ،كما أ ٌف التقتيؿ الػذريع "اإلثخػاف" فػي أعػدا ا﵀
مقابؿ فارؽ كبير بقدرات األعدا فبل ٌ
ك أمر مطمػكب شػرعان كػي يحصػؿ اإلر ػاب لؤلعػدا  ،كيتحقػؽ التػكازف فػي ميػزاف القػكل المختػؿ بسػبب

اختبلؼ األسمحة .يضيفكف إلى تمؾ الحجج أ ٌف جمهػكر الفقهػا يػرل الرمػي مػع كجػكد التػرس جػائر فػي
حالة الخكؼ عمى المسمميف "الضركرة" ،فيأخذكف ذا الفكرة كيؤكلكنها عمى أ ٌف الخكؼ ذا االياـ عمػى
المسػػمميف مػػف ترسػػي حكػػـ الكفػػر كقكانينػػه عمػػى رقػػاب المسػػمميف مػػا ػػك إال ضػػرب مػػف الضػػركرة التػػي

تجيز رمي الكفٌار مع كجكد الترس مف المسمميف .فخبلصة ػذا الحجػج التػي يػذكركنها أٌنػه يجػكز رمػي
4
األعدا بكؿ ما يمكف مف السبلح كاف أفضى ذلؾ إلى قتؿ مف خالطهـ مف المسمميف ،تبعان ال قصػدان،
1

انظر :مكتب البحكث كالدراسات ،المسائؿ الجياد مف فقه الجهاد ،ص .196

3

انظر :المصدر نفسه ،ص .27-26

2

انظر :المصدر نفسه ،ص .25

4

انظر :المهاجر ،مسائؿ مف فقه الجهاد ،ص .210-195
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فػػاذا أجػػازكا ذلػػؾ مػػع كجػػكد التػػرس مػػف المسػػمميف فمػػف البػػديهي ج ػكاز ذلػػؾ فػػي حالػػة كجػػكد التػػرس مػػف
المدنييف كالنسا كاألطفاؿ مف غير المسمميف ،فاألعدا الذيف يتكممكف عنهـ بالغالب ـ القائمكف عمػى

الن ظاـ مف حكاـ كمكظفيف عسػكرييف كمػدنييف ،كمػف كاال ػـ مػف الشػعب فػدخؿ فػي حكمهػـ ،ك كػذا بعػد
ٌ
تكسيع دائرة التكفير تتكسع دائرة الدما .
زع ػػـ المه ػػاجر اتف ػػاؽ الفقه ػػا عم ػػى جػ ػكاز رم ػػي الكف ػػار باألس ػػمحة الت ػػي تع ػ ٌػـ ،ك ػػالمنجنيؽ ف ػػي العص ػػكر
النسػا كاألطفػاؿ 1كبنػى عمػى ذلػؾ جػكاز
السابقة ،حتى كاف أدل ذلؾ إلى األصناؼ المنهي عف قتمهـ ك ٌ
بالن ػار كتغريقػػه بالمػػا كاس ػتخداـ اسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ مػػف األسػػمحة النككيػػة كالكيميائيػػة
تحريػػؽ العػػدك ٌ
النسػػا كاألطفػػاؿ ،كذلػػؾ مػػف أجػػؿ القضػػا عمػػى الكفػػر
كالجرثكميػػة كالسػ ٌػـ كنحك ػػا ،كلػػك ٌأدل إلػػى قتػػؿ ٌ

كالفساد.

2

كقد جاكز منظر السمفية الجهادية أبك قتادة الفمسطيني في فتكاا المسماة جكاز قتؿ الذرية كالنسػكاف در ان
لخطػػر تػػؾ األع ػراض كقتػػؿ اإلخ ػكاف مػػف سػػبقه كمػػف أتػػى بعػػدا فػػي اإليغػػاؿ بالفتػػؾ ،حيػػث أقػ ٌػر كغي ػرا
لكن ػه
بج ػكاز اسػػتخداـ المتفج ػرات التػػي تقتػػؿ الكفٌ ػار كأبنػػا ـ كنسػػا ـ ،كالحػػرؽ كالتغريػػؽ كمػػا أشػػبههٌ ،

ظنػػه -لمنػػع الكفػػار كردعهػػـ عػػف أذيػػة
أضػػاؼ ج ػكاز قتػػؿ نسػػا كأطفػػاؿ الكفػػار قصػػدان ،كذلػػؾ -حسػػب ٌ
المسػػمميف كاالعتػػدا عمػػى أع ػراض المسػػممات ،كمػػف أجػػؿ تشػػتيتهـ كادخػػاؿ الجػػزع عمػػى قمػػكبهـ بفقػػداف

3
فإف ذا يشمؿ اؤلئؾ الذيف حكمػكا عمػيهـ
عائبلتهـ .كال ٌ
بد مف التذكير ٌ
بأنهـ عندما يتكممكف عف الكفٌار ٌ
بالردة ،كعائبلتهـ تبع لهـ.
ٌ

مػػا يحصػػؿ ػػك انتقػػا ال ػرأم الفقهػػي الػػذم يشػػرعف أشػػد أعمػػاؿ العنػػؼ فتك ػان ،فقػػد سػػبؽ أف ذكرنػػا مكقػػؼ

جمهكر الفقها حينما اعتبركا أ ٌف عمٌة الحرب ك االعتدا  ،كبالتالي مف أجاز مف الفقها رمي األعدا
رد العػدكاف كتع ٌػيف
المتترسيف ،بدكف اشتراط كجكد خكؼ استراتيجي عمى المسمميف ،إنما أجازا في حالة ٌ
رمػػي المتترسػػيف لمضػػركرة القصػػكل التػػي ال بػػد منهػػا ،كبشػػرط عػػدـ اسػػتهداؼ ذلػػؾ الػ ٌػدرع البشػػرم قصػػدان.
كمػػا أ ٌف جػكاز رمػػي األعػػدا المتترسػػيف ال يعنػػي أٌنػه كاجػػب ،بػػؿ ػػك خاضػػع لػرأم القيػػادة المسػػؤكلة عػػف
تمؾ الحالة الميدانية مع مراعاة معا داتها الدكلية المتعمقة بالحركب.

1

انظر :المهاجر ،أبك عبد ا﵀ ،مسائؿ مف فقه الجهاد ،ص .167

3

انظر :األنصار ،نشرة تصدر عف أنصار الجهاد في الجزائر ،عدد  ،90ص 1995-3-30 12ـ.

2

انظر :المصدر نفسه ،ص.186-181

75

أف كػؿ الػببلد أضػحت
ؤال الفقها لـ يجيزكا أعبلف الحرب ألجؿ قتؿ الكفار حتى يسػممكا ،كلػـ يعمنػكا ٌ
دار حرب ،فهنػاؾ دكؿ تكػكف العبلقػة معهػا مبنيػة عمػى الهدنػة كالصػمح طالمػا كانػت مصػمحة المسػمميف
تتطمػػب ذلػػؾ كمػػا سػػيأتي ،كلػػـ يج ػز الفقهػػا اسػػتهداؼ الكفػػار بكجػػكد المػػدنييف حػػكلهـ بهجمػػات تحصػػد

األركاح مػػف كفػػار كمرتػػديف كمػػدنييف كمسػػمميف كػػذا بػػبل قيػػد كال شػػرط ،كذلػػؾ كمٌػه تحػػت عنػكاف النكايػػة

بالعدك ،كالكصكؿ إلػى تػكازف فػي الػردع ،مسػتخفٌيف بحرمػة بالػدما المعصػكمة .إ ٌف جمهػكر الفقهػا ٌإنمػا
أجػػازكا رمػػي األعػػدا مػػع كج ػكد التػػرس حػػيف الضػػركرة فقػػط 1،أم عنػػدما يكػػكف نػػاؾ خػػكؼ اسػػتراتيجي
عمػى المسػمميف فػػي حالػة ،ككػاف ال بػ ٌػد مػف ػػذا الفعػؿ لتغييػر مسػػار المعركػة ،كذلػؾ مػػع كجػكب التحػ ٌػرز
مف إصابة الترس بقدر المستطاع.

أحكام المستأمنين:

2

يقصػػد باألمػػاف نػػا مػػا ػػك ضػػد الخػػكؼ بمعنػػى تػػرؾ القتػػؿ كالقتػػاؿ مػػع األعػػدا  ،كيحصػػؿ األمػػف عنػػد
الفقها بعقكد ثبلثة :أمػاف ،ذمػة ،دنػة .فػإذا أعطػي األمػاف لمعػدك الحربػي حػرـ قتمػه كالتعػرض لػه ،كاذا

أعطي األماف لممسمـ مف طرؼ األعدا المحاربيف ال يجكز لػذلؾ المسػمـ أف يعتػدم عمػيهـ أف يتعػرض
لهػػـ بشػػي  ،لمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف الخيانػػة ،فعقػػد األمػػاف يحصػػؿ بػػه عصػػمة الػػدـ كالمػػاؿ لمكػػافر الحربػػي.

3

كينعقد األماف بكؿ لفظ ييفهـ منه معناا ،سكا أكاف صريحان ،أك كتابة ،كسكا كػاف بالكتابػة أك الرسػالة،
أك االشػػارة ،فػػإف أشػػار المسػػممكف إلػػى عػػدك ـ إشػػارة ييفهػػـ منهػػا األمػػاف ،فظػ ٌػف العػػدك ذلػػؾ تأمينػان لػػه فهػػك

أمػػاف ،حتػػى كاف قصػػد المسػػممكف ضػ ٌػرا ،كيػػدخؿ فػػي مسػ ٌػمى األمػػاف تأشػػيرة الػػدخكؿ ،كدع ػكات الزي ػارة،
4
و
الضػرر فيػه ،أك فػػي مالػػه،
كعقػكد العمػػؿ ،أك اسػتقداـ الفنيػػيف ،فيصػػبح الحربػي فػػي حصػػانة مػف إلحػػاؽ ٌ
كاألصػػؿ فػػي ػػذا مػػا ركم فػػي الحػػديث الش ػريؼ" :مػػف قتػػؿ معا ػػدان فػػي عهػػدا لػػـ يػػرح رائحػػة الجنػػة كاف
ريحها ليكجد مف مسيرة خمس مئة عاـ".

1
2

3
4
5

5
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تقدـ ،ال ينبغي التعرض لمسياح الذيف يدخمكف ببلد المسمميف بتأشيرات رسمية ،كما ٌأنػه ال
بنا عمى ما ٌ
ألف
يجػػكز التعػػرض لسػػكاف الػػدكؿ غيػػر اإلسػػبلمية عنػػد دخكلهػػا بتأشػػيرة كلػػك كانػػت دكالن محاربػػة ،ذلػػؾ ٌ

التأشيرة أصبحت بمثابة عقد أماف عرفان بيف الدكلة كمف حصؿ عميها.

أف التأشػيرة عقػد أمػاف ،مب ٌػرريف ذلػؾ بمػنهج ظػا رم بعيػد
في المقابػؿ ال يق ٌػر منظػركا السػمفية الجهاديػة بػ ٌ
أف طمػب التأشػيرة لػـ يتضػمف أم بنػد يتعمػؽ باألمػاف ،كال يشػير حتػى
عف الفهـ الصحيح ،كجهة نظػر ـ ٌ

أف التأشيرات ي بمثابة عقػد أمػاف ،كذلػؾ
أف العرؼ السائد ال يثبت ٌ
إلى االلتزاـ بقكانيف الدكلة ،كيركف ٌ
الدكؿ الكبرل تع ٌػرض فيهػا مػف يحمػؿ تأشػيرة صػحيحة لبلعتقػاؿ
لحصكؿ أحداث متعددة مف قبؿ بعض ٌ
كالتعذيب كغير ذلؾ ،دكف اكتراث لحقكؽ أك قػانكف ،كيضػيفكف ٌأنػه عمػى افتػراض أ ٌف العػرؼ السػائد ػك
اعتبار التأشيرة عقد أماف فإ ٌف األعدا قد أخمٌكا بهذا العقد م ار انر كتك ار انر ،فبطؿ كجكب التػزاـ المسػمـ بهػذا

العقد مف طرؼ كاحد.

1

إضػػافة إلػػى ذلػػؾ ،لػػـ يقػ ٌػركا بعصػػمة الػػدـ كالمػػاؿ لغيػػر المسػػمـ الػػذم يػػزكر بػػبلد المسػػمميف لمسػػياحة أك
التجارة بتأشيرة صحيحة ،كلـ يعتبركا التأشيرة عقد أماف لبلعتبارات التالية :لعدـ تصريحها باألماف ،كأ ٌف
أف
مف حارب ديف اإلسبلـ كاسته أز به ال يت ٌـ له عقد أماف ،كلك يعقد له ٌ
فإنه ال يفيدا فػي عصػمة دمػه ،ك ٌ
المعطػى مػف الحككمػات
ؤال المحاربيف ييعاممكف كالشخص الكاحػد حككمػة كافػرادان ،كأيضػان ف ٌ
ػإف األمػاف ي
محصؿ كبلمهـ.
المرتدة التي ال تمثؿ المسمميف باطؿ ،ذا
ٌ

2

إف العبرة في األماف تككف بما يعتبرا القادـ إلى ببلد المسمميف أمانػان ،كبمػا أ ٌف التأشػيرة تعتبػر عرفػان عقػد
ٌ
أمػػاف فػػبل يظػ ٌػف ال ازئػػر بحصػػكله عمػػى الػػتأشيرة إال ٌأنهػػا قبػػكؿ بدخكلػػه لمبمػػد المضػػيؼ مراعيػان قػكانيف تمػػؾ
ػإف لػػه حقكق ػان قانكنيػػة تح ػافظ عميهػػا الدكلػػة المضػػيفة.
البمػػد ،كال ازئػػر يعتقػػد ٌأنػػه بحصػػكله عمػػى التأشػػيرة فػ ٌ
ػالردة أك الكفػػر ،فهػػذا
كبغ ػض ٌ
النظػػر عػػف الجهػػة المصػػدرة لمتأشػػيرة ك ػػؿ حكػػـ عميه ػا السػػمفية الجهاديػػة بػ ٌ

األماف يمزمهـ ،كلك عمى فرضان لـ يقبمكا ذا األماف كأرادكا رفضه لمزمهـ أف يعطكا
المستأمف كقتان كافيػان
ى
ليغادر الببلد بسبلـ ،كلك لـ يفعمكا لما جاز لهـ أف يستحمكا دـ كماؿ الزائر المسالـ المدني .بقي أمػراف:
األكؿ ٌأنه ػػـ يتع ػػاممكف بكص ػػاية عم ػػى األم ػػة كيتصػ ػرفكف ك ػػأنهـ أص ػػحاب األم ػػر كالنه ػػي ك ػػـ م ػػف يح ػ ٌػدد
مصالح األمة كتكجهاتها ،ك ذا يرجع إلػى فكػرة الطائفػة المنصػكرة كالقطػع بصػكابية مػكاقفهـ االجتهاديػة،

 1انظر :الظكا رم ،أيمف :رسالة في تبرئة أمٌة السيؼ كالقمـ مف منقصة الخكر كالضعؼ ،السحاب لئلنتاج اإلعبلمي،
نسخة الكتركنية ،ص .804
2

انظر :المصدر نفسه ،ص .153
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كالثػػاني ٌأنهػػـ لشػ ٌػدة ظػػا ريتهـ كح ػرفيتهـ كػػأنهـ يريػػدكف بنػػدان فػػي طمػػب التأشػػيرة يسػ ٌػمى "عقػػد أمػػاف" كػػي
يعترفكا به.
أف ذا أماف فيمزـ منه تأمينػه
إف مكقؼ الفقها لزكـ اعتبار العرؼ ك اعتبار فهـ الحربي كلك ظنان منه ٌ
ٌ
ػي دار اإلسػػبلـ بغيػػر
مسػػتفيض فػػي الم ارجػػع الفقهيػػة ،فقػػاؿ ابػػف قدامػػة (ت620ق) مػػثبلن" :اذا دخػػؿ حربػ ٌّ
ظرت؛ فإف كاف معه متاع يبيعه في دار اإلسبلـ كقد جرت العادة بدخكلهـ إلينا تجا انر بغير أمػاف
أماف ن ى

لػػـ يعػػرض لهػػـ" 1،ك ػػذا اعتبػػار لمعػػرؼ السػػائد فػػي التعامػػؿ مػػع مسػػألة األمػػاف ،كقػػاؿ ابػػف عابػػديف" :أيمػػا
رجػػؿ مػػف المسػػمميف أشػػار إلػػى رجػػؿ مػػف العػػدك أف تعػػاؿ فإنػػؾ إف جئػػت قتمتػػؾ فأتػػاا ،فه ػك آمػػف"2عمػػى

المعطىى األماف.
اعتبار ٌأنه لـ يفهـ إال األماف أك لـ يسمع تهديدا بالقتؿ فاعتيبر نا فهـ ي

ػح ،فهػـ فػي أنفسػهـ
أف أمػانهـ ال يص ٌ
أما مسألة حكـ ذا الجماعات بتكفير الحككمػات كغير ػا كاعتبػار ٌ
مختمفكف بتكفير القطاعػات المختمفػة التابعػة لمحككمػة ،كال ازئػر غيػر المسػمـ ال يعػرؼ ػذا التفاصػيؿ بػؿ
ظنه ٌأنه سيزكر بمػدان مسػممان ييعصػـ فيهػا دمػه كمالػه كػأم مػكاطف يعػيش فيهػا ،كال يعتقػد ب ٌأنػه
يغمب عمى ٌ
سيجد نفسه لقمة سائغة ك دفان سهبلن مشرعنان في متناكؿ يد اؤلئؾ األشخاص ،فيعتدكف عميه باسـ الػديف
كلك كاف لديه شؾ باستباحة دمه كماله مف المسمميف لما قدـ إلى ببلد ـ أصبلن.

ػإف
مػػف المكاقػػؼ الصػػادمة أيض ػان ،ج ػػدالهـ كمحػػاججتهـ ب ٌأن ػه حتػػى كاف اعتب ػػرت التأشػػيرة عقػػد أمػػاف ،ف ػ ٌ
يصرحكف لؤلعدا باألمػاف ،فيقكلػكف لهػـ بػدالن مػف
المقاتميف الذيف يدخمكف ببلد الكفر عبر التأشيرات ال ٌ
إعطا األماف :جئنا لمسياحة أك الدراسة أك التجارة مثبلن ،كلكػنهـ يضػمركف مقصػدان آخػر لمتػكرع مػف أف

األمة الجهاد ،كالدراسة يقصػدكف مػثبلن د ارسػة
يقع منهـ الكذب "المحرـ" فيستخدمكف المعاريض ،فسياحة ٌ
أف
الطي ػراف لقػػتمكـ ،كالتجػػارة ػي الجهػػاد ،ألنه ػا التجػػارة المنجيػػة فػػي اآلخ ػرة ،كعميػػه فقػػد قػ ٌػرركا قاعػػدة ب ػ ٌ

لممقاتؿ أف يتكمـ في الحرب بكبلـ ال يقصد حقيقته ،فيستخدمه غطا مناسبان لمهمتػه 3،كأضػافكا بأٌنػه ال
يشػػترط إخبػػار الدكلػػة التػػي تخػػكف أمانهػػا بانفسػػاخ عقػػد األمػػاف قبػػؿ مقاتمتهػػا ،خاصػػة كقػػد تػػـ إنػػذار دكؿ
الكفر م ار انر كتك ار انر.

4

1ابف قدامة ،عبد ا﵀ بف أحمد (1968ـ) :المغني ،ج  ،10مكتبة القا رة ،القا رة ،ج  ،9ص
2

ابف عابديف ،محمد أميف ،رد المحتار عمى الدر المختار ،ج  ،4ص .135

4
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ػالردة فالتفمػػت مػػف ل ػكازـ عقػػد
أم ػا ف ػي حالػػة التعامػػؿ مػػع غيػػر الكفػػار األصػػمييف كالػػذيف حكم ػكا عمػػيهـ بػ ٌ
ٌ
األماف أسهؿ عمى السمفية الجهادية ،حيػث يج ٌػكزكف مػثبلن لؤلسػير المسػمـ أف ييظهػر لممرتػديف األمػاف ث ٌػـ
ألف كفػر ـ
ألف المرتديف ليس لهـ إال اإلسبلـ أك السيؼ ،كاليمكف أف ييقىٌركا عمى ردتهػـٌ ،
يغتالهـ ،كذلؾ ٌ
أغمػػظ مػػف الكفػػر األصػػمي 1.لكػػف يػػنقض قػػكلهـ السػػابؽ بجػكاز تػػأميف المرتػػد ثػ ٌػـ قتمػػه مػػا ركم عػػف النبػػي

عام ػان فػػي حالػػة
صػػمى ا﵀ عميػػه كسػػمـ" :لكػػؿ غػػادر ل ػكا يػػكـ القيامػػة ييعػػرؼ بػػه" 2،فتح ػريـ الغػػدر جػػا
ٌ
3
يعـ أصػناؼ
بي ٌ
بي ٌ
ثـ يقتؿ ،كالحر ٌ
الحرب كالسمـ كمع الكافر كالمرتد ،فبل يح ٌؿ باإلجماع أف يي ىؤ َّمف الحر ٌ

النككم" :اتفؽ العمما عمى جكاز خداع
المقاتميف دكف فرؽ بينهـ ،كيعضد ذا المكقؼ كيزيدا بيانان قكؿ ٌ
4
الكفار في الحرب ،ككيؼ أمكف الخداع ،إال أف يككف فيه نقض عهد أك أماف فبل يحؿ".

يتحدثكف عف انفساخ عقد األماف لخيانة الدكؿ
بأنهـ يتكممكف باسـ أمة االسبلـ ،فها ـ ٌ
مرة أخرل ٌ
كنرل ٌ
ألمانهػػا معػػه ،ك ٌأنهػػـ أنػػذركا تمػػؾ الػػدكؿ مػ ار انر كتكػ ار انر إلػػى آخػػر الكػػبلـ السػػابؽ ،مػػع ٌأنهػػـ مكاطنػػكف كرعايػػا
لدكؿ إسبلمية لهـ الحؽ في التعبير عف رأيهـ السياسي ال أف يتعاممكا كأنهـ دكلة فكؽ القانكف ،كممزمػة

الناس ،فيتك مكف ٌأنهـ المرجع الفصؿ في إقرار عهد األماف أك إبطاله ،كيعمنكا الحػرب عمػى مػف
لجميع ٌ
أرادكا كيسالمكا مف سار في ركبهـ ،لكف ما يفعمكنػه ػك ٌأنهػـ يبحثػكف عػف أكثػر الفتػاكل تشػددان لتعطػيهـ
مساحة كاسعة مف مشركعية القتؿ إلكراا الناس كالحككمات عمى قبكؿ مشركعهـ السياسي.

ػؽ ال
إ ٌف االعتدا عمى غير المسمميف الزائريف لببلد اإلسبلـ عمى أيدم طائفة قميمة تزعـ أٌنهػا تممػؾ الح ٌ
يمكػػف اعتبػػارا اجتهػػاد شػػرعي مسػػتقيـ عمػػى ضػكابط اصػػكلية سػػميمة ،فالنقاشػػات الكاسػػعة المطركحػػة مػػف
منظػريهـ حػػكؿ األدلػػة الفقهيػػة ال يػراد منهػػا البحػػث عػػف الػػدليؿ كمػػا يبػػدك لمك مػػة األكلػػى ،بػػؿ ػػك تجميػػع
آل ار فقهية مختمفة يتـ اختيار ا كانتقاؤ ا ،كمحاكلة حشد ا كتفسير ا بعمكمياتها كعمى ظا ر ا بالغالب،
كي تصب في مجممها في خانة الغطا الشرعي كالتأييد الديني المزعكـ ألعماؿ العنػؼ تجػاا المخػالفيف

لمشػػركعهـ السياسػػي ،كال شػػؾ ب ػأف التصػػكرات الفكريػػة لهػػذا الجماعػػة متػػأثرة بالغضػػب كاالحبػػاط كالقهػػر
كالكرا كالحماسة نتيجة العنؼ البنيكم.

1

انظر :المهاجر ،أبك عبد ا﵀ ،مسائؿ مف فقه الجهاد ،ص .540

3

انظر :ابف عبد البر ،يكسؼ بف عبد ا﵀ ،التمهيد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ،ج ،24ص .234

2

صحيح مسمـ ،ج  ،5ص  ،142رقـ.4634 :

4

الحجاج ،ج  ،12ص .45
ٌ
النككم ،يحيى بف شرؼ ،المنهاج شرح صحيح مسمـ بف ٌ
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النتائج والتوصيات:
يعد مف أخطر أنكاع العنؼ ألنٌه يجعمه
إف العنؼ الذم يستخدـ كأداة كالمشرعف بالديف أك األيديكلكجيا ٌ
ٌ
تعرض
أم انر ال يتعارض مع أخبلقيات المعتدم ،فاإلنساف كاف كاف قاببلن بطبعه لممارسة العنؼ ،أك ٌ
حر يستطيع االختيار بأف
فإنه سيبقى كائنان ٌان
لتأثير البيئة االجتماعية كالسياسية المحرضة عمى العنؼٌ ،
يفعؿ أك ال يفعؿ كيعبر بالطريقة التي ي ار ا مناسبة.

اتفؽ السمفيكف عمى المككف العقدم كالفقهي حيث تمثؿ أفكار ابف تيمية كابف عبد الك اب مرجعان لهـ،
لكنهـ اختمفكا في كيفية التعامؿ مع الكاقع السياسي حيث اختار الجهاديكف منهـ العنؼ ككسيمة

أحؽ مف
بأنها
ٌ
لمكصكؿ إلى السمطة كتطبيؽ مشركعهـ السياسي باإلكراا ،كتعتقد السمفية الجهادية ٌ
كصؼ باسـ الطائفة المنصكرة ،كمع اختبلفهـ السياسي الجذرم مع باقي إخكانهـ مف السمفييف ،إال
ٌأنهـ استخدمكا نفس المصطمحات كالمرجعيات في خطابهـ الفكرم ،فاعتنقكا فكرة تقسيـ التكحيد التي
يربط فيها بيف التكحيد كعقيدة قمبية كالعبادة العممية ،كجعمكا الكال كالب ار مف صمب العقيدة اإلسبلمية،
لكنهـ لـ يقبمكا مف نهج الجماعات السمفية األخرل المتعمقة بمكقفهـ مف الحككمات كاألنظمة ،فكاف

شعار ـ المتميز "الحاكمية" مذك انر بشعار الخكارج األكائؿ "ال حكـ إال ﵀" ،لقد جعمكا الحاكمية جك ر
ذا األصكؿ

أف
خطابهـ فانقمبت الببلد اإلسبلمية "دار كفر" ،ك ذا يقكدنا إلى اإلصرار عمى ٌ
االعتقادية تمثٌؿ عنفان ثقافيان خطي انر ينبغي مبلحظته كعدـ إغفاله عمى حساب عبلج مشكمة العنؼ

البنيكم.

يتقف السمفيكف الجهاديكف انتقا النصكص كالفتاكل المكافقة لغاياتهـ في ظا ر ا ،أك تمؾ التي يمكف
تأكيمها بما يتناسب مع أ دافهـ ،فاختياراتهـ تنـ في الغالب عف رغبة أكيدة في إيجاد النصكص المؤيدة
كخاصة "مرحمة الشككة كالنكاية" ،كالتي تحتاج إلى ما يبرر ا
لما يناسب استراتيجة المراحؿ الثبلث،
ٌ
أماـ الجمهكر كيجعمها أخبلقية في نظر العناصر الجهادية ،ك نا يأتي دكر أمثاؿ الفتكل الماردينية
كفتكل الطائفة الممتنعة البف تيمية ،كمقكالت ابف عبد الك اب كعمما الدعكة الك ابية الحاضرة دائمان
في خطابهـ الفكرم أيضان ،كال ينبغي أبدان إغفاؿ دكر أفكار سيد قطب في مرحمة تشكيؿ عقيدة
الحاكمية لديهـ.
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إف تحرير مكطف الخمؿ في الفكر السمفي الجهادم يتثمؿ بنقطتيف :األكلى عدـ تحقيقهـ مسألة اعتبار
ٌ
العمؿ رافعان لمتصديؽ كاإلذعاف فنتج عنه التكسع في التكفير في مسائؿ الحاكمية كالكال كالب ار كغير ا
الدما  ،كالثانية :اعتماد ـ عمى العنؼ ككسيمة حصرية لمتغيير السياسي
كما ينبني عميه مف استباحة ٌ
المقدس "الجهاد" ،كقد
كما ينبني عميه مف فتاكل تبيح لهـ استخداـ أقصى درجات العنؼ تحت االسـ
ٌ

خمص البحث إلى النتائج التالية:

ارتباط األصكؿ الفكرية (العنؼ الثقافي) بمفرزاته مف العنؼ الظا ر (المفظي كالمادم) ،فاألصكؿ
الحث كالتحريض عمى استخداـ العنؼ
االعتقادية التي تتبنا ا السمفية الجهادية لها عبلقة مباشرة في
ٌ

المفظي كالمادم تجاا المخالفيف.

ارتباط التكسع في التكفير بالعنؼ الديني.
يرتكز الخطاب التكفيرم (العنؼ المفظي) عمى مسألة الحكـ بغير ما أنزؿ ا﵀ ،كمسائؿ الكال كالب ار ،
بينما يرتكز الخطاب الجهادم (العنؼ المادم) عمى فكرة الخركج عمى الحاكـ ،كجكاز قتؿ غير
المقاتميف.
يكظٌؼ السمفي الجهادم النصكص الدينية عبر نزعها مف سياقاتها كتأكيمها بما يتناسب كخدمة أ دافه
كغاياته.
النصكص بانتقائية ،كيحممها باطراد عمى ظكا ر ا كاطبلقاتها في ق ار ة
يتعامؿ السمفي الجهادم مع ٌ
حرفية يبني عميها مكاقؼ عممية ،كربما يستنبط مباشرة مف الكتاب كالسنة ،أك يستيعف بأقكاؿ العمما

التي يتخير ا كفؽ ما يخدـ أ دافه.
يربط السمفي الجهادم أفرادا بنطاؽ الكال لمجماعة ،كيقكـ بتكسيع الب ار ة لتشمؿ كؿ مف ال يؤمف
بمنهجه كمشركعه.
يتشابه المنهج السمفي الجهادم مع منهج الخكارج الذيف تكسعكا بالتكفير باألعماؿ كاستحمكا الدما ،
كاستخدمكا الحاكمية السياسية بهدؼ االستيبل عمى السمطة.
التكفير عنؼ ثقافي لفظي يؤسس إلى العنؼ الجسدم.

81

التوصيات:
أف األفكار ال تأتي بالغالب مف خارج مجتمعاتها كذلؾ ألنها تمثؿ تعبي انر عف حاجات كأزمات
رغـ ٌ
داخمية عمى مختمؼ األصعدة ،إال أنها ال يمكف أف تفهـ جيدان بمعزؿ عف الكاقع الذم نشأت فيه،
مركبة لفهـ ظا رة العنؼ
كالظركؼ التي نمت فيها ،كمف نا يصبح مف الضركرم استخداـ مقاربات
ٌ
عند السمفية الجهادية ،مف أجؿ الخركج بخطة تدخؿ مركبة لمكافحة التطرؼ ال تستند عمى المقاربات
ثـ ينمك ،كفيما يمي بعض التكصيات التي ترشحت عف ذا
األمنية فقط ،فالعنؼ يبدأ مف فكرة ٌ
الدراسة:
يجب عدـ اعتماد المقاربات األمنية ككسيمة أحادية لمتعامؿ مع قضايا التطرؼ العنيؼ.
ضركرة تحميؿ العنؼ الثقافي كرافد أساسي لمتطرؼ العنيؼ ،كعدـ التركيز عمى العنؼ البنيكم فقط.
ضركرة إصبلح الفكر الديني عبر إعادة االعتبار لممدارس الفقهية المنضبطة.
ينبغي مراجعة المنا ج الدراسية الدينية في المدارس كالجامعات لتنقيتها مف األصكؿ الفكرية المرتبطة
بالعنؼ.
ينبغي التعامؿ بفاعمية مع األصكؿ الفكرية المندسة في الخطاب الديني.

82

قائمة المراجع:


إب ار يـ ،فؤاد (2015ـ) :داعش مف النجدم إلى البغدادم ،ط ،1مركز أكاؿ لمدراسات كالتكثيؽ،
بيركت.

ابف األثير ،المبارؾ بف محمد (1979ـ) :النهاية في غريب األثر ،تحقيؽ طا ر أحمد الزاكل كمحمكد

محمد الطناحي ،ج ،5المكتبة العممية ،بيركت.

ابف تيمية ،أحمد (1986ـ) :منهاج السٌنٌة النٌبكيٌة في نقض كبلـ الشٌيعة القدريٌة ،تحقيؽ محمد رشاد
سالـ ،ج  ،9ط  ،1جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية.
ابف تيمية ،أحمد (1987ـ) :الفتاكل الكبرل ،ط ،1ج ،6دار الكتب العممية.
ابف تيمية ،أحمد (1995ـ) :مجمكع الفتاكل ،تحقيؽ عبد الرحمف قاسـ ،مجمع الممؾ فهد لطباعة
المصحؼ الشريؼ ،المدينة النبكية ،المممكة العربية السعكدية.

ابف تيمية ،أحمد (1999ـ) :العقيدة الكاسطية :اعتقاد الفرقة النٌاجية المنصكرة إلى قياـ الساعة ،أ ؿ
السنٌة كالجماعة ،تحقيؽ أشرؼ بف عبد المقصكد ،أضكا السمؼ ،الرياض.
ابف خمدكف ،عبد الرحمف (1988ـ) :ديكاف المبتدأ كالخبر في تاري العرب كالبربر كمف عاصر ـ مف

ذكم الشأف األكبر ،تحقيؽ خميؿ شحادة ،ط 8 ،2أج از  ،دار الفكر ،بيركت.

ابف رجب ،عبد الرحمف (2001ـ) :جامع العمكـ كالحكـ في شرح خمسيف حديثان مف جكامع الكمـ،
تحقيؽ شعيب األرناؤكط كاب ار يـ باجس ،ج ،2مؤسسة الرسالة ،بيركت.

ابف سينا ،عمي (1959ـ) :الشفا  ،اإللهيات ،تحقيؽ األب قنكاتي كسعيد رايد2 ،ج ،القا رة.

ابف سينا ،عمي (2001ـ) :رسالة ابف سينا في قكل النٌفس :مياديف العقؿ العممي في الفمسفة اإلسبلمية
المكسعة ،زيعكر ،عمي ،ط ،1المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،بيركت.
محمد أميف (1992ـ) :ردٌ المحتار عمى الدٌر المختار ،ط ،2ج ،6دار الفكر ،بيركت.
ابف عابديفٌ ،
الب ٌر ،يكسؼ بف عبد ا﵀ :التمهيد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ،تحقيؽ مصطفى
ابف عبد ى
العمكم كمحمد البكرم ،مؤسسة قرطبة.
ابف عبد السبلـ ،عبد العزيز (1991ـ) :قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ،مراجعة كتعميؽ طه سعد،

ج ،2مكتبة الكميات األز رية ،القا رة.
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الهمة،
ابف عتيؽ ،حمد(1437ق) :سبيؿ النجاة كالفكاؾ مف مكاالة المرتديف كاألتراؾ ،ط ،1مكتبة ٌ

الدكلة اإلسبلمية.

ابف قدامة ،عبد ا﵀ بف أحمد (1968ـ) :المغني ،ج  ،10مكتبة القا رة ،القا رة.
ابف كثير ،إسماعيؿ بف عمر (1999ـ) :تفسير القرآف العظيـ ،تحقيؽ سامي سبلمة ،ج ،8ط ،2دار

طيبة لمنشر كالتكزيع.

أبك رماف ،محمد (2016ـ) :الصراع عمى السمفية :ق ار ة في األيديكلكجيا كالخبلفات كخارطة االنتشار،

ط ،1الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر ،بيركت.

أبك قتادة ،عمر أبك عمر(1999ـ) :الجهاد كاالجتهاد ،تأمبلت في المنهج ،ط ،1دار البيارؽ ،عماف.

أبك نية ،حسف (2007ـ) :دار اإلسبلـ كالنٌظاـ الدكلي في فكر السمفية الجهادية المعاصرة :السمفية
الجهادية ،العدد الخامس ،مركز المسبار لمدراسات كالبحكث ،دبي.
النشر ،لندف.
الريس لمكتب ك ٌ
أحمد ،رفعت ٌ
الرافضكف ،ط ،1رياض ٌ
سيد (1991ـ) :النٌبيٌ المسمٌح (ٌ )1

أرسطك (1979ـ) :األخبلؽ ،ترجمة إسحؽ بف حنيف ،تحقيؽ عبد الرحمف بدكم ،ط ،1ككالة
المطبكعات ،الككيت.

أرندت ،حنة (1992ـ) :في العنؼ ،ترجمة إب ار يـ العريس ،ط ،1دار الساقي ،بيركت.
األشعرم ،عمي :مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف ،تحقيؽ ممكت ريتر ،ط ،3دار إحيا التراث

العربي ،بيركت.

أفبلطكف (1986ـ) :القكانيف ،ترجمة محمد ظاظا ،مطابع الهيئة المصرية العامة لمكتاب ،مصر.
أفبلطكف (2004ـ) :جمهكرية أفبلطكف ،ترجمة كدراسة فؤاد زكريا ،دار الكفا لدنيا الطباعة كالنشر،

اإلسكندرية.

حياف ،محمد (1420ق) :البحر المحيط في التفسير ،تحقيؽ صدقي جميؿ ،دار الفكر،
األندلسي ،أبك ٌ
بيركت.
الرحمف (1997ـ) :كتاب المكاقؼ ،تحقيؽ عبد الرحمف عميرة ،ط ،1ج ،3دار الجيؿ،
اإليجي ،عبد ٌ
لبناف.
الباقبلني ،أبك بكر بف الطٌيب (2000ـ) :اإلنصاؼ فيما يجب اعتقادا كال يجكز الجهؿ به ،تحقيؽ
ٌ

محمد از د الككثرم ،ط ،1المكتبة األز رية لمتراث ،القا رة.
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بهمكؿ ،نسيـ (2013ـ) :العقيدة السمفية القتالية الجهادية ،ط ،1دار الركافد الثقافية-ناشركف ،بيركت.
البكطي ،محمد رمضاف (1997ـ) :الجهاد في اإلسبلـ ،دار الفكر ،دمشؽ.
البكطي ،محمد سعيد (2010ـ) :السمفية مرحمة زمنية مباركة ال مذ ب تاريخي ،ط ،14دار الفكر،

دمشؽ.

الجديع ،عبد ا﵀ (2007ـ) :تقسيـ المعمكرة في الفقه اإلسبلمي كأثرا في الكاقع ،المجمس األكركبي

لئلفتا كالبحكث ،دبمف.

شيا ،ط ،1مركز
فكاز (2016ـ) :داعش إلى أيف؟ جهاديك ما بعد القاعدة ،ترجمة محمد ٌ
جرجسٌ ،
دراسات الكحدة العربية ،بيركت.
الساقي ،بيركت.
الحيدرم ،إب ار يـ (2012ـ) :النٌقد بيف الحداثة كما بعد الحداثة ،دار ٌ
الحيدرم ،إب ار يـ (2015ـ) :سكسيكلكجيا العنؼ كاإلر اب ،ط ،1دار الساقي ،بيركت.
حداد ،ط ،1مكتبة
دحبلف ،أحمد (2003ـ) :الدٌرر السنيٌة في الردٌ عمى الك ابية ،بعناية جبريؿ ٌ
األحباب ،دمشؽ.
ال ٌذ بي ،محمد (1985ـ) :سير أعبلـ النببل  ،مجمكعة مف المحققيف ،ط ،3ج ،25مؤسسة الرسالة.
الذ بي ،محمد (1987ـ) :تاري اإلسبلـ ،ككفيات المشا ير كاألعبلـ ،تحقيؽ عمر تدمرم ،ج،52

ط ،1دار الكتاب العربي ،بيركت.

الرازم ،محمد بف أبي بكر (1999ـ) :مختار الصحاح ،ط ،5تحقيؽ يكسؼ الشي محمد ،المكتبة

العصرية ،بيركت.

الرعيني ،محمد الحطاب (2003ـ) :مكا ب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ ،تحقيؽ زكريا عميرات ،ج،8
ٌ
دار عالـ الكتب.
ركا ،أكليفيه (2003ـ) :عكلمة األسبلـ ،ترجمة ال ار معركؼ ،ط ،1دار الساقي ،بيركت.

از د ،عبد األمير كاظـ (2016ـ) :إشكالية فهـ النٌصكص المرجعيٌة لدل األصكليات اإلسبلمية
المعاصرة ،ط  ،1مؤسسة االنتشار العربي ،بيركت.
الزبيدم ،شاـ آؿ قطيط (2016ـ) :المناقشة العممية لنظرية تقسيـ التكحيد عند ابف تيمية ،ط ،1دار
ٌ
المحجة البيضا  ،لبناف.
الزحيمي ،ك بة (1981ـ) :العبلقات الدكلية في اإلسبلـ ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بيركت.
85

سالـ ،أحمد ،كبسيكني ،عمرك (2015ـ) :ما بعد السمفية :ق ار ة نقدية في الخطاب السمفي المعاصر،

ط ،1مركز نما لمبحكث كالدراسات ،بيركت.

السبكي ،عمي :فتاكل السبكي ،ج  ،2دار المعرفة ،بيركت.
السبيعي ،عبد ا﵀ :التتار كآؿ سعكد ،منبر التكحيد كالجهاد ،نسخة الكتركنية.

السرخسي ،محمد (1997ـ) :شرح السير الكبير ،تحقيؽ محمد إسماعيؿ ،ط  ،1دار الكتب العممية،
بيركت.

الريس
الرافضكف ،سيد أحمد ،رفعت ،ط ،1ج ،2رياض ٌ
سرٌية ،صالح (1991ـ) :رسالة اإليمافٌ :
النشر ،لندف.
لمكتب ك ٌ
سعيد ،جكدت (1993ـ) :مذ ب ابف آدـ األكؿ:مشكمة العنؼ في العمؿ اإلسبلمي ،ط ،5دار الفكر
المعاصر ،بيركت.

الرازم.
السقاؼ ،حسف بف عمي :التنديد بمف عدٌد التكحيد :رسائؿ السقاؼ ،ج ،2دار ٌ

السممي ،عبد المطيؼ (1086ـ) :العنؼ المفظي كببلغة التحريض في خطاب داعش ،االستقطاب
كاستدراج األتباع ،مركز المسبار لمدراسات كالبحكث ،دبي

شحادة ،مركاف (2007ـ) :تأصيؿ الخطاب السمفي الجهادم :السمفية الجهادية ،العدد الخامس ،مركز
المسبار لمدراسات كالبحكث ،دبي.

الشربيني ،محمد بف أحمد (1994ـ) :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،ط ،1ج ،6دار

الكتب العممية ،بيركت.

العبلمة الصٌاكم عمى تفسير الجبلليف ،تحقيؽ محمد المرعشمي،
الصاكم ،أحمد (2013ـ) :حاشية ٌ
ٌ
ط ،1ج ،6دار إحيا التراث العربي ،بيركت.
صميبا ،جميؿ (1973ـ) :المعجـ الفمسفي ،ط ،1ج ،2دار الكتاب المبناني ،بيركت.
الرحمف األعظمي،
الرزاؽ ،تحقيؽ حبيب ٌ
الصنعاني ،عبد الرزاؽ بف ٌماـ (1403ق) :مصنٌؼ عبد ٌ
ط ،2ج ،11المكتب اإلسبلمي ،بيركت.
الطبرم ،محمد بف جرير (1407ق) :تاري األمـ كالممكؾ ،ط ،1ج ،5دار الكتب العممية ،بيركت.
الطبرم ،محمد بف جرير (2000ـ) :جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،تحقيؽ أحمد شاكر ،ط ،1ج،24

مؤسسة الرسالة.
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الطرطكسي ،أبك بصير(1999ـ) :حكـ اإلسبلـ في الديمقراطية كالتعددية الحزبية ،ط ،2نسخة

الكتركنية.

الظكا رم ،أيمف :الكال كالب ار  ،عقيدة منقكلة ككاقع مفقكد ،نسخة الكتركنية.
الظكا رم ،أيمف :رسالة في تبرئة أمٌة السيؼ كالقمـ مف منقصة الخكر كالضعؼ ،السحاب لئلنتاج
اإلعبلمي ،نسخة الكتركنية.
الظكا رم ،أيمف :فرساف تحت راية النٌبي ،ط ،1منبر التكحيد كالجهاد ،نسخة الكتركنية.
عبد الحكيـ ،عمر ،دعكة المقاكمة اإلسبلمية العالمية ،ج ،2نسخة الكتركنية.
عماف.
عبد العزيز ،عبد القادر (1999ـ) :العمدة في إعداد العدٌة ،ط  ،1دار البيارؽٌ ،

عبد الك اب ،سميماف بف عبد ا﵀ بف محمد بف عبد الك اب (1436ق) :الدالئؿ في حكـ مكالة أ ؿ

الدكلة اإلسبلمية.
الهمة ،مطابع ٌ
اإلشراؾ كيميه أكثؽ عرل اإليماف ،ط  ،1مكتبة ٌ

الدكلة
همة ،مطابع ٌ
عبد الك ٌاب ،محمد (1436ق) :مفيد المستفيد في كفر تارؾ التكحيد ،ط ،1مكتبة ال ٌ
اإلسبلمية.
محمد (1437ق) :األصكؿ الثبلثة ،كاألصكؿ الستة ،كالقكاعد األربعة ،ط ،1مكتبة
عبد الك ٌاب،
ٌ
الدكلة اإلسبلمية.
الهمةٌ ،
ٌ
الدكلة اإلسبلمية.
عبد الك اب ،محمد ( 1437ػ) :كشؼ الشٌبهات ،ط ،1مطابع ٌ
عبد الك اب ،محمد (1437ق) :مسائؿ الجا مية :أ ـٌ المسائؿ التي خالؼ فيها اإلسبلـ أ ؿ الجا مية،
ط  ،1مطابع الدكلة اإلسبلمية.
تنقيب عف مفهكـ الخكارج بيف النٌص كالتٌاري  ،ط ،1تككيف
العجيرم ،عبد ا﵀ (2017ـ) :المنشقٌكف:
ه
لمدراسات كاألبحاث ،لندف.
العسقبلني ،ابف حجر ( 1379ػ) :فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ج  ،13دار المعرفة ،بيركت.
العسكرم ،أبك بلؿ (1994ـ) :كتاب الفركؽ ،ط ،1دار جركس برس ،طرابمس الشرؽ.
عمما نجد األعبلـ (1996ـ) :الدرر السنية في األجكبة النٌجدية ،جمع عبد الرحمف بف محمد بف

قاسـ ،ط ،6ج( ،16ب.ف).
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عمكش ،محمد (2015ـ) :داعش كأخكاتها ،مف القاعدة إلى الدكلة اإلسبلمية ،ط ،1رياض الريس

لمكتب كالنشر ،بيركت.

العمي ،عبد الرحمف :أعبلـ السنٌة المنشكرة في صفات الطائفة المنصكرة ،ج  ،3ط .1

عماد ،عبد الغني (1997ـ) :حاكمية ا﵀ كسمطاف الفقيه ،ق ار ة في خطاب الحركات اإلسبلمية

النشر ،بيركت.
المعاصرة ،ط ،1دار الطميعة لمطباعة ك ٌ

العكني ،حاتـ (2015ـ) :تكفير أ ؿ الشهادتيف ،مكانعه كمناطاته (دراسة تأصيمية) ،ط ،1مركز نما

الدراسات ،بيركت.
لمبحكث ك ٌ

النشر ،األردف.
العكني ،حاتـ (2016ـ) :الكال كالب ار بيف الغمك كالجفا  ،ط  ،1أركقة لمدراسات ك ٌ
العييرم ،يكسؼ (1422ق) :حقيقة الحرب الصميبية الجديدة ،ط ،2نسخة الكتركنية.
الغزالي ،محمد بف محمد (1964ـ) :ميزاف العمؿ ،تحقيؽ سميماف دنيا ،ط ،1دار المعارؼ ،مصر.
الغزالي ،محمد بف محمد (1993ـ) :المستصفى ،تحقيؽ محمد عبد الشافي ،ط ،1دار الكتب العممية،

بيركت.

الغزالي ،محمد بف محمد (1993ـ) :فيصؿ التفرقة بيف اإلسبلـ كالزندقة ،تحقيؽ محمكد بيجك ،ط،1

(ب.ف).

الغزالي ،محمد بف محمد (2004ـ) :االقتصاد في االعتقاد ،كضع حكاشيه عبد ا﵀ الخميمي ،ط ،1دار

الكتب العممية ،بيركت.

الغزنكم ،أحمد (1998ـ) :كتاب أصكؿ الديف ،تحقيؽ عمر الداعكؽ ،ط ،1دار البشائر ،بيركت.

حماد (1418ـ) :حكـ تغيير المنكر باليد ألفراد الرعية ،ط ،2منبر التكحيد
الغنيمي ،عبد اآلخر ٌ
كالجهاد.
نجار ،ط ،2المكتبة الز ار  ،إيراف.
الفارابي ،أبك نصر ( 1405ػ) :فصكؿ منتزعة ،تحقيؽ فكزم ٌ
نجار ،ط ،1المطبعة الكاثكليكية،
الفارابي ،أبك نصر (1964ـ) :السياسة المدنية ،تحقيؽ فكزم ٌ
بيركت.
فركيد ،سيغمكند (1996ـ) :قمؽ في الحضارة ،ترجمة جكرج طرابيشي ،الطبعة الرابعة ،دار الطميعة
لمطباعة كالنشر ،بيركت.
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الفمسطيني ،أبك الحسف ( 1423ػ) :لماذا الجهاد؟ الضركرة الممحة ،تحقيؽ مكتبة الهمة بدكلة العراؽ

اإلسبلمية ،مركز فجر لئلعبلـ.

القرافي ،أحمد :أنكار البركؽ في أنكا الفركؽ ،ج  ،4عالـ الكتب.

الرافديف ،دار الجبهة لمطباعة
القرشي ،أبك مارية :نكر اليقيف شرح عقيدة تنظيـ القاعدة في ببلد ٌ
النشر.
كٌ

القرضاكم ،يكسؼ (2009ـ) :فقه الجهاد :دراسة مقارنة ألحكامه كفمسفته في ضك القرآف كالسنة،

ط ،1ج ،2مكتبة ك بة ،القا رة.

قطب ،سيد (1412ق) :في ظبلؿ القرآف ،ج ،6ط ،17دار الشركؽ ،بيركت ،القا رة.
قطب ،سيد (1982ـ) :معالـ في الطريؽ ،ط  ،8دار الشركؽ ،بيركت ،القا رة.
الكاساني ،عبل الديف (1986ـ) :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ط ،2ج ،7دار الكتب العممية،
بيركت.

لكيس ،جكف (1986ـ) :اإلنساف ذلؾ الكائف الفريد ،ترجمة صالح الكاظـ ،الهيئة المصرية العامة

لمكتاب ،القا رة.

الميبي ،أبك يحيى (2009ـ) :المعمـ في حكـ الجاسكس المسمـ ،مركز الفجر لئلعبلـ.
الربكبية كتكحيد األلك ية ،تحرير المعاني كضبط القكاعد،
محمكد ،رشكاف أبك زيد (2015ـ) :تكحيد ٌ

الرازم لمنشر كالتكزيع ،القا رة.
ط ،1دار اإلماـ ٌ

المقدسي ،أبك محمد (1420ق) :إمتاع النظر في كشؼ شبهات مرجئة العصر ،ط ،2غرفة الفجر

اإلسبلمية.

المقدسي ،أبك محمد (1422ق) :ميزاف االعتداؿ في تقييـ كتاب (المكرد الزالؿ في التنبيه عمى أخطا

الظبلؿ) ،تعميؽ عبد ا﵀ الدكيش ،منبر التكحيد كالجهاد.

المقدسي ،أبك محمد (1431ق) :ممٌة إب ار يـ ،منبر التٌكحيد كالجهاد.
الهمة ،مطابع
مكتب البحكث كالدراسات (1427ق) :المسائؿ الجياد مف فقه الجهاد ،ط ،1مكتبة ٌ
الدكلة اإلسبلمية.
الهمة ،مطابع
مكتب البحكث كالدراسات (1437ق) :تكعية الرعية بالسياسة الشرعية ،ط ،1مكتبة ٌ
الدكلة اإلسبلمية.
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الهمة (1436ق) :األدلة الجميٌة في كفر مف ناصر الحممة الصميبية عمى الخبلفة اإلسبلمية ،ط
مكتبة ٌ
الدكلة اإلسبلمية.
 ،2مطابع ٌ
الهمة (1436ق) :عشر مسائؿ في العقيدة ،الدكلة اإلسبلمية.
مكتبة ٌ
الدكلة اإلسبلمية.
الهمة (1437ق) :العقيدة كالفقه :المستكل الثٌاني ،طٌ ،2
مكتبة ٌ
المنيع ،عبد المجيد :عقيدة الطائفة المنصكرة ،نسخة ألكتركنية.
المهاجر ،أبك عبد ا﵀ :مسائؿ مف فقه الجهاد ،نسخة ألكتركنية.
المكدكدم ،أبك األعمى (1967ـ) :مكجز تاري تجديد الديف كاحيائه ،ترجمة محمد كاظـ سباؽ ،ط،2

دار الفكر الحديث ،لبناف.

المكدكدم ،أبك اإلعمى (1967ـ) :نظرية اإلسبلـ السياسية ،دار الفكر.
المكدكدم ،أبك األعمى (1969ـ) :نظرية اإلسبلـ ك ديه في السياسة كالقانكف كالدستكر ،مؤسسة

الرسالة ،بيركت.

مكلر ،جاف-مارم (2007ـ) :قامكس البلعنؼ ،ترجمة محمد عبد الجميؿ ،ط ،1معابر لمنشر،

دمشؽ.

النابمسي ،عثماف (2015ـ) :الرؤية الك ابية لمتكحيد كأقسامه ،ط ،1دار النكر المبيف ،األردف.
ٌ
ناجي ،أبك بكر :إدارة التكحش ،مركز الدراسات كالبحكث اإلسبلمية ،نسخة الكتركنية.
نسيرة ،اني (2015ـ) :متا ة الحاكمية ،أخطا الجهادييف في فهـ ابف تيمية ،ط ،1مركز دراسات

الكحدة العربية ،بيركت.

نعكـ ،عبد الفتاح (2017ـ) :أفكار كمكاقؼ ابف تيمية :ما لها كما عميها :مرجعيات العقؿ اإلر ابي،

المصادر كاألفكار ،الكتاب الثبلثكف بعد المئة ،مركز المسبار لمدراسات كالبحكث ،دبي.

النككم ،يحيى بف شرؼ (1392ق) :المنهاج شرح صحيح مسمـ بف الحجٌاج ،ج  ،18ط  ،2دار
ٌ
إحيا التراث ،بيركت.
اريس ،جكف (2017ـ) :التصكر الماركسي لمعنؼ :العنؼ ،مختارات فمسفية ،تحرير فيتكر بكفتشي،

ترجمة ياسر قنصكة ،المركز القكمي لمترجمة ،القا رة.

الهيتمي ،أحمد بف محمد بف عمي بف حجر (1983ـ) :تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،ج  ،10دار

إحيا التراث ،بيركت.
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يكؿ ،برنارد (2014ـ) :عف طبيعة الفكر كالعمؿ السمفييف ،تحرير ركؿ ميير :السمفية العالمية،

الحركات السمفية المعاصرة في عالـ متغير ،ترجمة محمد التكبة ،ط ،1الشبكة العربية لؤلبحاث

النشر ،بيركت.
كٌ

يكؿ ،محمد خير (1996ـ) :الجهاد كالقتاؿ في السياسة الشرعية ،ط ،2دار البيارؽ ،بيركت.
كنيس ،عمي (2017ـ) :التكفير عند قادة القاعدة كمنظريهـ ،ط ،1مركز ثبات لمبحكث كالدراسات،

المممكة العربية السعكدية.

ك بة ،مراد (1998ـ) :المعجـ الفمسفي ،دار قبا لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القا رة.
كيتمر ،بارب ار (2007ـ) :األنماط الثقافية لمعنؼ ،ترجمة ممدكح عمراف ،عالـ المعرفة ،عدد رقـ ،337

الككيت.

كتب الحديث:
حباف ،محمد (1993ـ) :صحيح ابف حبٌاف بترتيب ابف بمباف ،تحقيؽ شعيب األرناؤكط ،ج،18
ابف ٌ
ط ،2مؤسسة الرسالة ،بيركت.
ابف حنبؿ ،أحمد (ب.ت) :مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،ج ،6مؤسسة قرطبة ،القا رة.
أبك داكد ،سميماف بف األشعث السجستاني (ب.ت) :سنف أبي داكد ،ج ،4دار الكتاب العربي ،بيركت.

البخارم ،محمد بف إسماعيؿ (1422ق) :الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا﵀

النجاة.
الناصر ،ط ،1ج ،9دار طكؽ ٌ
ﷺ كسننه كأيامه ،تحقيؽ محمد ز ير ٌ

النسائي ،أحمد بف شعيب(1991ـ) :سنف النٌسائي الكبرل ،تحقيؽ عبد الغفار البندارم كسيد حسف،
ٌ
ط ،1ج ،6دار الكتب العممية ،بيركت.
الحجاج (ب.ت) :الجامع الصٌحيح المسمٌى صحيح مسمـ 8 ،ج ،دار الجيؿ
النيسابكرم ،مسمـ بف
ٌ
كدار اآلفاؽ الجديدة ،بيركت.

المطويات والنشرات:
األنصار ،نشرة تصدر عف أنصار الجهاد في الجزائر ،عدد  ،90ص 1995-3-30 12ـ.
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العمي ،حامد بف عبد ا﵀ ( :)2003حكـ الجاسكس ،منبر التكحيد كالجهاد.
الهمة (1436ق) :الكال لئلسبلـ ال لمكطف ،الدكلة اإلسبلمية.
مكتبة ٌ
الهمة (1437ق) :الكفر بالطٌاغكت ال يصحٌ إسبلـ المر إال به ،الدكلة اإلسبلمية.
مكتبة ٌ
الهمة :فاعمـ أنٌه ال إله إال ا﵀ ،الكال كالب ار  ،الدكلة اإلسبلمية في العراؽ كالشاـ.
مكتبة ٌ
الهمة ،التحاكـ ،األحكاـ الكضعية ،التشريعات الباطمة ،الدكلة اإلسبلمية في العراؽ كالشاـ.
مكتبة ٌ
المواقع اإللكترونية:
البراؽ اإلعبلمية ( 2007ـ) :األرشيؼ الجامع لكممات كخطابات إماـ المجا ديف أسامة بف محمد بف
الدف ،بعد غزكتي نيكيكرؾ ككاشنطف ،األصدار الثالث:

https://www.cia.gov/library/abbottabad-

.compound/3D/3D59A01BC3C84406A9229BB433456623_Osama-Ver3.pdf

الطرطكسي ،أبك بكر (ب.ت) :صفة الطائفة المنصكرة التي يجب تكثير سكاد ا:
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_35921.html

الظكا رم،

أيمف

الحممة

(ب.ت):

مؤسسة

الصميبية،

السحاب

لئلنتاج

اإلعبلمي:

https://archive.org/details/09_11

الظكا رم،

أيمف

(ب.ت):

حقائؽ

الصراع

بيف

اإلعبلميhttps://www.cia.gov/library/abbottabad-:

اإلسبلـ

كالكفر،

السحاب

لئلنتاج

compound/B7/B71EACFA98CA365DD24FCDDB5B535CBE_Dr_Balfour_111427_Ar.doc.

pdf

مكقع

منظمة

الصحة

العالمية:

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-

prevention/violence-and-injuries/areas-of-work/violence
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