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مقدمة
إن احلمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور

أنفسـنا ،ومن سيئات أعاملنـا ،من هيـده اهلل فال مضـل له ،ومن يضلل
فال هادي له ،وبعد:

فقد عانت األمة اإلسالمية بعد سقوط الدولة العثامنية من تس ُّلط
أنظمة مستبدَّ ٍة صادرت حقوق الشعوب يف اختيار حكامها والرقابة
عليهم ،وحاولت طمس هويتها باستجالب أنظمة حكم من الرشق
واتمت يف صالحية دينها ملجاراة
والغرب ،ف ُقطعت األمة عن تارخيهاُ ،

تطور العرص وإجياد احللول ملشكالته.

فظهرت -نتيجة لذلك -حرك ٌة علمي ٌة يف دراسات السياسة الرشعية؛

هتدف إىل إجياد حلول للواقع الذي تعيشه األمة اإلسالمية ،انطال ًقا من
األصول الرشعية الراسخة هلذا العلم ،وتطبيقاته احلادثة القابلة لالجتهاد
والنظر ،كام نشطت العديد من املؤسسات واجلامعات يف اقتحام غامر
املعرتك السيايس ،مع اختالف اجتهاداهتا ونتائجها(((.

((( من املغالطات الشائعة مقولةَّ :
إن هذه الدراسات والبحوث واجلهود فشلت يف حتقيق
ألنا ما زالت قارصة مل تتبلور يف مرشوع سيايس متكامل ،ثم إهنا بقيت نظرية
املراد منها؛ َّ
مل تثمر مرشو ًعا عمل ًيا يف الوصول إىل احلكم أو االستمرار فيه ،وهذا غري دقيق ألمرين= :
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ويف مقابل ذلك برزت مجاعات الغلو رافع ًة شعار اسرتجاع احلكم

اإلسالمي عرب عرشات الكيانات والتجارب ،ابتدأت بأفكار متناثرة،
وانتهت بمناهج وطروحات َّ
شذت هبا عن طريقة أهل العلم يف شتى
مسائل الفكر ،والعقيدة ،والفقه ،والسياسة الرشعية ،و َغلت يف أحكام
التكفري والتبديع والتخوين ،وانطلقت منها يف أعامل القتل والتفجري التي

مل تقترص عىل احلكومات واألنظمة التي قامت هذه اجلامعات باألساس

إلسقاطها حسب ادعائها ،بل امتدت إىل عموم اجلامعات اإلسالمية
الدعوية منها واملجاهدة ،وعامة الشعوب اإلسالمية ،بذرائع شتى ،وهتم

متنوعة.

و ُيلحظ أنَّه كلام تقدمت الشعوب خطو ًة يف سبيل استعادة حريتها

وقرارها ،وتطبيق دينها ،ازداد نشاط مجاعات الغلو وانحرافها ،فأفسدت

ود َّمرت يف البالد ،ثم كانت العاقبة مزيدً ا من حتكُّم الطغاة ،واستجالب
= األولَّ :
أن نضوج الدراسات الفكرية يكون بتطبيقها يف امليدان العميل ،وهو ما مل تتمكن
هذه اجلامعات من فعله ،بل إهنا مل َ
حتظ بأوقات طبيعية هادئة تستكمل فيها دراساهتا
وبراجمها؛ فهي مالحقة مطاردة ال تكاد خترج من استهداف حتى تنشغل باستهداف آخر.
والثاينَّ :
أن عدم قدرة اجلامعات اإلسالمية يف الوصول إىل احلكم ال يتع َّلق بفشلها يف ذلك
راجع للجهود املضنية يف إفشاهلا داخل ًيا وخارج ًيا ،والشواهد عىل هذا كثرية.
بقدر ما هو
ٌ
وال يعني هذا عصمتها من اخلطأ أو عدم حاجتها ملراجعة تارخيها وأنشطتها ،فهذا آمر آخر.
ينظر مقال :هل فشل اإلسالميون يف احلكم؟ خالد مصطفى ،موقع املسلم.
ومقال :هل فشلت جتربة اإلسالميني يف احلكم؟ عبد الرمحن فرحانة ،موقع اجلزيرة.
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املستعمرين اجلدد ،إضاف ًة لتشويه املرشوع السيايس اإلسالمي ،ومن َث ّم
ً
وصول إىل اإلحلاد يف بعض
ازدياد حركة البعد عن الدين والطعن فيه،
األحيان ،مما يبعد األمة خطوات عن حتقيق أهدافها.

فام أفكار هذه اجلامعات يف مرشوع إقامتها للدولة اإلسالمية؟ وما
ٍ
أصول
تطبيقاهتا العملية لتحقيق ذلك؟ وهل كانت تصوراهتا نابع ًة من
ثابتة وقواعد حمكمة يف العقيدة والسياسة الرشعية؟ وما العوامل الدافعة
لنشوء هذه األفكار ،وظهور مجاعات الغلو املعارصة وانتشار أفكارها يف

املجتمعات؟

يف هذا البحث إسها ٌم يف تقديم إجابات عن هذه األسئلة من خالل

تسليط الضوء عىل أفكار هذه اجلامعات يف مرشوعها إلقامة الدولة
اإلسالمية ،وما يتعلق به من أحكام وتطبيقات عقدية وفقهية متنوعة.
وقد جاء البحث يف متهيد ،وأربعة فصول:

التمهيدُ :أ ُسس إقامة الدولة يف اإلسالم.

الفصل األولُ :أ ُسس إقامة الدولة عند الغالة.

الفصل الثاين :مربرات العنف املرتبطة بإقامة الدولة عند الغالة.

الفصل الثالث :نقد مربرات العنف عند الغالة املرتبطة بإقامة الدولة.

الفصل الرابع :عوامل ظهور الغلو املعارص ،وتطوره.
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وقد اتّبعت فيه املنهجية التالية:

 -1االقتصار عىل ذكر رؤوس املسائل دون تفريعاهتا وتفاصيل

اختالف مجاعات الغالة يف تأصيلها وتطبيقها.

 -2توثيق ما ُأورده من مصادر هذه اجلامعات ،مع االقتصار عىل ٍ
عدد

من النامذج لالختصار.

 -3التعريف بالشخصيات غري املشهورة قدر املستطاع؛ ملا يغلب عىل

الرسية.
رموزها من الغموض واجلهالة؛ ً
نظرا ملا تتبعه تلك اجلامعات من ّ
 -4ختصيص اإلشارة للواقع السوري كونه التجربة القائمة حال ًيا،

واطالع الباحث عىل حيثياهتا عن قرب ،مع حماولة التنويع يف رضب
األمثلة من التجارب األخرى ما أمكن.

ويف اخلتام أتقدم بالشكر لكل من أهداين مقرتحات وملحوظات

أسهمت يف إنضاج البحث وعمقه(((.

كام أتقدم بالشكر ألخي الشيخ جهاد خيتي عىل مراجعته للكتاب

وتدقيقه وتسجيل مقرتحات وملحوظات عليه ،وملوقع (عىل بصرية)

(((

((( ٌقدمت نواة هذا البحث يف مؤمتر علمي متخصص ،ثم ظهرت احلاجة للتوسع فيه
وإضافة فقرات إليه فكان هذا اإلصدار.
متخصص بطرح القضايا التي تسهم يف محاية املجتمع يف
((( موقع إلكرتوين تأصييل
ّ
وعالجا.
تعزيزا ووقاي ًة
سورية خاصة واألمة عامة من الغلو؛
ً
ً
ينظر املوقع عىل اإلنرتنت.www.alabasirah.com :
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يف نرشه للكتاب ضمن منتجاته املتنوعة.

خالصا لوجه الكريم،،
أسال اهلل تعاىل أن ينفع به ،وأن جيعله
ً
واحلمد هلل رب العاملني
املؤلف
1438/12/4هـ
2017/8/27م

***
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بني يدي البحث
احلديث عن الغلو والغالة يف العرص احلديث متشعب ،ويثري الكثري

من النقاشات ،لذا ال بد من هذه التوضيحات بني يدي البحث:

ً
أول :من املس َّلم به َّ
أن مجاعات الغلو املعارصة ختتلف فيام بينها يف

األفكار واملعتقدات وكيفية تطبيقها ،وقد يصل االختالف بينها إىل درجة
التبديع والتكفري ،والقتال.

ومع ذلك َّ
فإن األصول الفكرية هلذه اجلامعات واحدة؛ إذ تقوم

يف جمملها عىل :إسقاط كافة علامء األمة وعدم االعتداد هبم ،واختاذ
مرجعيات رشعية جتمع بني اجلهل والغلو ،مع الغلو يف مفاهيم اجلامعة
والطائفة املنصورة ،وتنزيل نصوص مالحم آخر الزمان عىل مجاعاهتم،
والرباءة من املجتمعات املسلمة ومفارقتها ،والغلو يف أحكام التكفري

منهجا للتغيري يف العامل اإلسالمي
وتطبيقاهتا املختلفة ،وتبنِّي محل السالح
ً

وفق قواعد الوالء والرباء كام يروهنا.

واالختالفات التي تقع بينها منشؤها اختالف وجهات النظر يف

راجع إىل طبيعة
فرعيات بعض املبادئ ،وكيفية تطبيقها ،وهذا االختالف
ٌ

11

فكر الغلو وما حيمله يف طياته من التش ِّظي وكثرة االختالف وادعاء

احتكار احلق ،وال تزال هذه سنّة الغالة منذ القدم ،فال تكاد تستقيم هلم

طريق ٌة إال ويكثر املنشقون عنها ،واالقتتال بينها.

دونه املؤرخون وكتّاب الفرق واملقاالت يلحظ أن
«والناظر فيام ّ

النفوس اخلارجية مضطربة ،ومولعة بالتفرق واالنقسام ،ومتحفزة
للرباءة من كل من خالفها وإن كان خمالفهم من سائر اخلوارج ويف مسائل

ليست ذات بال! فإن مخائر «الرباءة» مستحوذة عىل تفكريهم ،حارضة

يف أذهاهنم ،راسخة يف عقوهلم ،وعندما تطالع كتب التاريخ واملقاالت
فال تكاد ختطئ عينك تكرار التربي من خمالفيهم من اخلوارج ً
فضل عن

عموم أهل اإلسالم»(((.

بعضا عند أقل نازلة تنزل
قال ابن حزم« :وهلذا جتدهم ُيك ِّفر بعضهم ً

ضعف القوم وقو ُة جهلهم»(((.
هبم من دقائق ال ُفتيا وصغارها ،فظهر
ُ

فإن البحث سيكون يف هذه األصول العامة التي يتفقون فيها ،دون
لذا َّ

اخلوض يف تفاصيل األفكار والتطبيقات ،واخلالفات بينههم فيها.

استقر عليه هذه األيام؛ وذلك َّ
ألن
وخيص منها مرشوع القاعدة كام
ّ
َّ

((( ينظر مقال :نظرات يف تاريخ اخلوارج ،د .عبد العزيز عبد اللطيف ،جملة البيان العدد
(.)345
((( الفصل يف امللل واألهواء والنحل (.)121/4
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غالبية اجلامعات األخرى قد ذابت يف التنظيم أو اندجمت معه أو محلت
مرشوعه من خالل التأ ُّثر والتأثري املتبادل ،وبيعة العديد من زعامات
التنظيامت األخرى للقاعدة ،كالظواهري «أمري تنظيم اجلهاد» ،ورفاعي

رسور أمري «اجلامعة اإلسالمية» ،وأبو الليث الليبي((( زعيم «اجلامعة
الليبية املقاتلة»(((.

قال أبو مصعب السوري متحد ًثا عن جتربة القاعدة:

« -املنهج الذي آل إىل تبنّيه ابن الدن ومعظم أتباعه يف آخر املطاف ،هو

منهج يمكن اعتباره مستندً ا إىل أصول ومبادئ منهج التيار (اجلهادي).

 -أكثر كوادر القاعدة ومؤسسيها ومدربيها ورجاهلا األساسيني هم

من كوادر التيار (اجلهادي) الذي التحقوا بالقاعدة عضو ًيا ،أو استندت

إليهم يف تكون عنارصها.

 -جعل ابن الدن من مواجهة حكومة آل سعود أحد شطري اجتاهه

وأهدافه باإلضافة ملواجهة أمريكا ،وهذا من توجهات تنظيامت التيار

(اجلهادي) يف مواجهة الطغاة من حكام بالد العامل العريب اإلسالمي؛
((( هو :عامر الرقيعي ،زعيم اجلامعة اإلسالمية املقاتلة الليبية ،بايع تنظيم القاعدة مع
الظواهري عام 2007م ،وقتل يف وزيرستان الباكستانية بغارة طائرة من دون طيار عام
2008م.

((( بينام رفض عد ٌد من قادة هذه اجلامعات مبايعة القاعدة لبعض اخلالفات بينهم ،أو بسبب
مراجعاهتم الفكرية التي خرجوا هبا ،ومل يعد هلم تأثري عميل يف الساحة عىل كل حال.
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حيث اعتربهم مرتدين عن ملة اإلسالم ،مستندً ا يف ذلك إىل أصول
عقيدة احلاكمية وعقائد (السلفية اجلهادية)»(((.

كام سيكون هناك توضيح ملرشوع «إدارة التوحش» كام استقر عليه

مرشوع القاعدة حال ًيا((( ،بينام لن يكون هناك إشارة ملا يتعلق بإعالن
تنظيم (الدولة) للخالفة لكثرة ما صدر حوهلا من ردود وتوضيحات(((،

((( دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية ،أبو مصعب السوري ص ( )787باختصار.

((( مرشوع (إدارة التوحش) بحدّ ذاته قابل للتغري والتطور كبقية أفكار الغالة ،لكن
مكوناته الرئيسة هي أصول فكرية ُيقدمون ويؤخرون يف تفاصيل تطبيقها حسب أهوائهم
ورغباهتم ،فتنظيم القاعدة ملا أعلن تغيري اسرتاتيجيته باستهداف األنظمة العاملية عاد وعمل
بقاعدة (قتال العدو األقرب) لتثبيت حكمه يف املناطق التي يوجد فيها ،فقاتل اجلامعات
األخرى عىل حساب قتال النظامني العراقي والسوري ،بل ها هو فرعه يف سورية باسمه
اجلديد (هيئة فتح الشام) يرسل عدة رسائل للعامل بأنه ال ينوي القيام بعمليات خارج سورية
يف حماولة لتجنيب تصنيف تنظيمه يف قائمة اجلامعات اإلرهابية ،وع َّطل العمل ضد النظام،
متفر ًغا لقتال الفصائل األخرى وهنب سالحها ،وفرض سلطته عىل املناطق املحررة.
ِّ
مما يدل عىل َّ
أن تفاصيل مشاريع وسياسات هذه اجلامعات قد تتغري ،ويؤكد عىل أمهية
الرتكيز عىل أسسها وأصوهلا الفكرية.

((( ينظر مثلً:
 كتاب :الدّ ولة اإلسالمية بني احلقيقة والوهم ،أليب عبد اهلل املنصور. مقال :إعالن اخلالفة اإلسالمية ،رؤية رشعية واقعية ،علوي بن عبد القادر السقاف،موقع الدرر السنية.
 عدة ملفات عن التنظيم عىل موقع نور سورية. وللكاتب مؤلف بعنوان( :كتاب :شبهات تنظيم «الدولة اإلسالمية» وأنصارها والردعليها) ،حيوي اإلجابة عن أهم ُّ
والسياسة =
الشبه واملغالطات الرشعية يف أمور العقيدة ّ
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ومع كوهنا قد خالفت تنظيم القاعدة يف اخلطوة النهائية يف املرشوع إال أهنا
ال خترج عن أصوهلا الفكرية والرشعية كام سيأيت توضيحه يف ثنايا البحث.
ثان ًيا :نتيجة ملا تقدّ م :فقد توجد خالفات بني شخصيات الغالة يف

بعض األفكار أو املعتقدات حتى يف اجلامعة الواحدة ،وقد ير ُّد بعضهم

عىل بعض ،أو يتربأ منه((( ،وكل هذا ال تأثري له يف احلكم عىل املنهج
العام؛ إذ احلكم للمعتمد يف اجلامعة وما استقرت عليه.

ففي حني ينكر البعض نسبة مواقف شخصيات من الغالة لتنظيم

= الرشعية التي تثريها تنظيامت الغالة وعىل رأسها تنظيم (الدولة).
ومل يقترص الكتاب عىل ُشبه تنظيم (الدولة) فحسب ،بل تضمن اإلجابة عن العديد من
الشبة التي يثريها بقية الغالة مما له عالقة بموضوعات الكتاب ،كام ُأضيف للكتاب يف
املوسعة أهم ما صدر من بحوث ودراسات وفتاوى يف املسائل املطروحة،
طبعته الثانية ّ
مع اإلحالة إليها ،وملحقان :ملحق بأهم أقوال زعامء التنظيم من خالل بياناهتم الرسمية
بأهم الدّ راسات واملقاالت واإلصدارات عن التنظيم.
جمموعة يف مكان واحد ،وآخر ّ
وقد طبع الكتاب ووزع منه آالف النسخ عىل طلبة العلم والدعاة يف كل من سوريا،
وفلسطني ،وليبيا ،والعراق ،وتركيا ،وغريها ،ولقي القبول واالستحسان من طلبة العلم
بحمد اهلل تعاىل.

((( بل َّ
غلوا يف الوقت احلايل وهو (الدولة) يواجه طائفة يف صفوفه
إن التنظيم األكثر ً
شديدة الغلو وهي ما يعرف بفرقة احلازمية -نسبة ألمحد احلازمي -والتي وصل غلوها إىل
ٍ
والتجهم ،مما دفع بالتنظيم
وعدد من قادة التنظيم ،ورميهم باإلرجاء
تكفري البغدادي نفسه
ُّ
وسج َن عد ًدا من أعضائها وأعدم آخرين ،وال يعني هذا تربئة
إىل تتبع أعضاء هذه الفرقة،
َ
تنظيم (الدولة) من الغلو ،فالغلو دركات ،واخلوارج طبقات.
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ً
استدالل ببعض ترصحيات زعامئها ،كقول عطية اهلل الليبي
القاعدة

(((

يف عصام الربقاوي (أبو حممد املقديس)« :ال ننكر للشيخ املقديس جهوده
يف الدعوة ومنابذة احلكومات الكافرة املرتدة وكشفه لزيفها وزندقتها

وأيضا نعرف قوته يف دينه وصربه
خرياً ،
وغري ذلك من جهوده ،جزاه اهلل ً

وتضحيته وجهاده  ..ولك ْن ْ
أن يقال هو من ّظر للحركة اجلهادية فليس

بصواب ،له إسهامه؛ نعم ،وأما القول بأنه من قياداهتا ،فهذا جمانب

للصواب كل املجانبة»(((.

نجد َّ
أن زعيم القاعدة احلايل أيمن الظواهري قد َّقرر إمامة كل من

الربقاوي وحممود عمر (أبو قتادة الفلسطيني) ،فمام قاله يف الربقاوي:

«الشيخ أبو حممد املقديس  ...يف احلقيقة يصعب عيل أن أوجز يف
التعريف بذلك البحر ّ
الزخار من العلم والتصنيف ،وتلك العقلية

املوسوعية ،وذلك الصمود الراسخ يف وجه طواغيت العرص َ ...ع َلم
((( هو :مجال إبراهيم اشيتيوى زويب املرصايت ،الليبي ،انضم لتنظيم القاعدة يف أفغانستان
يف بداية تأسيسيه ،انتقل إىل السودان ،ثم اجلزائر للمشاركة يف أحداثها ،ثم خرج منها ملا كاد
أن يقتل عىل يد (اجليا).
بعد احلرب عىل أفغانستان توىل منص ًبا حمور ًيا يف قيادة التنظيم ،فقد كان نائب املسؤول العام
للتنظيم مصطفى أبو اليزيد ،وما لبث أن صار املسؤول العام ثم الرجل الثاين يف التنظيم بعد
وفاة أسامة بن الدن ومصطفى أبو اليزيد.
قتل بصاروخ موجه من طائرة بدون طيار يف وزيرستان.
((( يف ثنايا نقاشات مع خمالفي القاعدة يف بعض املواقع عىل الشبكة العنكبوتية.
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ترشفت
من أعالم الدعوة للتوحيد ومعاداة الباطل يف زماننا هذا .وقد ّ

بمعرفته واالستفادة منه يف فرتات إقامته يف بشاور إبان اجلهاد األفغاين.
فخرا أن من بينهم ذلك العامل العامل»(((.
ويكفي املجاهدين ً

ومما قاله يف الفسطيني« :الشيخ أبو قتادة الفلسطيني  ...من األعالم

الشاخمة والعلامء املوسوعيني ،وممن أحس ُبهم -واهلل حسي ُبه -من الرموز

الثابتة عىل احلق ،ال هتزها املحن ،وال تزعزها الزعازع .هاجر ورابط

وأ ّلف وصنّف وخطب ،وتصدى للبدع واألهواء وأهلها ولطاملا كشف
خريا وث ّبته عىل احلق ،وفوق كل ذلك
عوارها وهتك أستارها ،جزاه اهلل ً

وعرض حياته وأمنه ودنياه
َج َهر باحلق الرصاح يف وجه الباطل املتبجحّ ،
وأهله للخطر قربانًا لكلمة احلق التي تراق يف سبيلها الدماء»(((.

كرست كلامت ومواقف خمتلف فروع القاعدة تزكية هؤالء
وقد َّ

والشهادة بإمامتهم وقيادهتم الرشعية ،فأقواهلام ومواقفهام حج ٌة عىل

التنظيم ومواقفه الرشعية ،وسيتضح يف ثنايا البحث مدى تطابق منهجهام
مع منهج من سبقهام من منظري مجاعات الغلو ،مما يدل عىل أهنم يغرفون
من املستنقع نفسه.

وقد يتكرر اخلصام بني هذه الشخصيات وعدد من مجاعات الغالة؛

((( التربئة ،للظواهري ص (.)53
((( التربئة ،للظواهري ص (.)57
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فمن املعتاد عند هذه اجلامعات أن تتنكَّر لزعامئها ومؤسسيها وترميهم

قديم ومجاعات
بالضالل واالنحراف ،وقد وقع هذا مع فرق الغالة ً
الغالة حدي ًثا ،مع بقاء تأثري أفكارهم فيها.
لذا فإن عودة العالقات واملياه إىل جمارهيا بني هذه التنظيامت املختلفة

وارد وممكن يف أي وقت بسبب االتفاق يف األصول(((.

ثال ًثا :اعتادت مجاعات الغالة املعارصة إعادة تشكيل تنظيامهتا حتت

أسامء خمتلفة بغية التمويه يف معتقداهتا ومرجعيتها ،والتخلص من تارخيها
احلافل باإلجرام ،وإهيام اآلخرين بتطورها واستيعاب رشائح أوسع من

حجم ،واألكثر عد ًدا،
املجتمع؛ مما جيعلها تُقدِّ م نفسها عىل أهنا األكرب
ً
وبالتايل األكثر مرشوعية ،واألوىل بانضامم اآلخرين هلا ومبايعتها ،وقد

ظهر هذا جل ًيا يف جتربتي القاعدة يف العراق وسورية ،كوهنام التجربتني
اللتني استطاعتا إجياد موطئ قدم لتطبيق أفكارمها عمل ًيا عىل أرض الواقع.

تغي إىل تنظيم
ففي العراق :ظهر تنظيم التوحيد واجلهاد ،والذي ّ

القاعدة يف بالد الرافدين ،ثم جملس شورى املجاهدين ،ثم دولة العراق

((( وهذا ما حيرص عليه الربقاوي (املقديس) يف حديثه عن تنظيم (الدولة) يف خمتلف
منشوراته ،وما زال يدفع باجتاه استيعاهبم ويلني باحلديث معهم ،وحتدّ ث عنهم بوصف
اجلهاد والتوحيد ،كام عاد الظواهري يف مقابلته (بني األمل واألمل) إىل مغازلة التنظيم
وحماولة إعادة الصلة معهم ،ووصف البغدادي بالشيخ اجلليل وسليل النبوة ،بعد أن كان
قد وصف التنظيم باخلارجية ،وعدم معرفة نسب البغدادي وشخصه.
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اإلسالمية ،ثم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ،انتهاء بالدولة
اإلسالمية وإعالن اخلالفة(((.

ويف سورية :ظهر تنظيم جبهة النرصة ،ثم استعلنت بانتامءها للقاعدة

وأصبح اسمها :جبهة النرصة-تنظيم القاعدة يف بالد الشام ،ثم دخلت

يف حتالف «جيش الفتح» ،و«جيش الفسطاط» ،ثم تغريت إىل جبهة فتح

الشام ،ثم هيئة حترير الشام.

وال تعدو أن تكون هذه التغيريات شكلية(((؛ لذا َّ
فإن البحث سيشري

إليها مجي ًعا بحقيقتها الصلبة وهي «تنظيم القاعدة».
***

مؤخرا من ترصفات فرعه يف العراق وإظهار عدم
((( عىل الرغم من تربؤ تنظيم القاعدة
ً
الرضا عن العديد منها إال أنه مسؤول عنه مسؤولية كاملة؛ فهو نتاج فكره ومنهجه ،وكان
رافضا سامع أي
داعم له ،حا ًثا فصائل العراق عىل بيعتهً ،
طيلة السنوات السابقة معرت ًفا به ً
شكوى فيه ،ينظر :تنظيم القاعدة ومرشوع الدولة اإلسالمية ،لسعيد بن حازم السويدي،
مركز ثبات للبحوث والدراسات ،ص (.)46
((( املتتبع ملسرية القاعدة يف سورية وترصفات أمريها اجلوالين يلحظ مدى التشابه الكبري
يف اخلطوات والترصفات التي تصل حدّ التطابق يف ٍ
كثري من األحيان ،ومنها ما أشري إليه يف
كثرة إعالن التشكيالت بأسامء متنوعة ،ومنها كذلك :التالعب باملناصب يف التشكيالت
اجلديدة ،فبينام شكّل زعيم تنظيم القاعدة يف العراق أبو محزة املهاجر النواة الصلبة واألساس
ملا يسمى (دولة العراق اإلسالمية) بتوليه وزارة الدفاع فيها ،وكان الرجل القوي فيها ،كان
تأثريا لألمري أيب عمر البغدادي ،ويلحظ َّ
أرص يف التشكيالت
أن اجلوالين ّ
املنصب األقل ً
زعم منه التنازل عن
األخرية عىل أن يتوىل هو القيادة العسكرية ،ويرتك اإلمارة لغريه ً
القيادة ،والزهد يف اإلمارة ،بينام كانت إمارة أيب جابر الشيخ يف (هيئة حترير الشام) شكلية!

متهيد

نبذة مخترصة عن

إقامة الدولة يف اإلسالم

(((

((( ليس من شأن هذا البحث احلديث عن سبل إقامة الدولة يف اإلسالم ،أو تقديم
مرشوع ٍ
عميل بديل عن مرشوع الغالة ،فعىل أمهيتهام إال أهنام خارج نطاق البحث احلايل.
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معنى الدولة:

تطلق الدولة يف اللغة عىل عدة معان ،منها:
 حتول ٍيشء من مكان إىل مكان ،واالنتقال من حال إِىل حال؛ فالدّ ولة
ُّ

اسم اليشء الذي ُيتداول.

مر ًة وهذه
 اإلدا َل ُة ،أي :الغلبة؛ ما تت ََداو َله األيدي ،أي تأخذه هذه ّ

مر ًة(((.
َ

الدولة يف االصطالح:

تتقارب تعريفات الدولة يف االصطالح ،ومنها« :جمموع كَبِري من

إقليم معينًا ،ويتمتع بالشخصية املعنوية،
ْالَ ْف َراد يقطن بِصفة دائمة
ً

وبنظام حكومي ،وباالستقالل السيايس»(((.

ومن التعريف يظهر أن مكونات الدولة هي:

 -1جمموعة من الناس تسكن يف إقليم ُمعني ،ويطلق عليهم شعب.
 -2مكان من األرض يطلق عليه إقليم.

 -3نظام حكومي خيضع له الشعب ،يتوىل إدارة الشؤون الداخلية

للبالد ،والشؤون اخلارجية بام فيها احلامية من األعداء.

 -4االستقالل السيايس يف القرار ،وهو ما ُيطلق عليه السيادة.

((( ينظر :الصحاح ،للجوهري ( ،)1698/4ولسان العرب ،البن منظور (.)618/1
((( املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية (.)304/1
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وظيفة الدولة يف اإلسالم:

تتلخص وظيفة الدولة بالقيام عىل شؤون رعاياها يف كافة النواحي

املعيشية ،وما يتعلق هبا من مسائل تنظيم القوانني والتنفيذ والقضاء.

وتتميز الدولة يف اإلسالم بأهنا تقوم -باإلضافة إىل ذلك -عىل شؤون

الدين يف املجتمع.

ِ
ِ
ِ
الدين
حراسة
النبوة يف
قال املاوردي« :اإلمام ُة :موضوع ٌة خلالفة ّ
ِ
وسياسة الدنيا»(((.
باخلاصة
وقال اجلويني« :اإلمام ُة رياس ٌة تامة ،وزعام ٌة عامة ،تتعلق
ّ

مهمت الدين والدنيا .مهمتها حفظ احلَوزة ،ورعاية الرعية،
والعامة ،يف ّ
ِ
واالنتصاف
حليف،
باحلجة والسيف،
وإقام ُة الدعوة
ُ
ُّ
ّ
وكف اخلَيف وا َ

للمظلومني من الظاملني ،واستيفا ُء احلقوق من املمتنعني ،وإيفاؤها عىل
املستحقني»(((.

وهي ما عرب عنه املعارصون بأنه« :القيام عىل الدعوة اإلسالمية،

وإقامة الرشيعة اإلسالمية ،وقيادة األُ َّمة وفق هذه الرشيعة»(((.
((( األحكام السلطانية ،للاموردي (.)15/1

َ
والـحيف :امليل إىل احلكم
والـخيف :االختالف.
((( غياث األمم ،للجويني (،)22/1
َ
واجلور والظلم.
((( نحو ثقافة إسالمية أصيلة ،د .عمر سليامن األشقر ص (.)349
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من يقيم الدولة؟

اختيار احلاكم وإقامة الدولة منوط بكافة أفراد الشعب (األمة)،

فالشعب هو الذي خيتار حاكمه من خالل «أهل ّ
احلل والعقد» ،ثم يعقد

له البيعة العامة.

ٍ
قال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهَ « :من بايع ً
مشورة
رجل عن غري

ِ
تغر ًة ْ
أن ُيقتال»(((.
من املسلمني فال ُيبايع هو وال الذي بايعهّ ،

وقال ابن تيمية« :إنّام صار -أي أبو بكر -إما ًما بمبايعة مجهور

ُ
الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة ّ ...
حصول القدرة
فإن املقصو َد
ّ
والسلطان َ
مصالح اإلمامة ،وذلك قد حصل بموافقة
اللذين هبام حتصل
ُ
ّ

اجلمهور عىل ذلك»(((.

وليس يف قيام الشعب هبذه السلطة طريقة مع ّينة حدّ دهتا النّصوص،

ٌ
موكول للناس بام يرونه ،وما يصلح ألحواهلم وأوقاهتم.
بل هو

قال الشيخ عبد الرمحن َح َبنَّكَة امليداين يف حديثه عن أهل ّ
احلل والعقد:

«واملؤهلون الختيار واصطفاء أمري املؤمنني األعىل ،وتأدية أمانة احلكم
ومن بيئة لبيئةِ ،
إليه ،خيتلفون ِمن جمتمع ملجتمعِ ،
ومن زمن لزمن ...
((( أخرجه البخاري ( ،169 /8برقم  ،)6830قال ابن حجر« :واملعنىَّ :
أن َمن فعل
وعرضهام للقتل» فتح الباري (.)150/12
غرر بنفسه وبصاحبه َّ
ذلك فقد َّ
((( منهاج السنة النبوية (.)530/1
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األمر مرتوكًا للمسلمني فلهم ْ
أن ين ّظموا ّ
الشكل الذي
وما دام هذا
ُ

يؤدون به أمانة إمارة املؤمنني ملن هو أصلح املؤمنني هلا ،وهو أهلها.

وقد يكون ذلك بانتخاب أعياهنم وأهل احلل والعقد منهم يف مواطنهم
كل ِ ٍ
ودوائرهم ،ثم خيتار ُّ
الصفوة
الصفوةَ ،ثم جتتمع
جمالس ّ
ُ
أهل بلد منهم ّ
ٍ
واحد الصطفاء األمري العام للمؤمنني ...
ِمن البلدان يف جمم ٍع

تنظيم جمالس شورى حمل ّية عامة ،لألمور اإلدارية والسياسية،
ويمكن
ُ
يكون أعضاؤها املختارون يف ِق َب ِل القاعدة الشعبية املؤهلة لالصطفاء

أهل ِّ
هم َ
احلل والعقد ،يف القضايا اخلاصة بدوائر كلمتهم املسموعة،
ومشورهتم املقبولة ،وعن طريق هذه املجالس مع املجالس الشورى
األخرى التخصصية يتم انتخاب أمري املؤمنني أو رئيس الدولة»(((.

كام متتد سلطة الشعب لتشمل كا ّفة جماالت احلياة ،من مراقبة احلاكم

واملهمة ،واالستفتاء عىل الدستور،
وحماسبته ،واملشاورة يف األمور العا ّمة
ّ

ونحوها(((.

((( كواشف زيوف ص ( ،)697وينظر :تعريف عام بدين اإلسالم ،للشيخ عيل
الطنطاوي ص (.)162
((( وللمزيد ينظر :حترير مصطلحي «مرجعية الرشيعة» و«سلطة الشعب» يف باب
السياسة الرشعية ،هيئة الشام اإلسالمية.
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كيفية إقامة الدولة:

أسسا عامة ينبغي األخذ هبا ومراعاهتا
وضعت الرشيعة اإلسالمية ً

يف إقامة الدولة ،لكنّها مل حتدّ د طريقة معينة واجبة االتباع يف ذلك ،بل

تركتها ملا يناسب املسلمني من الطرق املتوافقة مع الرشيعة ،بحسب
ظروف الزمان واملكان والقدرة ،وقد تناول أهل العلم هذه املسألة حتت

عنوان (طرق انعقاد اإلمامة)(((.

ويلحق هبا ما يتعلق بكافة مؤسسات الدولة واختاذ القرار فيها،

كمؤسسة أهل ّ
احلل والعقدً ،
مثل.
فكيف هو األمر عند الغالة؟

***

((( ينظر :اإلمامة العظمى ،للدكتور عبد اهلل الدميجي ،والدور السيايس للصفوة يف
صدر اإلسالم ،للدكتور السيد عمر.

الفصل األول

سس إقامة الدولة
أُ ُ
عند الغالة
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إن من أخطر ما ينطوي عليه الغلو :اجلهل بأحكام الدين الصحيح،

وفهم النصوص الرشعية عىل غري مراد اهلل تعاىل ورسوله صىل اهلل عليه
وسلم؛ مما يؤدي إىل حتريف الكلم عن مواضعه ،ونشوء االعتقادات
والتطبيقات الباطلة؛ لذا َّ
فإن أسس إقامة الدولة عند الغالة ختتلف عام

هو معروف مستقر يف الرشيعة وكالم أهل العلم منذ القدم ،ابتدا ًء ممن

ومرورا بأسس إقامة الدولة ،وانتها ًء بخطوات
يعهد له إقامة الدولة،
ً

مرشوع إقامة الدولة ،كام سيأيت بيانه.

ً
أول :مكانة الدولة من الدين عند الغالة:

ّ
حتتل مسألة (إقامة الدولة اإلسالمية) مكانة كبرية يف فكر مجاعات

الغلو؛ فقد جعلوها جز ًءا من الدين يسعون إليه يف مجيع حتركاهتم

وتشكيالهتم ،فظهرت يف أدبياهتا عىل أهنا املرشوع األهم ،محاية لـ «ثمرة

جهادهم»((( من الضياع أو الرسقة ،كام حدث مع ثمرة جهاد املحتل يف

العقود السابقة.

قال حممد عبد السالم فرج(((« :حكم إقامة حكم اهلل عىل هذه األرض

((( ينظر مقال( :قطف الثمرة)  ...فكرة ّ
تلخص مسرية اجلامعات (اجلهادية) ،للمؤلف.

((( ولد يف مرص عام 1942م ،خترج يف كلية اهلندسة يف جامعة القاهرة ،وضع كتاب
(الفريضة الغائبة) الذي أودع فيه أسس الغلو املعارص ،وهو هبذا يعدُّ من أبرز منظري تيار
الغلو حتى اليوم ،واألمري احلقيقي لتنظيم اجلهاد.
تأثر بصالح رسية قائد جمموعة «الفنية العسكرية» التي قامت بعملية ملحاولة قلب نظام =
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فرض عىل املسلمني  ...أمجع املسلمون عىل فرضية إقامة اخلالفة اإلسالمية

وإعالن اخلالفة يعتمد عىل وجود النواة وهي الدولة اإلسالمية .و(من

مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة اجلاهلية) رواه مسلم .فعىل كل مسلم

السعي إلعادة اخلالفة بجد؛ لكيال يقع حتت طائلة احلديث ،واملقصود
بالبيعة :بيعة اخلالفة»(((.

وخصص سيد إمام((( مبح ًثا كام ً
ل بعنوان (اإلمارة واجبة) ،وساق
َّ

فيه األدلة عىل ذلك.

وقال أبو محزة املهاجر((( بعد إعالن (الدولة اإلسالمية)« :ينبغي أن

= احلكم يف مرص ،وبكتابه (رسالة اإليامن).
كان له دور بارز يف عملية اغتيال السادات عام 1981م ،قبض عليه وأعدم عام 1982م.

((( اجلهاد الفريضة الغائبة ،ملحمد عبد السالم فرج.

((( هو :سيد إمام رشيف ،عرف بعدة أسامء أخرى هي :عبد القادر عبد العزيز ،ودكتور
فضلُ ،يعدَّ من أبرز الشخصيات الرئيسية يف حركة (اجلهاد العاملي) ،كام تُعد مؤلفاته
األسس الرشعية والفكرية التي قامت عليها أفكار هذه اجلامعات بام احتوته من رشوحات
واستدالالت وتفصيالت مل تكن قبله ،وخاصة مؤلفاته« :العمدة يف إعداد العدة»،
يس ّمون باملرجعيات اجلهادية
و«اجلامع يف طلب العلم الرشيف» ،والتي استقى منها َم ْن َ
ِ
لمهم كاملقديس وأبو قتادة وسائر مفكرهيم ،عىل الرغم من عدم انضاممه ألي من هذه
ع َ
اجلامعات ،وخمالفته للعديد من ترصفاهتا وأفكارها.
أصدر «وثيقة ترشيد العمل اجلهادي» تراجع فيها عن بعض ما قرره يف بدايات حياته.
((( هو :عبد املنعم عز الدين عيل البدوي ،يكنى بأيب أيوب املرصي ،ولد يف مرص
بمحافظة سوهاج عام 1968م ،انضم للجامعة اجلهادية التي أسسها أيمن الظواهري
عام 1982م ،تشري األخبار إىل أنه عمل مساعدً ا شخص ًيا للظواهري ،والتحق بمعسكر=

31

مرارا أننا نقاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا،
يدرك اجلميع كام قررنا ذلك ً

هدف
وال يكون ذلك إال بحكم وإمارة ،فإنشاء دولة إسالمية يف العراق
ٌ

لنا مجي ًعا منذ أول طلقة أطلقناها عىل املحتل وأعوانه»(((.

وقال حمارب اجلبوري املتحدث الرسمي باسم قاعدة العراق

(دولة العراق اإلسالمية)« :فاليوم  ...أصبح من واجبات املرحلة أن
يعلن إخوانكم يف جملس شورى دولة العراق اإلسالمية عن تشكيلة
وزارية ألول حكومة إسالمية تكفر بالطاغوت وتؤمن باهلل وجتاهد يف

سبيله لتُحكّم رشعه بعد عرشات السنني من سقوط خالفة اإلسالم
وضياعها»(((.

ثم أصبح هذا اهلاجس ضاغ ًطا عىل تفكريها ،مو ِّلدً ا للعديد من

وحاكم عىل ترصفاهتا:
معتقداهتا،
ً

= الفاروق يف أفغانستان عام 1999م ،وأنه عاش يف اليمن مدة يسرية ،ثم انتقل للعراق
قبل االحتالل.
توىل منص ًبا يف إحدى الكتائب يف عهد الزرقاوي ،وبعد مقتله عام 2006م أصبح زعيم
تنظيم القاعدة يف العراق ،ويعترب مهندس إعالن (دولة العراق اإلسالمية) ومؤسس
جهازها األمني.
توىل وزارة احلرب ،وكان نائ ًبا أليب عمر البغدادي أمري دولة العراق اإلسالمية .قتل يف
عملية عسكرية عراقية أمريكية مشرتكة يف أبريل عام 2010م.
((( ينظر :اللقاء الصويت الثاين معه.

((( ينظر كلمته :التشكيلة الوزارية األوىل للدولة اإلسالمية.
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ٍ
ودويالت ناقصة ،وحتت جناح االحتالل:
 -1فأقامت إمارات

إذ إهنا ملا أرادت إقامة دولتها وإمارهتا اصطدمت بوجود ٍ
دول حقيقية

قائمة ،فعمدت إىل هدم مجيع مكونات الدولة وك َّيفت مفهومها حسب
ظروفها ،ثم عادت عىل النصوص الرشعية بالتأويل والتحريف لتوافق
أفكارها وتتمكن من إعالن إماراهتا.

فلم تشرتط إلقامة الدولة إال جمرد وجود مجاعتها يف مكان ما ،مما

مكنهم من إعالن إمارات ودول عىل أي بقعة من األرض حتى لو كانت
مسجدً ا أو غرفة يف بناء ،أو زاوي ًة يف سجن((( ،أو يف ٍ
بلد ٍ
حمتل كالعراق،

أو مل يكتمل حتريره كام يف سورية.

وقد مجعت الكلمة الطويلة أليب محزة املهاجر عن (الدولة النبوية)

خالصة هذه األفكار ،ومما ورد فيها:

 -وصف حال الدولة النبوية باالضطراب األمني ،وأنه يشابه حال

((( فقد أعلنت مجاعة (جند اهلل) املوالية للقاعدة عن إقامة إمارة إسالمية من أحد مساجد
مدينة رفح يف قطاع غزة عام 2009م عىل يد زعيمها عبد اللطيف موسى ،قبل أن تنتهي
األحداث بمقتله وعدد من مجاعته ،وحدثت قبل ذلك يف سجن بوكا يف العراق ،وسجن
صيدنايا يف سورية ،وغريمها.
كام يذكر َّ
أن من أهم أسباب اخلالف بني مجاعتي (اجلامعة اإلسالمية) و(اجلهاد) املرصيتني
يف السجن عام 1983م بسبب االختالف عىل جواز تويل د .عمر عبد الرمحن إمارة التنظيم
وهو رضير؛ بناء عىل اخلالف حول رشط سالمة احلواس ملن يتوىل اإلمارة! وقد صدرت
يف ذلك فتاوى وردود متبادلة بني الطرفني.
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ً
وصول إىل قياس جواز إقامة
املناطق التي أعلنوا فيها إقامة دولتهم؛
الدولة يف األماكن املضطربة وغري كاملة اخلضوع هلم.

مقياسا
 جعل مساحة املدينة النبوية وعدد بيوهتا وسكاهنا وجيشهاً

إلقامة الدول واإلمارات ،واالستدالل به عىل إمكانية إطالق اسم الدولة
أو اإلمارة عىل جمموعة مبان أو مناطق حمدودة بمجرد االستيالء عليها.

وللظواهري كالم قريب من هذا دفا ًعا عن إعالن (دولة العراق

اإلسالمية)(((.

ويف هذا يقول عمر حممود (أبو قتادة الفلسطيني) يف حوار مع طالبه:

«ال يمكن أن جياب عن شكل الدولة اإلسالمية إال بعد أن نلغي مفهوم
حسنا النفيس املبني عىل تصوراتنا املصنوعة اليوم واألمس
الدولة يف ّ

من قبل صناعة اجلاهلية!  ...الدول ُة اإلسالمية يف ظل مفهوم الدولة
املعارصة مستحيلة جدً ا ،إ ًذا ،ماذا نفعل؟

دارا ليست صلبة واضحة يمكن للخصم
جيب تدوير املربع؛ ننشىء ً

ظهورا
كرسها  ...يعني أشبه بحال قادهتا ورجاهلا :جماهدون ،تتحرك
ً
وخفاء بحسب املتغريات ،يمكن أن نحكم ً
هنارا !.(((»...
ليل ونختفي ً

((( يف املقابلة املعقودة معه بعنوان :نصيحة مشفق.

((( عدة لقاءات عىل االنرتنت نرشها تلميذه أبو حممود الفلسطيني.
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 -2االنشغال بإقامة الدولة وأخذ البيعات عن اجلهاد:

ملا كانت غاية هذه اجلامعات إقامة الدولة؛ فقد سخرت جهدها

وإمكانياهتا جلمع البيعات ،واحتوت مراجعها الرشعية وفتاواها عىل

حديث كثري عن حكم البيعات ونقضها ،وال توجد مجاعة من مجاعات

الغالة إال وقد حرصت عىل أخذ البيعات والعهود املواثيق من أتباعها

عىل عدم نقضها.

ففي العراق :انصب جهد تنظيم القاعدة -يف خضم املعركة ضد

الرافضة واالحتالل -عىل دعوة اجلامعات األخرى لبيعة كياناهتم

املختلفة بشتى الطرق ،قال أبو محزة املهاجر« :إخواننا املجاهدين

األكارم  ...فإن إخوانكم يدعون اهلل أن حيفظكم ،وأن تبرشوهم باليوم
الذي تعلنون فيه ما عودمتوهم عليه من صفاء املنهج ووضوح اهلدف،

أمريا»(((.
فتباركون دولة العراق اإلسالمية وتبايعون الرشيف ً

ويرافق هذه الدعوة :التباهي بشق اجلامعات األخرى لصالح

مجاعتهم ،ومن ذلك قول أبو عمر البغدادي((( « :ثم جاءت الثمرة الطيبة
((( ينظر :كلمته (إن احلكم إال هلل).

((( هو :حامد داود حممد خليل الزاوي ولد عام 1959م ،التحق بالسلك العسكري
يف عهد صدام حسني ،ثم تركه عام 1985م ،التحق بفصائل املقاومة بعد االحتالل
أمريا إلحدى اجلامعات (جيش الطائفة املنصورة) ،بايع تنظيم القاعدة
األمريكي وكان ً
أمريا له خل ًفا للزرقاوي ،ثم بويع=
لتشكيل ما سمي بمجلس شورى املجاهدين ،واختري ً
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رسيعة ببيعة عرشات الكتائب وآالف املقاتلني من إخواننا يف جيش
املجاهدين واجليش اإلسالمي وثورة العرشين وأنصار السنة وغريهم

 ...وكانت الثمرة األكيدة واحلصاد األعظم أن يسارع نحو سبعني يف
املائة من شيوخ عشائر أهل السنة يف بالد الرافدين إىل الدخول يف حلف
املطيبني ،ومباركة بيعة دولة اإلسالم واملسلمني»(((.

ويف سورية :كان من أوائل ما عمل به اجلوالين((( حني دخوله إىل

سورية :مطالبة القائدين زهران علوش وعبد اهلل احلموي ببيعته؛ كونه

منهجا!
األصلح للقيادة؛ النتامئه لتنظيم القاعدة :األقدم باجلهاد ،واألسلم
ً
أمريا لـ (دولة العراق اإلسالمية) عام 2006م.
= ً
قتل عىل يد القوات األمريكية عام 2010م ،بعد عدة إعالنات عن مقتله واعتقاله.

((( ينظر :كلمته (وقل جاء احلق وزهق الباطل).

((( عىل الرغم من كشف اجلوالين لثامه يف اآلونة األخرية إال أن اسمه ونسبه ما زال
ً
جمهول للعموم ،ويشاع أن اسمه :أمحد الرشع ،من مواليد عام 1984م ،يف درعا ،عاش
حياته يف دمشق ،مل يكمل دراسته اجلامعية ،واجته للعراق وانضم للقاعدة (دولة العراق
اإلسالمية) وترقى يف مناصبها .اعتقلته القوات األمريكية وبقي يف معتقالهتا سبع سنوات
إىل أن أطلق رساحه بعد اندالع الثورة يف سورية ،فعاد للعمل مع القاعدة ،ثم أرسله أبو
بكر البغدادي لسورية إلنشاء فرع للقاعدة فيها.
اختلف مع البغدادي حول بعض الترصفات ،مما أدى إىل انفصاله عن إمارته ومبايعة
الظواهري مبارشة .اندلعت بعض املعارك بني التنظيمني رسعان ما توقفت ،وانتقلت
معارك اجلوالين واعتداءاته عىل الفصائل السورية ،بطلب مبارش من منظري القاعدة
وزعامئها.
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وما زالت هذه سنّتهم يف مجيع التشكيالت التي أعلنوا عنها حتى جاء

يف بيان تأسيس (هيئة حترير الشام) آخر تشكيالهتم يف سورية« :وإننا

ندعو مجيع الفصائل العاملة يف الساحة إلمتام هذا العقد وااللتحاق هبذا

الكيان مج ًعا للكلمة وحف ًظا ملكتسبات الثورة واجلهاد».

وقد رافق هذه الدعوة العديد من أساليب الرتغيب باملال واملناصب،

ً
ومتثيل ،وبالتايل فهم السلطة الرشعية التي
ومنها اإلهيام أهنم األكثر عد ًدا
ينبغي عىل اجلميع الدخول حتتها ومبايعتها.

قال أبو محزة املهاجر« :ففي األسابيع األوىل إلعالن الدولة كان يلحق

بجيش الدولة يف األسبوع الواحد نحو ألف مقاتل ،حتى استوعبنا بحمد

اهلل أكثر من  %80من املجاهدين عىل األرض ،ومن كل اجلامعات ،وبال

استثناء».

وجاء يف خطاب القاعدة يف سورية (هيئة حترير الشام) ر ًدا عىل تقرير

مايكل راتني مبعوث األمم املتحدة إىل سوريا« :ويف خطوة هي األوىل

من نوعها يف مسرية الثورة السورية ،قامت كربى الفصائل الفاعلة ّ
بحل

نفسها وتنظيامهتا وانضاممها إىل التشكيل اجلديد «هيئة حترير الشام»؛

موحدً ا حيمي الثورة ويضمن
ليكون هذا التشكيل نواة جامعة ،ومرشو ًعا ّ

مسريها وحيافظ عىل مكتسباهتا ،فكان هذا االندماج هو خيار شعبنا الذي

وداعم ملا تم اإلعالن عنه ...
خرج بعد ذلك مؤيدً ا
ً
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نؤكد أن مرشوع اهليئة مرشوع أمة واحدة  ...اجتمعت عليه قلوب

املاليني ،وختندق يف خندقه من يبغي اخلري ألهله وبلده ،واضح الرؤية،
واهلدف واملقصد».

وقالوا يف (بيان حول األحداث األخرية)« :وال يكاد خيفى عىل كل

جماهد صادق يف الداخل ومتابع للساحة الشامية من اخلارج  ...ما متثله
جبهة فتح الشام عىل كافة الصعد عسكر ًيا وقضائ ًيا خدم ًيا ،حيث تشكل

اجلبهة ثلثي الطاقة العسكرية يف اهلجوم والدفاع تقري ًبا ،ترابط عىل أبرز
النقاط الساخنة مع النظام النصريي وامليليشيات الطائفية».

بينام الواقع ّ
يكذب ذلك ويرفضه ،وقد ظهر زيفه وبيانه عىل املآل.

 -3قتال اجلامعات األخرى التي رفضت الدخول حتت حكمها حتت

دعاوى خمتلفة:

بام َّ
أن هذه اجلامعات تنظر لنفسها عىل أهنا اجلامعة احلق الواجبة

االتباع ،فكل من رفض بيعتها والدخول حتت حكمها فقد ختىل عن

البيعة الواجبة عليه ،ونكص عن إقامة دولة اإلسالم ،وبالتايل فهو ٌ
عميل
ملشاريع أجنبية معادية للدين ،وحكمه ّبي الفساد والر َّدة ،ومصريه

دعوته إىل البيعة ،مع حتذيره من الرفض ألنه سيقع يف مشاريع خيانية،

ثم اهتامه بالردة واخليانة ،ثم قتاله.

واملتتبع لبيانات قادة القاعدة يف العراق يدرك حجم التخوين
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والتكفري جلميع املخالفني من اجلامعات والعلامء والدعاة ،إىل أن وصل
احلال بأيب عمر البغدادي أن يصف ما وصل إليه حال سائر املخالفني

له بأنه ر ّدة مجاعية ،فقال« :نقول ألولئك الذين يتهمون دولة اإلسالم
باهتامات باطلة كاذبة ال أصل هلا مدعني أننا سبب فقدان ما أسموه
باحلاضنة الشعبية ،وأن أفعالنا الشنيعة عىل حدِّ وصفهم أعطت املربر

حتم خللل يف
لتلك الصحوات ،نقول :يا قوم ،هل كل ر ّدة مجاعية هي ً
القيادة واإلدارة ،أو يف املنهج والسلوك ،أو لعدم احلكمة وفقه الدعوة،
أو لسوء الترصف مع الناس وخاصة كرباءهم وأعياهنم»(((.

وقال« :يا جنود املجلس السيايس السابقني والالحقني ،وأخص

منهم الكاذبني بانتامئهم ملنهج السلف  ...اتركوا رايات تقودكم إىل جهنم
وبئس املصري ،وإياكم أن تصغوا إىل أمراء منتفعني وعمالء خائنني ...
أحب إ ّيل من مئة
فإن أبيتم التوبة قبل القدرة عليكم فواهلل لقتل املرتد
ُّ
رأس صليبية»(((.

توضيحا ملا قامت به من اعتداءات
وجاء يف بيان القاعدة يف سورية
ً

عىل الفصائل قبيل إعالن تشكيلها اجلديد «هيئة حترير الشام»« :باتت

اليوم مشاريع املصاحلة واهلدن واضحة جلية واملؤمترات واملفاوضات
((( ينظر كلمته( :فأما الزبد فيذهب جفاء).
((( ينظر كلمته( :وعد اهلل).
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حتاول حرف مسار الثورة نحو املصاحلة مع النظام املجرم وتسليمه البالد

 ...فأمام كل ما تقدم كان لزا ًما علينا إفشال املؤامرات والتصدي هلا قبل
وقوعها ،وحياطة الساحة ومنع اهنياراها  ...وليتوقع كل من حياول أن
يفاوض عىل ما ال يملك مثل هذا كنتيجة طبيعية ملساعي مكاتبه السياسية
يف اخلارج».

ومثل هذا ما وقع من (حركة الشباب املجاهدين) يف الصومال بشهادة

شخصيات من قيادهتا الرشعية والعسكرية :حيث َّإنا ك َّفرت «املحاكم

اإلسالمية» التي انشقت عنها ،وأعملت يف زعامئها وأعضائها القتل
واالغتيال ،ثم عادت عىل كل من خالف رأي قيادهتا باالهتام بالردة،

والقتل ،حتى ُقتل غالب قياداهتا عىل يد اجلامعة نفسها(((.
ثان ًياَ :م ْن ُيعهد إليه إقامة الدولة عند الغالة:

تنطلق مجاعات الغالة من الطعن يف عامة الشعوب املسلمة ،فرتاها

جاهلة ضالة ،ساقطة العدالة ،ال متلك األهلية إلقامة الدولة أو اختيار

فضال عن محل املرشوع اإلسالمي ،وقد كانت بدايات هذه
احلاكمً ،
((( ينظر :بيان (إين أنا النذير العريان) أليب بكر الزيلعي ،وبيان (إين لعملكم من القالني)
أليب يوسف الغريب ،ومها من قيادات اجلامعة يف الصومال َ
الذ ْين رفضا عد ًدا من ترصفات
اجلامعة وأصدرا بيانات لعموم الناس ولقيادة القاعدة يف أفغانستان بذلك.
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اجلامعات ما بني ُم ٍ
كفر للشعوب أو متوقف فيها((( ،ومع تراجع التكفري

العام -لشذوذه ووضوح انحرافه -إال َّ
أن التجهيل والتضليل بقي هو

السائد يف أفكار هذه اجلامعات ،فال يرون يف الشعوب إال خمزونًا برش ًيا

يرفد مرشوعهم بالكوادر الالزمة ،ثم يكون األرضية التي تُطبق عليها

مشاريعهم وأحكامهم.

قال عمر حممود (أبو قتادة الفلسطيني)َ « :من قال إن األمة ليست

ضالة؟! يعني ،الذي يظن أن األمة عىل اخلري والربكة ،فهذا خبيث
النفس ،أو أنه ٌ
عميل مأجور»(((.

((( من أشهر اجلامعات التي كفرت عموم الشعوب اإلسالمية (مجاعة املسلمني) بزعامة
شكري مصطفى ،والتي ُعرفت باسم (التكفري واهلجرة) ،فمن عقائدها :تكفري املحكومني
ألهنم رضوا بكفر احلكام وتابعوهم ،وتكفري العلامء ألهنم مل يكفروا احلكام وال الشعوب.
ينظر :املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة ،الندوة العاملية للشباب
اإلسالمي ( ،)335/1وقد تتبع عقائدهم وأفكارهم وفندها الشيخ حممد رسور زين
العابدين يف كتابه :مجاعة املسلمني.
ومنهم من تراجع عن التكفري العام لكنه مل حيكم باإلسالم العام كذلك ،وهو ما ُعرف
باسم (التوقف والتبني) ،أي :الكف وعدم إصدار احلكم يف أمر من ليس معهم من
املسلمني ،ويرون أن الناس ساكتون عىل احلكم بغري ما أنزل اهلل ،وهلذا فهم رشكاء للحكام
يف كفرهم ،سوا ًء رضوا أم كرهوا ،ومع ذلك فهم ال يك ّفرون أعيان املسلمني بأشخاصهم
حتى يسمعوا منهم ،ويسمون هذا التوقف ور ًعا ،ومن أشهر زعامئهم جمدي الصفتي.
ينظر :التوقف والتبني ،للشيخ حممد رسور زين العابدين ،والر ُد عىل ِ
أهل التو ُقف وال َت َب ُي
والغلو يف التكفري ،لعبد اهلل الغليفي.

مسمى اإليامن ،مفرغة ،ص (.)200
((( سلسلة دروس يف ّ

41

وقال أبو بكر ناجي(((« :عندما نقول إن الشعوب هي الرقم الصعب

عول عليها يف
نعول عليها حركتنا ،فنحن نعلم أنه ال ُي َّ
ليس معناه أننا ِّ
اجلملة بسبب ما أحدث الطواغيت يف بنيتها ،وأنه ال صالح للعامة إال بعد
الفتح! ،ومن ال يستجيب من العوام ومتوقع أن يكونوا هم الكثرة ،فدور
السياسة اإلعالمية احلصول عىل تعاطفهم ،أو حتييدهم عىل األقل»(((.

إذن :من الذي يقيم الدولة؟

تقوم عقيدة مجاعات الغلو عىل حرص احلق يف مجاعتهم ،مع إسباغ

صفات (الطائفة املنصورة ،والناجية ،والسليمة من االنحراف ،وأهل

احلق ،واملهتدية) ،مع الطعن يف خمتلف اجلامعات األخرى العاملة يف

الساحة :دعوية كانت أو جماهدة ،ويطلقون العنان لوصفها باإلرجاء
والتمييع واالنحراف وغري ذلك.

وأنه يف عهدهم سيخرج املهدي ،وتُعاد اخلالفة ،وتقع فتوحات آخر

((( يلف الغموض شخصية أبو بكر ناجي ،فيقال إنه سيف العدل ،ضابط مرصي
سابق ،توىل تنسيق الشؤون األمنية واالستخباراتية يف تنظيم القاعدة ،ويقال إنه حممد خليل
احلكايمة ،أحد قادة اجلامعة اإلسالمية يف مرص ،والذي التحق بالقاعدة ،قتل عام 2008م
بغارة أمريكية يف وزيرستان الباكستانية.
وقد درجت مجاعات الغلو عىل تزكيته والنصيحة بمؤلفاته ،كموقع (منرب التوحيد) ،الذي
يرشف عليه عصام الربقاوي (أبو حممد املقديس) ،وجملة صدى التوحيد التابعة لتنظيم
ودرسته املكاتب األمنية لتنظيم القاعدة يف سورية.
القاعدة يف اجلزيرة العربيةَّ ،
((( إدارة التوحش ص (.)21
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األحق بقيادة األمة رشع ًيا وفكر ًيا وسياس ًيا وعسكر ًيا،
الزمان ،لذلك هم
ّ
وفيهم ينحرص أهل احلل والعقد!

احلق) داخل املجتمعات وصناعتها
لذا فإن التأكيد عىل وجود (مجاعة ّ

كبريا من
واحلفاظ عىل صفائها ونقائها من االختالط بغريها يأخذ ح ّي ًزا ً

عمل هذه اجلامعات ،وتقعيدها رشع ًيا.

قال سيد إمام« :فطريق اجلهاد يبدأ بتكوين مجاعة من املؤمنني بوجوب
اجلهاد ،يدعون غريهم للقيام هبذا الواجب  ...و ُي ِعدُّ َ
ون لألمر عُدَّ ته عىل
خري ٍ
وجه مستطاع»(((.

وقال عمر حممود (أبو قتادة الفلسطيني)« :مجاعة صغرى يف داخل

اجلامعة الكربى (الدّ ولة واخلالفة) ،وهي ال تندثر وال تزول ال بوجود

القدري فريضة ورضورة،
عي
اجلامعة الكربى وال بزواهلا ،بل بقاؤها ّ
ّ
الش ّ

وانفراط أمرها هو املصيبة الكربى ،والطا ّمة العظمى ،بل ّ
إن أمر اجلامعة

الكربى (الدّ ولة) مرهون وجوده بوجود هذه اجلامعة  ...وأ ّما إذا كانت

احلـق) ال وجود هلا ّ
فإن عودة الدّ ولة هو أمـر
الصـغرى (أهـل
ّ
اجلامعـة ّ

يتصور وقوعه أبدً ا»(((.
ال
ّ

((( العمدة يف إعداد العدة ص (.)154

((( ينظر :بني منهجني املقالة ( ،)24وينظر املقالة ( ،)23وله يف تأصيل ذلك كالم طويل،
ينظر :دورة اإليامن ،الرشيط الثاين والثالث.
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بل إهنم قد عينوا هذه اجلامعة باالسم:

قال أبو بكر ناجي بعد أن ذم مجيع التيارات واجلامعات اإلسالمية:

منهجا
«أما تيار (السلفية اجلهادية) فهو التيار الذي أحسبه وضع
ً
ً
شامل السنن الرشعية والسنن الكونية»(((.
ومرشو ًعا

وقال عمر حممود (أبو قتادة الفلسطيني)« :حني نتحدّ ث عن حركات

ّجمعات والتّنظيامت
اجلهاد يف العامل اإلسالمي ،فإنّنا نقصد تلك الت ّ
التي قامت من أجل إسقاط األنظمة ال ّطاغوتية الكافرة يف بالد الر ّدة،
وإحياء احلكومة اإلسالم ّية التي تقوم عىل جتميع األ ّمة حتت راية اخلالفة
اإلسالمية»(((.

سبيل وأقوم ً
وقال« :أما اجلامعات املجاهدة فهي أهدى ً
قيل»(((.

ثم أنزل هذه املوصفات واألحكام عىل تنظيم القاعدة فقال:

«بحمد اهلل مع كل ما تالقي هذه اجلامعة [يعني القاعدة] من فتن

داخلية ،وما حصل هلا من زلزال متثل بظهور أهل البغي والغلو ،بقيت

هذه اجلامعة هي األقدر يف هذا الظرف عىل محل أمانة اجلهاد دون غريها،

وهي دون غريها ما حتمل مستقبل اجلهاد الذي تريده أمة اإلسالم منه ،أي

((( إدارة التوحش ص ( ،)3وسيأيت ص ( )215صحة نسبة مجاعات الغالة للجامعات
اإلسالمية ،وعالقتها به ،ومنها السلفية.
((( بني منهجني املقالة (.)35

((( ينظر :بني منهجني املقالة (.)1
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أن يكون جها ًدا حيرر املسلم كل املسلم ،من الطاغوت كل الطاغوت»(((.
وهذا ما فعله الربقاوي (أبو حممد املقديس) يف تسمية القاعدة بـ (أهل

اجلهاد) واحلث عىل بيعتهم والطعن بكل من خالفهم يف خمتلف بياناته
وفتاواه.

وهو ما درج عليه الظواهري يف وزعامء فروع القاعدة يف مباركة

خطوات القاعدة يف العراق وسورية.

حرجا يف تغيري تعيني هذه اجلامعة بني احلني واآلخر(((.
وال جيدون ً

((( ينظر مقال :أق ّلوا عليهم (.)5

((( كان الفلسطيني قد قال ساب ًقا يف اجلامعة اإلسالمية املسلحة يف اجلزائر (اجليا)« :بنظرة
موضوع ّية نقول :احللقة الوحيدة التي متلك معطيات القولّ :
أن اإلسالميني هم سيكونون
ورا ًثا يف هذا التّشتّت -لو وقع -هم اجلامعة اإلسالم ّية املس ّلحة يف اجلزائر ،فلو سقطت
ّ
ّ
ألنا
احللقة املرتدّ ة يف اجلزائر سيكون إن شاء اهلل
وبكل ثقة الوراثة هلذه اجلامعة املنصورة؛ ّ
احلديدي ،كتاب هيدي وسيف
والسيف
ّ
مهها العقيدة ّ
الصحيحة ّ
متلك معطيات الوراثة ،وأ ّ
حيمي» ينظر :بني منهجني ،املقالة (.)48
وقد وقع مثل هذا التغيري من الفلسطيني واملقديس والظواهري وغريهم بعد تأييد (دولة
العراق اإلسالمية) وتزكيتها بأهنا طائفة جهاد وحكم بام أنزل اهلل ،والدفع باجتاه مبايعتها،
والطعن بمخالفيها ،ثم التربؤ منها بعد أن خرجت عن طورهم وإمرهتم ،وليس هذا
بغريب عىل هذه اجلامعات؛ َّ
ألن الوالء يقوم عىل أسس منحرفة رسعان ما تنقسم عىل
نفسها وتتفرق.
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ويف شأن اخلالفة واملهدي:

ادعى شكري مصطفى((( أمري (مجاعة املسلمني) -املعروفة بالتكفري

واهلجرة -أنه املهدي املنتظر((( ،كام ادعى ذلك جهيامن((( يف قريبه حممد

((( هو :شكري أمحد مصطفى من مواليد حمافظة أسيوط عام 1942م ،اعتقل عام
ربأ من أفكارها الشيخ عيل عبده
1965م ،توىل قيادة اجلامعة داخل السجن بعد أن ت ّ
أمريا للمؤمنني ،أعيد
إسامعيل ،أفرج عنه عام 1971م ،فأعاد تأسيس اجلامعة وبويع ً
اعتقاله عام 1973م ،ثم أطلق رساحه بقرار مجهوري!
عاد ملامرسة نشاطه وعمل عىل نرش أفكاره يف عدد من الدول ،وضع أسس تنظيم متقنة
جلامعته ،وأ ّلف العديد من الرسائل والكتب يف تأصيل أفكاره ،قامت مجاعته باغتيال الشيخ
حسني الذهبي وزير األوقاف املرصي السابق ،فألقي القبض عىل أعضاء اجلامعة ،وحكم
عليه باإلعدام ،وقد نُفذ احلكم عام 1978م صبيحة زيارة السادات للقدس.
ينظر :املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة ،الندوة العاملية للشباب
اإلسالمي (.)334/1

((( ينظر :املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة ،الندوة العاملية
للشباب اإلسالمي (.)337/1

((( هو :جهيامن بن حممد بن سيف العتيبي ولد عام 1963م ،مل يكمل تعليمه االبتدائي،
التقى بـمحمد بن عبد اهلل القحطاين ،وتزوج أخته ،أسس (اجلامعة السلفية املحتسبة)،
وكان يرى َّ
أن وقت املهدي قد حان ،فاعتقد املهدية يف صهره ،وأراد االنطالق من احلرم

حمرم عام  1400هـ
إلعالن دعوته ،فدخل ومجاعته للحرم املكي يف اليوم األول من ّ
1979/م ،وأعلن نبأ خروج املهدي املنتظر (صهره حممد بن عبداهلل) وبايعه وطلب من
املصلني مبايعته ،اعتصم باحلرم ،فحارصته القوات العسكرية مدة ،ثم اقتحمته وقبضت
عليه وعىل أفراد مجاعته .صدر حكم بإعدام العديد منهم ،وكان جهيامن من ضمن قائمة
املحكومني باإلعدام.
أثنى عليه الربقاوي (أبو حممد املقديس) يف العديد من مصنفاته وفتاواه مستشهدً ا بأقواله=
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بن عبد اهلل يف حادثة احلرم املكي املشهورة.

وقال سيد إمام« :دلت النصوص عىل أن هناك خالفة راشدة قادمة إن

شاء اهلل تعاىل ،فيجب السعي من أجل ذلك  ...وهناك أحاديث د ّلت عىل

أن املهدي يظهر عند موت خليفة ،فهناك إ ًذا خالفة قبل ظهور املهدي»(((.
وقال أبو سليامن العتيبي((( قايض القاعدة يف العراق (دولة العراق

اإلسالمية) عن ترصفات أمريها أيب عمر البغدادي «جزم بأن املهدي
سيظهر يف أقل من عام وكان هذا يف رمضان 1427هـ  ...إنه أمر بعض
ربا لريتقيه املهدي يف املسجد األقىص»(((.
األخوة بأن يصنعوا له من ً

املرسب« :نسعى إلقامة إمارة
وقال اجلوالين جلنوده يف رشيطه
َّ

= ومواقفه يف جتديد التوحيد وحتقيق الوالء والرباء ،واستفاد منه يف تصنيف مؤلفاته،
وبخاصة كتابه (رفع اإللتباس عن ملة من جعله اهلل إما ًما للناس) الذي استقى منه الربقاوي
معظم كتابه (ملة إبراهيم) ،والذي يعتربه وتالميذه مفخرة مؤلفاته يف «حتقيق التوحيد»!

((( العمدة ص (.)154

((( هو :حممد الثبيتي العتيبي ،مل يكمل دراسته يف كلية الرشيعة ،التحق بالقاعدة يف
العراق ،ورسعان ما توىل منصب املسؤول الرشعي «ملجلس شورى املجاهدين يف العراق»،
ثم القضاء األعىل يف (دولة العراق اإلسالمية) عام 2006م.
حصل خالف بينه وبني قيادة تنظيم القاعدة يف العراق مما أدى لعزله من منصبه ،وقيل إنه
ختىل عنه طواعية ،اجته ألفغانستان ،ورسعان ما قتل عام 2008م.
((( ينظر :رسالة الشيخ أيب سليامن العتيبي للقيادة يف خراسان.
زاعم أنه سيدخل
ربا من خشب ً
كام يذكر أن اجلوالين مجع خيوالً بيضاء يف إسطبل ،وصنغ من ً
دمشق عىل اخليل وخيطب عىل املنرب يف اجلامع األموي.
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إسالمية رشعية عىل منهاج النبوة ...ذكر اهلل عز وجل يف هذه اآلية منذ

أكثر  1400عام أنه هناك جيش سيدخل إىل األقىص ويقاتل اليهود ...

فاسألوا اهلل عز وجل أن تكونوا من ضمن هذا اجليش.(((»...

فمرشوع الدولة اإلسالمية هو مرشوع هذه املجموعات ،هي من

يقيمه ،وجيب عىل اجلميع الدخول حتت إمرهتا فيه ،وبنا ًء عىل ذلك فهي
املرجعية الوحيدة الرشعية يف الساحة.

حرصا:
أن التحاكم للرشع يتم عرب حماكمهم
ويرون َّ
ً

قال أبو عمر البغدادي« :نرى وجوب التحاكم إىل رشع اهلل من خالل

الرتافع إىل املحاكم الرشعية يف الدولة اإلسالمية  ،والبحث عنها يف حالة
عدم العلم هبا»((( .مع َّ
أن العراق حينها كان يعج باهليئات الرشعية التابعة

((( يف شهر رمضان من عام  1435للهجرة ،املوافق لشهر  7من عام 2014م ترسب
سب -تسجيل صويت للجوالين حيمل إعالنًا لإلمارة املرتقبة ،وتفاصيل خمطط
أو ُ ِّإنشائها ،وقد حرض اللقاء عدد من الشخصيات الداعمة ملرشوع القاعدة ،منهم :رضوان
نموس (أبو فراس السوري) ،املتحدث السابق باسم اجلبهة ،وعبد اهلل املحيسني ،الذي
ألقى كلمة الحقة أ ّيد فيها قيام إمارة عىل منهج ابن الدن ،ويعترب من أهم الشخصيات التي
تستغلها القاعدة يف اخرتاق اجلامعات األخرى من النواحي الرشعية عرب معهده (مركز
دعاة اجلهاد).
ٍ
وقد فشل مرشوع إعالن اإلمارة لوجود مقاومة هلذا املرشوع ،مما اضطر التنظيم ملحاولة
االلتفاف عىل ذلك بالدخول بعدة حتالفات وتغيري مسمياته ،ورضب القوى الثورية
والقضاء عليها حتى ال يبقى غريه.

((( ينظر كلمته( :قل إين عىل بينة من ريب).
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للفصائل األخرى.

ويف سورية :انسحب تنظيم القاعدة من مجيع املحاكم التي أقيمت
ٍ
فساد فيها ،ثم قال اجلوالين يف رشيطه
يف املناطق املحررة بتهمة وجود
املرسب« :هذا املرشوع سيبدأ بخطوات بإذن اهلل عز وجل  ...يف غضون
هذا األسبوع ستقام حماكم رشعية يف بعض املناطق املحررة ،وجيب أن

تكونوا مجي ًعا هلا سم ًعا وطاعة».

مع َّ
أن املحاكم الرشعية موجودة يف طول البالد وعرضها وتقوم بعملها،

وكانت القاعدة قد دخلت فيها بداي ًة ثم انسحبت بحجة وجود الفساد(((.

وعىل الرغم من قيام القاعدة يف سورية بعرشات االعتداءات عىل

فصائل وناشطني وغريهم إال َّأنا مل تقبل املثول أمام حمكمة واحدة للنظر

ربا عىل ورق مل يطبق
يف الشكاوى ضدها ،والقليل الذي قبلت به بقي ح ً

عىل أرض الواقع.

أن ترصفاهتم هي الصحيحة ّ
وكل ترصف دوهنا فهو باطل:
ويعتقدون َّ

قال أبو عمر البغدادي« :إن أرادوا األمن واألمان [أي غري املسلمني

((( وقد سبقهم قادهتم يف عدم االعرتاف باملحاكم يف البالد التي يقيمون فيها ،فقد حاكم
الظواهري صبيني بتهمة اخرتاق اجلامعة أثناء إقامته يف السودان ،ونفذ فيهام حكم اإلعدام
يف مقر اجلامعة ،عىل الرغم من اعرتاف الظواهري أن احلكومة السودانية كانت تطبق الرشع
يف ذلك الوقت .ينظر :قصة مجاعة اجلهاد ،هلاين السباعي ص (.)34
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يف العراق] فعليهم أن حيدثوا عهدً ا جديدً ا مع دولة اإلسالم  ...كل مجاعة

أو شخص يعقد اتفاقية مع املحتل الغازي فإهنا ال تلزمنا يف يشء ،بل هي
باطلة مردودة ،وعليه ّ
نحذر املحتل من عقد أي اتفاقات سـرية أو علنية

بغري إذن دولة اإلسالم»(((.

ويف سورية :رفضت القاعدة أي مرشوع جامع يضم الفصائل كام يف

مرشوع (ميثاق الرشف الثوري) ،وأصدرت بيانًا يف الطعن به وإسقاطه(((،

ثم أعلنت مرشوعها (هيئة حترير الشام) واعتربته مرشوع الساحة الذي
جيب عىل اجلميع الدخول فيه ،وأصدرت العديد من املواقف والبيانات
التي تشابه ما كانت تصدره الفصائل من قبل وتعرضت بسببها للتخوين

والطعن؛ مسوغة ذلك بأنه من السياسة الرشعية!.

كام َّأنا رفضت أي هدنة تقوم هبا الفصائل للتهدئة والتخفيف من

احلرب الدائرة واعتربهتا هدن خيانة وانبطاح أمام العدو!((( ،يف حني أهنا
قامت بعقد العديد من اهلدن مع األنظمة ،ومنها:

أ -اهلدنة املستمرة مع إيران منذ سنوات طويلة ،واختاذها مأوى

((( ينظر كلمته( :قل إين عىل بينة من ريب).

((( ينظر :ملف (ميثاق الرشف الثوري  ..خطوة نحو النرص) موقع نور سورية ،ومقال:
وقفات مع بيان جبهة النرصة حول ميثاق الرشف الثوري ،ملحتسب الشام.

((( ينظر كلمة اجلوالين( :هذا ما وعدنا اهلل ورسوله) ،ومقال :وقفات مع كلمة اجلوالين
(هذا ما وعدنا اهلل ورسوله) ،للكاتب ،واملنشور عىل موقع نور سورية.
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وممرا لتنقل شخصياهتا ،والتي أثبتت الوثائق
للعديد من القياداتً ،
املفرج عنها وجودها ومن أعىل قيادات القاعدة.

ب -اهلدنة والعالقة املميزة التي يعقدها فرع القاعدة يف اليمن مع

نظام عيل عبد اهلل صالح(((.

ج -اهلدنة التي عقدها مسؤول تنظيم القاعدة يف سورية أثناء حرب

العراق كام أكدها أبو يزن الشامي يف حديثه عن املزاودات اجلهادية،
حيث ذكر َّ
أن لؤي الس ّقا -أبو الربيع -املسؤول األمني لتنظيم القاعدة

ربا آمنًا بني
التقى مع آصف شوكت لتنسيق العمل اجلهادي ،وطلب مع ً

لبنان وسورية ،فوافق النظام ،وبقيت االتفاقية إىل أن كشفتها أمريكا،
فتخىل عنها النظام(((.

د -اهلدن التي تعقدها القاعدة مع النظام يف الغوطة عىل ختوم دمشق

كربزة والقابون ،وتستغلها إلدخال موادها التي حتتاجها من دمشق،
وتقيم فيها مشاريعها املختلفة الرشعية والعسكرية.

وأخريا اتفاقية (املدن األربعة) التي اتفق فيها ممثل القاعدة مع
هـ-
ً

((( ينظر« :خمرب القاعدة» يكشف عالقة عيل صالح بالتنظيم ،موقع اجلزيرة اإلخباري،
ومقال :أرسار وخفايا عالقة صالح بتنظيم القاعدة ،موقع سام برس.
فقد كشفت األخبار دعم الرئيس املخلوع صالح للتنظيم ،وتوفري األسلحة واملتفجرات
له ،وممارسة التأثري عليه الستغالله يف تصفيات وعمليات يستفيد منها داخل ًيا وخارج ًيا.
((( يف تسجيل صويت أليب يزن الشامي عن القاعدة وتنظيم (الدولة).
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ممثل إيران عىل عملية كبرية ما زالت تثري ردود أفعال رافضة.

والشاهد من ذلك :أن ما ترفضه القاعدة لغريها تفعله بنفسها وتربره

بمثل ما كان يقولـه خصومها حني تطعن فيهم وتنتقدهم ،ومـا ذلك
إال العتقادها َّأنا اجلهة الرشعية الوحيدة التي حيق هلا أن تترصف هذه

الترصفات ،وأن تنوب عن ألمة فيها ،أما غريها فال حيق له ذلك ،وتعتربه
مفتئتًا عليها(((.

لذا يكثر يف أدبياهتم إطالق أوصاف التمجيد والتعظيم املبالغ به عىل
جنودهم ومجاعتهم بوصفهم املجاهدين احلقيقيني:

قال أبو عمر البغدادي« :وإىل جنود دولة اإلسالم  ...فقد واهلل أثبتت
املح ُن أنكم من ِ
خري معادن األرض نقا ًء وصفا ًء وثباتًا ...فهني ًئا لكم
((( ورفض القاعدة خلالفة البغدادي إنام كانت من هذا الباب؛ أي أهنا مل تُسترش ومل يكن
األمر حتت سيطرهتا ،كام ذكر الظواهري يف كلامته املتعاقبة عىل إعالن (اخلالفة) ،ومن
ذلك وصفه إلعالن اخلالفة يف كلمته (شهادة حلقن دماء املسلمني) بأنه« :مسابقة إلعالن
الدولة ،وشق اجلامعة».
وقـال عمر حممـود (أبو قتادة الفلسـطيني) :يف منشـوره (ثياب اخلليفة)« :أمر اإلمامـة
ُ
ُ
حيصل إال باتفاق أصحاب األمر من أهل الشورى ،وقد ُعلم
يكون إال عن رىض ،وال
ال
ِ
ِ
واليمن
سبيل اهلل تعاىل يف األرض من سوريا الشام
أصحاب الشوكة هم املجاهدون يف
أن
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
واجلزائر وليبيا وغريهم من ِ
َ
أهل النكاية يف أعداء اهلل،
والصومال
والشيشان
وأفغانستان
وقد ُع ِقدَ أمر اخلالفة بعيدً ا عن هؤالء».
ويقصدون هبذه اجلامعة :مجاعة القاعدة ،كام سبق نقل طائفة من أقواهلم فيها.
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ِ
اآلخرة والنرص يف الدنيا»(((.
األجر يف

وقال« :فلسنا نشك واحلمد هلل طرفة عني أنكم الطائفة التي تقاتل

عىل أمر اهلل يف هذه البالد»(((.

وقال اجلوالين« :فأنتم من أثبت للعامل كله أنكم جنود اهلل عز وجل

األوفياء ..

أنتم من بثثتم يف كل هذه الدنيا خلق املجاهد ّ
الفذ البطل الشجاع

مرغ أنف النصريية بالرتاب.
الذي ّ

أنتم من عجزت أمريكا أن جتد ً
حل لكم الجتثاثكم.

أنتم من فتح العامل قلوبه أمجع لكم لتدخلوه دون استئذان.

حيتم العامل كيف كسبتم أهل الشام يف غضون سنوات قالل.
أنتم من ّ

أنتم من بدأتم من أضعف ما يملك اإلنسان ،فاليوم ملككم اهلل عز

ّ
أيضا»(((.
وجل قلوب العباد وأرضها ً
ثال ًثا :أسس إقامة الدولة عند الغالة:

تقوم فكرة إقامة الدولة عند الغالة عىل جمموعة مرتابطة من األفكار

واملعتقدات ،ومن أمهها:

((( ينظر كلمته( :عمالء كذابون).

((( ينظر كلمته( :جريمة االنتخابات السياسية).
((( ينظر :رشيطه املرسب عن إعالن اإلمارة.
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 -1اخلروج بالسالح:

تتفق مجاعات الغلو عىل محل السالح يف املجتمعات التي خترج فيها

منهجا وحيدً ا لإلصالح ،فتحمله ضد احلكومات وكافة مؤسسات
ً

الدولة ،وضد كل من تتهمه بالعاملة أو اإلعانة هلذه احلكومات من
مجاعات وشخصيات.

قال سيد إمام« :حكم الطواغيت القائم بكثري من بلدان املسلمني عىل

هذه النظم هو عدوان صارخ عىل ألوهية اهلل تعاىل خللقه يف هذه األرض

 ...ذلك العدو لن((( الذي يوجب عىل املسلمني أن هيبوا ليدفعوا عن

ألوهية رهبم سبحانه  ...و ُي ْط َل ُق عىل هذا رش ًعا اجلهاد يف سبيل اهلل
تعاىل»(((.

بواحا)« :فها هو اخلليفة
كفرا ً
وقال يف تعليقه عىل حديث (إال أن تروا ً

أو اإلمام قد َك َفر وسقطت واليته ،وجيب اخلروج عليه وقتاله وعزله،
ونصب إمام عادل ،وهذا واجب بإمجاع الفقهاء»(((.

وخصص الظواهري كتابه (التربئة) للرد عىل تراجعات قادة مجاعات
ّ

اجلهاد املرصية يف ترك محل السالح ،ومما قاله فيه« :نحن يف مجاعة قاعدة
((( هكذا يف األصل.
((( العمدة ص (.)4

((( العمدة ص (.)54
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اجلهاد  ...هندف لطرد الغزاة من بالد املسلمني وإقامة الدولة املسلمة،

مرارا
وخطتنا العمل ّية -حسب ما أدانا إليه اجتهادنا -قد أعلنا عنها ً

وتكرارا:
ً

(أ) رضب األهداف الصليبية والصهيونية.

(ب) السعي اجلاد لتغيري هذه األنظمة الفاسدة وإقامة النظام

اإلسالمي»(((.

وقال عصام الربقاوي (أبو حممد املقديس)« :اعلم َّ
أن طي كالم

أئمة الكفر ،واخللط يف كالمهم يف
العلامء يف وجوب اخلروج عىل ّ
أئمة اجلور بتنزيله عىل أئمة الكفر املحاربني؛ هو
املنع من اخلروج عىل ّ

أئمة الكفر
يف احلقيقة ثمرة عفنة من ثمرات
ّ
التجهم واإلرجاء  ...أ ّما ّ

واحلكّام املرتدين فغري معنيني هبذا الصرب ،إذ قد عرفت مما تقدم من كالم
أن الصـرب املجدي معهم يكون بجهادهم ِ
العلامء ّ
وجالدهم وتغيريهـم،
أو اجتناهبم (هجرهم) ملن ال يقدر عىل ذلك»(((.

ويقرر عمر حممود (أبو قتادة الفلسطيني) منهج التغيري هذا بقوله:

اإلسالمي حيث طرحت نفسها هبذا ال ّطرح،
«مجاعات اجلهاد يف العامل
ّ
اجلذري واالنقالب ّ
الشامل ،فال يمكن ألفرادها
وهو ّأنا تسعى للتّغيري
ّ

((( التربئة ص (.)8

((( تبصري العقالء بتلبيسات أهل التجهم واإلرجاء ص (.)94
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الشع والقدر ّ
أن هذه احلكومات هي
الصمود إالّ إذا اعتقدوا بدليل ّ
ّ
حكومات رشك ور ّدة»(((.

أمهية فكرة محل السالح لبناء الدولة عند الغالة:

يمثل إقامة الدولة (اإلمارة ،واخلالفة اإلسالمية) ركنًا أساس ًيا يف فكر

مجاعات الغالة عىل اختالف مشارهبم ،وتنوع طرقهم؛ وبام أنَّه ال يمكن
إقامة الدولة وإسقاط الدول احلالية إال بالقتال ،فأصبح محل السالح
واج ًبا من جهتني :أنه جهاد األعداء (املرتدين) لتحقيق التوحيد من
جهة ،ووسيلة إلقامة الدولة اإلسالمية املنشودة من جهة أخرى.

قال سيد إمام« :أوجب الواجبات الرشعية يف هذا الزمان هو اجلهاد

يف سبيل اهلل تعاىل؛ نرصة لدين اهلل سبحانه ،وإنقا ًذا لألمة من املذلة

واهلوان ،وإلقامة اخلالفة اإلسالمية تلك الفريضة التي يأثم املسلمون

مجيعا بغياهبا»(((.

وسبقت طائفة من أقوال غريه من املنظرين هلذا الفكر.

أن أي ٍ
عمل غري هذا فهو من العبث ،بل خيانة الدين:
ويرون َّ

قال سيد إمام« :نرى أن َش ْغل املسلمني بأي أمر سوى اجلهاد يف سبيل

((( بني منهجني ،املقالة (.)33

((( العمدة يف إعداد العدة ص ( ،)89وال خيفى أن تأثيم مجيع املسلمني مع عجزهم
خمالف للنصوص الرشعية.
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اهلل -يف هذا الزمان -كام تفعله كثري من اجلامعات اإلسالمية ،هو خيانة

هلل ولرسوله صىل اهلل عليه وسلم ،وخيانة هلذا الدين وتضييع له»(((.

وقال حممد عبد السالم فرج يف الرد عىل كل انشغال بغري ما يراه

جها ًدا« :من يتكلم هبذه الفلسفات إما إنه ال يفهم اإلسالم أو هو جبان
ال يريد أن يقف بصالبة مع حكم اهلل»(((.

خالف القتال
وقال القيادي يف القاعدة أبو الليث الليبي« :كل عمل
َ
ٌ
إضالل وإغوا ٌء وتِي ٌه ،وإن ُزينت
والسعي له مبارشة دون تر ّدد؛ فإنام هو
ّ
مسـالكُهَ ،
ّ
ِ
نضح الدّ م ال ُينظر إليهـا
وكـل دعوة لغري
وت ّملت نتائجـه،

وال ُيتَم هبا»(((.

 -2خطة الغالة يف التغيري:

يتحقق (اجلهاد) عند مجاعات الغلو بقتال األنظمة واحلكومات

يف الدول اإلسالمية حتت قاعدة (قتال املرتدين مقدَّ م عىل قتال الكفار
األصليني)((( ،وبعد عرشات التجارب التي خاضتها والتي انتهت

مجيعها بالفشل وعدم حتقيق أهدافها ،تبلورت لدهيا خطة أخرى ُعرفت
((( العمدة ص (.)335

((( ينظر :اجلهاد ،الفريضة الغائبة.

((( ينظر :رسالة نصح وإرشاد إىل القاعدين عن اجلهاد.

((( ينظر :العمدة يف إعداد العدة ص ( ،)311وملاذا اجلهاد ،للفلسطيني ،وملة إبراهيم،
للربقاوي ص (.)67
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باسم (إدارة التوحش).

حيث رأوا َّ
أن سبب الفشل املتكرر هلا هو الدعم الدويل هلذه األنظمة؛

لذا فإنه مهام بذلوا من جهود فلن يستطيعوا إقامة دولة إسالمية بسبب
كيد األعداء وتربصهم؛ لذا ال بد من رضب هذه الدول العاملية إلزالتها
حتى يستطيعوا إقامة الدولة اإلسالمية يف بلدان املسلمني(((.

ويقوم املرشوع عىل تقسيم العامل إىل قسمني :دول (مركز) تتمثل حال ًيا

يف أمريكا ،ودول تابعة هلا تدور يف فلكها بمستويات عدة كدول العامل
اإلسالمي ،ويتحقق املخطط بإجياد موطئ قدم يف هذه الدول التابعة،

ثم زعزعة أمنها بشن اهلجامت عليها إلهناكها والنكاية فيها ،ما يؤدي
إىل ضعفها ودخوهلا يف حالة من التوحش ،فتتوىل اجلامعات (اجلهادية)
إدارة مناطق التوحش إلكامل إسقاط هذه األنظمة ،والعمل عىل حشد

وجه األعامل املسلحة ضد الدول الغربية هي اجلامعة اإلسالمية
((( لعل من أوائل من َّ
املسلحة اجلزائرية (اجليا) ،والتي قامت بعدة عمليات يف فرنسا بد ًءا باختطاف طائرة
فرنسية متوجهة من اجلزائر إىل فرنسا يف كانون أول -ديسمرب 1995م ،تالها اغتياالت
لشخصيات فرنسية يف بعض البلدان ،ثم أعامل التفجري يف حمطات القطارات يف فرنسا
والتي استهلتها بتاريخ  25حزيران  -يونيو 1996م.
وكان لسان (اجليا) الناطق باسمها يف ذلك الوقت :جملة األنصار ،ومن أهم كتّاهبا ومفتيها
حممود عمر (أبو قتادة الفلسطيني) أثناء إقامته بلندن ،حيث نرش فيها كتابه «بني منهجني»
وأصل فيه ملرشوع إدارة التوحش ،ينظر املقالة ( ،)48وهي الفكرة التي انتقلت للقاعدة
َّ
وظهرت يف أدبياهتا وأعامهلا بعد ذلك.
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الشعوب -بخطط عسكرية ودعوية وإعالمية تفصيلية -إىل إسقاط

النظام العاملي (املركز) ،ثم إقامة الدولة اإلسالمية(((.
مراحل إدارة التوحش:

يمر املرشوع بعدة مراحل« :مرحلة (شوكة النكاية واإلهناك) ،ثم
ّ

مرحلة (إدارة التوحش) ،ثم مرحلة (شوكة التمكني)  -قيام الدولة»(((،

واملرحلة الثالثة هي ما ُيطلق عليه مرحلة (الفتح) والتي يعود فيها الناس

إىل دينهم.

أمهية مرشوع إدارة التوحش:

تكمن أمهية املرشوع أنه ال يمكن إقامة الدولة اإلسالمية إال من

خالله ،قال أبو بكر ناجي« :إدارة التوحش هي املرحلة القادمة التي

ستمر هبا األمة ،وتُعد أخطر مرحلة فإذا نجحنا يف إدارة هذا التوحش

ستكون تلك املرحلة  -بإذن اهلل  -هي املعرب لدولة اإلسالم املنتظرة منذ

سقوط اخلالفة»(((.

إسقاط مقومات الدولة رضورة إلقامة إمارة يف ظل التوحش:

َبن َْت مجاعات الغلو فكرة إقامة اإلمارات يف ظل فوىض التوحش عىل

((( ينظر :إدارة التوحش ص ( )7وما بعدها.
((( إدارة التوحش ص (.)16
((( إدارة التوحش ص (.)4
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هدم مجيع مكونات إقامة الدولة تب ًعا لطبيعة مجاعاهتم وحتركها ،فك َّيفت

مفهوم الدولة عىل ظروفها يف ظل هذه الفوىض ،وقد سبق بيان ذلك(((.
 -3خطوات القيام بمرشوع إدارة التوحش:

حدّ دت هذه التنظيامت اخلطوات العامة للقيام بمرشوع التوحش

منذ بدايته إىل حني االنتهاء منه ،ويمكن يف هذا املخترص اإلشارة ألهم

نقاطها التي تتعلق بمرشوع إقامة الدولة:

أ  /استغالل أوضاع البلدان اإلسالمية وشعوهبا إلطالق مرشوعها

اخلاص ومحله:

يمتاز فكر هذه اجلامعات َّأنا ال تستطيع إقامة مرشوعها بنفسها،

وأنه غري قابل للوجود يف املجتمعات املستقرة؛ لذا تبحث يف املجتمعات
التي تنهار السلطة فيها ،أو تضعف ،أو توجد فيها حروب ،كأفغانستان،

والعراق ،والصومال ،وموريتانيا وغريها؛ لتنشئ مرشوعها ،فتتسلل إىل

هذه املناطق ،وحتاول بناء شعبية يف كنف اجلامعات األخرى ثم تنقلب

عليها.

أما إذا قامت يف بلدان مستقرة فإهنا رسعان ما تنتهي ،كام حدث يف

جتارب القاعدة يف عدد من دول اخلليج وتركيا ً
مثل.

قال الظواهري عن زيارتيه ألفغانستان خالل عامي 1980م،

((( ص (.)33-32
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و1981م« :خالل احتكاكي وتعاميل مع العاملني يف هذه الساحة
اتضحت يل حقائق يف غاية اخلطورة ال بد من تسجيلها:

أ -إن احلركة اجلهادية يف حاجة إىل ساحة جهادية ،تكون هلا بمثابة

املحضن الذي تنمو فيه البذرة النابتة ،وتكتسب فيها خرباهتا العملية
والقتالية والسياسية والتنظيمية»(((.

وقال أبو بكر ناجي عن صفات املناطق املرشحة للبدئ بمرشوع

(إدارة التوحش) والتي مل تكن منها سوريا حني تأليف الكتاب:

« -وجود عمق جغرايف وتضاريس تسمح يف كل دولة عىل حدة

بإقامة مناطق هبا تدار بنظام إدارة التوحش.

 -ضعف النظام احلاكم وضعف مركزية قواته ...

 وجود مد إسالمي جهادي مبرش يف هذه املناطق ... -كذلك انتشار السالح بأيدي الناس فيها»(((.

ويف سورية دخلت القاعدة مستغلة اندالع الثورة ،قال اجلوالين:

«قلو ُبنا كانت مع ّلق ًة يف أرض ّ
السورية
الشام إىل أن بدأت الثور ُة ّ

ّ ...
الشام مل تكن مهيأة لدخوهلا لوال الثورة السـورية  ...هذه الثورة
ِ
الطريق يف الدّ خول
مهدت لنا
دفعـت أو أزالت
َ
الكثري من العوائق التي ّ
َ
((( فرسان حتت راية النبي صىل اهلل عليه وسلم (.)60/1
((( إدارة التوحش ص (.)16
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والوصول إىل هذه األرض املباركة»(((.

وما إن يدخلوا تلك البلدان حتى يترصفوا دون إذن حكامها -وإن

كانوا يدينون هلم بالطاعة -كمخالفة القاعدة إمارة طالبان يف عمليات
 11أيلول ،وكام عقد الظواهري حماكمة لبعض أفراد مجاعته أثناء إقامته

يف السودان .أو يعلنوا أهنم األحق بحكمها وحياولوا فرض مرشوعهم؛
منهجا واألنقى عقيدة ،كام حدث يف العراق وسورية.
ألهنم األصح
ً

موجهة ضد املجتمعات اإلسالمية أو الغربية
وسواء كانت مشاريعهم ّ

فإهنم متفقون عىل بدء ظهورهم من البلدان اإلسالمية َّ
ألن السلطة فيها

وألنا املكان الوحيد الذي يمكنهم تكوين شعبية
أضعف من غريها،
َّ
فيه.

ويف البلدان التي يوجد فيها غري أهل السنّة يقترص وجودهم وعملياهتم

العسكرية عىل مناطق السنة حتديدً ا كام يف العراق وسورية ،وبالتايل َّ
فإن
التدمري والتهجري بسبب مشاريعهم الفاشلة يكون من نصيب البلدان

خصوصا.
اإلسالمية ،وأهل السنّة
ً

ب  /العمل عىل إقامة وحدات إدارية منفصلة داخل الدول

اإلسالمية املستهدفة بالعمليات العسكرية((( ،ثم الربط بينها للتنسيق
((( يف مقابلته عىل قناة اجلزيرة بتاريخ 2013/12/19م.

((( من شؤم الغالة أنَّم أصبحوا مشاريع تقسيم للبالد اإلسالمية وتفتيتها بعكس ما =

62

اإلداري والعسكري:

قال أبو بكر ناجي« :الرتقي باملجموعات اإلدارية للوصول لشوكة

التمكني والتهيؤ لقطف الثمرة وإقامة الدولة  ...إنشاء شبكة دعم

لوجستي ملناطق التوحش -ا ُملدارة بواسطتنا -املجاورة والبعيدة»(((.

وهو ما سار عليه اجلوالين يف خطته يف ربط (اإلمارات) بعضها ببعض

ً
وصول إىل التنسيق األخري بينها حيث قال« :سيتم تقسيم اجليوش إىل
أيضا جيش
كتائب ورسايا ،سيكون هناك جيش يف حلب ،سيكون هناك ً

يف إدلب عىل مستوى املنطقة الشاملية ،وإخوانكم يف درعا سيلتحقون
أيضا سينشؤون ً
أيضا يف
أيضا هناك ،وكذلك بإذن اهلل ً
جيشا وإمارة ً
بكم ً

الغوطة املحارصة ،ثم سنضع اسرتاتيجية جلمع هذه اإلمارات يف إمارة
واحدة»(((.

ج  /احلرص عىل جلب (املهاجرين) لصفوفهم ،وتسليمهم زمام

األمور الدعوية والقتالية والقيادية ،حيث متثل (اهلجرة) إحدى أهم
فإنم
= ينادون به ،فألجل عدم التزامهم باحلدود احلالية بحجة أهنا من وضع االستعامرَّ ،
يعمدون إىل إعالن إمارات أو واليات داخل هذه احلدود ،أو عابرة هلا ،مما يؤدي إىل زيادة
االنقسام ،واستعداء األعداء ،ومن ثم فشل هذه اجلامعات كام هو مشاهد ،فتزيد البالد
ودمارا.
فسا ًدا
ً

((( إدارة التوحش ص (.)18

((( ينظر :رشيطه املرسب عن إعالن اإلمارة.
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ركائز مجاعات الغلو املعارص التي ختاطب هبا أنصارها وأتباعها،
ومن أهم أسباب االعتامد عىل (املهاجرين) واحلرص عىل وتوليتهم
املسؤوليات القيادية عدة أمور ،منها:

األول :االعتقاد بكفر أو ضالل الدول واملجتمعات اإلسالمية التي

يظهرون فيها ،فال بد من جلب أتباعهم (سليمي العقيدة) ليقوموا بتعليم
املجتمع وبنائه من جديد.

الثاين :عدم الثقة بأهايل البالد التي خيرجون فيها ،بخالف من جاء
(مهاجرا) من منطقة أخرى؛ فإنَّه مل ِ
يأت إال بعد اقتنا ٍع كامل بأفكارهم،
ً
ف ُيقبل عىل املرشوع بكل جهده واجتهاده ،ويتفانى يف خدمته والقيام به.

الثالث :التمسك بوجود (مهاجرين) والدفع هبم ملراكز القيادة جيهض

-يف ظنهم -أي مرشوع لقيام دولة عىل أساس احلدود واجلنسيات

احلالية.

وال ختلو منتجات هذه اجلامعات غال ًبا من الدعوة إىل النفري إىل

مناطقهم واحلث عليها بكافة السبل ،فقد أفرد سيد إمام يف كتابه عدة
مواضع للحديث عن اهلجرة(((.

وقال أبو بكر ناجي عن (اهلجرة)« :اخلطة اإلعالمية عندما تواكب

مرحلة إدارة التوحش بصفة خاصة هدفها -الذي جيب أن تقوم اللجان
((( ينظر :العمدة يف إعداد العدة ص (.)298

64

اإلعالمية بتخصيص من خيطط هلا من اآلن -هو أن يطري مجوع الشعوب
إىل املناطق التي نديرها خاصة الشباب»(((.

ويف سورية :حرصت القاعدة عىل استقطاب (املهاجرين) وتسلميهم

خمتلف املناصب فيها ،ومن ذلك ما جاء يف بيان جبهة النرصة عن افتتاح

مؤسـسة عسـكرية باسـم (بأس) قوهلا« :إخواننا املسـلمني؛ إن اجلهـاد
يف الشـام ليـس ملكًا لتنظيم وال جلامعة وال لفصـيل معـني ،بـل هو

لكل املسلمني؛ لذا فدعوتنا عامة لكل املسلمني يف مجيع املجاالت
فرب ناقل فقه ملن هو أفقه
والتخصصات بل وحتى لغري املتخصصنيَّ ،

منه» .

د  /إقناع الشعوب باملرشوع وجتنيدهم فيه عن طريق إغرائهم بتوفري

احلاجيات املعيشية اليومية هلم((( ،لتكوين بيئة حاضنة حتمل املرشوع.

فصل أبو بكر ناجي وسائل هذا االستقطاب بأمور منها :التعليم
وقد َّ

((( إدارة التوحش ص (.)21

((( ولعله من أهم أسباب ظهور هذه اجلامعات يف مناطق الرصاعات والسلطات
املنهارة؛ إذ إهنا تكسب الشعبية واجلمهور من خالل ما تقدمه للناس من إغراءات
وخدمات يفتقرون إليها بسبب ما هم فيه من ضائقة وأوضاع ،بينام ال تكاد تؤثر أفكارهم
يف املناطق املستقرة املكتفية؛ لذا يكثر يف خطاب هذه اجلامعات تذكري الناس بام يقدمونه هلم
يف الكثري من املناسبات ،واشتهرت عنهم مقوالت كـ (ما جئنا إال لنرصتكم) والتي رددها
تنظيم القاعدة يف العراق وسورية ،ومحلت عناوين بياناهتم وخطاباهتم هذه املعاين مثل
كلمة اجلوالين (ألهل الوفاء هيون العطاء) ،و(أهل الشام فديناكم بأرواحنا).
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الديني عىل منهجهم ،والتأليف باملال(((.

وقال اجلوالين« :أنت درت وجتولت يف هذه املناطق  ...الناس كلهم

يعيشون يف حالة مأساوية ،نحن نقدم هلم الكهرباء ،نقدم هلم املاء ،نقدم

هلم احلنطة ،نقدم هلم الطحني ،نقدم هلم القضاء ،نقدم هلم األمن ،نقدم
هلم احلامية ،نقدم هلم الرشطة ،نقدم هلم تسيري معامالهتم التجارية،
وهذا موجود يف نفس الوقت وهناك بناء وهناك أسواق وهناك عامرات

تبنى»(((.

هـ  /ممارسة سياسية إعالمية احرتافية جتاه الشعوب إلغرائها

باالنضامم للمرشوع والدفاع عنه:

فاإلعالم هلذه اجلامعات ركن مهم قد ُيقدَّ م عىل العمل العسكري يف

الكثري من األحيان ،وتبذل يف سبيله الكثري من اجلهود واألموال ،وأبرز
أهدافه :إهبار اجلمهور املتابع ،وإقناعهم باملرشوع لتجنيدهم ،وجذب

أفراد اجلامعات األخرى؛ لذا َّ
فإن غالب مصادر معلومات الشباب املغرر

هبم هو ما تبثه منتجاهتم اإلعالمية عالية اإلتقان واحلرفية فحسب.

ومن أقوال الظواهري يف ذلك« :اإلعالم اجلهادي خيوض اليوم

معركة يف غاية اخلطورة ضد العدو الصليبي الصهيوين  ...م ّن اهلل عىل
((( إدارة التوحش ص (.)47

((( يف مقابلته الثانية مع أمحد منصور عىل قناة اجلزيرة بتاريخ 2015/5/27م.
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املجاهدين باالنتصار يف هذه املعركة الدعوية ِ
الفكرية ،ويكفي احلجم

اهلائل من التقارير عن خطورة اإلعالم اجلهادي»(((.

عول أبو بكر ناجي يف (إدارة التوحش) عىل العمل اإلعالمي يف
وقد َّ

مواضع عديدة من كتابه ،ومما قال يف خططه:

«-اسرتاتيجية إعالمية تستهدف وتركز عىل فئتني ،فئة الشعوب

بحيث تدفع أكرب عدد منهم لالنضامم للجهاد والقيام بالدعم اإلجيايب

والتعاطف السلبي ممن ال يلتحق بالصف ،الفئة الثانية جنود العدو
أصحاب الرواتب الدنيا لدفعهم إىل االنضامم لصف املجاهدين أو عىل
األقل الفرار من خدمة العدو ...

تربيرا عقل ًيا
 إقامة خطة إعالمية تستهدف يف كل هذه املراحلً

ورشع ًيا للعمليات خاصة لفئة الشعوب ...

 -هذه اخلطة اإلعالمية عندما تواكب مرحلة إدارة التوحش بصفة

خاصة هدفها -الذي جيب أن تقوم اللجان اإلعالمية بتخصيص من
خيطط هلا من اآلن -هو أن يطري مجوع الشعوب إىل املناطق التي نديرها
خاصة الشباب عندما يصل إليهم أخبارها»(((.

ومل تكن القاعدة يف سورية بمعزل عن هذا االهتامم ،ومن سياستها

((( ينظر :اللقاء الرابع مع مؤسسة السحاب :قراءة لألحداث.
((( إدارة التوحش ص (.)21
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يف ذلك:

 -االهتامم الشديد بنرش وتوثيق مشاركاهتا العسكرية إعالم ًيا مهام

كانت قليلة.

 -اإلنتاج االحرتايف للعمليات العسكرية مما جيعلها مبهرة وآرسة،

وتعطي انطبا ًعا بالقوة وشدة املقاتلني.

 -إخراج لقاءات اجلوالين التلفزيونية بطريقة احرتافية ،سواء بالتعامل

مع قنوات عاملية للنرش ،أو من حيث تسمية املنتج (كاملؤمتر) ،واألمر
األكثر أمهية هو مكان اللقاء كالقاعات واملقاعد الفخمة ،وغري ذلك من

التفاصيل الكثرية كاللبس ،وطريقة اجللوس ،مما يعطي انطباعات نفسية
بالعظمة والقوة والسيطرة.

 نرش املنتجات عرب منابر خمتلفة ،حتى ليخيل للسامع أو القارئ َّأن

كبريا من املؤسسات ،أو أن غالب املؤسسات
هذه اجلامعات متلك عد ًدا ً
تدعمها وتؤيدها ،مما يعطي انطبا ًعا بضخامة حجمها عىل األرض .فبينام

كانت املؤسسة اإلعالمية الرسمية للنرصة هي (املنارة البيضاء) ،نُرش

املؤمتر الصحفي للجوالين من خالل (مؤسسة التحايا) ،ونُرش للعريدي
الرشعي العام السابق -من خالل (فرسان البالغ لإلعالم) ،ثم بعدإنشاء مجاعتهم األخرية (جبهة فتح الشام) صاروا يبثون عرب وكالة إباء،
وغريها.
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باإلضافة لعرشات املواقع والصفحات والقنوات عىل وسائل

التواصل(((.

ويلحظ بشكل واضح تفوق تنظيم القاعدة عمو ًما يف اجلانب

اإلعالمي ،واالهتامم به؛ فهو مصدر هام لرتويج للفكر ،واملرشوع،
واستقطاب األتباع واملنارصين.

و  /الدعوة والرتبية عىل املنهج الجتذاب األتباع وجتنيد املنارصين

للمرشوع.

يتميز فكر هذه اجلامعات أنَّه غريب عن املجتمعات اإلسالمية بام

حيويه من معتقدات ومناهج ،وخمالف ملا عليه عامة أهل العلم؛ لذا َّ
فإن

من أوىل أولوياهتا افتتاح املعاهد وإقامة الدورات لتدريس مناهجها

وكتبها وتقديم مرجعياهتا الرشعية التي ختدم مرشوعاها بعيدً ا عن منهج

مؤخرا إىل ترمجتها لعدة لغات ونرشها عرب
علامء األمة ،وقد عمدت
ً
شبكة االنرتنت.

قال سـيد إمـام « :إن هـذا الديـن لن يقوم إال باجلهـاد ،وإن اجلهـاد

ال يقـوم إال باجلامعـة (عصـابة من املسـلمني) ،وإن اجلامعـة ال تتكـون
((( ينظر :اإلعالم اجلهادي :كيف وظفت التنظيامت اجلهادية وسائل اإلعالم؟ رانيا
مكرم ،املركز العريب للبحوث والدراسات.
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ِ
وصدقه»(((.
إال بالدعوة  ...وإن الدعوة تعتمد عىل الثقة يف الداعي

وقال الظواهري خماط ًبا اإلعالميني« :وأذكر هؤالء اجلنود املجهولني

أهنم عىل ٍ
ثغر عظي ٍم من ثغور اإلسالم  ...لتسعوا ألن تعودوا باألمة التي
طالت غربتها عن رشيعتها  ...بعيدً ا عن انحرافات املنحرفني ،وأكاذيب

جتار الدين الدجالني ،ومناهج االهنزام واالستجداء ،وفلسفات الرتاجع
واالنحناء ،وفقه املتسولني ،وفتاوى علامء املارينز ،ومساومات قادة

جيرون األمة للعلامنية بعيدً ا عن حاكمية الرشيعة،
احلركات الذين ّ

وللعصبية للمواطنة بعيدً ا عن أخوة اإلسالم ،وللرضوخ لسايكس بيكو

ً
بدل من دولة اخلالفة»(((.

وقال أبو بكر ناجي يف بيان املهامت التي تقوم هبا اإلدارات يف مرحلة

التوحش« :إن دور الدعوة يف مرحلة البدايات هي جذب القلة املمتازة،
أما استجابة الناس فبعد التمكني وبعد نرص اهلل والفتح!»(((.

وقد ظهر هذا جل ًيا يف سورية ،ففي الرشيط املرسب قال اجلوالين:

«فيام بعد سنبدأ بتجنيد إخوة لكم جدد قد يكونوا دونكم (!) يف املستوى،
فيجب عليكم أن تصربوا عليهم ،وأن تعطفوا عليهم ،وأن تغرقوهم

((( العمدة يف إعداد العدة ص (.)389

((( ينظر :اللقاء الرابع مع مؤسسة السحاب :قراءة لألحداث.
((( إدارة التوحش ص (.)74
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بالدعوة هلل عز وجل»(((.

لذا عمدت القاعدة إىل االهتامم بإنشاء معاهد للتعليم الرشعي

تستهدف عامة الناس ،واملجاهدين ،ومما يدرس فيها كتب ومؤلفات

تنظيم القاعدة ومرجعياته ،ورؤوس الغلو من أصحاب املناهج املنحرفة

كالربقاوي والفلسطيني وغريهم ،كام نرشت منتجاهتم عرب الدروس
واملجالت وغريها(((.

رغم عن إرادهتم ،ليكونوا
جر الشعوب وتوريطهم باملعركة ً
زّ /

وقودها وضحاياها:

مع كل اجلهود املبذولة من هذه اجلامعات فإن أعداد املنضمني هلا يبقى

منخفضا لطبيعة أفكارها ومرشوعها ،مما هيدد مرشوعهم باخلطر وعدم
ً

االكتامل ،فال بد عند ذلك من الدفع بالشعوب للمرشوع باجلر والتوريط
((( ينظر :رشيطه املرسب عن إعالن اإلمارة.

((( وقد توىل مركز (دعاة اجلهاد) الذي يقوم عليه عبد اهلل املحيسني يف الشامل السوري
هذه املسؤولية ،ومما يذكر أنَّه سمى أحد مراكز دعوته باسم عصام الربقاوي قبل أن يغريه
بسبب الضغط اإلعالمي الذي قام به معارضون ،وقام بتدريس عدد من كتبه كـ (ملة
إبراهيم) ،كام قام بنرش منتجات عمر حممود (أبو قتادة الفلسطيني) عرب جملته (إحياءات
جهادية).
وعىل الرغم من زعم استقاللية املركز عن القاعدة  -يف البداية -إال َّ
أن القاعدة كانت ختصه
بالعمل الدعوي يف مناطق وجودها املدنية والعسكرية ،ومتكنه من السيطرة عىل ما تستطيع
من مساجد وخميامت ،ومتنع غريه من الدعوة فيها ،بإرشافها ومحاية عنارصها.
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ملعاركهم إلكراهها عىل املشاركة فيه.

قال أبو بكر ناجي متحد ًثا عن فكرة االستقطاب« :أروع األهداف

 ...هي جعلنا ال نخشى من عواقب أن يبلغ االستقطاب يف األمة أقىص
جر الشعوب إىل املعركة بحيث
مدى له  ...نقصد باالستقطاب هنا هو ّ

حيدث بني الناس -كل الناس -استقطاب ،فيذهب فريق منهم إىل جانب
أهل احلق وفريق إىل جانب أهل الباطل ...

جر الشعوب إىل املعركة يتطلب مزيدً ا من األعامل التي تشعل
ّ

املواجهة والتي جتعل الناس تدخل املعركة شاءت أم أبت ،بحيث يؤوب

كل فرد إىل اجلانب الذي يستحق ،وعلينا أن نجعل هذه املعركة شديدة
بحيث يكون املوت أقرب يشء إىل النفوس بحيث يدرك الفريقان أن

خوض هذه املعركة يؤدي يف الغالب إىل املوت؛ فيكون ذلك داف ًعا قو ًيا

ألن خيتار الفرد القتال يف صف أهل احلق ليموت عىل خري ،أفضل له
من أن يموت عىل باطل وخيرس الدنيا واآلخرة  ...وهذه املعركة وحدها
هبذه احلدة وهذه املفاصلة هي التي نستطيع فيها استقطاب أكرب قدر من

األفراد لصفنا بحيث ال نأسى بعدهـا عىل من هيلك يف الصف اآلخر،

ونفرح ملن يصطفيه اهلل يف صفوف أهل اإليامن بالشهادة.(((»...
((( إدارة التوحش ص (.)46
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وقال سيف العدل((( املسؤول العسكري للقاعدة« :أما هدفنا األخري

من هذه الرضبات املوجعة املوجهة إىل رأس األفعى ،فهو دفعها للخروج
من جحرها ليسهل علينا تسديد الرضبات املتوالية هلا ،والتي تساعد يف
إضعافها ومتزيقها ،وتعطينا بالتايل مصداقية أكثر لدى أمتنا وشعوب
األرض املستضعفة .فاإلنسان الذي يتلقي رضبات مؤملة عىل رأسه،

من عدو غري مكشوف وغري واضح املعامل ،تكون ردود أفعاله متخبطة
وعشوائية وغري مركزة ،جتربه عىل القيام بأعامل غري مدروسة ،قد توقعه

يف أخطاء خطرية ،وقد تكون قاتلة يف بعض األحيان ،وهذا ما حدث
ً
فعل ،فكانت ردة الفعل األوىل غزو أفغانسـتان ،والثانية غزو العراق.
وقد تتواىل األخطـاء وتكون هنـاك ردود أفعال أخـرى غـري مدروسـة

((( هو :حممد صالح الدين زيدان ولد يف شبني الكوم يف حمافظة املنوفية بمرص بني عامي
 1960و1963م ،خترج يف كلية التجارة ،ثم التحق باجليش املرصي ضابط احتياط.
ُألقي القبض عليه عام 1987م بتهمة التخطيط الغتيال وزير الداخلية ،ثم أطلق رساحه
لعدم كفاية األدلة فسافر إىل أفغانستان ،وانضم للقاعدة .اشتهر بخربته العسكرية العالية
فتوىل مناسب عسكرية وأمنية رفيعة يف التنظيم ،وتوىل تدريب كوادرها ،ووضع مؤلفات
أمنية عديدة.
توىل إقامة معسكرات تدريب يف الصومال وغريها ،قبض عليه يف إيران أثناء هروبه
من مالحقة القوات األمريكية بعد غزو أفغانستان ،أقام يف إيران لسنوات مع عدد من
زعامء القاعدة ،ومن مقره هناك صدرت أوامره باستهداف السعودية بموجة العمليات
والتفجريات التي اجتاحتها عام 2003م .يقال إنه أصبح طلي ًقا وعاد إىل احلدود األفغانية
الباكستانية.
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إن شاء اهلل.

ردود األفعال هذه جعلت األمريكان وحلفاءهم يوجهون إىل أمتنا

النائمة منذ حوايل قرنني رضبات قوية إىل الرأس وأجزاء مهمة يف اجلسد،

هذه الرضبات سوف تساعد بإذن اهلل عىل جعل هذه األمة تصحو ،وتفيق
من غفلتها ...ألنه دون هذه الرضبات ال أمل يف اإلفاقة والصحوة،
فسالحنا الذي سوف ننترص به عىل األعداء هم مجاهري األمة مجعاء ،بكل

طاقتهم وإمكانياهتم املادية واملعنوية»(((.

جرها لبالد
وقد ذكر اجلوالين عن اسرتاتيجية القاعدة مع أمريكا يف ّ

املسلمني لقتاهلا بأحداث  11أيلول  /سبتمرب« :أراد [أي ابن الدن]

يستجرهم إىل أفغانستان؛ ألننا
أن يقاتل األمريكان يف عقر دارهم ثم
ّ
ً
جيوشا إىل هناك  ...كان عدّ ة أهداف ومنها أن
ال نستطيع أن نرسل
يستجرهم إىل حرب برية»(((.
ّ

لذا يكثر يف أدبيات هذه اجلامعات احلديث عن التضحيات والدماء

واألشالء واستثارة العواطف هبا؛ للدفع باجتاه مرشوعهم أكثر لئال

تضيع هذه التضحيات سدى كام يزعمون ،وملحاولة التخفيف من آثار
هذه النكبات عىل املجتمع فإهنم ُيكثرون احلديث عن استعذاب العذاب

((( ينظر :السرية اجلهادية أليب مصعب الزرقاوي.

((( يف مقابلته الثانية مع أمحد منصور عىل قناة اجلزيرة بتاريخ 2015/5/27م.
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واجلراح ،مع استحضار نصوص ما القاه املسلمون األوائل واألمم

السابقة يف سبيل الدين.

ح  /إدارة املناطق يف اإلمارة القادمة:

من أهم ما يعرتض طريق هذه اجلامعات عدم وجود الكوادر

املتخصصة التي ستدير املؤسسات املختلفة ،بسبب ختوين وإسقاط عامة

من يعمل يف مؤسسات احلكومات القائمة ،فكيف عاجلت هذه املشكلة؟
من خالل أدبيات هذه اجلامعات وما مارسته من تطبيق يتضح َّأنا اكتفت
بنوعني من احللول:

 -تويل هذه التنظيامت لإلدارات العليا يف اإلمارة بمختلف ختصصاهتا

بغض النظر عن خربهتا وختصصها ،وقد تستعني ببعض أهل االختصاص
من غري مجاعتهم يف الوظائف التنفيذية الدنيا ،ومع الزمن ستتطور خربة
هؤالء؛ َّ
ألن «القيادات تربز من خالل املسرية الطويلة ،مسرية األشالء
والدماء واجلامجم»(((.

((( ففي مناطق سيطرة القاعدة يف سورية :عهدت إىل أشخاص غري مؤهلـني علم ًيا
وال رشع ًيا لتويل مناصب إدارية عليا حتى يف مؤسسات رشعية ،أو قضائية ،أو تعليمية،
أو اقتصادية ،أو صناعية ،وجعلت الكلمة العليا هلم عىل أصحاب التخصص واخلربة،
مع َّأنم غري خمتصصني هبذه األعامل ،والكثري منهم ممن ال يملك شهادات دراسية كافية،
واملؤهل الوحيد هو أنه (جماهد من القاعدة) ،أو (مهاجر)!
وقد استشهد أبو بكر ناجي عىل ما ذهب إليه بنقوالت عن الشيخ عبد اهلل عزام رمحه اهلل،
حرفها عن مقصدها األصيل الذي قاله عن تطور خربة املجاهدين يف إدارة املناطق املحررة=
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 -تقديم اجلامعة لنامذج إيامنية مرشقة من اإلخالص والصرب والبذل

جوا من اإليامن يف املجتمع
والزهد والتضحية لعامة الناس ،مما يشعل ً

هتون عند أفراده ما يالقيه من صعاب ومشاكل ،فال يقف عندها!

يقول أبو بكر ناجي« :يوجد للمشكلة ّ
حل أفضل من ذلك أال وهو

ُعي منهم يف إدارة املنطقة التي نديرها أفراد ًا
أن نقرتب من الناس ،قد ن ّ
إلدارة بعض األعامل برواتب وأجور ،يف حني سيجدون رجالنا يعملون

بجانبهم بدون أجر ،جيب أن يروا منا مثاالً للصرب والزهد والبذل
والتضحية ،مثاالً للعدل وإنصاف املظلومني  ...نؤ ّلف بني قلوب

الناس ،ندافع عن الضعفاء واملظلومني وهم الكثرة ،نقول هلم :أرواحنا
فداء لكم ألنكم أمة حممد عليه الصالة والسالم ،نتواضع للخلق مع

القوة والعدل ،نعم ستواجهنا أهوال ومشاكل يثريها األعداء واملنافقون

لكن يف هذا اجلو سرتون األعاجيب ،فعندما هتب ريح اإليامن تأيت
باألعاجيب ،عندما يرى الناس روائع الشجاعة واليقني والعفة واألمانة
وروح التطوع واالحتساب والتواضع يف املظهر مع كرب النفس وسمو

اهلمة ستهون يف أعينهم كل األهوال التي ستصاحب ذلك،
النظر وعلو ّ

أفواجا من
واهلل سرتون جمموعات للمجاهدين يأتيها الشباب والرجال
ً
= يف أفغانستان من احلكومة العملية ،وأسقطها عىل واقع املناطق التي تنفرد مجاعات الغلو
بإدارهتا ،مع تنحية أهل الكفاءة والتخصص؛ لعدم ضامن سالمة معتقدهم ووالئهم.
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املناطق املجاورة والبعيدة للبيعة والتوبة وأكثر من ذلك»(((.
ط  /يف حال فشل املرشوع:

مل تضـع حركات الغلـو لتصـورها يف التعامـل مع الـدولة واحلكـم

تصورا وحيدً ا وهو تطبيق كل ما تعتقده دفعة واحدة ،ومن خالل
إال
ً

فهمها للرشع والواقع ،ثم إذا فشلت (التجرية اجلهادية) فاحلل يف
االنتقال إىل ٍ
بلد آخر ،والبحث عن مرشو ٍع آخر ،وترك الشعوب ملصريها

الذي جيب عليها أن تتحمله إلقامة دين اهلل.

ويظهر يف كل هذه احللول السابقة :اهلروب لألمام باالعتامد عىل عىل

النبوءات الغيبية ووعود آخر الزمان ،وحمبة الناس هلم واجتامعهم حوهلم
بسبب احلالة اإليامنية ،مما جيعلهم يتغاضون عن األخطاء والنقص،
وجيمع حوهلم اخلربات ،أو باإلجبار والزج ،وحسب!

وبالنظر إىل جتارب هذه اجلامعات -مع كثرهتا وطول زمنها -فإهنا

مل تستطع البقاء يف املناطق التي ظهرت فيها ً
فضل عن إدارهتا ،بل تركت

آثارا مدمرة يف تلك املجتمعات؛ وذلك لغياب أي خطط إعامر وبناء
ً
لدهياَّ ،
ألن مرشوعها احلقيقي هو إثارة التوحش وإدارته مؤقتًا حتى
يأيت الفتح وتتحقق النبوءات بدخول عامة الناس يف الدين وقيام دولة

((( ينظر :إدارة التوحش ص (.)62
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اخلالفة! (((.

ففي التجربة األفغانية :نتج عن أحداث  11أيلول تدمري أفغانستان،

ٍ
مآس ال توصف ،ثم انسحبت
وإسقاط حكومة طالبان ،وما تبعها من
القاعدة منها إىل إيران والعراق وغريها.

ويف العراق :دمرت التجربة اجلهادية ،وأسهمت يف تدمري مناطق أهل

السنة ،وزيادة نفوذ الرافضة ،ثم خت ّلت عن تنظيم (الدولة) ملا فقدت
السيطرة عليه وانسحبت منه.

ويف الدول اخلليجية :قامت بالعديد من العمليات التي ترتب عليها

كوارث كبرية دينية واجتامعية ثم انسحبت عند فشلها.

أما يف التجربة السورية :فبعد كل ترصحيات اجلوالين عن اإلمارة عىل

معرف
منهاج النبوة ،وعدم القبول بأي حل إال ما يراه ويعتقده ،قال عرب ّ

ربا عن سهولة
أبو عامر الشامي بتغريدة بتاريخ 2016/1/11م مع ً
التخيل عن هذه التجربة« :ال يعيب الثبات عىل الدين أن يكون املنتهى
اجلبال واألودية»(((!

((( قال أبو بكر ناجي يف أهداف مرحلة (شوكة النكاية واإلهناك)« :إخراج املناطق
املختارة من سيطرة األنظمة ،ومن َث ّم العمل عىل إدارة التوحش الذي سيحدث فيها»،
إدارة التوحش ص (.)17

((( طغت عىل إدارة القاعدة يف سورية ملناطق سيطرهتا الفوىض والظلم والتناقض بني
=
ا ُملعلن واملعمول به:
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***

=  -ففي اإلدارة املالية قال اجلوالين يف رشيطه املرسب« :لدينا أمالك طائلة كانت ،غنمناها
من دماء إخوانكم  ...لو قلت لكم ملا صدقتم ،هناك أكثر من مليار ونصف مليون دوالر
ذهب منا ضيا ًعا بسبب استهانة واستخفاف الكثري من اإلخوة يف جبهة النرصة يف حفظ
أموال املسلمنيُ .ضيعت علينا فرص مل ِ
تأت عىل أي مجاعة جهادية يف العامل».
 كام َّأنم مل حيافظوا عىل ما وقع حتت أيدهيم من مصانع ومعامل وسكك حديدية وحمطاتكهـرباء وغريهـا من البنى التحتيـة ،فقد عمـدوا إىل مصـادرهتا بتهمـة عاملـة أصحـابـها
أو عالقتهم مع النظام ،أو تفكيكها وبيعها مواد خام ،فتوقت الصناعة واإلنتاج يف مناطقهم.
خاصة :حيكي الواقع فشلهم الذريع عىل مجيع املستويات:
 ويف إدارهتم ملنطقة إدلبّ
األمنية ،والتعليمية ،واخلدمية وغريها ،مع أن هلم الكلمة العليا فيها ،ومن مظاهر هذا
الفشل :بقاء تبعية املنظومة التعليمية يف إدلب لوزارة تربية النظام السوري من حيث
العائدية املالية وتعيني املدرسني! وكذلك اعتامد قطاع اخلدمات كالكهرباء واملاء وغريها
عىل مؤسسات النظام ،يف حني أهنم كانوا يرفضون أي تعاون مع مؤسسات احلكومة احلرة
أو مؤسسات اإلدارة الثورية بحجة االهتام بالعلامنية ونحو ذلك.
ولالطالع عىل بعض ما نرش عن هذه اإلدارة ينظر عىل سبيل املثال:
 اإلدارة املدنية يف إدلب ،مدى سورية  ،موقع مدى سورية ،بتاريخ 2016/2/15م. مدينة إدلب  ..ما بعد التحرير ،موقع أورينت نت ،بتاريخ .2015/8/1نموذجا ،موقع جملة صور،
 اإلدارة املدنية يف مناطق سيطرة املعارضة  ...إدلب والرستنً
بتاريخ 2015 /11/2م.

الفصل الثاين

مربرات العنف املرتبطة بإقامة
الدولة عند الغالة
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تبنَّت مجاعات الغالة عد ًدا من األحكام التي تربر العنف الذي متارسه

ضد كل من خيالف مرشوعها ،سـواء كان املخالـف دولـة ،أو جمتمـ ًعا،

أو ً
شيخا ،أو مجاع ًة جماهدة أخرى ،أو غري ذلك ،وهذه األحكام ترجع
إىل أصل واحد هو التكفري والتخوين.

ً
أول :تكفري احلكومات وأجهزهتا ومحل السالح ضدها:

يمثل تكفري الدول القائمة يف العامل اإلسالمي الركن األساس يف فكر

مجاعات الغلو ،ومنه تنبع بقية معتقداهتا وأحكامها ،وأسباب تكفري هذه
احلكومات ال خيرج عن التايل(((:

 -1احلكم بغري ما أنزل اهلل ،وترشيع القوانني الوضعية الرشكية،

مما جيعل هذه األنظمة أنظمة رشك ور ّدة ،ويصفون تكفري هذه األنظمة

باملعلوم من الدين بالرضورة ،وبام يدركه كل أحد حتى اجلاهل بالرشع.

 -2الدخول يف مؤسسات الكفر العاملية ،ومواثيقها واتفاقياهتا

الرشكية ،والرضا بالكفر الذي حتويه.

 -3مواالة الغرب الكافر ،ومنارصته ضد املسلمني واملجاهدين.

 -4عدم تكفري الكفار األصليني واملرتدين ،فمن مل يكفر الكافر فهو

كافر.

((( ينظر :العمدة يف إعداد العدة ،وجامع العلم ،لسيد إمام ،والتربئة ،للظواهري،
وعىل هذا كتب وفتاوى عصام الربقاوي (املقديس) مثل :الكواشف اجللية ،ملة إبراهيم،
والديمقراطية دين ،وغريها ،وعمر حممود (الفلسطيني) مثل :بني منهجني.
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كام يدخل يف احلكم بالكفر والر ّدة البالد اإلسالمية التي يعتربوهنا ديار

كفر ،وتكفري الوزراء واملديرين وكبار املوظفني يف هذه الدول ،كالسفراء
وغريهم؛ ألهنم من طائفة الردة ،وموالون للمرتدين ومنارصون هلم،

ومشاركون يف احلكم بالطاغوت.

قال سيد إمام« :إنه جيب عىل كل مسلم معرفة حال احلاكم .ويبني

هذه األمهية أن البالد املحكومة بقوانني وضعية  -كام هو احلال يف شتى

بلدان املسلمني اليوم -هلا أحكام خطرية جيب أن يعلمها كل مسلم،
حي عن بينة ،ومن هذه األحكام:
ليهلك من هلك عن بينة
وحييى من َّ
َ

كفرا أكرب خارجون من ملة اإلسالم.
أ  -أن حكّام هذه البالد كفار ً

كفرا أكرب ،وهذا يعني حتريم العمل
ب  -أن قضاة هذه البالد ك ّفار ً

هبذه املهنة»(((.

وقال عصام الربقاوي (أبو حممد املقديس)« :أما الوزراء ،ونحوهم

ممن هم من الطائفة املحاربة كالعساكر وغريهم من أنصار الطواغيت؛
فهؤالء ال ينطبق عليهم كالمي أعاله -بأنه يزول احلكم عليهم بالكفر

برتكهم للعمل املك ّفر -بل ال بد لتوبتهم من بيان براءهتم من الكفر
الذي كانوا عليه وبراءهتم من الطائفة املحاربة لدين اهلل ،كام كانت سرية
الصديق والصحابة يف أنصار املرتدين يف اشرتاطهم لتوبتهم الرباءة من

((( اجلامع يف طلب العلم الرشيف ص (.)458
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كفرهم السابق والشهادة عىل قتالهم أهنم يف النار»(((.

فبام أهنم يرون أهنا حكومات مرتدة :فاجلهاد ضدها واجب إلقامة

حكم اهلل ،وهي مستهدفة بالعمليات العسكرية بأنواعها.
ثان ًيا :تكفري نواب الربملانات:

يرشعون
فإهنم يعتقدون َّأنم بدخوهلم الربملانات أصبحوا طواغيت ّ

من دون اهلل تعاىل ،ويمتد األمر لكل من يدعو إىل هذه االنتخابات
و ُيشجع عليها ،بل ويشارك يف انتخاهبم من عموم الشعب.

قال سيد إمام« :أعضاء اهليئات الترشيعية هبذه البالد -كالربملان

كفرا أكرب؛ ألهنم هم الذين ُييزون العمل
وجملس األمة ونحوه -ك ّفار ً

يرشعون ما يستجد منها...
هبذه القوانني الكافرة وهم الذين ّ

كفرا أكرب ،ألهنم
الذين ينتخبون أعضاء هذه الربملانات هم ك ّفار ً

أيضا
مرشعني من دون اهلل  ...ويكفر ً
بانتخاهبم هذا إنام يتخذوهنم أربا ًبا ّ
شجع الناس عىل املشاركة فيها»(((.
كل من دعا إىل هذه االنتخابات أو ّ

ّ
«املرتشح
واستعرض الربقاوي كفر الربملانات وأنظمتها ثم قال:

املبارش للنيابة عن الشعب يف الترشيع  ...تقدم أنه الطاغوت والرب

((( ينظر اإلجابة عن سؤال :عمن انتهت فرتة عمله من الوزراء والنواب السابقون،
ولعل من أوائل التطبيق العميل هلذه األفكار حادثة اغتيال وزير األوقاف املرصي الشيخ
حممد حسني الذهبي عىل يد مجاعة شكري مصطفى عام 1977م.

((( اجلامع يف طلب العلم الرشيف ص (.)459
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الذي اختاره من اختاره من الناس؛ ليرصفوا له عبادة الترشيع ...

ليرشع هلم من الدين ما مل يأذن به اهلل ،فهو مرشك كافر عندنا ،ولو مل يفز
ّ

باالنتخابات ،ولو مل يبارش الترشيع ً
فعل؛ ما دام قد ارتىض هبذه الوظيفة
الكفرية ،وسعى إليها ،ودان هبذا الدين الرشكي الذي ينيط الترشيع بغري

اهلل ...

ِ
املنتخب (بكرس اخلاء) فقد علمت أن حقيقة ما يقوم به حني يدين
أما

(ر ّب ًا) من أولئك األرباب املتفرقني!!
مرشع ًا َ
هبذا الدين الرشكي أنه خيتار ّ
حكم الردء
لينيط به الترشيع ،وينيبه عنه يف هذه الوظيفة الرشكية[ ،و]
ُ

مرشع مشارك بالترشيع بطريق
واملوكِّل
ُ
حكم املبارش  ...فحقيقته أنه ّ

الوكالة  ...فمن فعل ذلك فقد برئ من امللة والتوحيد ،وإن صىل وصام
وزعم أنه مسلم»(((.

وبام أهنم يرون أن هذه الربملانات رشيك أساس للحكام املرتدين،

وجزء من منظومة احلكم الرشكية التي ينبغي إسقاطها ،فهي مستهدفة
بالقتل والتدمري.

ثال ًثا :تكفري املنتمني لألجهزة األمنية والعسكرية:

درج أتباع تنظيامت الغلو عىل تكفري أفراد األجهزة األمنية بمختلف

قطاعاهتا ،وتسميتهم بـ (عساكر الرشك) أو (عساكر القوانني) ،وتتلخص
((( اجلواب املفيد بأن املشاركة يف الربملان وانتخاباته مناقضة للتوحيد.
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أسباب تكفريهم يف:

 -1عدم الكفر بطاغوت احلكّام وقوانينهم.

 -2حراسة ومنارصة ومواالة احلكام الكفرة.
 -3أهنم مع احلكام طائفة ممتنعة.

قال سيد إمام« :أن اجلنود املدافعني عن هذه األوضاع الكافرة هم

كفرا أكرب»(((.
ك ّفار ً

وقال عصام الربقاوي (املقديس)« :فام دام هؤالء العساكر أو غريهم

حراسه وأنصاره وجنده وأركانه وحفظته،
غري كافرين بالطاغوت ،بل هم ّ

متمسكني بالعروة الوثقى ،بل هم
فهم ليسوا بمسلمني وال مؤمنني وال
ِّ
ِ
مئات،
من اهلالكني إن ماتوا عىل رشكهم ،وإن تل ّفظوا بـ «ال إله إال اهلل»
بل آالف املرات»(((.

والنتيجة هي إباحة دماء هؤالء العساكر ،قال الربقاوي جوا ًبا عن

سؤال االستفادة من تكفري هؤالء العساكر« :رتّب اهلل عىل ذلك [أي
مواالة املؤمنني ومعادة الكافرين] أحكا ًما يف عصمة الدم ويف املرياث

والوالء والنكاح والطعام -الذبح -واملعاملة من سالم ومو ّدة وغري
ذلك من احلقوق الواجبة للمسلم أو اخلاصة به من دون سائر الكفار».

((( اجلامع يف طلب العلم الرشيف ص (.)459

((( ينظر :كشف شبهات املجادلني عن عساكر الرشك وأنصار القوانني.

86

خصص عدد كبري من رشعيي هذه اجلامعات مؤلفات خاصة
وقد ّ

ُرشع قتل أفراد املؤسسات العسكرية((( ،وتشهد األعامل امليدانية
ت ّ
واإلصدارات املرافقة هلا عىل هذا املنهج كام هي أحداث التفجريات يف
عدد من الدول اإلسالمية.

ومن مل يكفر أعيان أفراد هذه األجهزة فقد أجاز قتلهم وقتاهلم؛ ألهنم

صف احلاكم ،وال يمكن التمييز بينهم وبني من وقع يف الكفر ،واملسلم
يف ّ
منهم يبعث عىل نيته(((!

راب ًعا :تكفري البالد اإلسالمية واعتبارها ديار كفر:

احلكم عىل
ترتَّب عىل تكفري احلكومات وأنظمتها والعاملني فيها:
ُ

مجيع البالد والديار أهنا ديار كفر ور ّدة؛ ألن أحكام الكفر والردة عن

الرشع هي الظاهرة واحلاكم عليها بزعمهم.

قال سيد إمام« :ومنه تعلم أن البالد التي أكثر أهلها من املسلمني

ولكن حيكمها حكّام مرتدون بأحكام الكفار بالقوانني الوضعية هي

((( ينظر :الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط املباحث ،لفارس آل شويل ،عضو اللجنة
العلمية بفرع القاعدة يف اجلزيرة العربية ،واآليات واألحاديث الغزيرة عىل كفر قوات
درع اجلزيرة ،له كذلك ،والتبيان يف وجوب قتال جيش موريتان ،أليب طلحة الشنقيطي،
ومؤلفاهتم فيها كثرية.
((( ينظر :اجلهاد الفريضة الغائبة ،ملحمد عبد السالم فرج ،ويبدو يف كالمه االضطراب
يف احلكم عىل أعيان اجلنود ،فتارة جيعلهم مثل جنود التتار يف الكفر ،وتارة يشري إىل إمكانية
وجود مسلمني بينهم.
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اليوم ديار كفر! وإن كان أكثر أهلها مسلمني يامرسون شعائر دينهم
كإقامة اجلمع واجلامعات وغريها يف أمان»(((.

وقال حممود عمر (أبو قتادة الفلسطيني)ّ :
«إن الديار التي يعيشها

املسلمون ،وكانت قبل دار إسالم وأمان ،قد انقلبت إىل دار كفر ور ّدة،

ّ
وألن الكفر قد بسط سلطانه عليها من
ألنا حكمت من قبل املرتدّ ين،
ّ
خالل أحكامه ودساتريه»(((.

وقال عصام الربقاوي (أبو حممد املقديس)« :الدنيا كلها اليوم دار

كفر! واملسـلمون فيها مسـتضعفون ،وديارهم كلهـا مسـلوبة حمتلة
مغتصبـة ،إما من ك ّفار خارجيني ،أو من كفار داخليني موالني للكفار
اخلارجيني ،وال أستثني من ذلك حتى مكة واملدينة»(((.
ورتبوا عىل ذلك أحكا ًما عديدة من أمهها:

ديار ٍ
كفر ور ّدة،
 -1إعالن القتال عىل مجيع بالد املسلمني باعتبارها َ

مع تكفري حكوماهتا ،وجيوشها ،ورجال أمنها ،و َمن يرىض هبا ،وإجياب
السالح ملواجهتها.
محل ّ

 -2فرض اهلجرة من مجيع البالد إىل مناطق سيطرهتم.

((( اجلامع يف طلب العلم الرشيف ،ص ( ،)567وينظر :اجلهاد الفريضة الغائبة.
((( بني منهجني ،املقالة (.)36

((( وقفات مع ثمرات اجلهاد ،ص (.)83
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ٍ
 -3زعمهم ّ ِ
أي
أن من أوجب الواجبات إقام َة إمارة إسالمية عىل ِّ
ٍ ِ
الشيعة،
دار اإلسالم املفقودة اليوم؛ لتط ّب َق فيها ّ
جزء من األرض لتشكّل َ
ومنها خترج اجليوش وتفتح األرض.

 -4استحالل الدّ ماء واألموال املعصومة ،والتّهاون بقتل املسلمني
ِ
رشائح
قصد
وجتويز
رتس تارةً ،وملصلحة اجلهاد تار ًة أخرى،
ُ
َ
ّ
بحجة الت ّ
ٍ
واسعة ِمن املسلمني بالقتل؛ حلكمهم بكفرهم ور ّدهتم حتت دعاوى
مظاهرة احلكّام كعنارص اجليش والرشطة.
 -5استباحة دماء املعاهدين ِمن ّ
صحة
بحجة عد ِم ّ
الذ ّميني واملستأمنني ّ
عقد الذ ّمة أو األمان ِمن احلكومات؛ ألهنا كفرية طاغوتية بزعمهم.

خامسا :تكفري وختوين عامة علامء األمة اإلسالمية:
ً

وقف علامء األمة اإلسالمية يف هذا العرص ضد االنحراف الفكري

والشذوذات العقدية والفقهية والسلوكية التي جاءت هبا هذه اجلامعات،

ور ّدوا عليها بالطرق العلمية ،وأوضحوا َع َوارها وأخطاءها؛ فكانوا

-بإذن اهلل تعاىل -الصخرة الصلدة التي حتطمت عليها ُشبه هؤالء،

ً
أجيال من الشباب ،مما أوغر صدور هؤالء الغالة عليهم،
ومحى اهلل هبم

واعتربوهم أخطر عقبة يف سبيل قيام مرشوعهم وترسيخ أفكارهم ،فكان

هلم النصيب األكرب من محلة اإلسقاط والتخوين ،بل والتكفري ،وتوجهوا
هلم بشتى أنواع السباب والشتائم ما تنزه عن نقله املواد الرصينة.
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وتتلخص أسباب ختوينهم ألهل العلم بل وتكفريهم يف:
 -1عدم الكفر بطاغوت احلكام وقوانينهم وتكفريهم.
 -2منارصة ومواالة احلكام الكفرة.

قال سيد إمام« :فهؤالء املشايخ وأمثاهلم الشك يف كفرهم ور ّدهتم؛

لـقـولـــه تـعـــاىلM :ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ[ Lاملائدة،]٥١ :
ولرضاهم بالكفر ،ولعدم تكفريهم للحكام الكافرين الذين َد ّل الدليل
عىل كفرهم»(((.

ووضع عمر حممود (أبو قتادة الفلسطيني) مؤل ًفا ساق فيه نقوالت تدل

عىل تكفري عموم العلامء الذين يدخلون مع احلكومات املرتدة ،وخيطبون

هلا عىل املنابر ،ويدعون هلا بالتوفيق ،وأهنم يقتلون دون استتابة ،وحترم

عليهم زوجاهتم ،وال يرثون وال يورثون ،وماهلم يفء للمسلمني(((.

وذكر أن سبب تكفريهم« :لدعائهم هلؤالء الكفار بام يوهم ّأنم

مسلمون».

أما من مل يك ّفر أعيان هؤالء املشايخ فقد جعل تكفريهم من باب

االجتهاد الذي ال ُينكر عىل صاحبه ،وال ُيعد قائله من الغالة !

ففي إجابة عن سؤال عن حكم الصالة خلف من يدعو للحاكم املرتد

((( اجلامع يف طلب العلم ص (.)488

((( ينظر :حكم املشايخ الذين دخلوا يف نرصة املبدلني للرشيعة.
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قال الربقاوي يف إجابته« :ال ينبغي أن ترتك صالة اجلامعة إال خلف من
حتقق عندك وقوعه بمكفر خمرج من امللة  ...اللهم إال أن يثبت لديك

بالدليل القاطع أن اإلمام أو اخلطيب من أولياء الطاغوت وأنصاره،
فهذا ال حتل الصالة خلفه ألنه ليس من املسلمني»((( .فجعل أمر التكفري

ً
موكل الجتهاد السائل وتقديره.

وقال يف حديثه عن تكفري البعض للعلامء واملشايخ« :كام جرى معي يف

باكستان ،فقد كانت موجة تكفري ابن باز وأرضابه من علامء احلكومات

عىل أشدها ،وكانت جمموعة من غالة املكفرة يمتحنون الناس هبذه
املسألة ،فمن ك ّفر ابن باز تركوه ومن مل يكفره كفروه وكفروا من مل

يكفره وهكذا .وقد سألوين عن ذلك فقلت :إنني أترك اخلوض يف كفر

أعيان هؤالء من باب قول النبي صىل اهلل عليه وسلم( :دعه ،ال يتحدث
الناس أن حممدً ا يقتل أصحابه)! والناس اليوم بالكاد يستسيغون تكفري
الطواغيت وعساكرهم وجيوشهم ،ولنا يف ذلك شغل عن االلتفات إىل
هؤالء املشايخ املحسوبني عىل الدعوة والدين ،فأرى عدم االنشغال هبم
يف هذه املرحلة ،ويكفيني حتذير الشباب من كتاباهتم وفتاوهيم الضالة يف
أبواب السياسة والبيعة واإلمارة والطواغيت وجيوشهم وأوليائهم»(((.

((( حتفة األبرار يف أحكام مساجد الرضار.

((( حسن الرفاقة يف أجوبة سؤاالت سواقة ص (.)20
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فجعل تكفري هؤالء العلامء مسألة ممكنة ،واعتقادها راجع لالجتهاد

والتحسني الشخيصَّ ،
وأن الغلو هو يف االمتحان عىل هذا التكفري.

ويف حال عدم احلكم بالكفر فقد أجازوا قتلهم من باب مصلحة

اجلامعة واحلفاظ عىل مرشوعها ،قال عمر حممود (الفلسطيني) يف يف
تربير جريمة قتل اجلامعة اإلسالمية املسلحة اجلزائرية (اجليا) للشيخني
رجام ،ومها من مشايخ اجلزائر الذين
حممد سعيد الونّاس ،وعبد الرزاق َّ

هلم باع يف الدعوة ومعارضة االنقالب العسكري يف اجلزائر« :نعم ! جيوز
(السني السلفي) أن يقتل املبتدعة إذا حاولوا الوصول إىل القيادة
لألمري ُّ
وتغيري منهجها؛ ألن حاهلم حينئذ أشد من حالة الداعي إىل بدعته،
فاملبتدعة هنا دعاة و زيادة»(((.

وهبذا يكون من أوائل من فتح باب قتل املصلحة هلذه اجلامعات عىل

مرصاعيه.

وقال فارس آل شويل عضو اللجنة الرشعية القاعدة يف جزيرة

العرب« :أهيا الناس إن هذه الدولة (دولة آل سعود) للسقوط أقرب منها

واثق َّ
أن سحل هؤالء قد اقرتب ،فمن كان منكم شان ًقا ألحد
للبقاء ،وإين ٌ
منهم أو ساح ًبا فال يفعل ذلك إال بأمعاء سعد الربيك ،وعائض القرين،

وحمسن العواجي ،وسليامن العيدي ،وحممد العوين ،وحامد الغامدي،

((( ينظر :جملة األنصار اجلزائرية ،العدد ( )132ص (.)10
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وكل أعضاء هيئة كبار العمالء . . .الخ .والقائمة طويلة ال ختفى عليكم،
وليحدّ أحدكم شفرته وليعذب الطواغيت يف سلخه ونحره جزا ًء وفا ًقا،
واجلزاء من جنس العمل»(((.

وقد شهد العراق قتل مئات العلامء واملشايخ والدعاة باالغتياالت

والتفجريات حتى داخل املساجد عىل يد القاعدة (دولة العراق

شق الصف ،أو رفض البيعة ،أو العاملة (للمرتدين
اإلسالمية) بتهم ّ
من أهل السنة يف احلكومة الرافضية) ،أو االنتامء جلامعات كفرية ،ونحو

ذلك(((.

((( ينظر مقال :برنامج ما نريكم إال ما يرى آل سعود.
وطريقة القتل بالتعذيب والذبح عملت هبا (اجليا) يف اجلزائر ،وطبقها تنظيم القاعدة يف
جزيرة العرب يف إعدام بعض املخطوفني ،وتبناها عصام الربقاوي يف موقعه (التوحيد
وأكثر
واجلهاد) عرب كتاب (إسعاد األخيار يف إحياء سنة نحر الكفار) أليب الرباء النجدي،
َ
تنظيم القاعدة يف العراق من تطبيقها عىل يد الزرقاوي ،ثم أشاعها تنظيم (الدولة) بطرق
يف غاية البشاعة واإلجرام.
وبعد أن كثرت الردود عىل هذه الطريقة حذف موقع (التوحيد واجلهاد) كتاب (إسعاد
األخيار) ،ووضع ً
بدل منه مادة ضعيفة بعنوان (تبديد األسنّة يف الرد عىل من ظن أن القتل
ذبحا سنة) أليب حممد الفلسطيني!.
ً
ولالستزادة ينظر فتوى :ما حكم ذبح أرسى األعداء بالسكني؟ وهل هو ً
فعل سنة نبوية
يمكن اتباعها؟ هيئة الشام اإلسالمية.
((( ال شك أن الستخبارات االحتاللني الغريب واإليراين دور كبري يف اغتيال النخب يف
العراق ،واستهداف رموز أهل السنة ،وقد ب ّينت ذلك العديد من الدراسات والتقارير،
لكن احلديث هنا عن استهداف القاعدة هلم بالقتل بتهم الردة أو املصلحة.
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سادسا :املوقف من اجلامعات اإلسالمية األخرى:
ً

ِ
حرص احلق يف مجاعتهمَّ ،
وأن مرشوع دولة
يعتمد مرشوع الغالة عىل

اإلسالم ينبغي أن يكون بقيادهتم ،أما بقية اجلامعات فيتم التعامل معهم
بإحدى طرق ثالثة:

منهجا.
 -1مطالبتها بالبيعة؛ ألهنم يرون أنفسهم األصلح واألفضل
ً

 -2حماولة اخرتاق تلك اجلامعات للسيطرة عليها يف حال مل تستجب

للبيعة.

 -3قتاهلا يف حال عدم قبوهلا أو التمكن من اخرتاقها.

قال سيد إمام« :اجلامعات التي ال تشتغل باجلهاد ال بأس بتعدّ دها،

أضت ببعضها البعض ،أما اجلامعات التي تشتغل باجلهاد فيحرم
إال إذا َ َّ

تعدّ دها؛ ألن اجلهاد ال يقوم إال بالشوكة والقوة ،والتعدّ د يذهب بالشوكة

 ...فام العمل إذا كان التعدّ د واق ًعا؟ الذي أراه -واهلل تعاىل أعلم -أن

ت َُض َّم اجلامعات احلديثة إىل اجلامعة األقدم ،كذلك ّ
فإن الواجب عىل كل

مسلم أن يعمل مع أقدم مجاعة من املشتغلني باجلهاد ،وبيعة أي مجاعة

أحدث هي باطلة ،وإن جهلت بوجود اجلامعة األقدم»(((.

وقال« :وأنه جيب أن جيتمع الناس عىل أقدم مجاعة من اجلامعات

احلق ،واملنهج احلق يف هذا الزمان هو اجلهاد يف سبيل اهلل
املتبعة للمنهج ّ
((( العمدة يف إعداد العدة ص (.)90
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تعاىل  ...ونرى أن من يعاون اجلامعات األحدث هو آثم؛ ملا يف هذا من
معاونة عىل االنقسام والتفرق واإلرضار بالعمل اإلسالمي ككل»(((.

لذا فقد كان جهد تنظيم القاعدة يف العراق منص ًّبا عىل إرغام اجلامعات

األخرى عىل بيعة كياهنم اجلديد (دولة العراق اإلسالمية) ،واعتبار من

خت ّلف عن ذلك عاص ًيا ،قال أبو عمر البغدادي« :نرى أن أبناء اجلامعات

اجلهادية العـاملني يف الساحة إخـوة لنا يف الـديـن ،وال نرميهـم بكفـر

وال فجور ،إال أهنم عصاة لتخلفهم عن واجب العرص وهو االجتامع
حتت راية واحدة»(((.

وهذه سنّتهم يف سورية يف مجيع التشكيالت التي أعلنوا عنها حتى

جاء يف بيان تأسيس (هيئة حترير الشام) آخر تشكيالهتم« :وإننا ندعو
مجيع الفصائل العاملة يف الساحة إلمتام هذا العقد وااللتحاق هبذا الكيان

مج ًعا للكلمة وحف ًظا ملكتسبات الثورة واجلهاد».

ومن يرفض فإن مصريه االعتداء والقتال بتهم خمتلفة :تارة الفساد،

وتارة القبض عىل جمرمني ،وثالثة بالعاملة لقوى أجنبية ،وهكذا(((.
((( العمدة يف إعداد العدة ص (.)334

((( ينظر :كلمته (قل إين عىل بينة من ريب).

((( ينظر :شهادة د .حذيفة عزام عىل اعتداءات جبهة النرصة وجند األقىص ،موقع نور
سورية.
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ويف حتريم ترك البيعة أو تغيريها:

قال سيد إمام« :نكث العهد -أ ًيا كان -هو كبرية من كبائر الذنوب؛

للوعيد الوارد يف ذلك  ...إال ّ
أن نقض هذه البيعة ورد فيه وعيد خاص

لعظم خطره»(((.

وقال أبو محزة املهاجر أمري القاعدة يف العراق« :أقول للشيخ املفضال،

والبطل املغوار ،اهلاشمي القريش احلسيني النسب ،أمري املؤمنني أيب عمر
البغدادي :بايعتك عىل السمع والطاعة يف العرس واليرس واملنشط واملكره
وأثرة علينا ،وأال ننازع األمر أهله ،وأن نقول احلق حيثام كنا ال نخاف يف

اهلل لومة الئم»(((.

وقال اجلوالين يف مرحلة جبهة النرصة« :هذه بيعة من أبناء جبهة النرصة

ومسؤوهلم العام ،نجدّ دها لشيخ اجلهاد الشيخ أيمن الظواهري حفظه اهلل؛
فإننا نبايع عىل السمع والطاعة ،يف املنشط واملكره ،واهلجرة واجلهاد ،وأن

بواحا لنا فيه من اهلل برهان»(((.
كفرا ً
ال ننازع األمر أهله إال أن نرى ً

وقال حارث النظاري املسؤول الرشعي لتنظيم القاعدة يف اليمن:

«ومما ندين هلل به أنه ال جيوز بحال نكث هذه البيعات امللزمة ،ونقض هذه
((( العمدة يف إعداد العدة ص (.)334
((( ينظر :كلمته (إن احلكم إال هلل).

((( ينظر :كلمته (بخصوص األحداث األخرية).
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العهود املربمة من غري موجب رشعي ،وكذلك ال جيوز بحال التحول
والتن ُّقل من بيعة فالن إىل بيعة عالن دون موجب رشعي.(((»...

وقال أبو مصعب عبد الودود أمري تنظيم القاعدة يف املغرب« :ال زلنا

عىل بيعتنا لشيخنا وأمرينا أيمن الظواهري ،فهي بيعة رشعية ثبتت يف

أعناقنا ،ومل نر ما يوجب علينا نقضها ،وهي بيعة عىل اجلهاد من أجل
حترير بالد املسلمني وحتكيم الرشيعة اإلسالمية فيها ،واسرتجاع اخلالفة
الراشدة عىل منهاج النبوة»(((.

ويتَّضح من هذه البيعات وصيغها وأحكامها َّأنا بيعة عامة عىل

اإلمامة واحلكم ،وليست بيعة خاصة عىل القتال فحسب ،كام يزعم أتباع

القاعدة عند نقاشهم(((.

أما اخرتاق اجلامعات األخرى وتقويضها:

فيكون ذلك باستهدافها بالدعوة ،ثم قبول البيعات الرسية لشق

اجلامعات ،باإلضافة لزرع اجلواسيس داخلها لفرط عقدها.

قال أبو بكر ناجي« :بالنسبة الخرتاق اجلامعات اإلسالمية األخرى

بل والرتقي يف سلمها القيادي من خالل أفراد موثوق يف متكنهم من
((( ينظر( :بيان بشأن ما ورد يف كلمة الشيخ أيب بكر البغدادي «ولو ك َِره الكافرون»).
((( ينظر :كلمته (عام اجلامعة).

((( وسيأيت نقاش ملسألة البيعة عمو ًما ص (.)205
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مدافعة الشبهات العلمية والشهوات ،ينتج عن ذلك فوائد كثرية خمتلفة

 ...أما اخرتاق احلركات التي ال تؤذي املجاهدين فال يتم جلمع املعلومات
ولكن لدعوهتم والتقرب منهم واالستفادة من حتويل مواقفهم يف صالح
اجلهاد حال األوضاع واملواقف احلاسمة»(((.

وقد يصل هذا االخرتاق إىل درجة القتل ،قال أبو بكر ناجي« :هذا

الدور بمثابة عملية استشهادية ،بل قد ينتهي ً
فعل بعملية استشهادية

لتدمري املوقع ا ُملخرتق إذا كان جائز التدمري ،أو القيام بعملية جتاه بعض

الشخصيات فيه إذا كانوا من فئة جيوز استهدافها  ...أو إذا كان األمر

يسـهل عليه فليقـم بعمـل تدمريي ملكان عمله إذا كـان جـائز التدمـري
أو التخلص من عدو أو أعداء فيه ،ثم ينسحب إىل مكان آمن حلني

التحاقه باملجاهدين»(((.

وكل هذا جائز باسم املصلحة عندهم ،قال« :هناك إشكالية حرمة

التجسس عىل املسلمني فكيف يمكن مجع املعلومات عنهم؟ ويف هذا

أعتقد بجواز ذلك جتاه احلركات التي تؤذي املجاهدين أو تتعامل مع

الطواغيت».

ً
وصول إىل تدمري املال واملمتلكات بل
إ ًذا فالكذب ،والتجسس،

((( ينظر مقال :برنامج ما نريكم إال ما يرى آل سعود.

((( إدارة التوحش ،ص (.)52

98

القتل كله جائز للمصلحة يف هذا االخرتاق(((.

وهذا ما عملت عليه القاعدة يف العراق طوال سنوات عملها ،ثم

كشفت وثائق جملة دير شبيغل جان ًبا من خطط التنظيم الخرتاق الفصائل

يف سورية بعد إعالن دولته(((.

ففي العراق :شهدت اجلامعات والفصائل أعامل اخرتاق كثرية من

القاعدة ،سوا ًء كانت رشعية بإشاعة فكر الغلو والتكفري ،أم عسكرية

أدت إىل أحداث دموية كثرية أسهمت -إىل جانب إجرام االحتالل
وميليشات الرافضة -يف إضعاف اجلامعات األخرى إىل أقىص درجة.

وقد ساعد القاعدة عىل مهمتها حداثة ظهور تنظيم القاعدة إىل العلن،

وجهل أكثر الناس بحقيقة مرشوعه وأفكاره.

ويف سورية :عملت القاعدة عىل اخرتاق الفصائل ومكونات املجتمع

من خالل ما ييل:

 -1تكثيف العمل الدعوي بني خمتلف الفصائل ،ويف املخيامت،

واملناطق التي تسيطر عليها ،والتدرج يف الدعوة من األمور الدينية
((( وينظر يف تكفري وختوين كل من سبق وإباحة قتاهلم« :ملاذا نقاتل ومن نقاتل؟» أليب
محزة البغدادي عضو اهليئة الرشعية لتنظيم القاعدة يف بالد الرافدين.

((( وهي اخلطة التي وضعها حجي بكر الخرتاق الفصائل وتقويضها ،ينظر :وثائق
دير شبيغل تكشف التنظيم اهلرمي لداعش بالتفصيل ،ترمجة موقع شبكة الثورة السورية،
بتاريخ 2015/4/20م.
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العامة ،إىل أحكام اجلهاد ،انتهاء ببعض أفكار الغالة.

وحلرصها عىل التأثري يف املدعوين :فقد أوكلت أمر الدعوة إىل جهاز

حيمل فكر القاعدة ،لكنّه غري تابع هلا تنظيم ًيا أال وهو (مركز دعاة
اجلهاد) ،بل إهنا حرصت العديد من األعامل الدعوية يف معسكرات
التجهيز للمعارك هبذا املركز ،ويف تلك املعسكرات جيري استقطاب
العنارص ،ومن ثم توظيفهم يف التجسس عىل بقية الفصائل أو اخرتاق

صفوفها بعلم منهم أو دون علم(((.

 -2احلرص عىل تأسيس غرف عمليات يكون نفوذهم وتوجيههم

فيها هو األقوى ،كغرفة (جيش الفتح) ،مع حماولة عزل الفصائل التي

تشاركهم عن بقية الفصائل ،وإظهار التقارب معها ،والضغط باجتاه

االندماج معها ،كام هو معلوم من التعامل مع أحرار الشام.

 -3عند حصول قتال أو اعتداء من القاعدة عىل الفصائل :يكون

توجهه القاعدة إىل املجاهدين من فصائل
((( من أخطر أنواع االخرتاق الدعوي الذي ّ
أخرى عند تقديم الدورات الرشعية هلم :ما تب ّثه بينهم أن أفراد تنظيم القاعدة إخوة
جماهدون ،وأن قادهتم علامء مصلحون ،وأهنم بعيدون عن الغلو ،إضافة إىل ما يتع ّلق
باحلديث عن القتال بني الفصائل وأنّه قتال فتنة ،وأن الواجب اعتزاله؛ يف ذلك خلط
متعمد بني قتال الفتنة الواجب اعتزاله ،وقتال دفع الصائل أو اخلارجي الواجب القيام به،
ّ
خمترصا أو تعرض عنه.
الذي تعرضه
ً
لذا فإن تنظيم القاعدة ما إن يقوم باهلجوم عىل هذه الفصائل بعد مدة من الزمن إال ورسعان
ما يعتزل أكثر املجاهدين القتال ،فتنهار دون مقاومة تذكر بسبب هذا االخرتاق الدعوي.
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عمل هذه اللجنة الرشعية متييع قضية االعتداء إىل اقتتال بني الطرفني،
ومن ثم تكوين (حمكمة رشعية) للفصل بني الطرفني؛ بزعم أهنا مستقلة
عن الطرفني ،والتي تنتهي بإماتة القضية إىل غري رجعة.

التدمري عند عدم القدرة عىل االخرتاق:

إن مل تستطع مجاعات الغلو القيام باخلطوات السابقة من دمج

الفصائل معها ،وأخذ بيعتها ،أو تقريبها باالخرتاق فإهنا تلجأ إىل إسقاط
ألنم يرون َّ
أن املشاريع املنافسة هلم أخطر من
هذه الفصائل وإهنائها؛ َّ
مشاريع االحتالل الرافضية والغربية.

لذا فإهنم ُيقدمون قتاهلا عىل قتال العدو املحتل من باب قتال العدو

األقرب ،وال يرضهم إن أدى ذلك إىل سقوط هذه املناطق يف يد العدو؛

فهم يومهون أنفسهم َّ
أن العاقبة والنرص هلم بعد االنتهاء من هذه اجلامعات
املنحرفة الضالة!

قال العدناين املتحدث باسم تنظيم (الدولة)ّ :
«إن مرشوعنا هذا يقابله
مرشوعان؛ األول :مرشوع دولة مدن ّي ٍة ديمقراطية ،مرشوع علامين تدعمه
مجيع ِ
ملل الكفر قاطب ًة ...خو ًفا ِمن إعادة سلطان اهلل إىل أرضه ،وإقامة

اخلالفة اإلسالمية..

تسمى إسالمية ...
وأ ّما املرشوع الثاين؛
ُ
فمرشوع دولة حم ّلية وطن ّية ّ
إن هذا املرشوع ظاهره :إسالمي ،وحقيقته :مرشوع ٍ
ّ
دولة وطن ّية ،ختضع
ُ
ُ
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ِ
اجلهاد،
الشق ،هيدف حلرف مسار
لل ّطواغيت يف الغرب ،وتتبع هلم يف ّ
ٍ
الصميم .»...
وتوجيه رضبة له يف ّ
ّ
«وإن الدّ ولة اإلسالمية يف العراق والشام تواجه عىل هذا
وقال:

أرشس احلروب؛ إذ ّ
إن هلا يف هذا املضامر ثالث َة خصوم؛ الكفار
الصعيد
َ
ّ
بجميع أبواقهم  ...واملرتدّ ون ِمن بني جلدتنا ّ
بكل أطيافهم وعلامء

ُ
وأهل األهواء وأرباب البدع وأصحاب املناهج املنحرفة ِمن
سوئهم،
املسلمني  ...بل وحتى ِمن بعض َمن ُي َسب عىل املجاهدين»(((.

ُغي
وناقش أبو بكر ناجي كيفية التعامل مع مناطق أو مجاعات ت ِّ

والءها هلم وتنقلب عىل تنظيمهم ،فمام قال« :ثم حدث بعد ذلك أن

اختيـار،
نكثوا عهودهم ودخلوا يف أمر كفري كتحكيم قوانني طاغوتية
ً

أو الدخول يف مواالة الكفار واملرتدين ،فأوالً علينا تذكر أن ذلك
االنقالب والنكوص من طبائع النفوس...

وما علينا يف هذه احلالة أن نواجه ذلك بام يتناسب مع قوتنا وقوهتم،

ً
فأول :أصبحت اإلدارة التي ترشف عىل هذه املنطقة مرتدة وأهلها

اخلاضعني حتت سيطرهتا مسلمون ما مل يدخلوا يف أمر ُمكفر طو ًعا،
و ُيعرف ذلك بقرائن األحوال واحلكم عليهم عن طريق الراسخني يف

العلم كام ذكرنا يف السابق قرائن األحوال واألوضاع ،كذلك نستطيع
أذى).
((( يف كلمته( :لن ّ
يرضوكم ّاال ً
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معرفتها عن طريق عيوننا ومن أعطانا الوالء يف الرس ممن يعيش يف هذه
املنطقة.

إذا كان كيان إدارة هذه املنطقة -املنتكسة إدارهتا -قو ًيا فهي حرب

نحرض هلا بام يناسبها ،وإذا كان ضعي ًفا فعلينا إرسال من يستأصل زعامء

الرش فيهم قبل استفحال أمرهم ،مما يسهل بعد ذلك سقوط هذه املنطقة

واحتامل دخولنا إلدارهتا»(((.

وقال حممود عمر (أبو قتادة الفلسطيني) وهو يتحدث عن تنبيهات

حول مرحلة إدارة التوحش« :وها هنا ال بدّ من أمر ،وهو التّنبيه عىل

ضالل دعوة بعض قادة احلركات املهرتئة بوجوب احلفاظ عىل النّسيج

الوطني أو اللحمة الوطن ّية أو الوحدة الوطن ّية ،فعالوة عىل ّ
أن هذا القول

فيه شبهة الوطن ّية الكافرة ،إالّ أنّه ّ
يدل عىل ّأنم مل يفهموا ّ
قط ال ّطريقة
السنن ّية لسقوط احلضارات وبنائها»(((.

((( إدارة التوحش ص (.)66

((( ينظر :بني منهجني ،املقال (.)48
وقد عرب عن موقفه بعبارات أوضح يف غري هذا املوضع ،حيث قال يف رسالته إىل (إخوانه
املجاهدين) يف بدايات القتـال مع «تنظيم الدولة« :أنصح األخ أبا حممد اجلوالين بأن
ال يتوانى عن قتال العلامنيني عىل مجيع الصعد ،من أتباع النظام النصريي اخلبيث ،ومن
طوائف العلامنيني الذين حيملون السالح ضدَّ النظام [يقصد اجليش احلر] ،وهذا مل يكن من
املصلحة سابق ًا ،أما وأهنم ابتدؤوا قتال إخوانكم يف الدولة (!!) هذا القتال ،وهبذا اإلعالن
فإنه ال عذر لكم يف ترك القتال هلؤالء اآلن ،فإهنم لو فرغوا من الدولة سيأتون إليكم».
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وقال عطية الليبي يف رسالته البن الدن عن اليمن« :مسألة أن نرتك

اجلنوبيني ً
نظرا إىل املآالت
مثل (احلراك أو غريهم) يستولون عىل احلكم ً

خيارا آخر وهو االضطراب
كام ذكرتم فيها عندي تردد ،لعل هناك
ً
خري من سيطرة الكفرة املرتدين»(((.
والفوىض ،وهو ٌ

وقال أبو بكر ناجي يف تقديم مربرات قتال من مل يقبل بيعتهم« :من

أهم فوائد الدراسات السياسية هي حتديد ردود الفعل جتاه أي خطوة
نخطط للقيام هبا ،ومن َث ّم امليض قد ًما يف القيام هبا أو تأجيلها للظرف

املناسبة ،أو هتيئة األوضاع هلا لتكون مناسبة ،ومن ذلك :حتديد بمن

من فئات العدو نبدأ ،ولذلك ينبغي لكل جمموعة أن تضع قائمة بجميع

األعداء املستهدفني يف نطاقهاُ ،مرتب ًة تب ًعا خلطورة كل منهم ،وأمهية
وضعهم أعىل س ّلم املواجهة ور ّد الفعل املتوقع عند بدء العمليات جتاه
كل فئة منهم ،وكيف نجعل الفئة املستهدفة جتاهر باإلجرام الذي كانت

ربرا أمام اجلامهري»(((.
تسرته؛ مما جيعل استهدافها ُم ً

وهذه االعتداءات بقصد التدمري واإلهناء -ولو أدى إىل اإلرضار

بالثورة -هي ما ط ّبقته القاعدة يف سورية ،كاالعتداء عىل فصائل مدينة
وخصوصا (جتمع فاستقم) مما أدى إىل سقوط حلب بيد النظام
حلب
ً
((( يف رسالته بتاريخ  5شعبان 1431هـ 17 -يوليو 2010م ،ضمن وثائق بوت آباد.
((( إدارة التوحش ص (.)40
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وخصوصا (جيش
وامليليشيات اإليرانية ،واعتدائها عىل فصائل الغوطة
ً

اإلسالم) مما أدى إىل سقوط أكثر من نصف الغوطة بيد النظام عىل الرغم
توضح نتائج ذلك االعتداء.
من كل التحذيرات التي ّ
ساب ًعا :املوقف من الشعوب اإلسالمية:

اختذت هذه اجلامعات العنف ضد عامة الشعوب اإلسالمية ،ولذلك

صورتان:

الصورة األوىل :الزج بالشعوب يف معاركهم اخلاصة عرب استجالب

عمليات األعداء إىل أرضهم ،أو بتنفيذ عمليات متنوعة تتسبب يف إعالن
األعداء احلرب الشاملة عىل املسلمني فيضطرون حلمل السالح للدفاع

عن أنفسهم ،وقد سبق احلديث عن ذلك.
املسوغ الرشعي فهو:
أما ّ

 -1القيام باجلهاد الواجب ،وإال تعطل اجلهاد وتوقف.
 -2عدم العيش يف ظل الطواغيت.

 -3من قتل هبذه العمليات فهو شهيد ،وسيتولون دفع ديته عند

القدرة عىل ذلك.

 -4أن هذه اجلامعات قد أنذرت املسلمني القريبني من تلك األهداف،

فعليهم أن يستجيبوا هلا(((.

((( ينظر :التربئة ،للظواهري ،وقد أطال يف عرض هذه األمور والتربير هلا.
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الصورة الثانية :قيام هذه اجلامعات بعمليات متنوعة يف البالد

اإلسالمية أو غري اإلسالمية ،يذهب ضحيتها أعداد من املسلمني ،وقد

بررت هذه اجلامعات سقوط هؤالء الضحايا بتربيرات منها:

 -1أن ما يسقط منهم من ضحايا فهو من باب (الرتس) اجلائز يف

الفقه اإلسالمي(((.

-2أن قتل هؤالء جائز من باب مصلحة اجلهاد وعمليات املجاهدين،

وممن أفتى هبذا عمر حممود (أبو قتادة الفلسطيني) حيث أجاز (قتل نساء
وأطفال عساكر الدولة اجلزائرية املرتدين) يف فتواه املشهورة(((.

ومن املسائل امللحقة هبذه النقطة:

العنف املوجه لغري املسلمني يف البالد اإلسالمية كالنصارى ،والعنف

املوجه لغري املسلمني من الزائرين واملسافرين والسياح؛ بحجة أن أماهنم

منتقض بر ّدة احلكومات يف العامل اإلسالمي(((.

((( ينظر :الترتس يف اجلهاد املعارص ،أبو حييى الليبي (حسن قائد).

((( ينظر( :فتوى كبرية الشأن يف جواز قتل الذرية والنسوان در ًءا خلطر هتك األعراض
وقتل اإلخوان) ،جملة األنصار التابعة للجامعة اإلسالمية يف اجلزائر (اجليا) ،بتاريخ شوال
1415هـ1995 -3 ،م.
((( ينظر :التربئة ،للظواهري ،وبراءة املوحدين من عهود الطواغيت وأماهنم للمحاربني،
للربقاوي (املقديس).
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ثامنًا :العنف يف بالد الكفار:

يقوم جزء من خمطط هذه اجلامعات عىل تنفيذ عمليات عسكرية يف

بالد الكفار ،باستهداف املصالح التجارية والسياحية ونحوها ،والتي

سوغوا أعامهلم تلك
يكون فيها غالب الضحايا من عامة الناس ،وقد ّ

بقوهلم:

َّ -1
إن هذا من باب املعاملة باملثل ،فقد أباحت الرشيعة للمسلمني

أن يعاملوا الكفار بمثل ما يعاملوهنم به ،وبام أن الكفار يقتلون نساءنا
وأطفالنا بأسلحتهم املتنوعة فهذا جائز لنا(((.

َّ -2
إن فيها نكاية بالكفار ،وإرها ًبا هلم ،وإحلاق خسائر مالية ضخمة

قد تؤدي بدوهلم لالهنيار.

 -3دول هؤالء الكفار حماربة للمسلمني؛ فال أمان بينهم وبني

املسلمني ،وبالتايل جيوز خداع الكفار بأخذ تأشرية لدخول بالدهم ،ثم

القيام هبذه العمليات؛ َّ
ألن األمان هنا باطل.
***

((( ينظر :التربئة ،للظواهري.

الفصل الثالث

وغات العنف عند الغالة
نقد مس ّ
املرتبطة بإقامة الدولة
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ما سبق ذكره من انحرافات مجاعات الغالة ،ومسوغاهتم للقيام

بعملياهتم اإلجرامية وسفكهم دماء املسلمني املعصومني طويل ومتشعب؛
لذا سأعرض يف هذا الفصل إجابات عىل أهم أصول مرشوعهم ،دون
الغوص يف فرعيات املسائل العقدية والفقهية ،أو استيعاب ذكر سائر
جوانب احلكم الرشعي الصحيح يف املسائل املطروحة.

اجلواب عن املسألة األوىل وهي :تكفري احلكومات حلكمها بالقانون
الوضعي

(((

بأنا
فالغالة حيكمون عىل مجيع احلكومات يف البالد اإلسالمية ّ

حكومات رشك ور ّدة.

خيص هذه
وبداي ًةُ :يلحظ أن الغالة وقعوا يف خطأين جل ّيني فيام ّ

((( مسألة احلكم بام أنزل اهلل ِمن أعظم املسائل التي ينبغي للمسلم معرفتُها والعناية هبا؛
فتحكيم رشع اهلل هو من توحيده تعاىل وإفراده بالعبودية ،ومن أشدِّ ما عانته املجتمعات
اإلسالمية يف العرص احلديث تنحية رشع اهلل تعاىل ،وعــدم التـّحاكم إليه يف شؤون حياهتا،
ثم كانت عواقب ما َّ
حل هبا من أنواع الفساد والظلم ّ
والذ ّل واملحق ِمن آثار ذلك.
ّ
ِ
لك ْن ُ
تناول هذه املسألة ينبغي ْ
الفعل عىل اخلطأ يف
واحلق ،وأن ال تكون ر ّد ُة
أن يكون بالعدل
ّ
ِ
الغلو يف التكفري ،واستباح َة الدّ ماء بذلك؛ فهذا من أعظم
تطبيق الرشيعة أو تنحية بعضها
َّ
املحرمات.
وال يعني الر ُّد عىل الغالة السكوت عن انحراف هذه احلكومات واألنظمة ،أو تربئتها
من وقوع بعضها يف الكفر األكرب واخلروج من امللة ،وإنام املقصود تأصيل املسألة وبيان
أحكامها العامة.
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املسألة:

األول :عدم اعتبار كالم أهل العلم يف فهم النصوص الرشعية

وتأصيل املسائل وتنزيلها عىل الواقع.

الثاين :األخذ ببعض النصوص وإمهال بعضها ،وكذا األخذ ببعض

كالم أهل العلم دون بعض.

واإلجابة عىل شبهاهتم من خالل األمور التالية:

األمر األول :حكايتهم اإلمجاع عىل كفر احلكم بالقوانني الوضعية
ٍ
بإطالق دون تفصيل.
وهذه احلكاية غري صحيحة ،فقد ثبت عدم التكفري باحلكم بالقوانني

الوضعية يف بعض احلاالت عن عدد من أهل العلم الذين نقلت أقواهلم
عند حكاية اإلمجاع ،ومن ذلك:

 -1الشيخ أمحد شاكر رمحه اهلل:

فقد استشهدوا بقولهّ :
واضح
األمر يف هذه القوانني الوضعية
«إن
ٌ
َ

وضوح ّ
عذر
كفر َب ٌ
َ
واح ،ال خفا َء فيه وال مداورة ،وال َ
الشمس ،هي ٌ
ٍ
ألحد ممّن ينتسب لإلسالم كائنًا َمن كان يف العمل هبا ،أو اخلضوع هلا،
أو إقرارها»(((.

و َم ْن َأ ْح َس ُن ِم َن اللِّ
((( عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري ( ،)697/1عند قوله تعاىلَ :
حكْم ِّل َقو ٍم ي ِ
وقن َ
ُون[ املائدة.]50 :
ُ ً ْ ُ
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كالما يف بيان سبب تكفري من حيكم بالقوانني الوضعية،
يف حني أن له ً

وهو إنزال هذه القوانني َّ
حمل ّ
أمر زائدٌ
الشيعة ،وتفضيلها عليها ،وهو ٌ
عن مسألة احلكم بالقوانني الوضعية.

املبشون املستعمرون!
قال رمحه اهلل« :فانظروا إىل ما فعل بنا أعداؤنا ّ

حكم
قوانني وثني ًة ملعون ًة جمرمة ،نسخوا هبا
لعبوا بديننا ،ورضبوا علينا
َ
َ
ناسا ينتسبون إلينا ،أرشبوهم يف قلوهبم
اهلل
وحكم رسوله ،ثم ر ّبوا فينا ً
َ

حكم ٍ
غض هذا احلكم ،ووضعوا عىل ألسنتهم كلم َة الكفرّ :
قاس
أن هذا
ُب َ
ٌ

احلكم
عرص املدن ّية املتهتّكة! وجعلوا هذا
ال يناسب هذا
َ
العرص املاجنَ ،
َ

موضع سخريتهم وتندرهم...
َ

ً
كثريا ِمن أسـاطينهـم ،فليـس عندهـم
جـادلت منهم
ولقد
ُ
رجـال ً

وأن املجـر َم ْ
حكم القرآن يف هذا ال يناسب هذا العرص!! ّ
إال ّ
إن هو
أن
َ

عالجه ،ال عقا ُبه»(((.
مريض جيب
إال ٌ
ُ

هجر ألحكام اهلل عا ّم ًة بال استثناء،
وقال« :والذي نحن فيه اليو َم هو ٌ
ِ
وإيثار أحكا ٍم ِ
حكمه يف كتابه وسنّة نب ّيه عليه الصالة والسالم،
غري
ُ

وتعطيل ّ
ٌ
األمر مبلغ االحتجاج عىل تفضيل
لكل ما يف رشيعة اهلل ،بل بلغ ُ

املحتجني لذلك
أحكام القانون املوضوع عىل أحكام اهلل املنزلة ،وادعاء
ّ
الس ِار َق ُة َفا ْق َط ُعو ْا َأ ْي ِد ُ َي َم
((( عمدة التفسري ( ،)678/1عند قوله تعاىلَ :
الس ِار ُق َو َّ
و َّ
[املائدة.]40-38 :
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ٍ
ٍ
ّ
ولعلل وأسباب انقضت،
لزمان غري زماننا،
الشيعة إنام نزلت
بأن أحكا َم ّ
فسقطت األحكا ُم ك ُّلها بانقضائها»(((.

(((

يف تعليقه عىل تفسري الطربي ( ،)348/10عند قوله تعاىل :ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ[ املائدة.]44 :
بل إن منهج الشيخ أمحد شاكر رمحه اهلل يف التعامل مع هذه القوانني والدساتري خمالف ملنهج
الغالة الذين يستشهدون بجزء من كالمه ويرتكون بقيته ،فمام قاله خماط ًبا رجال القانون
حا ًثا هلم اعتامد الرشيعة يف القوانني ،ومب ّينًا طريقة التعامل معهم إذا رفضوا ذلك بخوض
االنتخابات ودخول الربملان « :أما إذا أبيتم ،وأعيذكم باهلل أن تأبوا ،فسأدعو رجال األزهر،
علامء اإلسالم ،رجاله ورجال مدرسة القضاء ودار العلوم ،وسيستجيبون يل ،وسيحملون
عبء هذا العمل العظيم ،وسريفعون راية القرآن ،بأيدهيم القوية ،التي محلت مصباح
العلم يف أقطار اإلسالم ألف عام ،وسينهضون به كام هنضوا من قبل بكل حركات الرقي
علم وكفاءة وحكمة وعز ًما ،وسيجدون األعوان
يبار ْون ً
والتقدم يف األمة ،وفيهم رجال ال َ
َ
رجال القانون ومن سائر طبقات األمة.
الصادقني املخلصني ،منكم
وإذا ذاك سيكون السبيل إىل ما نبغي من نرص الرشيعة ،السبيل الدستوري السلمي :أن
نبث يف األمة دعوتنا ،ونجاهد فيها ونجاهر هبا ،ثم نصاولكم عليها يف االنتخاب ،ونحتكم
فيها إىل األمة.
مرارا ،بل سنجعل من إخفاقنا -إن أخفقنا يف أول أمرنا -مقدمة
ولئن فشلنا مرة فسنفوز ً
مبرصا لنا مواقع خطونا،
لنجاحنا ،بام سيحفز من اهلمم ،ويوقظ من العزم ،وبأنه سيكون
ً
خالصا هلل ويف سبيل اهلل ،فإذا وثقت األمة بنا،
ومواضع خطئنا ،وبأن عملنا سيكون
ً
ورضيت عن دعوتنا ،واختارت أن ُتكم برشيعتها طاع ًة لرهبا ،وأرسلت منا نواهبا إىل
الربملان ،فسيكون سبيلنا وإياكم أن نرىض وأن ترضوا بام يقيض به الدستور ،فتلقوا إلينا
مقاليد احلكم ،كام تفعل كل األحزاب ،إذا فاز أحدمها يف االنتخاب ،ثم ن َِف ْي لقومنا -إن
شاء اهلل -بام وعدنا ،من َج ْعل القوانني كلها مستمدة من الكتاب والسنة» ،ينظر :الكتاب
والسنة جيب أن يكونا مصدر القوانني يف مرص ،ص (.)41-40
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 -2الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهلل:

فقد استشهدوا بقوله يف بيان األقسام التي يكون فيها احلكم بغري ما

أعظمهام وأشم ُلهام وأظهرها معاند ًة
كفرا أكرب« :اخلامس :وهو
ُ
أنزل اهلل ً

للشع ،ومكابر ًة ألحكامه ،ومشا ّق ًة هلل ولرسوله ،ومضاها ًة باملحاكم
ّ

ً
ً
وتشكيل وتنوي ًعا،
وتأصيل وتفري ًعا،
الشعية ،إعدا ًدا وإمدا ًدا ،وإرصا ًدا
ّ
وحكم وإلزا ًما ،ومراجع مستمدات؛ فكام ّ
مراجع
أن للمحاكم الرشعية
َ
ً

مستمدّ ات مرج ُعها ك ّلها إىل كتاب اهلل ،وسنّة رسول اهلل صىل اهلل عليه
رشائع شتّى،
مراجع هي القانون املل ّفق ِمن
وسلم ،فلهذه املحاكم
َ
ُ

وقوانني كثرية ،كالقانون الفرنيس ،والقانون األمريكي ،والقانون
الربيطاين وغريها من القواننيِ ،
ومن مذاهب بعض البِدعيني املنتسبني

املحاكم اآلن يف ٍ
كثري ِمن أمصار اإلسالم
الشيعة وغري ذلك .فهذه
إىل ّ
ُ

إثر أرساب ،حيكم
مكملة ،مفتوح ُة األبواب ،والنّاس إليها
ٌ
أرساب َ
مهيأ ٌة ّ
السنّة والكتابِ ،من أحكام ذلك القانون،
حكّا ُمها بينهم بام خيالف
حكم ّ
َ
فأي ٍ
كفر َ
وأي
فوق هذا؟ ُّ
ُقرهم عليه ،وحتتّمه عليهمُّ ،
وتُلزمهم به ،وت ُّ
ٍ
ُ
للشهادة ّ
مناقضة ّ
رسول اهلل بعد هذه املناقضة؟!»(((.
حممدً ا
بأن ّ
ذاكرا أسباب
لكن الشيخ َّ
ّ
فصل يف حكم هذه القوانني يف موض ٍع أخرً ،

احلكم بالكفر املخرج من امللة:

((( رسالة حتكيم القوانني الوضعية ،ضمن الدرر السنية (.)215/16
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فقال رمحه اهللّ :
«إن ِمن الكفر األكرب املستبني ،تنْزيل القانون ال ّلعني

الروح األمني ،عىل قلب حممد عليه الصالة والسالم
منْزلة ما نزل به ّ
ِ
يب مبني ،يف احلكم بني العاملني؛ والر ّد إليه
ليكون من املنذرين ،بلسان عر ّ
عند تنازع املتنازعني ،مناقضة ومعاندة لقول اهلل عز وجلM :ﳏ ﳐ

ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ

ﳟ ﳠ ﳡ[ Lالنساء.(((»]59 :

ُ
رسول اهللِ :من حتكيم رشيعته،
حممد
وقال« :وكذلك حتقيق معنى ّ
والتّقيد هبا ،ونبذ ما خالفها ِمن القوانني واألَوضاع وسائر األَشياء التي

ما َأنزل اهلل هبا ِمن سلطان ،والتي َمن حكم هباَ ،أو حاكم إليها معتقدً ا

َ
الناقل عن امل ّلة ،وإن فعل ذلك بدون
الكفر
كافر
صحة ذلك
َ
ّ
َ
وجوازه فهو ٌ
ِ
العميل الذي ال َينقل عن امل ّلة»(((.
الكفر
كافر
اعتقاد ذلك
َ
وجوازه فهو ٌ
َّ
فظهر من هذا أن حكاية اإلمجاع عىل تكفري كل من حكم القوانني

الوضعية من غري تفصيل ال تصح.

وأقوال سائر علامء األمة يف هذه املسألة منترشة مشتهرة.

قياس احلكم بالقوانني الوضعية عىل احلكم بالياسق
األمر الثاينُ :

(((

((( رسالة حتكيم القوانني الوضعية ،ضمن الدرر السنية (.)206/16
((( فتاوى ورسائل حممد بن إبراهيم (.)80/1

((( ويسـمى كذلك :ياسـة ،وياسـا ،وأصـل الكلمـة مغـويل يعني :القاعـدة أو القـانون
أو احلاكم ،ويطلق عىل القوانني التي وضعها جنكيز خان لقومه وألزمهم التحاكم إليها=،
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الذي ظهر أيام التّتار ،حيث قالوا :الياسق والقوانني الوضعية متّفقان

الشيعة ،وحتكيم ما خيالفها ،فكام َّ
جمم ٌع عليه،
يف تنحية ّ
كفر الياسق َ
أن َ
فحكم هذه القوانني الكفر كذلك ،ال ينبغي ّ
الش ّك فيه.
وجيابَّ :
بأن القياس يف مجيع احلاالت غري صحيح:

ّ
فإن واضع الياسق جنكيزخان ،وهو رجل مرشك باهلل ،مدّ ٍع لأللوهية،

النبوة واأللوهية ،ويعتقدون أن
وكان أتباعه يع ّظمونه ويرفعونه إىل مرتبة ّ

ما كل ما يقوله رشع واجب االتباع ،ال جمال لالجتهاد فيه.
ٍ
للشع يتحاكم إليه
جمرد
قانون خمالف ّ
وبناء عىل ذلك مل يكن الياسق ّ
ً
وإحالل له ّ
ً
حمل الوحي من حاكم كافر
للشع،
الناس ،بل كان
تبديل ّ
مرشك يتبعه قومه عىل هذا الكفر ،فقد كان التتار جيعلون للياسق ِمن
املرتبة واملكانة مثل ما لألديان والرشائع الساموية.

قال ابن تيمية يف جنكيزهان« :ملك كافر مرشكِ ،من أعظم املرشكني
بختنص وأمثاله .وذلك ّ
أن اعتقا َد
كفرا وفسا ًدا وعدوانًاِ ،من جنس
ّ
ً

فإنم يعتقدون أنّه اب ُن اهلل!»(((.
عظيم؛ ّ
هؤالء التتار كان يف جنكسخان ً

الذهبي« :ودانت له ُ
وقال ّ
يتمسكون
قبائل املغول ،ووضع هلم (ياسة) ّ

= وقد اقتبسها من رشائع شتى :اليهودية والنرصانية واإلسالم ،باإلضافة لقوانني التتار
واألقوام السابقني ،وهواه.
((( جمموع الفتاوى (.)521/28
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هبا ،ال خيالفوهنا ألبتة ،وتع ّبدوا بطاعته وتعظيمه»(((.

ّ
ّتار وانقادت له،
السيوطي:
«واستقل جنكيزخان ،ودانت له الت ُ
وقال ّ

واعتقدوا فيه األلوهية»(((.

ٍ
وقال ابن كثري« :وأ ّما كتا ُبه الياسا فإنّه ُيكتب يف جم ّلدَ ين ٍّ
غليظ،
بخط
ويمل عىل ٍ
بعضهم أنّه كان يصعد ً
ثم ينزل،
بعري عندَ هم ،وقد ذكر ُ
ُ
جبلّ ،

مرارا حتى َيعيى ،ويقع مغش ًّيا عليه ،ويأمر َمن عندَ ه
ثم ينزل ً
ثم يصعدّ ،
ّ
ٍ
ْ
حينئذ ..
يكتب ما ُيلقى عىل لسانِه
أن
َ
ِ
َ
وذكر اجلويني ّ
الربد ّ
الشديد
اجلبال يف
بعض ع ّبادهم كان يصعد
أن َ
ِ
للعبادة ،فسمع ً
قائل يقول له :إنا قد م ّلكنا جنكيزخان وذريتَه وج َه
ِ
ُ
فمشايخ املغول يصدّ قون هبذا ،ويأخذونه
األرض ،قال اجلويني:

مس ّل ًم.(((»....

وكانوا جيعلون هلا ِمن املرتبة واملكانة مثل ما لألديان ،قال ابن تيمية:

وش َعه
«وهم مع هذا جيعلونه أعظم رسول عند اهلل يف تعظيم ما سنّه هلم َ َ
بظنّه وهواه»(((.

ِ
يتبي َّ
ونزول الوحي،
حلق التّرشيع،
أن ما فعله جنكيزخان ادعا ٌء ّ
وهبذا َّ

((( سري أعالم النبالء (.)228/22
((( تاريخ اخللفاء (.)330/1

((( البداية والنهاية (.)139/13

((( جمموع الفتاوى (.)522/28
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واخرتاع ٍ
الساموية،
وترشيع
دين جديد،
قوانني وأحكا ِم بمنزلة ّ
َ
ُ
ُ
الشائع ّ

خالف فيه،
رب ال
َ
كفر َب ٌ
واح أك ُ
وتفضي ُلها عليها ،وتعب ُيد النّاس هلا ،فهذا ٌ
ٍ
ٍ
خمالفة للرشع كان كذلك.
وضعية
قوانني
وليس كل من وضع
َ

ٍ
ٍ
تفصيل
بإطالق دون
فقياس القانون الوضعي عىل الياسق
وعليه:
ُ

قياسا فاسدً ا(((.
ٌ
قياس مع الفارق ،فيكون ً

األمر الثالث :ترشيع القوانني الوضعية أو املخالفة للرشيعة كفر:

قالوا :فترشيع القوانني املخالفة للرشع كفر أكـرب خمـرج مـن امللـة

ال خالف يف ذلك ،وهو من اإلرشاك بربوبية اهلل تعاىل وألوهيته؛ لذا

ُ
«واإلنسان
املرشعني مرشكون ،ويستدلون بقول ابن تيمية:
فإن هؤالء ّ

حل َ
الـم ْج َم َع عليه ،أو َبدَّ ل
الل ُ
الـم ْج َم َع عليه ،أو َح َّرم ا َ
متى َح َّل َل احلرام ُ

كافرا باتفاق الفقهاء ،ويف مثل هذا نزل قوله عىل
الرشع املجمع عليه كان ً
ومن مل حيكم بام أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون.(((»L
أحد القولنيَ M :

عمد عا ّم ُة َمن نقل كالم ابن تيمية يف هذه املسألة إىل برت كالمه،
فقد َ

وتبي ّ
واالكتفاء بام سبق منه ،مع ّ
أن
توض ُح مقصو َدهُ ّ ،
أن بقي َة كالمه ّ

الكفر الذي اتفق عليه الفقهاء يكون يف حال االستحالل ،وتنزيل هذه
نص كالم
التّرشيعات حمل الترشيع اإلهلي ،ونسبتها كذ ًبا إىل الدّ ين ،وهذا ُ
((( ينظر :شبهات تنظيم الدولة ،للكاتب ص (.)239

((( جمموع الفتاوى (.)268-267 /3
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ُ
الـم ْج َم َع عليه ،أو َح َّرم
ابن تيمية بتاممه:
«واإلنسان متى َح َّل َل احلرام ُ

حل َ
كافرا باتفاق
الـم ْج َم َع عليه ،أو َبدَّ ل الرشع املجمع عليه كان ً
الل ُ
ا َ
ومن مل حيكم بام أنزل
الفقهاء ،ويف مثل هذا نزل قوله عىل أحد القولنيَ M :

ُّ
املستحل للحكم بغري ما أنزل اهلل.
اهلل فأولئك هم الكافرون Lأي :هو
ٍ
ُ
ثالثة معان:
الش ِع ُيقال يف عرف النّاس عىل
ولفظ ّ

ُ
الرسول صىل اهلل عليه وسلم ،وهذا
املنز ُل ،وهو ما جاء به
ّ
الشع ّ

جيب اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته.

الشع املؤول وهو آرا ُء العلامء املجتهدين فيها ،كمذهب
والثاين ّ
ٍ
ألحد ْ
أن
مالك ونحوه .فهذا َيسو ُغ اتّبا ُعه ،وال جيب ،وال حيرم ،وليس
ُيلزم عمو َم النّاس به ،وال يمنع عمو َم النّاس منه.

ُ
الكذب عىل اهلل ورسوله صىل اهلل عليه
والثالث الرشع املبدل ،وهو
ُ

فمن قال:
وسلم ،أو عىل النّاس بشهادات ّ
البيَ ،
الزور ونحوها ،وال ّظلم ّ
إن هذا ِمن رشع اهلل فقد كفر بال نزاع ،كمن قال إن الدم وامليتة حالل ولو
ّ

قال هذا مذهبي ونحو ذلك»(((.

وقال ابن العريبْ :
«إن َحك ََم بِ َم ِعنْدَ ُه َع َل َأ َّن ُه ِم ْن ِعن ِْد اللَِّ؛ َف ُه َو َت ْب ِد ٌيل
َل ُه ُي ِ
ب ا ْل ُك ْف َر»(((.
وج ُ
((( جمموع الفتاوى (.)268-267 /3
((( أحكام القرآن (.)127/2
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وقد سبق قري ًبا قول الشيخني أمحد شاكر وحممد بن إبراهيم.
وعند استقصاء ما ُينقل ِمن كالم أهل العلم يف هذه املسألة يتَّضح َّ
أن
ٍ
وحاالت أخرى ال يذكرها الغالة.
لكالمهم تفصيالت
ومجيع ما سبق يعني َّ
أن احلكم بالقوانني الوضعية له حاالت متعدَّ دة

كفرا أكرب ،تتط َّلب النظر فيها
كفرا أصغر ،ومنه ما يكون ً
منه ما يكون ً
ويف فاعلها ،ثم تنزيل احلكم الرشعي عليها من أهل العلم واالجتهاد،

ف الكفر حلاك ٍم ما فال يقتيض
وص ُ
ال الغلو واجلهل الدين ،وأنَّه إن حتقق ْ

ذلك ما رتبوا عليه من أحكام أخرى كام سيأيت بيانه.

اجلواب عن املسألة الثانية وهي :احلكم عىل بالد املسلمني أهنا بالد كفر

ور ّدة

بعد أن حكم الغالة عىل مجيع األنظمة واحلكومات يف البالد اإلسالمية

بالكفر والر ّدة ،حكموا عىل عامة بالد املسلمني -حتى مكة واملدينة -أهنا

بالد كفر ور ّدة؛ بنا ًء عىل َّ
أن أحكام الكفر والرشك وشعائره هي الظاهرة

احلاكمة بزعمهم ،ثم بنوا عىل ذلك العديد من األحكام ،كام سبق بيانه.

وهذا الكالم ٌ
حتول
فصل أهل العلم القول يف كيفية ّ
باطل رش ًعا؛ وقد َّ

الديار من اإلسالم إىل الكفر ،وما يرتتّب عىل ذلك ،وبيان ذلك يف األمور

التالية:
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األمر األول :كيف تتحول دار اإلسالم لدار كفر:

ألهل العلم يف هذه املسألة أقوال:

دار ٍ
القول األولّ :
كفر
دارا لإلسالم ال تصري َ
كونا ً
أن الدّ ار التي ثبت ُ

الكفار ،واندرست منها معامل ُ الدِّ ين.
مطل ًقا ،وإن استوىل عليها
ُ

دار
دار إسال ٍم ال يصري بعد ذلك َ
قال اب ُن حجر اهليتمي« :ما ُحكم بأنّه ُ
ٍ
كفر مطل ًقا»(((.
وقال الرميلِ :
«ومنها -أيِ :من دار اإلسالم -ما ُعلم كونُه مسكنًا
ّ
ٍ
نظرا
للمسلمني ،ولو يف
زمن قدي ٍم ،فغلب عليه الك ّف ُار كقرطب َة؛ ً
الستيالئنا القديم»(((.

ٍ
تتحول إىل دار ٍ
رشوط
كفر إال باجتام ِع
القول الثاين :دار اإلسالم ال
ّ
ٍ
ثالثة ُّ
تدل عىل متام القهر والغلبة للمرشكني عليها ،وهي :إجراء أحكام

الش ِك ،وباتّصاهلا ِ
ِ
بدار احلربْ ،
ذمي آمنًا
وبأن ال يبقى فيها
أهل ّ
مسلم أو ٌّ
ٌ
ِ
األو ِل.
باألمان ّ
ٍ
حرب إال :بإجراء
دار
قال التّمرتايش احلنفي« :ال
دار اإلسال ِم َ
تصري ُ
ُ
الش ِك ،وباتّصاهلا ِ
أحكام ِ
بدار احلربْ ،
مسـلم
وبأن ال يبقى فيهـا
أهل ّ
ٌ
((( حتفة املحتاج (.)269/9
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ِ
األو ِل(((.
ذمي آمنًا باألمان ّ
أو ٌّ

تتحول إىل ِ
دار ٍ
بمجرد استيالء
كفر
القول الثالث :دار اإلسال ِم ال
ّ
ّ

شعائر
الك ّفار عليها ،وإظهار أحكامهم فيها ما دام املسلمون يقيمون
َ

اإلسالم فيها.

ِ
ٍ
استيالئهم عليها،
بمجرد
حرب
دار
َّ
قال الدّ سوقي« :اإلسالم ال تصري َ

ِ
شعائر اإلسال ِم
شعائر اإلسال ِم عنها ،وأ ّما ما دامت
َنقطع إقام ُة
بل حتى ت َ
ُ
دار حرب»(((.
أو غال ُبها قائم ًة فيها :فال
تصري َ
ُ

القول الرابع :دار اإلسالم تتحول إىل دار كفر إذا استوىل عليها

الك ّف ُار ،وأظهروا أحكا َم الكفر فيها.

دار
قال الكاساين« :وقال أبو يوسف وحممد رمحهام اهللَّ :إنا
تصري َ
ُ
ظهر أحكا ُم الكفر يف ٍ
ِ
ِ
الكفر بِ
دار فقد
ظهور أحكا ِم
الكفر فيها  ...فإذا َ
دار كفر»(((.
صارت َ

القول اخلامسّ :
يار اإلسالمي َة التي استوىل عليها الك ّف ُار،
أن الدّ َ
تتحول إىل
وأظهروا فيها أحكا َمهم ،ولكن بقي أه ُلها ِمن املسلمني :ال
ّ
دار ٍ
دارا مركّبة ِمن األمرين.
دار إسالم ،بل تكون ً
كفر وال تكون َ
((( تنوير األبصار املطبوع مع احلاشية (.)174/4

((( احلاشية عىل الرشح الكبري (.)188/2
((( بدائع الصنائع (.)130/7
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قال ابن تيمية يف فتواه عن «ماردين»« :فهي مركّبة :فيها املعنيان؛

ليست بمنزلة دار السلم التي جتري عليها أحكام اإلسالم؛ لكون جندها
مسلمني ،وال بمنزلة دار احلرب التي أهلها كفار ،بل هي قسم ثالث

يعامل املسلم فيها بام يستحقه ،ويقاتل اخلـارج عن شـريعة اإلسـالم
بام يستحقه»(((.

الشيعة ومقاصدهاَّ :
أقرب ألصول ّ
دار اإلسالم
والذي يظهر أنّه
ُ
أن َ
تتحول إىل ِ
دار ٍ
كفر إال إذا غلب عليها الك ّف ُار أو املرتدّ ون ،وظهرت
ال
ُّ

وشعائر اإلسالم ال ّظاهرة،
فيها أحكا ُم الكفر ،واندرست منها معامل ُ الدّ ين
ُ

كاألندلس.

شعائر اإلسالم
أ ّما إذا مل تكن أحكا ُم الكفر هي ال ّظاهرة ،أو بقيت
ُ
ٍ
ِ
ظاهر ًة ِمن ٍ
مجاعة ومجعة وصيام وأعياد ونحوها ،واملسلمون
وصالة
أذان

دار ٍ
السلطان فيها
كفر ،ولو كان حكا ُمها وذوو ّ
هم أهل البلد :فال تكون َ

ال حيكمون برشيعة اإلسالم.

دار ٍ
كفر أم إسالم ،مع
وقد ُسئل األمري الصنعاين عن عَدَ ن هل هي ُ
أن أكثر ِ
أهلها ِمن املسلمني تُقام فيهم اجلمعة واجلامعة ،ولكن ّ
الشوكة
ّ َ
فيها لإلفرنج ،وكذلك نظائرها ِمن بالد اهلند؟ فقال« :أ ّما األقطار التي

استوىل عليها املسلمون ،وغلبوا عليها منذ الفتوحات اإلسالمية أيام
((( جمموع الفتاوى (.)241/28
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جرا ،فبعد ظهور كلمة اإلسالم هبذا
الدّ ولتني األموية والع ّباسية
وهلم ًّ
ّ

السامع
دار اإلسالم  ...فمتى علمنا يقينًا رضور ًيا باملشاهدة أو ّ
املعنى هي ُ
أن الك ّفار استولوا عىل ٍ
املتواتر ّ
بلد ِمن بالد اإلسالم التي تليهم ،وغلبوا
َ
ٍ
بجوار ِمن
إبراز كلمة اإلسالم إال
يتم هلم ُ
عليها وقهروا أه َلها ،بحيث ال ُّ
(((
الصالة».
دار حرب وإن أقيمت فيها ّ
الك ّفار  :صارت َ

أن عدن وما واالها ْ
تبي لكّ :
إن ظهرت فيها
حررناه ّ
ثم قال« :وبام ّ
ّ
والصلوات -ولو ظهرت فيها اخلصال الكفرية -بغري ِج َوار:
الشهادتان ّ

دار إسال ٍم ،وإال فدار حرب ،وكذا سائر بالد اهلند وما واالها،
فهي ُ
احلكم عليها هبذا االعتبار»(((.
ُ

وبناء عىل ما سبقّ :
دار إسالم؛
فإن البال َد اإلسالم ّي َة اليوم بمجملها ُ
ً

ألهنا حتت سلطان املسلمني وهم املالكون هلا ،وتظهر فيها أحكا ُم اإلسالم
وشعائره ،وال ُيرجها عن ذلك ما فيها ِمن حك ٍم بالقوانني الوضعية؛

السلطة احلاكمة هلا .
حكم ّ
بالضورة عىل ُّ
فاحلكم عىل الدّ ار ليس ً
ُّ
ويدل عىل ذلك:

ّ
والشهادة واهلجرة،
((( نقله صدّ يق حسن خان يف كتاب العربة بام جاء يف الغزو
ص(.)233
((( أيّ :
أن ّ
دار
عائر اإلسالم ّي َة إذا كان يفعلها املسلمون ّ
بقوهتم ونفوذهم :فهي ُ
الش َ
ِ
ِ
شعائر دينهم إال بإذن احلاكم
إظهار
البالد التي ال يستطيع املسلمون
إسال ٍم ،بخالف
َ
ومحايته.
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َ
ّ -1
الشع بقا ُء ما كان عىل ما كان ،وال ُينتقل عن ُحكم
أن
األصل يف ّ
األصل حتى يثبت ما ينقله ،فالبلدُ الذي ثبت كونُه ِمن دار اإلسالم ٍ
بيقني
حكمه حتى يثبت الدّ ُ
السامل ُ ِمن املعارض املقتيض لذلك.
يتغي
ليل ّ
ُ
ال ّ

ٍ
بكفر طرأ عليه ،فكذلك
ّحرز يف احلكم عىل املسلم
وكام ينبغي الت ُّ
ينبغي التّحرز يف احلكم عىل البالد حتى يتح ّقق ِ
الشعي لذلك،
املوجب ّ
ُّ
وينتفي املانع.

ٍ
ِ
الكفر ّ
بالش ِّك
دار
دار اإلسال ِم
قال الكاساين« :فال
بيقنيَ :
تصري ُ
ُ
ِ
ابت بِ َي ٍ
ِ
ُ
األصل املعهودّ :
يزول ّ
بالش ِّك
قني ال
واالحتامل ،عىل
أن ال ّث َ
ِ
واالحتامل»(((.
السابق باالتفاق ،ومل يثبت ما يوجب
دار إسالم يف ّ
وهذه البال َد كانت َ

حتوهلا إىل ديار ٍ
كفر.
ّ

الشعائر ال ّظاهرة ِمن العالمات الفارقة التي ُي ّ
ّ -2
الش َع عدَّ ّ
ستدل
أن ّ

هبا عىل دار اإلسالم.

والشك ّ
َّ
وصالة اجلمعة واجلامعة،
أن
ظهور شعائر الدّ ين كاألذان ّ
َ
واحلض عىل ِ
فعلهاُّ ،
يدل دالل ًة واضح ًة عىل متكّن اإلسالم يف تلك الدّ يار.
ّ

قال أبو بكر اإلسامعييل« :ويرون -يعني َ
دار
السنة -الدّ َار َ
أهل ّ
اإلسال ٍم ،ال دار الكُفر -كام رأته املعتزل ُة -مادام النّداء بالص ِ
الة واإلقام ُة
ُ ّ
َ
((( بدائع الصنائع (.)131/7
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ظاهر ِ
ين ،وأهلها متمكّنني منها آمنني»(((.
َ

ِ
ِ
األذان مجل ًة عىل
وجوب
أعلم خال ًفا يف
وقال اب ُن عبد الرب« :وال
ُ
أهل األمصار؛ ألنّه ِمن العالمة الدّ الة الـمفر ِ
قة بني دار اإلسالم ودار
ُ ِّ

الكفر»(((.

َ
األذان
وقـال اب ُن رجب« :إنه صـىل اهلل عليه وسـلم كـان جيعل

َف ْر َق ما بني دار الكفر ودار اإلسالمْ ،
كف عن
فإن سمع مؤذنًا للدّ ار َّ ...

دمائهم وأمواهلم»(((.

ّ -3
السابق باالتفاق ،وال يزال
دار إسالم يف ّ
أن هذه البال َد كانت َ

بتحوهلا لديار
هنارا ،فكيف ُيكم
غالب سكاهنا يعلنون اإلسال َم
ّ
ُ
جهارا ً
ً
ٍ
كفر وهذا حاهلم؟

ِ
ٍ
ُّ
أولياء
دار
«فكل
قال اب ُن تيمية:
ّانا املؤمنون املتقون هي ُ
أرض سك ُ

دار ٍ
ٍ
اهلل يف ذلك الوقتُّ ،
كفر يف ذلك
وكل
أرض ُسكّاهنا الك ّفار فهي ُ

الوقت»(((.

ّ -4
أن املسلمني آمنون يف هذه البالد عىل دمائهم وأمواهلم وأنفسهم
بنفوذهم ،وإذا ِأم َن املسلمون يف الدّ ار فذلك عالم ٌة عىل ملكهم للدّ ار.

((( اعتقاد أئمة أهل احلديث (.)411/1

((( االستذكار (.)371/1

((( فتح الباري (.)232/5

((( جمموع الفتاوى (.)282/18
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السخيسَّ :
اسم للموضع الذي
دار اإلسال ِم ٌ
«إن َ
ويف ذلك يقول ّ
حتت ِ
يد املسلمني ،وعالم ُة ذلك ْ
أن يأم َن فيه املسلمون»(((.
يكون َ

ّ -5
الشعية بالقوانني الوضعية ليس
ّغي احلاصل لألحكام ّ
أن الت ُّ َ
ً
الشعي ُة تُط ّبق و ُيقىض
كامل ،وال غال ًبا يف كثري ِمن تلك البالد ،فاألحكا ُم ّ
ٍ
ٍ
جماالت متعدّ دة؛ منها :أحكا ُم األرسة واألحوال ّ
بشكل
الشخصية
هبا يف

عام ،وما يتعلق ّ
الشعية
بالشؤون اإلسالمية واألوقاف واملؤسسات ّ
ونحوها ،كام َّ
بعض تلك البالد ُيكم فيه بمقتىض الفقه اإلسالمي
أن َ
يف كثري ِِمن املعامالت املالية حتت ما ُيعرف بالقانون املدين ،وإن كان فيها

وظهورها مع بقاء
فتطبيق هذه األحكام
ما هو وضعي كالربا ونحوه.
ُ
ُ

غالب ّ
الشعائر اإلسالمية ومظاهر الدّ ين يف املجتمع ،وسعي املسلمني
لتطبيق دينهم ،والدّ عوة إليه ،ومدافعة ما خيالفهٍ :
كاف يف بقاء وصف
اإلسالم للدّ ار.

ّ -6
اهر هو
أن أحكا َم الك ّفار ليست ظاهر ًة يف هذه البالد ،بل ال ّظ ُ
ِ
قرص أحكام اإلسالم عىل احلدود والقوانني
أحكام اإلسالم ،ومن اخلطأ ُ
فهي جز ٌء ِمن أحكام اإلسالم ،وليست ك َّله.
الشيعة يشمل َّ
كل ما أمر به ّ
ارع ،وكان ِمن معامل
فظهور أحكام ّ
الش ُ
ُ
والرسالة،
الدّ ين ،وأعالم امل ّلة كتوحيد اهلل تعاىل ،واإلقرار بدين اإلسالمّ ،
السري الكبري (.)1253/1
((( رشح ِّ
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ورفع األذان ،وبناء املساجد ،وإقامة اجلمع واجلامعات ،والدّ عوة إىل

والصوم ،واحلج ،واحلجاب ،وأحكام األرسة،
اهلل وتعليم الدِّ ين،
ّ

الشع
الضعف يف تطبيق أحكام ّ
واملعامالت وغريها ،ووجو ُد النّقص أو ّ
أو التّضييق يف بعض جوانبه ،والتّفاوت فيه ِمن ٍ
بلد آلخر :ال جيعل تلك
ديار ٍ
كفر.
البال َد َ

«كل ٍ
قال القايض أبو يعىلُّ :
دار كانت الغلب ُة فيها ألحكام اإلسالم

ِ
دار اإلسالم»(((.
دون
الكفر فهي ُ

ِ
تصري
احلرب
«ودار
موض ًحا معنى ظهور األحكام:
وقال احلصكفي ّ
ُ
ُ
ِ
ٍ
ٍ
بإجراء أحكا ِم ِ
وعيد»(((.
:كجمعة
أهل اإلسالم فيها
دار اإلسال ِم
َ
إن «ظهور األحكام «-الذي هو ُ
ثم ّ
متفاوت
مناط احلكم عىل الدّ ار-
ٌ

يف الدّ رجة ،ومما ختتلف به األزمنة واألمكنة ،فالعرب ُة بغلبة األحكام

الشعية عىل أهل الدّ ار ،وظهور ّ
ّ
الشائع بينهم ،مع مراعاة اختالف
األزمنة والعصور ،وحال التَّمكُّن واالضطرارِ ،
ومن أعظم تلك
ذات ٍ
أثر عظي ٍم يف حتديد هوية الدّ ار ،ولذا َ
جعل
الصالة ،وهي ُ
األحكامّ :
الش ُع َ
آخر ما يفقده
ترك إقامتِها هو
ّ
ِّ
املسو َغ للخروج عىل احلاكم؛ ألهنا ُ
املسلمون ِمن دينهم.

((( املعتمد يف أصول الدّ ين ص (.)276
((( الدر املختار (.)175/4
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ٍ
ونقص ،كام أخرب النّبي
الراشدة يف تراج ٍع
ومل يزل
األمر منذ اخلالفة ّ
ُ

ُنقض َّن
صىل اهلل عليه وسلم يف حديث أيب ُأمامة ريض اهلل عنه بقوله( :لت َ

ّاس بالتي
عرى اإلسال ِم ُعرو ًة ُعروةً ،فك ّلام انتقضت عرو ٌة تش ّبث الن ُ
نقضا ُ
الصالة)(((.
كم،
وأو ُل ّن ً
هن ّ
وآخر ّ
تليهاّ ،
ُ
احل ُ
ِ
ُ
«إبطال ما أبرمه
كم):
(فأو ُل ّن ً
الصنعاين يف معنى قوله ّ
قال ّ
نقضا احلُ ُ
نقض القضية
اهلل وأوجبه ِمن األحكام ّ
الشعية كام قد وقع ذلك ،وقيل ُ :

الشعي ،فتنتقض مر ٍ
ِ
ات عىل ِ
قدر الدّ راهم،
بعد
إبرامها عىل الوجه ّ
ّ
وتبديل األحكا ُم ِ
اإلسالمية باألحكام ال ّطاغوتية»(((.
بأن َ
فمع إخبار النّبي صىل اهلل عليه وسلم ّ
أول ما تفقد أ ّمتُه ِمن عرى
أن بال َد املسلمني ستتحول بذلك إىل دار ٍ
ربهم ّ
كفر.
اإلسالم
احلكم مل خي ْ
ُ
أن َمن قال ِمن الفقهاء ّ
ّ -7
تتحول إىل دار كفر
دار اإلسالم
ّ
إن َ

بظهور أحكام الكفر فيها ،إنّام مرا ُده بذلك استيالء الكفار عىل الدّ يار،
وفرض سيطرهتم الكاملة عليها ،مع تعطيل ّ
الشعائر اإلسالمية ،وتطبيق

األحكام اجلاهلية بحيث يكون هلم احلكم واألمر والنّهي ،وليس جمر َد
تطبيق بعض أحكام الكفر كالقوانني الوضعية؛ ِ
فمن اخلطأ ْ
أن ُي ّنزل هذا
ٍ
والس ُ
لطان للمسلمني.
احلكم عىل بالد الغلب ُة فيها ّ
((( أخرجه أمحد ( ،485/36برقم .)22160
((( التنوير رشح اجلامع الصغري (.)33/9

129

ٍ
ِ
ِ
أوجه :إ ّما أن
ثالثة
املسألة عىل
جاء يف «الفتاوى اهلندية»« :وصور ُة
أهل احلرب عىل ٍ
أهل ٍ
دار ِمن ُدورنا ،أو ارتدّ ُ
يغلب ُ
وأج َروا
مرص و َغ َلبوا ْ
نقض ُ
أهل ّ
الذ ّم ِة العهدَ وتغ ّلبوا عىل دارهم»(((.
أحكا َم الكفر ،أو َ

أهل ٍ
الصورة ال ّثاني َة بقوله« :ومتى ارتدّ ُ
بلد،
ّ
ويوضح اب ُن قدامة ّ
ٍ
ارتداد
دار حرب»((( ،فهو يتحدّ ث عن
وجرت فيه أحكا ُمهم ،صاروا َ

جلميع أهل البلد كام فعل أتباع مسيلمة.

وواضح ّ
ور ال تنطبق عىل بالد املسلمني اليوم :فلم
أن هذه ّ
ٌ
الص َ
هياجم ُ
أهل احلرب البالد اإلسالمية ،ويستولوا عليها ،ويفرضوا عليها
أحكا َمهم ،ويمنعوا املسلمني ِمن تطبيق دينهم وأحكامهم! ومل يرتدّ
ُ
أهل البالد اإلسالمية ،ويعلنوا خل َعهم لإلسالم ،و ُيظهروا أحكا َم الكفر
الذي ارتدّ وا إليه! ومل يتغ ّلب ُ
أهل ّ
الذمة عىل بالد املسلمني! فظهر بذلك
الص َور عن البالد اإلسالمية التي ُتكم بالقوانني الوضعية
ُ
اختالف هذه ّ

يف بعض اجلوانب أو معظمها.

ٍ ِ
ثم ّ
قهرهم
إن
السابق يعني َ
ظهور الك ّفار عىل بلد من البلدان يف ّ
َ
ّ
وإخراجهم منها ،أو إجبارهم عىل ِ
ترك دينهم ،أو من َعهم ِمن شعائره
َ

وأحكامه ،كام كان احلال يف األندلس وغريها ،وهذا خيتلف عن الدّ ار
((( الفتاوى اهلندية (.)232/2
((( املغني (.)17/9
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بعض أهلها ِمن غري املسلمني ،وما زال املسلمون فيها عىل
التي حكمها ُ

دينهم ظاهرين مستعلنني.

أن عموم ِ
تتحو ْل إىل دار ٍ
ُ
واحلاصلّ :
كفر ،مع
بالد املسلمني اليوم مل
ّ
َ
ِ
واختالط ُح ْك ِم ٍ
تغي ٍ
التّسليم بوقو ِع ّ ٍ
كثري منها بالقوانني
كثري يف أحواهلا،

الوضعية.

بتحول مجي ِع بالد املسلمني إىل ِ
دار ٍ
ُ
كفر ِمن األقوال
األمر الثاين:
القول ّ
أي ِمن أقوال ِ
السابقة
املنكرة املخالفة ّ
للشيعة ،وال يتّفق مع ٍّ
أهل العلم ّ

حتول دار اإلسالم إىل دار الكفر.
يف ُّ

دار ٍ
وأن القائلني ّ
ال سيام ّ
يعممون ذلك،
كفر ّ
ديار املسلمني اليوم ُ
بأن َ
وال يستثنون شي ًئا ِمن البالد ،وال حتى مكة واملدينة ،وقد د ّلت األدل ُة
ُ
دار إسال ٍم إىل يوم القيامة.
الرشعية،
وأقوال أهل العلم عىل بقاء احلرمني َ

ُ
احلديث
«تضمن
قال ابن حجر عن حديث (ال هجرة بعد الفتح):
ّ
بشار ًة ِمن النبي صىل اهلل عليه وسلم ّ
دار إسال ٍم» ،وقال:
بأن مك َة
تستمر َ
ُّ
«ويف احلديث بشار ٌة َّ
دار إسال ٍم أبدً ا»(((.
بأن مك َة تبقى َ

يتضمن معجز ًة لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
وقال النّووي« :وهذا
ّ

تصور منها اهلجرةُ»(((.
دار اإلسال ِم ،ال ُي ّ
بأهنا تبقى َ
((( فتح الباري (.)47/4

((( فتح الباري (.)39/6
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اح احلديث كال ّطيبي ،والكرماين ،والعيني،
وذكر ذلك ً
رش ُ
أيضا ّ
والسيوطي ،واملناوي وغريهم.
(إن ّ
يطان قد َأيِ َس أن يع ُبدَ ُه املص ّلون
الش َ
وقال املباركفوري عند حديث ّ

أن َ
الش َ
تقول :معنى احلديث ّ
يف جزيرة العرب)« :ولك ْ
أن ّ
يطان َأ ِي َس ِمن

األمر كام كان
ويصري
ويستمر،
ويظهر اإلرشاك
أن يتبدّ َل دي ُن اإلسال ِم،
ُ
ّ
َ
َ
ِمن قبل ،وال ينافيه ارتدا ُد َمن ارتد»(((.
دار ٍ
كفر تُغزى عليه(((.
وقال الطحاوي« :ال تعو ُد مك ُة َ
وبنا ًء عىل ما سبقّ ،
دار إسالم؛
فإن البال َد اإلسالم ّي َة اليوم بمجملها ُ

ألهنا حتت سلطان املسلمني وهم املالكون هلا ،وتظهر فيها أحكا ُم اإلسالم
وشعائره ،وال ُيرجها عن ذلك ما فيها ِمن حك ٍم بالقوانني الوضعية؛

السلطة احلاكمة هلا.
حكم ّ
بالضورة عىل ُّ
فاحلكم عىل الدّ ار ليس ً

األمر الثالث :اتفق ُ
أهل العلـم عىل ّ
بالسـكان،
أن العصـم َة تتع ّلق ّ

فاملسلم معصو ُم الدّ م واملال سواء كان يف دار اإلسالم أو دار
ال بالدّ ور،
ُ
الكفر.

املسلم فحرا ُم الدّ ِم ُ
قال اإلما ُم ّ
حيث كان ،و َمن أصابه
الشافعي« :فأ ّما
ُ
َأثِم بإصابته إن َعمده ،وعليه ال َقود -أي ِ
القصاصْ -
إن َع َر َفه ف َع َمد إىل
َ ُ
َ
َ
((( حتفة األحوذي (.)314/6

((( رشح مشكل اآلثار (.)162/4
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إصابته ،والكفار ُة إن مل يعر ْفه فأصابه»(((.

ٍ
حرب أو دار
وقال« :وإنّام حيرم الدّ ُم باإليامن ،كان املؤم ُن يف دار

إسال ٍم»(((.

ُ
حمرم ٌة حيث كانوا»(((.
وقال اب ُن تيمية« :دما ُء املسلمني
وأموالم ّ

السكّان
الراية ،وبني احلك ِم عىل ّ
وال تالز َم بني احلك ِم عىل الدّ ار أو ّ
ِمن حيث اإليامن والكفر ،فقد تكون الدار دار إسالم ومعظم ِ
أهلها ِمن
ُ
ُ َ
رب بعد فتحها ،وكذلك مرص التي كان يسكنها
غري املسلمني ،كحال خي َ

األقباط بعد فتحها يف زمان أمري املؤمنني عمر ريض اهلل عنه ،وقد تكون
دار ٍ
كفر مع ّ
كثريا ِمن سكاهنا ِمن املسلمني كبعض املدن واألحياء التي
َ
أن ً
يكثر فيها املسلمون يف بالد الغرب.
الغلو واالنحراف عند بعض اجلامعات املعارصة يف
األمر الرابع :وقع ُّ
ٍ
َ
عديدة تتع ّلق بالدّ يار ،منها:
مسائل

ديار
-1
اعتبار مجيع ديار األرض -إال األرايض التي تغ ّلبوا عليهاَ -
ُ
ٍ
ٍ
ُ
وإعالن القتال عىل مجيع بالد
وحرب حتى مكّة واملدينة كام سبق،
كفر
ديار ٍ
كفر ور ّدة ،مع تكفري حكوماهتا ،وجيوشها،
املسلمني باعتبارها َ

((( األم (.)370/7
((( األم (.)369/7

((( جمموع الفتاوى (.)240/28
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السالح ملواجهتها وحرهبا
ورجال أمنها ،و َمن يرىض هبا ،وإجياب محل ّ
كل ٍ
عىل ّ
ثم زادوا عىل ذلك فلم يعتربوا رشوط
قادر داخ َلها
َ
وخارجهاّ ،
االستطاعة والقدرة ،ومراعاة املآالت.

خارج مناطقهم إىل بالدهم.
فرض اهلجرة عىل َمن كان
ُ -2
َ
ٍ
 -3زعمهم ّ ِ
أي
أن من أوجب الواجبات إقام َة إمارة إسالمية عىل ِّ
ٍ ِ
دار اإلسالم املفقودة اليوم ،وتط ّب َق فيها
جزء من األرض؛ لتشكّل َ
الشيعة ،وينفر إليها املهاجرون ،ومنها خترج اجليوش وتفتح األرض
ّ
ِ
الردة (التي كانت بالد املسلمني
بعد ظالم اجلاهلية ،ابتدا ًء من بالد ّ
وصارت بزعمهم بالد كفر) وانتها ًء ببالد الكفار األصليني ،وقد سبق
ُ
خلو األرض ِمن ديار اإلسالم .
بيان عدم ّ

ُ
استحالل الدّ ماء واألموال املعصومة والتّهاون بقتل املسلمني
-4
ِ
رشائح
قصد
وجتويز
رتس تارةً ،وملصلحة اجلهاد تار ًة أخرى،
ُ
َ
ّ
بحجة الت ّ
ٍ
واسعة ِمن املسلمني بالقتل؛ حلكمهم بكفرهم ور ّدهتم حتت دعاوى
مظاهرة احلكّام كعنارص اجليش والرشطة ،وح ّثهم عىل الغدر هبم،
واخليانة هلم.

 -5استباح ُة دماء املعاهدين ِمن ّ
صحة
بحجة عد ِم ّ
الذ ّميني واملستأمنني ّ
عقد الذ ّمة أو األمان ِمن احلكومات؛ ألهنا كفرية طاغوتية بزعمهم.
وبالتايل فجميع ما بنوه من أحكام عىل هذه املسألة -لو صح قوهلم-
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باطل ومردود((( ،وسيأيت مزيد بيان ألهم مسائله.
اجلواب عن املسألة الثالثة وهي :تكفري العاملني يف احلكومات بمقتىض

الطاعة الرشكية:

بنى الغالة العديد من أحكام التكفري -وخاصة للعاملني واملتعاملني

مع الكفار أو من يطلقون عليهم أحكام التكفري -عىل قاعدة ابتدعوها

وهيَّ :
أن من أطاع هؤالء املرتدين يف قوانينهم وإداراهتم فقد وقع يف

عبادهتم من دون اهلل ،وصريهم طواغيتًا ،وهو بذلك قد وقع يف الرشك،

فخرج من اإلسالم.

ويستدلون هلذه القاعدة بقوله تعاىلM :ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ[ Lاألنعام]121 :

وقوله تعاىلM :ﲧﲨﲩﲪﲫﲬ

ﲶ
ﲷ
ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ
ﲻﲽﲾﲿ[ Lالتوبة.]31 :
ﲸﲹﲺ ﲼ
وهذا اإلطالق غري صحيح:

فطاعة املخلوق وتقديمها عىل طاعة اهلل ورسوله عليه الصالة
هوى ،أو غريه ليست عىل ٍ
والسالم ِمن ٍ
حال واحدة ،فتار ًة تكون
برش ،أو ً

دار كفر؟ هيئة الشام اإلسالمية.
((( ينظر فتوى :هل البال ُد اإلسالمي ُة اليو َم ُ
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خمرجا ِمن امل ّلة ،وتارة تكون معصية.
كفرا ً
ً

وه ْم إِ َّنك ُْم َُل ْ ِ
ُونL
شك َ
قال الطربي يف قوله تعاىلَ M :وإِ ْن َأ َط ْعت ُُم ُ

[األنعام« :]121 :يعني :إنّكم إ ًذا ِمث ُلهم؛ إذ كان هؤالء يأكلون امليتة

ً
أكلتموها كذلك فقد رصتُم مث َلهم ُمرشكني»(((.
استحالل ،فإذا أنتم
ُ
فسها النَّبِ ّي َص َّل اللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم كام يف حديث
وأما آية التوبة فقد ّ
عدي ريض اهلل عنه ،قالَ :
ونُ ْمَ ،و َلكِن َُّه ْم كَانُوا
(أ َما إِ َّنُ ْم َل ْ َيكُونُوا َي ْع ُبدُ َ

إِ َذا َأ َح ُّلوا َُل ْم َش ْيئًا ْاست ََح ُّلو ُهَ ،وإِ َذا َح َّر ُموا َع َل ْي ِه ْم َش ْيئًا َح َّر ُمو ُه)(((.
فقوله( :استحلوه) دليل عىل أهنم أطاعوهم يف تبديل رشع اهلل ،وج ْع ِل
ً
حاللّ ،
فدل عىل أن طاعتهم اتبا ًعا للهوى من غري
ما يعلمون أنه حرا ٌم
استحالل ال يعدّ رشكًا.

أحبارهم ورهباهنم أربا ًبا حيث
قال اب ُن تيمية« :هؤالء الذين ّاتذوا
َ

ِ
حرم اللُّ ،وحتريم ما ّ
أحل اللُّ يكونون عىل وجهني:
أطاعوهم يف
حتليل ما ّ

أحدمهاْ :
أن يعلموا ّأنم بدّ لوا دي َن اللّ فيتبعوهم عىل التّبديل،

وحتريم ما ّ
ف َيعتقدون َ
أحل اللّ؛ اتبا ًعا لرؤسائهم ،مع
حرم اللّ،
َ
حتليل ما ّ

كفر ،وقد جعله اللُّ ورسو ُله صىل
الرسل ،فهذا ٌ
علمهم أهنم خالفوا دي َن ّ

اهلل عليه وسلم رشكًا ،وإن مل يكونوا يص ّلون هلم ويسجدون هلم ،فكان

((( تفسري الطربي (.)87/12

((( أخرجه الرتمذي ( ،278/5برقم .)3059
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خالف الدّ ين ،واعتقد ما قاله
غريه يف خالف الدّ ين مع علمه أنه
ُ
َمن اتّبع َ
ذلك ،دون ما قاله اللّ ورسوله مرشكًا ِم َثل هؤالء.

ِ
احلالل ،وحتليل احلرام
وإيامنم بتحريم
والثاين :أن يكون اعتقا ُدهم
ُ
املسلم ما يفعله ِمن املعايص
ثابتًا ،لكنّهم أطاعوهم يف معصية اللّ ،كام يفعل
ُ
ٍ
حكم أمثاهلم ِمن أهل ّ
الذنوب»(((.
معاص ،فهؤالء هلم
التي يعتقد ّأنا
ُ
ِ
املرشك مرشكًا إذا أطاعه
وقال اب ُن العريب« :إنّام يكون املؤم ُن بطاعة
حمل الكفر واإليامن؛ فإذا أطاعه يف ِ
ِ
الف ِ
اعتقاده الذي هو ُّ
عل ،و َع ْقدُ ه
يف
ٍ
عاص .فافهموا ذلك يف ِّ
كل
مستمر عىل التّوحيد والتّصديق فهو
سليم
ٌّ
ٌ

موضعٍ»(((.

خمرجا من امل ّلة عىل كل حال(((،
كفرا ً
فات َ
ّباع ال ّطواغيت وطاعتهم ليس ً

ال عن َّ
فض ً
أن العمل يف احلكومات القائمة هلم أحكام خمتلفة ستأيت
اإلشارة هلا يف اجلواب عن املسألة الرابعة.

اجلواب عن املسألة الرابعة وهي :حكم العمل يف األنظمة واحلكومات يف
العامل اإلسالمي

سبق أن ذكرنا َّ
أن الغالة يك ّفرون غالب من يعمل يف احلكومات

((( جمموع الفتاوى (.)70/7

((( أحكام القرآن (.)275/2

((( ينظر :شبهات تنظيم الدولة ،للكاتب ص (.)218
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احلالية ،ويرتّبون عىل ذلك استحالل دمائهم وأمواهلم.

أن هذه احلكومات كافرة َّ
وعىل فرض َّ
فإن احلكم بتحريم العمل فيها

ً
فضل عن تكفري هؤالء املوظفني -من الغلو واجلهل يف الدين؛بإطالق
فقد جيوز للشخص أن يتوىل واليات أو وظائف يف حكومات حتوي

مبادئ خمالفة للرشيعة إذا ترتّب عىل عمله مصلحة للمسلمني.

ومن األدلة عىل ذلك تويل يوسف عليه السالم والي ًة لعزيز مرص ،بل

إنه قد سعى لتويل هذه الوالية وطلبهاM :ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ

ﱪ ﱫ ﱬ[ Lيوسف ]55 :قال القرطبي« :قال بعض أهل العلم:

يف هذه اآلية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر ،والسلطان

فو ُض إليه يف فعل ال يعارضه فيه ،فيصلح
الكافر ،برشط أن يعلم أنه ُي ّ

منه ما شاء ،وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره
فال جيوز ذلك .وقال قومّ :
إن هذا كان ليوسف خاصة ،وهذا اليوم غري
جائز ،واألول أوىل إذا كان عىل الرشط الذي ذكرناه .واهلل أعلم»(((.

السالطني إذا مل يكن معها
وقال ابن الوزير يف احلجج عىل جواز خمالطة ّ

قصة يوسف
معصية ظاهرة« :ولنذكر منها
ً
وجوها  ...الوجه ال ّثالثّ :

ﱨ
ﱩ
عليه السالم وخمالطته لعزيز مرص وقولهM :ﱤﱥﱦﱧ
((( تفسري القرطبي (.)215/9
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ﱪ ﱫ ﱬ[ Lيوسف.(((»]55 :

قديم وحدي ًثا.
وعىل هذا كالم أهل العلم ً

ٍ
ٍ
واليات،
متول
قال ابن تيمية جوا ًبا عىل سؤال ورده عن رجل
ِ
منع ِّ
كل املظامل،
التزامات بأخذ
وعليه
ٌ
املكوس املحرمة ،وال يستطيع َ

مع اجتهاده يف ذلك قدر االستطاعة ،فقال« :إذا كان جمتهدً ا يف العدل،
خري وأص ُلح للمسلمني ِمن والية
ور ْفع الظلم بحسب إمكانه ،وواليتُه ٌ
ِ
خري ِمن استيالء غريه كام قد ُذكر :فإنه
غريه ،واستيالؤه عىل اإلقطاع ٌ
إثم عليه يف ذلك ،بل بقاؤه عىل
جيوز له البقا ُء عىل الوالية واإلقطاع ،وال َ
ُ
ْ
ُ
أفضل منه ،وقد يكون
يشتغل إذا تر َك ُه بام هو
أفضل ِمن تركه إذا مل
ذلك

فنرش العدل -بحسب
غريه ً
قادرا عليهُ ،
ذلك عليه واج ًبا إذا مل يقم به ُ
ِ
الكفاية ،يقوم ُّ
كل
فرض عىل
اإلمكان،
ورفع الظلم بحسب اإلمكانٌ -
ُ
ِ
ٍ
غريه يف ذلك َمقامه ،وال ُيطالب
إنسان بام يقدر عليه من ذلك إذا مل يقم ُ
ِ
ِ
ُ
امللوك ِمن الوظائف
يقرره
واحلال ُة هذه بام يعجز عنه من رفع ال ّظلم ،وما ّ
طالب هبا»(((.
[الرضائب] التي ال يمكنُه رف ُعها ال ُي ُ

وقال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي« :فعىل هذا؛ لو ساعد املسلمون
ِ
وعملوا عىل ج ْعل الوالية مجهور َّي ًة يتمكَّن
الذين حتت والية الك َّفار،
((( تفسري القرطبي (.)215/9

((( منهاج السنة النبوية (.)113/5
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فيها األفرا ُد والشعوب ِمن حقوقهم الدِّ ين َّية والدُّ نيو َّية ،لكان َأ ْو َل ِمن
ٍ
ِ
ص
لدولة تَقيض عىل حقوقهم الدِّ ين ّية والدُّ نيو ّية،
استسالمهم
وحتر ُ
ِ
إن أمكن ْ
نعم ْ
أن تكون الدول ُة
عىل إبادهتا ،وج ْعلهم عمل ًة وخد ًما هلمْ ،
ِ
املرتبة
حلكَّام ،فهو املتعيِّ ُ  ،ولكن لعدم إمكان هذه
للمسلمني وهم ا ُ
فاملرتب ُة التي فيها د ْف ٌع ،ووقاية للدِّ ين والدُّ نيا ُمقدَّ م ٌة ،واهلل أعلم»(((.
ويف العرص احلايل :صدرت فتاوى عديدة ألهل العلم من هيئات

رشعية ومشايخ تناولت قضايا الدخول يف االنتخابات التي جتري يف
دول املسلمني وغري املسلمني ،وقد ذهب العديد منهم إىل جواز ذلك

برشوط ،بينام ذهب فريق آخر إىل املنع من ذلك ،مع اتفاق الطرفني عىل
َّ
أن التصويت ال يستلزم اإلقرار بالكفر ،والرضا به(((.
السعدي ص (.)388
((( تفسري ّ

((( وعىل ذلك فتاوى أكثر أهل العلم يف البالد التي حصلت فيها هذه االنتخابات كمرص،
وتونس ،وليبيا ،واملغرب ،وغريها ،ومن الفتاوى املنشورة التي عاجلت هذه القضية:
فتوى املجمع الفقهي اإلسالمي يف دورته ( )19بتاريخ 1428/10/27هـ ،املوافق
2007/11/8م ،يف حكم املشاركة السياسية يف البلدان غري اإلسالمية.
وفتوى الشيخ يوسف القرضاوي أثناء حلقة (مرشوعية الدستور وحكم االستفتاء عليه)
يف حلقة عىل قناة اجلزيرة بتاريخ 2004 /9/4م ،واملنشورة عىل موقعه.
وفتوى الشيخ عبد الرمحن الرباك عن حكم املشاركة يف احلكومة وصياغة النظام يف مرص
بعد الثورة ،املنشورة عىل موقعه بتاريخ  9ربيع األول 1432هـ.
وينظر مقال :حتى نفهم فتوى الرباك ،مقال للشيخ نارص العمر ،منشور عىل موقع املسلم.
وفتوى :الدستور املرصي والتصويت عليه ،للشيخ عبد العزيز الطريفي ،منشورة عىل =
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املشاهد املعلوم َّ
أن تويل بعض هذه الواليات والوظائف ملن
ومن
َ

يتوالها برشط اإلصالح أو التخفيف من الرضر الكثري :من املصالح
التي ال تستقيم حياة الناس دوهنا ،ولو اعتزل الصاحلون واملصلحون

العمل يف هذه الوظائف واملناصب ألصبحت مرت ًعا للصوص والفسقة
والباحثني عن مصاحلهم اخلاصة ،وهذا ما يرض بعامة املسلمني.

وهذا يف الوظائف العليا يف احلكومات ،أما الوظائف األقل مرتبة يف

سائر مناصب الدولة فاألمر فيها أهون ،بل هي آكد أن يبادر إليها أهل
العدل والصالح ،كوظائف التعليم ،والقيام بشؤون الناس صح ًة ،وأمنًا
وغري ذلك(((.

وبناء عىل النقاط السابقة:
ً

يتبي أن أحكام التكفري التي تطال العاملني يف احلكومات من موظفني
َّ

وجنود وغري ذلك هي أحكا ٌم باطلة ،وما ُبني عليها من جواز االستهداف

والقتل باطل كذلك.

= موقعه بتاريخ 1434/2/1هـ.

((( رعاية شؤون املجتمع وخدمته والقيام بمصالح الناس ،واحلفاظ عىل دينهم
أمور ال يقيم هلا الغالة وزنًا؛ َّ
ألن مرشوعهم
وأخالقهم ،والتخفيف من األرضار املنترشةٌ ،
يقوم عىل محل السالح ،أو اهلجرة إىل ٍ
بالد أخرى فحسب ،وما عدا ذلك فعبث كام سبق
نقل أقواهلم فيه!
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اجلواب عن املسألة اخلامسة وهي :تكفري اجليوش ومنتسبي األجهزة
األمنية

من أهم املسائل التي ينبني عليها الغالة فكرهم ويرتبون عليها

األحكام اخلطرية ،مسألة تكفري العاملني يف اجليش وخمتلف األجهزة
األمنية ،سواء كان تكفريهم عا ًما أو لألفراد بعينهم ،وقد بنوا التكفري

عىل عدة أمور أمهها :احلكم بغري ما أنزل اهلل ،وطاعة احلكام يف احلكم
بغري ما أنزل اهلل ،ومواالة احلكومات املرتدة ،وقد سبق بياهنا.

وبنوه كذلك عىل مسألة تكفري الطائفة املمتنعة ،وفيام ييل اإلجابة عنها:

ً
أول :املقصود بالطائفة املمتنعة:

من خالل كالم أهل العلم يمكن تعريفها أهنَّا :مجاعة ترتك رشيعة

تناص ووالء عىل
من رشائع اإلسالم املعلوم ثبوهتا ،ويكون بني أفرادها ُ ٌ

ذلك ،وهلا شوكة ومنعة.

قال ابن تيمية« :كل طائفة ممتنعة عن التزام رشيعة من رشائع اإلسالم

الظاهرة املتواترة»((( ،وقال« :الطائفـة املمتنعـة كالتي ال ُيقـدر عليهـا
إال بقتال»(((.

و ُيطلق اسم الطائفة املمتنعة يف كالم أهل العلم عىل فرق أو مجاعات

((( جمموع الفتاوى (.)502/28

((( جمموع الفتاوى (.)349/28
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تؤسس عىل خمالفة أحكام الرشع واالمتناع عنها ،سواء كانوا داخل
الدولة املسلمة ،كفرق الزنادقة والباطنية ،ومانعي الزكاة واملرتدين يف

عرص الصحابة ،ونحوهم ،أو خارجها كالتتار الذين غزوا بالد املسلمني.
فهل ُيعدُّ اجليش واألجهزة األمنية يف البالد اإلسالمية طائفة ممتنعة؟

مما وقع فيه الغالة من أخطاء قياس اجليش واألجهزة األمنية عىل

الطائفة املمتنعة يف االسم ،ثم تنزيل أحكام هذه الطوائف عليها ،وهذا

غري صحيح.

فاجليش واألجهز ُة األمنية ليسوا طائفة ديني ًة أو عقدية ،بل هي

مؤسسات خدمي ٌة من مؤسسات الدولة وأجهزهتا ،مل يؤسسوا أو جيتمعوا
عىل االمتناع عن الرشيعة ،بل عىل أداء مهام وظيفية معينة ،وهم جزء من

الدولة التي يتبعون هلا.

ويف حال ثبوت كفر احلكومة والنظام :فإهنا تعامل معاملة احلاكم املرتد

كام ذكره أهل العلم وب ّينوه ،ومل جيعلوه من باب قتال الطائفة املمتنعة!

ثان ًيا :حكم الطائفة املمتنعة:
ٍ
طائفة ما عن االمتثال ألحكام الرشع عدة أحكام ،بياهنا
يتعلق بامتناع

كام ييل:

 -1قتاهلا حتى تنزل إىل الرشع:

وهذا باتفاق أهل العلم ،قال ابن العريب يف تعليقه عىل قولـه تعـاىل:
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Mﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ[ Lالبقرة« :]279 :اتفقت األمة

حيارب ،كام لو اتفق أهل بلد عىل العمل بالربا،
عىل أن من يفعل املعصية َ
وعىل ترك اجلمعة واجلامعة»(((.

وقال ابن تيمية« :كل طائفة ممتنعة عن التزام رشيعة من رشائع

اإلسالم الظاهرة املتواترة من هؤالء القوم وغريهم فإنه جيب قتاهلم حتى
يلتزموا رشائعه  ...وهذا مما ال أعلم فيه خالف ًا بني العلامء»(((.

 -2هل ُيكم بكفر الطائفة املمتنعة ملجرد امتناعها وقتاهلا؟

امتناع طائفة عن التحاكم للرشع وقتاهلا عليه ال يقتيض احلكم بالكفر

بإطالق؛ فقد جعل أهل العلم قتال العصاة والبغاة واخلوارج من قتال

الطائفة املمتنعة عن الرشع:

أ -قال ابن قدامة« :األذان مرشوع للصلوات اخلمس دون غريها،

وهو من فروض الكفاية ألنه من شعائر اإلسالم الظاهرة فلم جيز تعطيله،

كاجلهاد ،فإن اتفق أهل بلد عىل تركه قوتلوا عليه»((( ،ويلحظ أنه أدخل
العصاة يف اسم الطائفة املمتنعة وحكمها.

((( أحكام القرآن (.)94/2

((( جمموع الفتاوى (.)502/28
((( الكايف (.)199/1
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وقال ابن تيمية« :أمجع علامء املسلمني عىل أن كل طائفة ممتنعة عن

رشيعة من رشائع اإلسالم الظاهرة املتواترة فإنه جيب قتاهلا ،حتى يكون
الدين كله هلل ،فلو قالوا :نصيل وال نزكي  ...أو قالوا ال نجاهد الكفار

مع املسلمني ،أو غري ذلك من األمور املخالفة لرشيعة رسول اهلل صىل

اهلل عليه وسلم وسنّته ،وما عليه مجاعة املسلمني؛ فإنه جيب جهاد هذه
الطوائف مجيع ًا ،كام جاهد املسلمون مانعي الزكاة ،وجاهدوا اخلوارج
وأصنافهم وجاهدوا اخلرمية والقـرامطـة والبـاطنية  ...وقـال تعـاىل:

Mﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

ﲪ
ﲫ
ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴL

[البقرة ،]279-278 :فقد أخرب تعاىل ّ
أن الطائفة املمتنعة إذا مل تن ِْته عن الربا
حرمه
حرم اهلل يف القرآن ،فام ّ
فقد حاربت اهلل ورسوله ،والربا آخر ما ّ

قبله أوكد ،وقال تعاىلM :ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ[ Lاملائدة ،]33 :فكل

من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول يف طاعة اهلل ورسوله فقد حارب

اهلل ورسوله ،ومن عمل يف األرض بغري كتاب اهلل وسنة رسوله فقد سعى
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يف األرض فساد ًا ،وهلذا تأول السلف هذه اآلية عىل الكفار وأهل القبلة،

حتى أدخل عامة األئمة فيها ق ّطاع الطريق الذين يشهرون السالح ملجرد
أخذ األموال ،وجعلوهم بأخذ أموال الناس بالقتال حماربني هلل ورسوله

ساعني يف األرض فساد ًا ،وإن كانوا يعتقدون حتريم ما فعلوه ،ويقرون

باإليامن باهلل ورسوله»(((.

وسبق كالم ابن العريب يف العايص املمتنع عن أداء بعض الرشائع.

ثال ًثا :اإلجابة عن ُشبه الغالة يف احلكم بالكفر مطل ًقا الطائفة

املمتنعة(((:

استدل الغالة عىل كفر الطائفة املمتنعة بإطالق بام ييل:

دليلهم األول :إمجاع الصحابة عىل تكفري أتباع مسيلمة

نرصهتم ومعاونتهم له.

(((

بسبب

وهذا خطأ؛ فإن سبب كفر أتباع مسيلمة موافقتهم له يف اعتقاده

وتركهم لدين اإلسالم ،وتصديقهم له بأنه نبي مرسل ،وبذلك قال أهل
العلم.

قال اخلطايب« :الذين يلزمهم اسم الر ّدة من العرب كانوا صنفني:

((( جمموع الفتاوى (.)468/28

((( ينظر :تكفري اجلنود والعسكر ،دراسة رشعية يف انحراف الغالة ،د .سلطان العمريي.
((( ينظر :اجلامع يف طلب العلم ،سيد إمام.
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صنف ًا منهم ارتدَّ عن الدين ،ونابذ امل ّلة ،وعاودوا الكفر  ...وهم أصحاب

مسيلمة الكذاب ،ومن سلك مذهبهم يف إنكار نبوة حممد صىل اهلل عليه

وسلم ،وصنف ًا آخر :هم الذين فرقوا بني الصالة والزكاة ،وهؤالء عىل
ينص هنا عىل أن سبب كفر أتباع مسيلمة
احلقيقة أهل بغي»((( ،فاخلطايب ّ

هو رجوعهم إىل الرشك وإنكار نبوة النبي صىل اهلل عليه وسلم.

وقال القايض عياض« :وكان أهل الردة ثالثة أصناف :صنف كفر

العنسى
بعد إسالمه ومل يلتزم شي ًئا وعاد جلاهليته أو اتبع مسيلمة أو
َّ

أقر باإلسالم إال الزكاة فجحدها  ..وصنف اعرتف
وصدَّ ق هبام ،وصنف َّ

بوجوهبا ولكن امتنع من دفعها إىل أبى بكر  ...فرأى أبو بكر والصحابة
األوالن لكفرهم ،والثالث
-رىض اهلل عنهم -قتال مجيعهم :الصنفان َّ

المتناعه بزكاته ،شمل مجيعهم اسم الردة؛ إذ كانوا األكثر»(((.

وقال ابن عبدالرب « :كانت الردة عىل ثالثة أنواع :قوم كفروا وعادوا

إىل ما كانوا عليه من عبادة األوثان ،وقوم آمنوا بمسيلمة وهم أهل

الياممة ،وطائفة منعت الزكاة وقالت :ما رجعنا عن ديننا ولكن شححنا

عىل أموالنا»(((.

((( أعالم احلديث رشح صحيح البخاري (.)741/1

((( إكامل املعلم بفوائد مسلم ( .)243/1و«جواثا» موضع يف األحساء قرب «هجر»،
وكان حصن املسلمني يف حروب الردة.
((( االستذكار (.)214/3
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وقال ابن تيمية« :من أعظم فضائل أيب بكر عند األمة -أوهلم

وآخرهم -أنه قاتل املرتدين؛ وأعظم الناس ر ّدة كان بنو حنيفة ،ومل يكن

قتاله هلم عىل منع الزكاة ،بل قاتلهم عىل أهنم آمنوا بمسيلمة الكذاب،

وكانوا فيام يقال نحو مائة ألف»(((.

فهاهي مقاالت العلامء تواردت عىل أن سبب كفر أتباع مسيلمة

راجع إىل كفرهم ورجوعهم إىل الرشك.

ومما يدل عىل صحة ما ذكره العلامء كتب أيب بكر الصديق ريض اهلل

عنه للمرتدين ،فحني وقعت حادثة الر ّدة كتب أبو بكر كتا ًبا عا ًما أمر

أن يقرأ عىل كل املرتدين ،وجاء فيه« :من أيب بكر خليفة رسول اهلل ،إىل

وخاصة ،أقام عىل إسالمه أو رجعه عنه...
من بلغ كتايب هذا من عا ّمة
ّ
أقر باإلسالم وعمل
وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن ّ

به  ...وإين بعثت إليكم فالن ًا يف جيش من املهاجرين واألنصار والتابعني

بإحسان ،وأمرته أن ال يقاتل أحد ًا منكم حتى يدعوه إىل داعية اهلل ...
وأال يقبل من أحد إال اإلسالم»(((.

دليلهم الثاين :قوله تعاىلM :ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ

((( منهاج السنة النبوية (.)324/8

((( جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ،حممد احليدر آبادي اهلندي
(.)339/1
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ﱳ ﱴ[ Lالقصص ،]8:ونحوها من اآليات التي فيها
املساواة بني فرعون وهامان وجنودمها(((.

واالستدالل هبذه اآليات عىل تكفري العسكر واجلنود العاملني يف

احلكومات العربية خطأ ظاهر؛ ألنه قائم عىل مقدمة خاطئة ،وهي :أن

سبب كفر جنود فرعون راجع إىل إعانتهم له ونرصهتم إياه ،ولكن هذه

املقدمة باطلة بالرضورة ،فإن كفر جنود فرعون وهامان راجع إىل ما قام
ٍ
هبم من ٍ
وعناد هلل تعاىل ،ال بسبب معاونتهم لفرعون فحسب ،واألدلة
رشك
الرشعية دالة عىل أهنم متساوون معهم يف الكفر لكوهنم كفارا أصليني .

فاملساواة بينهم يف احلكم والعاقبة ليست راجعة إىل أن بعضهم متبوع

وبعضهم تابع ،وإنام راجعة إىل أهنم مجي ًعا اشرتكوا يف الكفر باهلل واملعاندة

لدينه ،وقد تواردت أقوال املفرسين عىل تقرير هذا املعنى ،ومل يذكر أحد

منهم أن خطيئة جنود فرعون كانت بسبب نرصهتم له ومعاونتهم إياه .

فاالستدالل هبذه اآليات ال يستقيم إال إذا ثبت أن كفر جنود فرعون

هامان ومساواهتم هلام يف املصري كان بسبب معاوهنم هلام ونرصهتم إيامها
فقط ،وهذا القدر مل يثبته املستدلون هبذه اآليات ،وال يمكنهم إثباته ألنه

ال دليل عليه .

وإذا ثبت بطالن املقدمة التي يقوم عليها االستدالل هبذه اآليات

((( ينظر :اجلامع يف طلب العلم ،سيد إمام.
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املسوغ الذي يتأسس عليه نقل احلكم إىل الصور األخرى؛ فال
وانعدم
ّ
يصح االستدالل هبا عىل قوم خمتلفني عنهم يف احلقيقة .

دليلهم الثالثَّ :
أن عمل هؤالء اجلنود هو إعانة احلكّام املرتدين

ومنارصهتم وتقوية وجودها ومظاهرهتا ومعاونتها((( ،وهذا القول غري

صحيح ،وهو قائم عىل أصول خاطئة:

َّ -1
أن كل صور املظاهرة للكفار واملعاونة كفر أكرب خمرج من امللة،

ولكن هذا القول غري صحيح ،وقد سبق.

 -2التسليم بأن كل مظاهرة للكفار ومعاونتهم كفر أكربّ ،
فإن

إثبات كفر احلكومات غري ُمس ّلم به ،وهو يف أحسن أحواله من األمور
االجتهادية الظنّية ال القطعية ،فبناء تكفري اجلنود والعسكر عىل هذا

احلكم الظني غري صحيح.

كفرا قطع ًيا وإنام هو ظني اجتهادي .
ففعل اجلنود والعسكر إذن ليس ً
فالتكفري بمثل هذه احلاالت الظنية املحتملة خمالف ملنهج العلامء

نصوا عىل أن املسلم ال يكفر إال إذا وقع يف فعل مك ّفر
املحققني الذين ّ

قطعي ،أو فيام هو يف حكم القطعي .

راب ًعا :تكفري العسكر واجلنود يف حكومات الدول اإلسالمية خمالف

((( ينظر :كشف النقاب عن رشيعة الغاب ( )138واإلرشاقة يف سؤاالت سواقة،
للمقديس (.)12
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لطريقة عدد من املحققني من العلامء ،ومنهم ابن تيمية ،فإنه قد ُعرضت

عليه حادثة التتار املشهورة والتي تتطابق مع هذه املسألة ،فجاء جوابه
مفص ًل يف حكم هؤالء اجلنود والعسكر.
ّ

فقد جاء يف السؤال« :ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين  ...يف

هؤالء التتار الذين يقدمون إىل الشام مرة بعد مرة ،وتكلموا بالشهادتني
وانتسبوا إىل اإلسالم ومل يبقوا عىل الكفر الذي كانوا عليه يف أول األمر،

فهل جيب قتاهلم أم ال؟ وما احلجة عىل قتاهلم؟ وما مذاهب العلامء يف
ذلك؟ وما حكم من كان معهم ممن يفر إليهم من عسكر املسلمني:
األمراء وغريهم؟ وما حكم من قد أخرجوه معهم مكرها؟ وما حكم

من يكون مع عسكرهم من املنتسبني إىل العلم والفقه والفقر والتصوف

ونحو ذلك؟ وما يقال فيمن زعم أهنم مسلمون واملقاتلون هلم مسلمون
وكالمها ظامل فال يقاتل مع أحدمها .ويف قول من زعم أهنم يقاتلون كام

تقاتل البغاة املتأولون»(((.

وأجاب ابن تيمية بجواب طويل ّبي فيه حال التتار املسؤول عنهم،

ثم ّبي فيها حكم قتاهلم وحكم من اشرتك معهم يف قتال املسلمني .

وحترير مذهب ابن تيمية يف هذه القضية من خالل النقطتني التاليتني:

رصح يف بعض كالمه بكفرهم وكفر
األوىل :موقفه من التتار ،فقد ّ

((( جمموع الفتاوى ص (.)541/3
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رئيسهم جنكيز خان ،فمام قال« :ولذلك ملا ظهر املرشكون التتار وأهل
الكتاب كثر يف ع ّبادهم وعلامئهم من صار مع املرشكني وأهل الكتاب

وظاهرا وإما باطنًا»((( ،وقد سبق بيان ذلك.
وارتد عن اإلسالم إما باطنًا
ً
كفرا
جمرد منارصة التتار ومظاهرهتم ً
الثانية :أن ابن تيمية مل جيعل ّ

خمرجا من امللة ،فلم حيكم عىل كل عسكرهم املقاتلني معهم بالكفر ،بل
ً

ذكر َّ
أن فيهم مسلمني ،ومن ذلك:

قوله« :مل يكن معهم ىف دولتهم إال َم ْن كان من رش اخللق؛ إما زنديق
ِ
رش أهل البدع
منافق ال يعتقد دين اإلسالم يف الباطن ،وإما َم ْن هو م ْن ّ
كالرافضة واجلهمية واإلحتادية ونحوهم ،وإما َم ْن هو ِم ْن أفجر الناس

حيجون البيت العتيق ،وإن كان
وأفسقهم ،وهم يف بالدهم مع متكّنهم ال ّ

فيهم من يصيل ويصوم فليس الغالب عليهم إقام الصالة وال إيتاء الزكاة

 ...بل غاية كثري من املسلمني منهم من أكابر أمرائهم ووزرائهم أن يكون
املسلم عندهم كمن يعظمونه من املرشكني من اليهود والنصارى»((( فرصح

هنا بأن بعض عسكرهم مسلم ،مع ذ ّمه له وبيان انحرافه عن اجلادة .

وقال« :وغاية ما يوجد من هؤالء يكون ملحدً ا نصري ًيا ،أو إسامعيل ًيا

أو رافض ًيا ،وخيارهم يكون جهم ًيا إحتاد ًيا أو نحوه ،فإنه ال ينضم إليهم
((( جمموع الفتاوى (.)215/13

((( جمموع الفتاوى (.)215/13
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طو ًعا من املظهرين لإلسالم إال منافق أو زنديق أو فاسق فاجر ،و َم ْن

مكرها فانه يبعث عىل نيته ،ونحن علينا أن نقاتل العسكر
أخرجوه معهم
ً
مجيعه؛ إذ ال يتم ّيز املكره من غريه»(((.

جمرد
وهذه التقريرات من ابن تيمية تدل داللة ظاهرة عىل أنه ال جيعل ّ

كفرا أكرب؛ إذ لو كان األمر
منارصة التتار ومظاهرهتم وتقوية جانبهم ً

كذلك عنده حلكم عىل كل من عاوهنم باخلروج من اإلسالم(((.
اجلواب عن املسألة السادسة وهي :اخلروج بالسالح

إن مما َّقرره أهل العلم َّ
أن من وسائل التعامل مع احلاكم الكافر

اخلروج عليه بالسالحً ،
عمل بحديث عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه
قالَ ( :د َعانَا النَّبِ ُّي َص َّل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َف َبا َي ْعنَا ُهَ ،ف َق َال فِ َيم َأ َخ َذ َع َل ْينَاَ :أ ْن
سنَا َو ُي ْ ِ
الس ْم ِع َوال َّطا َع ِةِ ،ف َمن َْشطِنَا َو َمك َْر ِهنَاَ ،و ُع ْ ِ
سنَا َو َأ َث َر ًة
َبا َي َعنَا َع َل َّ
َع َل ْينَاَ ،و َأ ْن الَ ُنن ِ
احاِ ،عنْدَ ك ُْم ِم َن اللَِّ
َاز َع األَ ْم َر َأ ْه َل ُه ،إِ َّل َأ ْن ت ََر ْوا ُك ْف ًرا َب َو ً

ان)(((.
فِ ِيه ُب ْر َه ٌ

((( جمموع الفتاوى (.)535/28

((( ويتعلق هبذا املوضوع شبهة تكفري املسلمني املتعاملني مع الدول واألنظمة يف قتال
الغالة ،وللرد عليها بالتفصيل ينظر اإلجابة عن ُّ
الشبهة التّاسعة عرشة :الفصائل األخرى
توايل الك ّفار يف قتال تنظيم ) الدّ ولة) ،ص ( )253من كتاب شبهات تنظيم (الدولة)،
للكاتب.
((( أخرجه البخاري ( ،47/9برقم  ،)7055ومسلم ( ،1470/3برقم .)1709
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قال القايض عياض« :أمجع العلامء عىل أن اإلمامة ال تنعقد لكافر،

وعىل أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل  ...فلو طرأ عليه كفر وتغيري للرشع
أو بدعة خرج عن حكم الوالية وسقطت طاعته ووجب عىل املسلمني

القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل ،إن أمكنهم ذلك ،فإن مل يقع ذلك
إال لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر»(((.

إال َّ
أن الغالة وقعوا يف أخطاء عديدة يف تعاملهم مع هذه املسألة:

األوىل :احلكم عىل أعيان مجيع احلكام واحلكومات بالكفر ،وقد سبق.

الثانية :إسقاط رش َطي االستطاعة والنظر يف املآالت يف التعامل مع

هذه املسألة.

الثالثة :الزعم َّ
أن كل عمل غري هذا اخلروج هو من العبث ،بل خيانة

الدين!

أما إسقاط رشط االستطاعة:

فقد أسقطوه من أدبياهتم وأعامهلم ،مع أنه رشط أكَّد عليه ّ
الشارع
احلنيف ،وذكره أهل العلم يف العديد ِمن املواضع ،وخاصة يف باب
الشعية.
السياسة ّ
ّ

ّ
جمرد
قال ابن تيمية:
«فالشارع ال ينظر يف االستطاعة ّ
الشعية إىل ّ

ُ
الفعل ممكنًا مع املفسدة
إمكان الفعل ،بل ينظر إىل لوازم ذلك ،فإذا كان
((( رشح النووي (.)229/12
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ٍ
رضر
الراجحة مل تكن هذه استطاع ًة رشع ّي ًة ،كالذي يقدر أن حيج مع
ّ

يلحقه يف بدنه أو ماله ،أو ّ
قائم مع زيادة مرضه ،أو يصوم ّ
الشهرين
يصل ً
مع انقطاعه عن معيشته ،ونحو ذلك»(((.

وقال العز بن عبد السالم« :التَّويل يوم الزحف مفسدة كبرية ،لكنه

واجب إذا علم أنه ُيقتل من غري نكاية يف الكفارَّ ،
ألن التغرير بالنفوس

إنام جاز ملا فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية يف املرشكني ،فإذا مل حتصل
النكاية وجب االهنزام؛ ملا يف الثبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور

الكفار ،وإرغام أهل اإلسالم ،وقد صار الثبوت ههنا مفسدة حمضة ليس

يف طيها مصلحة»(((.

وقال ابن ُج َز ّي« :وإن علم املسلمون أهنم مقتولون فاالنرصاف أوىل،

وإن علموا مع ذلك أهنم ال تأثري هلم يف نكاية يف العدو وجب الفرار،

وقال أبو املعايل :ال خالف يف ذلك»(((.

واملتتبع ألعامل هذه اجلامعات وتارخيها جيد أهنا مل تكن يف مجيع

عملياهتا مستطيع ًة وال قادرة ،ومل حتقق شي ًئا من أهدافها ،وغاية عملياهتا

بضعة قتىل من رجـال األمن أو املسـؤولني ،بام مل يؤثر يف أركـان احلكـم
((( منهاج السنة (.)49/3

((( قواعد األحكام يف مصالح األنام (.)111/1
((( القوانني الفقهية ص (.)162
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وال السلطات.

ومهام ادعت هذه اجلامعات أهنا قادرة فالتجارب التي خاضتها يف

مر عرشات السنني تكذب هذه اإلدعاءات(((.
عدد من البلدان وعىل ّ

ومن قال باالستطاعة منهم:

مقياسا هلذه املسألة ،ومل يقبل كالم أهل
 فإنه جعل من نفسه ومجاعتهً

العلم والرأي يف عملياهتـم وترصفاهتم ،ومن هنـا فقد ع ّظمـوا مقولـة

(ال يفتي قاعدٌ ملجاهد) ليتوصلوا هبا إىل إسقاط أهل العلم ،فاستفتوا
اجلهال ومدعي العلم فض ّلوا وأض ّلوا ،مع َّ
أن هذه املقولة ليست ِمن

احلق ،وليس هلا
الشعية التي ُيعرف هبا ُّ
القواعد الفقهية ،وال األصول ّ
مستندٌ ِمن نصوص القرآن أو السنّة ،ومل جيعلها ُ
مقياسا ملعرفة
أهل العلم
ً
ِ
ِّ ِ
نصوص
الـمحدثة التي ختالف
َ
احلق من الباطل ،بل ذلك من البدع ُ

الشع ،وقواعد االستدالل(((.
ّ

 -أو جعل االستطاعة يف جمرد إمكان الفعل ،وهو ما أسموه

بـ(النكاية).

فمن أكرب أخطائهم يف فهم معنى (النكاية) يف العدو :أهنم يعدُّ ون

((( للمزيد ينظر :االستطاعة ،للشيخ حممد رسور زين العابدين.

((( ينظر :الرد عىل شبهة (ال يفتي قاعد ملجاهد) من كتاب شبهات تنظيم الدولة،
للكاتب ،ص (.)17
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ٍ
فكثريا ما
خسارة يف العدو مالي ًة أو جسمي ًة نكاية ،وهذا خطأ ظاهر؛
أي
ً
ال يتأثر العدو بعمليات هذه اجلامعات لكون خسارته يسرية ،وقد يتأثر

هبا لكنه ينتقم من املسلمني بأشد منها فال تكون النكاية قد حتققت ،بل
أصبحت وباالً عىل املسلمني.

وأما رشط النظر يف املآالت:

رب مقصو ٌد رش ًعا
فقد قال الشاطبي« :النّظر يف مآالت األفعال معت ٌ
أن املجتهد ال َيكم عىل ٍ
كانت األفعال موافق ًة أو خمالِف ًة ،وذلك ّ
فعل

ِ
الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو اإلحجام إال بعد نظره
من األفعال ّ
ٍ
ُ
ملصلحة فيه تُستجلب ،أو ملفسدة
الفعل مرشو ًعا
إىل ما يؤول إليه ذلك

تُدرأ»(((.

وقال ابن تيمية« :فمعلوم أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر

وإمتامه باجلهاد هو من أعظم املعروف الذي أمرنا به؛ وهلذا قيل :ليكن

أمرك باملعروف وهنيك عن املنكر غري منكر .وإذا كان هو من أعظم
الواجبات واملستحبات فالواجبات واملستحبات ال بد أن تكون املصلحة

فيها راجحـة عىل املفسـدة؛ إذ هبذا بعثت الرسـل ونزلت الكتـب واهلل

ال حيب الفساد؛ بل كل ما أمر اهلل به فهو صالح»(((.
((( املوافقات (.)177/5

((( جمموع الفتاوى (.)126/28
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ِ
ومن آثار بدعة إسقاط االستطاعة أو النظر يف املآالت :بدع ٌة أشدُّ

خطرا منها ،وأعظم جر ًما ،وهي استجالب األعداء لبالد املسلمني
ً

لقتاهلم وإنزال اخلسارة هبم ،كام يزعمون.

وعىل الرغم من فشل هذه الطريقة يف القتال ،وظهور عدم جدواها

ً
حمرمة رش ًعا ،بل هي من أعظم
فعل من خالل عدّ ة جتارب ،إال أهنا ّ

الشعية ،والكوارث التي يمكن أن ّ
حتل ببالد املسلمني،
املخالفات ّ
وذلك ملا ييل:

ّ -1
أن جلب احلرب واخلراب لبالد املسلمني خمالفة لألمر الرشعي

الرصيح الواضح بالدفاع عن بالد املسلمني ،وجتنيبها األعداء ،وقد

بذل النبي صىل اهلل عليه وسلم للدفاع عن املدينة جهده تارة باخلروج
للقتال ،وتارة بحفر اخلندق حوهلا ،وتارة بعقد اهلدن واملصاحلات،

يتضمن تسليطهم عىل رقاب املسلمني بالقتل ،وعىل
فاستجالب الك ّفار
ُ
ّ

ثم
أمواهلم بالنهب ،وعىل أعراضهم باهلتك ،وعىل بالدهم بالتّدمريّ ،
تكون املعركة أكرب ِمن أولئك األغرار فينحازون إىل اجلبال والكهوف
ِ
أو هيربون إىل ٍ
سالمة بالد
بالد أخرى ،ويرتكون املسلمني ملصريهم! مع
الكفار ِمن كوارث هذه احلروب.
 -2خمالفة األمر النبوي يف عدم استجالب احلرب ودفعها:

وسلوا
ّاس ،ال تتمنّوا لقاء
ّ
(أيا الن ُ
العدوَ ،
 -قال صىل اهلل عليه وسلمّ :
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اهلل العافي َة ،فإذا لقيتموهم فاصربوا)(((.

بالعدو فترتكوا احلذر
قال املازري« :املراد هبذا أي ال تَستهينوا
ّ

والتح ّفظ عىل أنفسكم وعىل املسلمني ،أو يكون :ال تتمنّوا لقاءه عىل

ّ
يشك يف غلبته لكم ،أو خياف منه أن يستبيح احلريم ،أو ُيذهب
حالة
رضر»(((.
درك منه ٌ
األنفس واألموال أو ُي َ

ٍ
أن َ
نفسه ،قالوا:
 وقال صىل اهلل عليه وسلم( :ال ينبغيملؤمن ْ
يذل َ
وكيف ُ
يتعرض ِمن البالء ملا ال يطيق)(((.
نفسه؟ قالّ :
يذل َ

وليس هناك أعظم من تعريض البالد بأهلها وخرياهتا للعدو املحتل

الغاصب ،كيف وقد عُدَّ ت فرتات االحتالل الصليبي لبالد املسلمني ،ثم

االستعامر احلديث من أعظم الباليا التي نزلت باملسلمني؟

ٍ
ِ
وإذا كان الغالة ُيشدِّ دون عىل َّ
معركة ما
الكافر عىل املسل ِم يف
أن إعانة

كفر أكرب خمرج من امللة ،فكيف بتسليط الكفار عىل املسلمني ،ومتكينهم
من أرضهم ،وتعريضهم للقتل ،وانتهاك األعراض ،وذهاب الدين،
ِ
ِ
هوية البالد ،وضياع الثروات؟ ال شك َّ
أن ذلك أشدّ ِمن جمرد
وتغيري
إعانة الكفار عىل املسلمني!

((( أخرجه البخاري ( ،51/4برقم  ،)2966ومسلم ( ،1362/3برقم .)1742
((( املعلم بفوائد مسلم (.)9/3

((( أخرجه الرتمذي ( ،523/4برقم  ،)2254وغريه.
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أن كل عمل غري محل السالح هو من العبث أو خيانة
وأما زعمهم َّ

الدين :فهذا من الغلو واجلهل.

أنواع عديدة ال تقترص عىل محل السالح ،وحتى إن كان
فاجلها ُد
ٌ
اجلهاد واجبا وجوبا عينيا فليس املطلوب من كل ٍ
أحد أن حيمل السالح
ً
ً
ً
وإال كان خائنًا جبانًا!

فاملجتمعات فيها املقاتل الذي حيتاج خلدمة يف طعامه وإصالح

سالحه وعالجه ،وفيها غري املقاتل من عا ّمة السكان والنساء واألطفال
واملرىض واجلرحى الذين حيتاجون إىل من يقوم عليهم بالرعاية والتعليم

والطبابة والتجارة ،كام حيتاجون مجي ًعا للقايض والعامل ،وغري ذلك.

قال الكاساين« :اجلهاد يف ُع ْرف الرشع يستعمل يف بذل الوسع والطاقة

بالقتال يف سبيل اهلل عز وجل بالنَّفس واملال واللسان ،أو غري ذلك»(((.

وقال ابن القيم« :اجلهاد أربع مراتب :جهاد النَّفس ،وجهاد الشيطان،

وجهاد الكفار ،وجهاد املنافقني»(((.

ِ
كام أن األحاديث التي ُذكر فيها َّ
األعامل اجلها ُد ،كحديث:
أن أفضل

أي الن ِ
ُ
َ
ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه
أفضل؟ فقال
ّاس
(قيل :يا
رسول اهلل ُّ
((( بدائع الصنائع (.)97/7
((( زاد املعاد (.)9/3
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مؤمن جياهد يف سبيل اهلل بن ْف ِسه وماله)((( ،ال تعني األفضلي َة عىل
وسلم:
ٌ

اإلطالق ،وقد َّبي ُ
أهل العلم املرا َد بذلك:

تقديره :هذا ِمن أفضل الناس؛
خمصوص،
قال العيني« :قالوا :هذا عا ٌم
ٌ
ُ

الصدّ يقون كام جاءت به األحاديث»(((.
وإال فالعلام ُء أفضل ،وكذا ّ
(إن ِِمن ِ
خري الن ِ
ّاس ً
القسطلين« :وعند النّسائيّ :
ّ
رجل عمل يف
وقال

ِ
ِ
ِ
قوي َ
قول َمن قال:
سبيل اهللِ عىل ظهر فرسه) بمن التبعيضية ،وذلك ُي ّ

ُ
ّ
(أفضل الناس مؤمن جياهد) عا ٌّم
إن قو َله( :مؤم ٌن ُياهدُ ) املقدَّ ر بقوله:
خمصوص ،وتقديرهِ :من أفضل النّاس؛ َّ
ألن العلام َء الذين محلوا النّاس

عىل الرشائع والسنن وقادوهم إىل اخلري أفضل»(((.

وقد حصل اخلطأ للغالة يف هذا األمر من اجلهل بمعاين النصوص

الرشعية ،وتعظيم النفس واملنهج .فقد أدى إعجاهبم بعملهم و(جهادهم)
إىل احتقار أعامل غريهم ،كام أخرب عنهم صىل اهلل عليه وسلم( :إِ َّن فِيك ُْم
َّاسَ ،و ُت ْع ِ
وس ُه ْم،
ون َو َيدْ َأ ُب َ
َق ْو ًما َي ْع ُبدُ َ
ب ِبِ ُم الن ُ
ونَ ،حتَّى ُي ْع َج َ
ج َب ُه ْم ُن ُف ُ
ِ
ون ِم َن الدِّ ِ
ين ُم ُر َ
الر ِم َّي ِة)(((.
َي ْم ُر ُق َ
الس ْه ِم م َن َّ
وق َّ
((( أخرجه البخاري ( ،15/4برقم  ،)2786ومسلم ( ،1503/3برقم .)1888
((( عمدة القاري رشح صحيح البخاري (.)83/14

((( إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري (.)34/5

َ
((( أخرجه أمحد ( ،289/20برقم  ،)12972ومعنى ( َيدْ َأ ُب َ
يلزمون العمل
ون):
وجيتهدون فيه.
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فإذا اجتمع جه ُلهم بالدّ ين ،مع محاسهم غري املنضبطِ ،
وصغر ّس ّن
للغرور ِ
ِ
والكرب والتعايل عىل عباد اهلل ،واإلعجاب
معظمهم ،أوصل ذلك
بالنّفس والعمل ،وأكثروا من التّفاخر بام قدّ موه وما فعلوهِ ،
ومن تزكية

منهجهم وأفعاهلم ،والثناء عىل أنفسهم.

ومجيع ذلك يدفعهم إىل الغرور والتَّعايل عىل املسلمني ،والتّطاول عىل
ُ

والفهم،
العلم
أهل العلم واحلكمة ،وعدم األخذ بكالمهم ،فيدَّ عون
َ
َ
ٍ
جتربة وال َرو ّية ،ويزعمون أهنم وحدَ هم
ويواجهون األحداث اجلسام بال
املجاهدون يف سبيل اهلل ،والعارفون بسنن اهلل يف اجلهاد.

شعارا يتم ّيزون به عن سائر النّاس
وقد أدى هبم هذا الكرب إىل اختاذهم
ً

الراية ،أو لون ال ّلباس ،أو هيئته ،أو غري ذلك(((.
يف ّ

اجلواب عن املسألة السابعة وهي :إجياب إقامة الدولة اإلسالمية

بتكفري الغالة للشعوب واحلكومات يعتقدون غياب دولة اإلسالم

ودار اإلسالم عن الوجود ،وألهنم يعتقدون أن إقامة أمور الدين واجلهاد

يف سبيل اهلل مرتبط بإقامة الدولة؛ فإهنم جعلوا إقامة الدولة من أهم
الفروض والواجبات يف العرص احلارض.

وباإلضافة إىل أخطائهم يف املسائل التي استنبطوا منها هذا احلكم،

((( ينظر :صفات اخلوارج يف السنة النبوية ،الشيخ عامر الصياصنة ،موقع هيئة الشام
اإلسالمية.
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فقد فهموا كالم أهل العلم يف إقامة الدولة عىل غري وجهه ،ومن ذلك

استدالهلم بكالم ابن تيمية« :جيب أن يعرف أن والية أمر الناس من

أعظم واجبات الدين؛ بل ال قيام للدين وال للدنيا إال هبا ...وألن اهلل
أوجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وال يتم ذلك إال بقوة
تعاىل-َ

وإمارة ،وكذلك سائر ما أوجبه من اجلهاد والعدل وإقامة احلج واجلمع
واألعياد ونرص املظلوم ،وإقامة احلدود ،ال تتم إال بالقوة واإلمارة»(((.

واستدالهلم هبذه املقوالت عىل معتقدهم غري صحيح ،وفيه خلط بني

عدة أمور:

 -1فكالم ابن تيمية هذا -ومثله كثري يف كتب السياسة الرشعية -يف

أصل إقامة الدّ ول ،ومعناهَّ :
أن حياة الناس ال تستقيم إال بدولة وحاكم

صحيح ال ينازع فيه
واحد؛ وإال شاعت الفوىض وانعدم األمن ،وهذا
ٌ
أحدٌ ِمن املسلمني وال غريهم.
لكن هذا يكون يف حال التمكني واستقرار األحوال.

أما يف حال جهاد الدفع :فإنَّه ال يشرتط إقامة دولة ،وال إمارة ،كام
اجتامع عىل ٍ
أمري واحد إال من باب وحدة الكلمة ونزع
ال يشرتط له
ٌ
االختالف.

قال ابن تيمية« :أما قتال الدفع فهو أشدّ أنواع دفع الصائل عن احلُرمة

((( جمموع الفتاوى (.)390/28

163

والدين فواجـب إمجـا ًعا؛ فالعـدو الصـائل الذي يفسـد الدين والدنيـا
ٌ
رشط ،بل ُيدفع
ال يشء أوجب بعد اإليامن ِمن دفعه ،فال يشرتط له
نص عىل ذلك العلامء أصحابنا وغريهم»(((.
بحسب اإلمكان ،وقد ّ

فال يشرتط لصحة جهاد الدفع وجود أمري وال إذنه ،بل يكفي أن يقيم

الناس أمراء وقادة (وهم أصحاب الواليات اخلاصة) لينتظم أمر القتال.
ٍ
إمارة عامة أو دولة،
كام ال ُيشرتط إلقامة الدين واحلكم بالرشع وجود

ينزل هؤالء األمراء مكان احلاكم ،وحيكمون بني الناس بام يستطيعونه
بل َّ

ويضطرون إليه من أحكام الدين(((.
ِ
لطان لزم َ
الس ُ
أهل ّ
الشوكة الذين هم
قال ابن حجر اهليتمي« :إذا ُعدم ّ
أهل ّ
ُ
للضورة
احلل والعقد َث ّم أن ينصبوا قاض ًيا ،فتنفذ حينئذ أحكا ُمه ّ
امللجئة لذلك»(((.

الز ُ
فحق عىل
السلطان ٌّ
وقال أبو املعايل اجلويني« :لو خال ّ
مان عن ّ
كل ٍ
كل ٍ
بلدة ،وسكّان ِّ
ُق ّطان ّ
قريةْ ،
أن يقدّ موا ِمن ذوي األحالم والنُّهى،

((( الفتاوى الكربى (.)538/5

((( و ُيقترص يف هذه احلالة عىل ما يضطر إليه الناس من مسائل القتال والقضاء ،كأحكام
جهاد الدفع ،واهلُدَ ِن ،والغنائم ،وأحكام الزواج والطالق وفسخ النكاح ،واملفقودين،
دون التوسع إىل ما ال يضطرون إليه مما هو شأن احلاكم العام املستقر ،كأحكام الترصف
يف العقارات ،وفرض الزكاة ،ونحو ذلك ،ينظر ً
مثل :فتوى حكم أخذ الزكاة عنوة
واالختطاف لتمويل الكتائب ،هيئة الشام اإلسالمية.

((( حتفة املحتاج (.)261/7
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وذوي العقول ِ
َ
امتثال إشاراته وأوامره ،وينتهون
واحلجا َمن يلتزمون

املهمت،
فإنم لو مل يفعلوا ذلك ،تر ّددوا عند إملام ّ
عن مناهيه ومزاجره؛ ّ
وتب ّلدوا عند إظالل الواقعات»(((.

للصائل املعتـدي،
واجلهـا ُد يف العامل اإلسالمي اليوم هو جها ُد دف ٍع ّ

وال ُيشرتط فيه إال ما َّقرره ُ
الشعية.
أهل العلم ،ود َّلت عليه النّصوص ّ

األمر إىل رضورة اجتامع الكلمـة ،وتوحيد الفصـائل
ولو وصل
ُ
أو الكتائب ،أو بداية إقامة الدّ ولةَّ ،
فإن ذلك ال بدّ أن يكون عن اتفاق

وشورى كام سبق بيانه(((.

اجلواب عن املسألة الثامنة وهي :التكفري باملواالة

ينطلق الغالة يف غالب أحكامهم من التكفري بمواالة الكفار سواء
ٍ
لعدد من األخطاء
كفارا أصليني أم مرتدين ،وهم يف ذلك مرتكبون
كانوا ً
املنهجية ،كام سيتضخ من خالل املسائل التالية:

املقرر عند أهل السنّة أنه إذا ورود ٍ
نص من نصوص
املسألة األوىل :من َّ

ضمه لبقية النصوص يف املسألة ،وفهمها وفق منهج
الوعيد فإنَّه ينبغي ّ

أهل العلم؛ فقد تكون هذه النصوص للتحذير الشديد ،والزجر األكيد،

وترتيب اإلثم الكبري عىل الفعل يف أحوال ،وقد تكون للحكم بالكفر
((( غياث األمم (.)387/1

((( وينظر :شبهات تنظيم الدولة ،للكاتب ص (.)151
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ٍ
أحوال أخرى.
املخرج من امللة يف
ومن تلك النصوص:

 -التحذير من محل السالح ضد األخ املسلم ،قال صىل اهلل عليه

السالح فليس منّا)(((.
(من محل علينا ّ
وسلمَ :

 -التحذير من إيذاء اجلار ،قال صىل اهلل عليه وسلم( :ال يدخل اجلنّة

جاره بوائ َقه)(((.
َمن ال يأمن ُ

(من ت ََش َّبه
 -التحذير من التّشبه بالكفار ،قال صىل اهلل عليه وسلمَ :

بقو ٍم فهو منهم)(((.

فمعنى (فليـس منا)« :ليـس ِمن املطيعني لنا ،وال ِمن املقتديـن بنـا
وال ِمن املحافظني عىل رشائعنا»(((.

حج َة فيه ملن يقولّ :
خرج ِمن
قال القايض عياض« :ال ّ
إن العايص َ

ً
اإليامن؛ ألنّه حيتمل ْ
مستحل له ،أو ليس منّا
أن يكون أراد َمن فعل ذلك

ُ
لست منّي،
بمعنى :ليس بمتب ٍع هد َينا وال سنّتنا ،كام يقول
القائل لولدهَ :
((( أخرجه البخاري ( ،4/9برقم  ،)6874ومسلم ( ،98/1برقم .)161
((( أخرجه مسلم ( ،68/1برقم .)73

((( أخرجه أبو داود ( ،144/6برقم .)4013

((( اإليامن ،أليب عبيد لقاسم بن سالم ( ،)85/1وقد خصص جز ًءا من كتابه يف رشح
النصوص التي قد يفهم منها احلكم بالكفر األكرب عىل فاعلها ،مع توجيه ذلك من كالم
أهل العلم.
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إذا سلك غري أسلوبه»(((.

ومعنى (ال يدخل اجلنة) :قال النووي« :ويف معنى (ال يدخل اجلنة)

ّ
ٌ
جوابان جيريان يف ّ
يستحل
حممول عىل َمن
كل ما أشبه هذا ،أحدمها :أنّه
ِ
كافر ال يدخلها ً
أصل .وال ّثاين معناه
اإليذاء مع علمه بتحريمه ،فهذا ٌ
جزاؤه ْ
وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبواهبا هلم ،بل
أن ال يدخ َلها َ
ّ
يؤخ ُر ،ثم قد جيازى ،وقد ُيعفى عنه فيدخلها ّأو ًل»(((.

عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل،
نفي اإليامن ّ
وقال ابن حجر« :وفيه ُ

شك ّ
ُ
اإليامن الكامل ،وال ّ
غري كامل اإليامن»(((.
ومرا ُده
أن العايص ُ

بالصاحلني وهو ِمن
ومعنى (فهو منهم) :قال املناويَ « :من تش ّبه ّ

أتباعهم يكرم كام يكرمون ،ومن تشبه بالفساق هيان وخيذل ك َُهم»(((.

دائر بني
ّأما حكم هذه املعايص السابقة التي ورد التحذير منها فهو ٌ
التّحريم والكفر:

احلديث ُّ
ُ
أقل أحواله
قال ابن تيمية يف حديث النهي عن التشبيه« :وهذا

ْ
ُفر املتش ِّبه هبم ،كام
حتريم التَّش ُّبه هبم ،وإن كان
أن يقتيض
ظاهره يقتيض ك َ
ُ
َ

((( إكامل املعلم (.)375/1
((( رشح النووي (.)17/2

فالنفـي لكـامل اإليـامن الواجـب؛ ّ
ألن اليش َء ال ُينفى
((( فتـح البـاري (،)444/10
ُ
لتفويت ٍ
ٍ
يشء ِمن واجباته.
إال

((( فيض القدير (.)104/6

167

يف قولهM :ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ[ Lاملائدة ،]51 :هو نظري ما

وصنَع
سنذكره عن عبد اهلل بن عمرو أنه قالَ ( :من بنى بأرض املرشكنيَ ،
ِ
ش معهم يوم القيامة)(((.
وز ُهم
َي َ
َ
ومهرج َانم وتش ّبه هبم حتى يموت ُح َ
نُْ
حتريم
الكفر ،ويقتيض
فقد ُيمل هذا عىل التّش ّبه املطلق فإنّه يوجب
َ
َ
ِ
القدر املشرتك الذي شاهبهم
أبعاض ذلك .وقد ُيمل عىل أنّه منهم يف
شعارا هلا كان حكمه كذلك»(((.
كفرا ،أو معصية ،أو
ً
فيه ،فإن كان ً

ونصوص املواالة للكفار من نصوص الوعيد هذه ،فمن َّفرق بني

نصوص الوعيد يف حال ورودها يف باب املواالة ،ونصوص الوعيد يف
ٍ
ذنوب أخرى فقد َّفرق بني متامثلني دون ٍ
دليل صحيح.
حال ورودها يف

كفر أكرب خمرج من
املسألة الثانية :ادعاء أن املواالة ٌ
نوع واحد ،وأهنا ُ

امللة باإلمجاع بإطالق :غري صحيح!

النص عىل َّ
أن املواالة إ ّما أن تكون عىل
فقد ثبت من كالم أهل العلم ّ

كفرا أكرب ،ور ّد ًة عن الدّ ين باتفاق أهل العلم.
الدّ ين ،فتكون حينها ً
وإ ّما أن تكون عىل غري الدّ ين ِمن األمور املاد ّية والدّ نيوية املختلفة،
ٍ
خمرجة من الدين عند عامة أهل العلم املتقدمنيّ ،
وحمل
وهي معصية غري
ٍ
خالف لبعض أهل العلم املتأخرين.
((( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ( ،392/9برقم. )18863
((( اقتضاء الرصاط املستقيم (.)270/1
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فمن أقوال املتقدمني:

قول اإلمام الطربي عند تفسريه لقوله تعاىلM :ﲫ ﲬ ﲭ

ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ[ Lآل عمران« :]28 :ال تتخذوا
وأنصارا توالوهنم عىل دينِهم ،وتظاهروهنم
ظهرا
أهيا املؤمنون
ً
الكفار ً
َ
عىل املسلمني ِمن دون املؤمنني ،وتد ّلوهنم عىل عوراهتم؛ فإنّه َمن يفعل
ذلك ،فليس ِمن اهلل يف ٍ
يشء ،يعني بذلك :فقد برئ ِمن اهلل ،وبرئ اهللُ منه
بارتداده عن دينه ،ودخوله يف الكفر»(((.

ِ
وقـال أبو حيـان األندلـيسَ « :من ّ
تولهـم بأفعـالِه َ
معتقـده،
دون
ِ
ٍ
ٍ
املقت واملذ ّمة ،و َمن ّ
تولهم يف املعتقد
بإيامن فهو منهم يف
إخالل
وال
ِ
الكفر»(((.
فهو منهم يف
وقول املاوردي «Mﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ Lحيتمل وجهني:
ِ
خمالفة األمر .والثاين:
أحدمها :مواالهتم يف العهد فإنّه منهم يف

مواالهتم يف الدّ ين فإنّه منهم يف حكم الكفر ،وهذا قول ابن عباس»(((.

ومن أقوال املعارصين:

((( تفسري الطربي (.)313/6
((( البحر املحيط (.)291/4

((( تفسري املاوردي (.)46/2
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قول ابن عاشور عن قوله تعاىلM :ﱏ ﱐ« :Lوقد ت ََأ َّو َلَا

املفرسون بأحد تأويلني :إما بحمل الوالية يف قولهM :ﱏ ﱐ Lعىل

الرضا بدينهم ،وال ّطعن يف دين اإلسالم.. ،
الوالية الكاملة التي هي ّ
ٍ
كواحد
وإ ّما بتأويل قولهM :ﱒ ﱓ Lعىل التَّشبيه البليغ ،أي :فهو
منهم يف استحقاق العذاب  ...وقد اتّفق علامء السنّة عىل ّ
أن ما دون
وم َالَ ِتِم عليه ِمن الوالية ال يوجب اخلروج من الر ِ
بقة
الرضا بالكفرُ ،
َ
ِّ
ّ
ٌ
مراتب يف القوة بحسب قوة
ضالل عظيم ،وهو
اإلسالمية ،ولكنّه
ُ
املواالة ،وباختالف أحوال املسلمني»(((.

وقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ:

«مسمى املواالة يقع عىل ُش َع ٍ
الر ّدة وذهاب
ب متفاوتة ،منها ما ُيوجب ّ
ّ
واملحرمات»(((.
اإلسالم بالكل ّية ،ومنها ما هو دون ذلك ِمن الكبائر
ّ

السعدي يف تفسريه لقول اهلل تعاىلM :ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
وقول ّ

«إن ال ّظلم يكون بحسب التّويلْ ،
ﲕ[ Lاملمتحنةّ :]9 :
فإن كان تول ًّيا
خمـرجا عن اإلسـالم ،وحتت ذلك ِمن املراتب ما هو
كفرا
ً
تا ًّما كان ذلك ً
ٌ
غليظ ،وما هو دونه»(((.
((( التحرير والتنوير (.)230/6
((( الدرر السنية (.)342/8

((( تفسري السعدي (.)856/1
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بينام ذهب فريق آخر من أهل العلم املعارصين إىل َّ
أن مواالة الكفار

كفر أكرب بإطالق(((.

ومن أخطاء الغالة يف هذا اجلانب :االقتصار عىل بعض أقوال أهل

العلم املتأخرين ،والزعم أنَّه القول الوحيد يف املسألة ،أو االعتامد عىل
ٍ
املفصل يف حالة أخرى.
كالم بعضهم املجمل يف حالة ،وترك كالمهم َّ
 -3كام ُيغفل الغالة النظر يف الظروف التي قيلت فيها غالب أقوال

فإن الباحث جيد َّ
املعارصين القائلني بإطالق الكفر دون تفصيل؛ َّ
أن

أشد فتاوى التّكفري بمطلق املواالة ،ومطلق إعانة الكفار عىل املسلمني
ترافقت مع فتاوى أخرى يف وقائع قريبة منها ،مثل:

أ -تكفري التجنّس بجنسية الدّ ول الكافرة بإطالق ،واعتبار ذلك ِمن

الردة ،بينام الفتوى احلالية عىل التّفصيل يف املسألة.
ّ

ب -جتريم التعامل مع الدول غري املسلمة ،واالسترياد منها ،وعدُّ
ٍ
عدد من تلك املعامالت ِمن باب الردة والكفر.

وبالرجوع إىل تلك احلقبة نجد َّأنا كانت فرتة استعامر ملعظم

الدّ ول اإلسالمية ،وقد رافق ذلك االستعامر حماوالت لتنحية الدّ ين

عن املجتمع ،وتغريبه بشتى أنواع الفساد واالنحراف ،واضطهاد أهل
((( وليس فيام ذهب إليه هؤالء العلامء حجة للغالة؛ فإن قول هؤالء العلامء اجتهاد ضمن
أصول أهل السنة ومنهجهم العام ،بخالف أقوال الغالة ،وسيأيت ص ( ،)262يف اهلامش.
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العلم ،وتدنيس املساجد وتدمريها ،وحماوالت إحالل اللغات األوربية
حمل اللغة العربية ،وغري ذلك من ممارسات مل يعرف هلا التاريخ ً
مثيل يف

تشويه الدّ ين ،وحماولة إخراج الناس منه ،باإلكراه تارة ،والرتغيب تارة،
وبالغزو الفكري تارة أخرى.

فريق من أهايل تلك البالد بالسري يف ركاب املستعمر،
وقد ريض ٌ

واعتنقوا فكره وكفره ،وعملوا عىل ترسيخ نفوذه ،وتثبيت حكمه،

وإعانته عىل تنفيذ خمططاته.

فقام ُ
بعضهم
أهل العلم بالتّصدي لتلك املوجات اجلارفة ،وأصدر ُ

مثل تلك الفتاوى ،ممّا يضع الباحث يف صورة تلك الفتاوى وظروفها

التي صدرت فيها ،وأهنا مل تكن موجهة ملسألة بحثية عن جمرد االستعانة

بالكفار ،أو مواالهتم ،وإنام كانت موجهة ضدّ هجمة رشسة حتاول
اقتالع الدّ ين ِمن جذور املجتمع املسلم وإحالله بعقيدة وفكر آخر،
ولتلك املرحلة ظروفها وأحكامها اخلاصة هبا(((.

 -4من أهم أخطاء الغالة يف مسألة املواالة :تفسري غالب ترصفات

خمالفيهم بأهنا مواالة ،فيقولون :من من توىل ً
عمل أو منص ًبا يف األنظمة
موال هلم ،ومن استعان بنظا ٍم يكفرونه فهو ٍ
التي يكفروهنا فهو ٍ
موال هلم،
ٍ
ٍ
موال للكفار ،ومن
منظومة دولية سياسية أو عسكرية فهو
ومن دخل يف

((( ينظر كتاب :شبهات تنظيم الدولة ،للكاتب ص ( ،)273احلاشية رقم (.)2
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ٍ
ٍ
موال للكفار واملرتدين ،وهكذا.
حلف دويل أو إقليمي فهو
دخل يف

وهذه األحكام ب ّينة البطالن؛ فاملواالة قدر زائد عن جمرد االستعانة،

واإلعانة ،أو التعامل مع الكفار ،وال تالز َم بينها(((.

اجلواب عن املسألة التاسعة وهي :التكفري بالرضا بالكفر
ِمن بدع الغالة املعارصين :احلكم عىل كل من مل يوافقهم يف أحكام

راض بالكفر والكفار ،فمن دعا إلقامة ٍ
ٍ
دولة ضمن
التكفري والتعامل بأنه

ٍ
راض بتقسيم الكفار لبالد املسلمني ،ومن حتاكم إىل
احلدود احلالية فهو

حماكم كفرية (ويشمل هذا املحاكم يف بالد الكفار ،واملحاكم يف بالد

ٍ
راض بالطاغوت ،وهكذا .وهذا تالزم ٌ
باطل
املسلمني التي يكفروهنا) فهو

فالرضا هو اإلقرار للكافر عىل كفره وتصحيح ما هو عليه ،وهذا
ومردود؛ ّ

جمرد الفعل ،وال ُيشرتط أن يكون موجو ًدا مع ّ
كل فعل.
أمر زائدٌ عىل ّ
ٌ

والضالل يف جمالسهم
فقد هنى اهلل املؤمنني عن اجللوس مع أهل الكفر ّ

التي خيوضون فيها بالباطل ،قال تعاىلM :ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ
ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ

((( من تطبيقات هؤالء الغالة :اعتبار أن الدخول يف حلف دويل ضد اخلوارج ،أو تلقي
إعانة من أي دولة إقليمية أو عاملية :من املواالة للكفار .وينظر للرد عىل هذه الشبهة فتوى:
ٍ
حتالفات عسكرية وتل ّقيها للدّ عم الدّ ويل ،هيئة الشام
السورية يف
حكم مشاركة الفصائل ُّ
ُ
اإلسالمية.
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ﳍ[ Lالنساء.]140 :
ﳎ
ﳋﳌ

قال الطـربي« :فأنتم إ ًذا مثلهـم يف ركوبكـم معصـية اهلل ،وإتيانكـم

ما هناكم اهلل عنه»(((.

كفرا إذا كان معه ٌ
قبول بام يقولونه أو يفعلونه
لكن هذا اجللوس يصبح ً

ِمن ٍ
رضا به ،قال الواحدي« :وقولهM :إنكم إذا مثلهم Lيعني :إن
كفر أو ً
قعدتم معهم راضني بام يأتون ِمن الكفر بالقرآن واالستهزاء به»(((.

وقد سبق بيان َّ
أن طاعة املخلوق يف خمالفة حكم الرشع قد تكون

رضا بمخالفة الرشع ،بل وقوع يف
كفرا(((؛ وحينها ال تكون ً
معصية ال ً
ٍ
معصية ألجل اهلوى أو الشهوة وغري ذلك.
اجلواب عن املسألة العارشة وهي :قتل املسلمني بحجة الترتس

ُتيز مجاعات الغلو قتل اآلمنني غري املقاتلني من املسلمني وغريهم

من عامة الناس أثناء استهداف جنود األعداء يف عملياهتم يف الدول

اإلسالمية أو بالد الكفار؛ بسبب وجود هؤالء اآلمنني بالقرب من
ثكنات اجلنود أو حواجزهم ،أو مرور اجلنود أو دورياهتم يف أحياء
ِ
ُرسا.
املسلمني ،أو بالقرب منها ،ويعدّ ون من ُقتل منهم ت ً

((( تفسري الطربي (.)320/9

((( تفسري الواحدي (.)296/1

((( ص (.)134
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واإلجابة عن ذلك كام ييل:

َّ
أن التّرتس الذي وردت به نصوص الرشيعة ،وأقوال أهل العلم

هو :أن يمتنع العدو بغري املقاتلني من مسلمني وغريهم ،ويتخذهم
درو ًعا برشية ،فال يستطيع املجاهدون الدفاع عن أنفسهم إال بإصابة

هذا الرتس ،أو أن يكون املجاهدون يف حال التحام مع العدو يف القتال،
فيترتس العدو بمن ال جيوز قت ُلهم ،وبذلك ال َي ْق ِد ُر املسلمون عىل قتاهلم
رتس هبم؛ فأجاز أهل العلم رضب األعداء وإن
إال بإصابة هؤالء املت َّ

أدى إىل إصابة بعض الرتس برشطني:

 -1أن يكون ذلك لضـرورة ،بحيث ال يمكـن الوصـول لألعـداء
يف من رضر
أو دفعهم إال إذا أصابوا الرتس ،وإذا ترك قتال األعداء ِخ َ

أعظم عىل املسلمني..

 -2عدم قصد الرتس ،وحتايش إصابته ما أمكن.

تدع حاج ٌة إىل رميهم ،لكون
َتسوا بمسل ٍم ومل ُ
قال ابن قدامة «وإن ت َ َّ

ِ
احلرب غري قائمة ،أو إلمكان ال ُقدرة عليهم بدونه ،أو لألمن من َشهم:

مسلم فعليه ضامنه ،وإن دعت احلاجة
مل َ ُ
يز رميهم ،فإن رماهم فأصـاب ً

ألنا حال رضورة ،ويقصد
إىل رميهم للخوف عىل املسلمني جاز رميهمَّ ،

الكفار»(((.

((( املغني (.)141/13
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أما ما تذكره هذه اجلامعات من أحكام الترتس يف جواز عملياهتا

التفجريية

(((

فهو عكس الترتس املرشوع ،ويناقض األدلة الرشعية

وأقوال أهل العلم .وبيان ذلك كام ييل:

 -1الترتس الذي ذكره الفقهاء هو ما كان يف ساحة املعركة هجو ًما

أو دفا ًعا.

أما هذه التفجريات :فإهنا تستهدف اجلنـود يف مقراهتـم أو ثكناهتـم

أو دورياهتم ،أو حواجزهم املنترشة يف بالد املسلمني يف غري وقت القتال

أو التحام الصفوف.

ترسا حيتمون هبم
 -2يف الترتس املرشوع :يتخذ اجلنود غري املقاتلني ً

ويكرهوهنم عىل البقاء معهم ،فوجودهم بني املقاتلني بينهم طارئ غري

معهود وال أصيل.

أما عمليات هذه اجلامعات :فإهنا تستهدف اجلنود يف قواعدهم

وثكناهتم اخلاصة هبم ،أو يف نقاط تفتيشهم ،وغري املقاتلني آمنون يف

حياهتم املعتادة ،غري خمتطفـني وال مرغمـني ،ووجود مقـرات اجلنـود

ترسا حقيقة وال عر ًفا ،فوجود
أو دورياهتم بني السكان ال جيعل السكان ً
ومتعارف عليه.
اجلنود بني السكان أمر شائع
ٌ

((( ينظر :براءة املوحدين من عهود الطواغيت وأماهنم للمحاربني ،لعصام الربقاوي
(أبو حممد املقديس) ،وكتاب التربئة للظواهري.
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 -3األصـل املتقرر عند الفقهـاء القائلـني بجـواز رمي الرتس أنَّـه

ال جيوز رميهم إال يف حال الرضورة استثنا ًء من حتريم االستهداف ،وأن
ُيتقى رضب الرتس ما أمكن.

أما هذه العلميات فال رضورة رشعية فيها؛ إلمكان استهداف األعداء

املحتلني خارج هذه املناطق سواء يف الطرقات العامة أو الثكنات البعيدة

ونحوها كام تفعل عامة اجلامعات املجاهدة.

باإلضافة إىل َّ
أن غالب من تستهدفهم هذه اجلامعات هم من األجهزة

األمنية لتلك الدول التي حيكمون عليها بالكفر ،وقد سبق بيان بطالن
هذا األمر.

أما اعتبار املسلمني يف بالد الكفار من الرتس الذين جيوز قتلهم أثناء

القيام بعمليات ضد الكفار بحجة نصب الرسول صىل اهلل عليه وسلم
وأن إقامتهم يف بالد الكفر حمرمة((( ،فيجاب عنه
للمنجنيق عىل األعداءَّ ،
بام ييل:

أ  /وجود املسلمني يف بالد الكفار ال يبيح دماءهم ،بل دماؤهم

حمرمة يف بالد الكفار ،فهم باقون
حمرمة ،ولو كانت إقامتهم ّ
معصومة ّ
عىل هذا األصل ال يتغري.

((( وقد فصل ذلك واستدل له أبو حييى الليبي يف كتابه :الترتس يف اجلهاد املعارص ،وأثنى
عليه الظواهري يف كتاب التربئة.
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يعم يكون يف حال احلرب القائمة بني املسلمني
ب  /الرمي بام ّ

والكفار ،وال يستطيع املسلمون هزيمة األعداء ،أو فتح البالد ،فيجوز
موجه ًة للمحاربني ،فإن
يعم كاملنجنيق والقنابل ،وتكون َّ
رمي األعداء بام ّ

سقط يش ٌء منها خطأ عىل غري املقاتلني وتسبب بقتله فهذا مما ال يؤاخذ
فاعله ،وهذا من طبائع احلروب ولوازمها ،أما الترتس فمسألة أخرى

تقوم عىل إكراه غري املقاتلني عىل الوجود يف أماكن املقاتلني احتام ًء هبم.

ج  /عمليات هذه اجلامعات ال تستهدف جنود األعداء أو معسكراهتم،

بل هي تستهدف غري املقاتلني باألصل بحجة النكاية أو املامثلة ،وال وجود

فيها المتناع اجلنود ،وال وحتصنهم ،وسيأيت يف الفقرة التالية.

اجلواب عن املسألة احلادية عرشة وهي :قتل غري املسلمني يف البالد
اإلسالمية وبالد الكفار

اعتمد الغالة يف القول بجواز القيام بعملياهتم ضد الكفار غري

زوار البالد اإلسالمية كالسياح أو اإلعالميني أو رجال
املقاتلني من ّ
الدين وغريهم ،أو القيام بعمليات ضد الكفار يف بالدهم بعد الدخول

إليها يف املطارات أو املحطات وغري ذلك؛ عىل َّأنم من دول حماربة

للمسلمني ،وال أمان للمحارب ،وأن من أعطاهم األمان دول كافرة
مرتدّ ة؛ فاألمان املأخوذ منهم باطل ال أثر له،وعىل َّ
أن قتل هؤالء هو من

178

باب املعاملة باملثل(((.

والرد عىل ذلك كام ييل:

املسألة األوىل :أما ما يتع َّلق ببطالن أمان هؤالء الكفار:

 -1فكون بالدهم حماربة لنا ال أثر له يف التعامل معهم؛ ألنه إن ثبت

َّ
أن هذه الدول حماربة لنا فينرصف القتال إىل أهل القتال منها ،ال إىل عموم

أهلها بعمليات عشواء ال تفرق بينهم.

 -2من املتقرر عند أهل العلم َّ
أن الكافر املحارب إن أخذ األمان من

املسلمني ودخل بالدهم فإنه حيرم عىل املسلمني قتله أو إيذاؤه ،وكذا إذا

دخل املسلم بالد الكفار املحاربني بعقد أمان فأنه ال جيوز له نقض هذا
العقد واالعتداء عليهم .بل إن األمان ال ُيعطى إال للمحارب.

وال جيوز بعد ذلك االعتداء عىل املؤ َّمن ،فمن نقض األمان أو اعتدى

(م ْن َقت ََل ُم َع َ
عىل املؤ َّمنني فهو خائ ٌن آثم ،قال صىل اهلل عليه وسلمَ :
اهدً ا َل ْ
ِ ِ ِ ِ
ي ِرح رائِح َة َْ ِ
ني َع ًاما)(((.
ُوجدُ م ْن َمس َرية َأ ْر َبع َ
حي َها ت َ
َ ْ َ َ
النَّةَ ،وإِ َّن ِر َ
واملعاهد شامل للذمي واملعاهد واملستأمن ،قال احلافظ ابن حجر:

«واملراد به :من له عهد مع املسلمني سواء كان بعقد جزية ،أو هدنة من
أصل لذلك واستدل له يوسف العيريي -مؤسس فرع القاعدة يف اجلزيرة
((( وقد َّ
العربية -يف كتابه :حقيقة احلرب الصليبية.
((( أخرجه البخاري ( ،1155/3برقم .)2995
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سلطان ،أو أمان من مسلم»(((.

قال الشافعي يف «األم»« :إذا دخل قوم من املسلمني بالد احلرب

بأمان فالعدو منهم آمنون إىل أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أماهنم ،وليس

هلم ظلمهم وال خيانتهم»(((.

نص أهل العلم عىل أن األمان يف الرشع ينعقد بكل ما يفيده
وقد ّ

حيا أو كناية ،مهام كان ضعي ًفا تغلي ًبا جلانب
لف ًظا ،أو كتابة ،أو عر ًفا ،رص ً

حقن الدماء ،ومل يشرتطوا لذلك لف ًظا أو صيغة أو طريقة ،وقالوا :ينعقد
ولو مل يقصده املسلم ،ولو ُأعطي خطأ ،ولو كان األمان غري مكتمل؛ َّ
ألن

فيه شبهة أمان ف ُيعامل معاملة املؤ َّمن ،قال ابن تيمية« :ومعلوم أن شبهة

األمان كحقيقته يف حقن الدم»(((.

 -من صور األمان املعارصة :دخول الكفار لبالد املسلمني بتأشرية

إقامـة أو زيارة ،ومثلـه دخـول املسـلمني لبالد الكفـار بتأشـرية إقامـة
أو زيارة أو طلب جلوء ،أو املرور يف البلد بوسائل املواصالت كالطائرات
والسيارات والقطارات والسفن وغريها؛ َّ
ألن فيها إذن دخول مرشوط،

فمن فعل شي ًئا من ذلك فقد عقد بينه وبني الكفار أمانًا ال جيوز له نقضه(((.

((( فتح الباري (.)259/12
((( األم (.)263/4

((( الصارم املسلول عىل شاتم الرسول (.)278/1

((( أطال الظواهري يف كتاب (التربئة) احلديث عن أن تأشرية دخول بالد الكفار =
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أما دخول بالد الكفار الدعاء الزيارة ،أو الدراسة ،أو غري ذلك ثم

القيام هبذه العمليات فهو من اخليانة والغدر ونقض األمان.

 -3استدالل الغالة بحادثة قتل كعب بن األرشف عىل يد حممد

بن مسلمة ريض اهلل عنه عىل جواز نقض األمان بعد إعطائه للكافر
غري صحيح؛ فكالم أهل العلم ير ّده ويوضح خطأ فهمهم للحديث

واستدالهلم به.

فليس يف حديث قتل كعب إعطاء األمان له ثم الغدر به؛ بل غاية ما

فيه املخادعة ،واخلدعة يف احلرب جائزة ،فقد قال صىل اهلل عليه وسلم:
ب ب ِن األَ ْش ِ
ِ
م َّمدُ ْب ُن َم ْس َل َم َة
فَ ،فإِ َّن ُه َقدْ آ َذى اللََّ َو َر ُسو َلهَ ،ف َقا َم ُ َ
(م ْن ل َك ْع ِ ْ
َ
َ
ِ
ب َأ ْن َأ ْق ُت َل ُه؟ َق َالَ :ن َع ْمَ ،ق َالَ :ف ْأ َذ ْن ِل َأ ْن َأ ُق َ
َف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول َش ْيئًا
ول اللََِّ ،أ ُت ُّ

[أي خدا ًعا]َ ،ق َالُ :ق ْل) ويف بقية احلديث ّ
أن حممد بن مسلمة خدعه بأن

يشمه ،قال حممد
استحسن الطيب الذي يضعه عىل رأسه ،واستأذنه أن ّ

بن مسلمة لكعبَ « :أت َْأ َذ ُن ِل َأ ْن َأ ُش َّم َر ْأ َس َك؟ َق َالَ :ن َع ْمَ ،ف َش َّم ُه ُث َّم َأ َش َّم
است َْم َك َن ِمنْ ُهَ ،ق َالُ :دو َنك ُْم،
َأ ْص َحا َب ُهُ ،ث َّم َق َالَ :أت َْأ َذ ُن ِل؟ َق َال :ن َع ْمَ ،ف َل َّم ْ
ِ
بو ُه»(((.
َف َق َت ُلو ُهُ ،ث َّم َأت َُوا النَّبِ َّي َص َّل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َم َف َأ ْخ َ ُ

=ليست أمانًا اعتام ًدا عىل أن تعريفها اللغوي خيلو من لفظ األمان ،وهذا كالم من مل يفقه
النصوص الرشعية وال كالم أهل العلم.

((( أخرجه البخاري ( ،90/5برقم  )4037وبوب عليه (باب الكذب يف احلرب)،
ومسلم ( ،1425/3برقم .)1801
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ضل يف رأيهَّ ،
قال البغوي« :قد ذهب بعض من َّ
وزل عن احلق ،إىل

غدرا وفتكًا ،فأبعد اهلل هذا القائل ،وق َّبح
أن قتل كعب بن األرشف كان ً
رأيه ،ذهب عليه معنى احلديث ،والتبس عليه طريق الصواب»(((.

وأخرج الطحاوي أنَّهُ « :ذكر قتل ابن األرشف عند معاوية فقال ابن

غدرا .فقال حممد بن مسلمة :يا معاوية ،أ ُيغدَّ ر عندك
يامني :كان قتله ً
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ثم ال تنكر؟! واهلل ال ُيظِلني وإياك
سقف بيت أبدً ا»(((.

ونقل النووي عن املازري« :إنام قتله كذلك [أي خمادعة]؛ ألنه نقض

عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم وهجاه وس ّبه  ...وال حيل ألحد أن يقول

غدرا  ..وإنام يكون الغدر بعد أمان موجود ،وكان كعب قد
إن قتله كان ً
نقض عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم ومل يؤمنه حممد بن مسلمة ورفقته،

ولكنه استأنس هبم ،فتمكنوا منه من غري عهد وال أمان»(((.

وما ُيقال َّ
إن ابن تيمية أجاز نقض األمان يف حادثة كعب فغري صحيح،

فقد ّقرر ابن تيمية َّ
أن ما وقع لكعب هو خداع وليس فيه إعطاؤه األمان؛

َّ
ألن األمان يعصم دم الكافر املحارب ،فقال« :أذن هلم النبي صىل اهلل
((( رشح السنة (.)45/11

((( أخرجه يف رشح مشكل اآلثار (.)190/1
((( رشح النووي (.)160/12

182

عليه وسلم أن يغتالوه وخيدعوه بكالم يظهرون به أهنم قد آمنوه ووافقوه
ثم يقتلوه ،ومن املعلوم أن من أظهر لكافر أمانًا مل جيز قتله بعد ذلك
ألجل الكفر»(((.

ٍ
وقرر َّ
بنص رشعي ،فقال« :هذا احلديث
أن قتل كعب قد وجب
َّ

كغريه من األحاديث يدل عىل أن جنس األذى هلل ورسوله ومطلق السب
الظاهر مهدر لدم الذمي ناقض لعهده  ...وهو أمر اهلل ورسوله بقتله»(((.

ثم َّقرر َّ
أن األمان ال ينعقد ملن وجب قت ُله بعينه رش ًعا ألنَّه كاحلدود،

فقال« :وإنام قتلوه ألجل هجائه وأذاه هلل ورسوله ،ومن حل قتله هبذا

الوجه مل يعصم دمه بأمان وال عهد ،كام لو آمن املسلم من وجب قتله

ألجل قطع الطريق وحماربة اهلل ورسوله والسعي يف األرض بالفساد
املوجب للقتل ،أو آمن من وجب قتله ألجل زناه ،أو آمن من وجب

قتله ألجل الردة ،أو ألجل ترك أركان اإلسالم ونحو ذلك ،وال جيوز أن
يعقد له عقد عهد ،سواء كان عقد أمان أو عقد هدنة أو عقد ذمة؛ َّ
ألن
كافرا حرب ًيا»(((.
قتله حدّ من احلدود ،وليس قتله ملجرد كونه ً

وعىل فرض التسليم بفهم كالم ابن تيمية فإنَّه ال ينطبق عىل املقتولني

((( الصارم املسلول عىل شاتم الرسول ص (.)88
((( املرجع السابق ص (.)86-85
((( املرجع السابق ص (.)89
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ً
أصل ،ومن
هبذه العمليات؛ ألهنم ليسوا من أهل القتل وال القتال

كان منهم من أهل القتال فهو من الكفار احلربيني الذين ينعقد أماهنم

باالتفاق.

 -4قول الغالة َّ
إن األمان الذي تعطيه احلكومات يف الدول اإلسالمية

للكفار املحاربني باطل؛ ألنه صادر عن مرتدين ،وأمان املرتد باطل ،فهذا

كالم مردود؛ َّ
ألن عقد األمان ال يبطل بردة احلاكم وال احلكومة ،وإال
لزم من ذلك بطالن مجيع العهود والعقود التي تعقدها تلك احلكومات،

ويف هذا فساد لتعامالت الناس وأعامهلم ،وإن قيل ببطالن األمان لردة
ٍ
ألنم يعتقدون أهنم آمنون
تلك احلكومة فيبقى هلؤالء الكفار شبهة أمان َّ
بحصوهلم عىل التأشرية ونحوها ،فهم آمنون بنظرهم ،وهذا ٍ
كاف يف

عصمة دمائهم ،وحتريم االعتداء عليهم كام سبق من كالم أهل العلم.
املسألة الثانية :قتل غري املقاتلني من باب املعامل باملثل:

تُعدُّ مسألة قتل الكفار غري املقاتلني من النساء واألطفال وغريهم من

ونظرا ملا أشاعه أهل الغلو يف العرص
املسائل املعروفة عند أهل العلم،
ً
احلايل البد من توضيح التايل:

ً
أول :قال ابن جرير الطربي« :وإنام االعتداء الذي هناهم اهلل عنه هو

هنيه عن قتل النساء ،والذراري»((( .والذراري :هم األبناء.
((( تفسري الطربي (.)562/3
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ِ
(و ِجدَ ْت ْام َر َأ ٌة َم ْقتُو َل ًة ِف َب ْع ِ
ض
ض اللَُّ َعن ُْه َم َق َالُ :
وعن ا ْب ِن ُع َم َر َر َ
َازي رس ِ
ول اللَِّ َصلَّ اللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،فن ََهى َر ُس ُ
ول اللَِّ صىل اهلل عليه
َمغ ِ َ ُ

ِ
الص ْب َي ِ
ان)(((.
وسلم َع ْن َقت ِْل الن َِّساء َو ِّ

ويف حديث رباح بن الربيع أن النبي صىل اهلل عليه وسلم ملا رأى امرأة
َت َه ِذ ِه لِ ُت َقاتِ َل)(((.
(ما كَان ْ
مقتولة أنكر ذلك وقالَ :
قال ابن عبد الرب« :وأمجع العلامء عىل القول بجملـة هذا احلـديث،

وال جيوز عندهم قتل نساء احلربيني وال أطفاهلم؛ ألهنم ليسوا ممن يقاتل
يف األغلب»(((.

وقال النووي« :أمجـع العلامء عىل حتريـم قتـل النسـاء والصبيان إذا

مل يقاتلوا»(((.

ثان ًيا :دلت أقوال أهل العلم عىل استثناء ثالث حاالت من منع القتل،

وهي:

كم ،سواء بحمل السالح،
احلال األوىل :االشرتاك يف القتال حقيق ًة أو ُح ً

أو التحريض عىل القتال ،أو التجسس لصالح املقاتلني ،أو اإليقاع بالنساء
املسلامت بام يؤدي النتهاك أعراضهن أو قتلهن أو اعتقاهلن.

((( أخرجه البخاري ( ،61/4برقم  ،)3015ومسلم ( ،1364/2برقم .)1744
((( أخرجه أمحد ( ،371/25برقم .)15992

((( التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد (.)156/15
((( رشح النووي (.)48/12
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قال ابن قدامة« :ومن قاتل من هؤالء أو النساء أو املشايخ أو الرهبان

يف املعركة قتل ،ال نعلم فيه خال ًفا»(((.

حرض عىل القتال أو َّ
دل عىل عورات
وقال الكاساين « :وكذا لو َّ

املسلمني ،أو كان الكفرة ينتفعون برأيه ،أو كان مطا ًعا ،وإن كان امرأة

صغريا ،لوجود القتال من حيث املعنى»(((.
أو
ً

َت َه ِذ ِه
(ما كَان ْ
وقال احلافظ ابن حجر عن قوله صىل اهلل عليه وسلمَ :
لِ ُت َقاتِ َل)َّ :
«فإن مفهومه أنَّ ا لو قاتلت ل ُقتلت»(((.
احلال الثانية :يف حال التَّبييت والغارات احلربية إذا احتيج إليه؛ لعدم

القدرة عىل التمييز بينهم وبني غريهم من املقاتلني.
الص ْع ِ
(سئِ َل النَّبِ ُّي صىل اهلل عليه وسلم َع ِن
َع ِن َّ
ب ْب ِن َج َّثا َم َةَ ،ق َالُ :
الذر ِاري ِمن ا ُْل ْ ِ ِ
ون ِم ْن نِ َسائِ ِه ْم َو َذ َر ِار ِّيِ ْم؟َ ،ف َق َال:
ُون َف ُي ِصي ُب َ
نيُ ،ي َب َّيت َ
شك َ
َّ َ ِّ َ
ُه ْم ِمن ُْه ْم)(((.
قال احلافظ« :ومعنى البيات املراد يف احلديث :أن ُيغار عىل الكفار

بالليل ،بحيث ال ُيم َّيز بني أفرادهم»(((.

((( املغني (.)313/9

((( بدائع الصنائع (.)101/7
((( فتح الباري (.)148/6

((( أخرجه البخاري ( ،61/4برقم  ،)3012ومسلم ( ،1364/3برقم .)1745
((( فتح الباري (.)147/6
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قال اخلطايب« :يريد أهنم منهم يف حكم الدين وإباحة الدم ،وفيه بيان

أن قتلهم يف البيات ويف احلرب إذا مل يتميزوا من آبائهم وإذا مل يتوصلوا
إىل الكبار إالّ باإلتيان عليهم جائز»(((.

يعم كالصواريخ والقاذفات والقنابل
ويدخل يف هذا :رميهم بام ّ

وغريها يف حالة احلصار ،أو رضب املقرات والثكنات ،أو الرد عىل

قصف القرى والبلدات باملثل؛ ألنَّه ال يمكن التمييز بني املقاتلني
وغريهم يف هذه احلاالت.

قال ابن رشد« :واتفق عوام الفقهاء عىل جواز رمي احلصون

باملجانيق ،سواء كان فيها نساء وذرية ،أو مل يكن؛ ملا جاء أن النبي عليه
الصالة والسالم نصب املنجنيق عىل أهل الطائف»(((.

رتس هبم العـدو واختذهـم درو ًعا بشـرية بحيـث
احلالة الثالثة :إذا َت َّ
ال َي ْق ِد ُر املسلمون عىل مهامجته يف حصونه أو آلياته أو أثنـاء انسـحابه
إال بقتل هؤالء ا ُملت ََتس هبم ،فيجوز للمجاهدين رضب هؤالء املجرمني

وإن أدى ذلك إىل قتل النساء واألطفال ،بغري خالف بني الفقهاء ،مع

حتايش قصد رضب النساء واألطفال ما أمكن.

قال ابن قدامة« :إن ترتسوا يف احلرب بنسائهم وصبياهنم ،جاز رميهم،

((( معامل السنن (.)282/2

((( بداية املجتهد وهناية املقتصد (.)148/2
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ويقصد املقاتلة؛ ألن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -رماهم باملنجنيق ومعهم

النساء والصبيان ،وألن كف املسلمني عنهم يفيض إىل تعطيل اجلهاد ،ألهنم

متى علموا ذلك ترتسوا هبم عند خوفهم فينقطع اجلهاد»(((.

ثال ًثا :ال يكاد يوجد يف كالم أهل العلم املتقدمني ما يدل عىل جواز

قتل النساء والصبيان من باب املعاملة باملثل ،مع وجود الداعي له من
كثرة احلروب واإلجرام يف حق املسلمني.

وأما االستدالل عىل جواز قتلهـم معاملـ ًة باملثـل بقـوله تعـاىل:

Mﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ[ Lالنحل،]126 :
وقـولـهM :ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇL

[البقرة ،]194:فهو استدالل يف غري حمله ،وذلك ألمور:

 -1أن املامثلة يف العقوبة :مرشوطة بكوهنا ال تشتمل عىل معصية.

(و َل َ ُت ْن َم ْن َخان َ
َك) فيه دليل عىل أنه ال جيوز
قال الشوكاين« :وقولهَ :

خمص ًصا لعموم قوله تعاىلM :ﲜ
مكافأة اخلائن بمثل فعله فيكون ّ
ﲝ ﲞ ﲟ ،Lوقوله تعاىلM :ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ ﲴ ﲵ ،Lوقوله تعاىلM :ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ.(((» L
((( املغني (.)288/9

((( نيل األوطار (.)355/5
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وقال ابن قدامة« :وإن قتله بام ال حيل لِ َعينِه ،مثل إن َ
الط به

مخرا أو سحره ،مل يقتل بمثله اتفا ًقا ،ويعدل إىل القتل
جرعه ً
فقتله ،أو َّ

بالسيف ،(((»..وال شك أن قتل النساء واألطفال معصية ،لثبوت النهي
عنه بإمجاع العلامء.

َّ -2
أن املامثلة يف العقوبة تكون مع اجلاين نفسه ال غريه ،ولذلك

اسـتدل العلامء هبذه اآليـة عىل االقتصـاص من اجلاين بمثـل جنايتـه،

مسـلم تغري ًقا أو خـن ًقا
وال يراد منها االعتداء عىل غري اجلاين ،فمن قتل
ً

أو بحجر ُقتل بمثل فعله.

خمصص ٌة بام سبق من أدلة عدم
 -3أن هذه اآليات هي نصوص عامة
َّ

قتل النساء واألطفال.

ورغم الغزوات التي خاضها املسـلمون عىل مدى أربعـة عرش قرنًا

مل ُيعرف هلم خمالف يف ذلك ،رغم ما تعرضوا من اعتداءات وانتهاكات

وجمازر.

َّ -4
أن قواعد ونصوص الرشيعة د ّلت عىل أن املرء ال جيوز أن ُيؤخذ

بجريرة غريه ،قال تعاىلM :ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ،Lوقال صىل
ينِي َج ٍ
حجة الوداعَ :
ان إِلَّ َع َل َن ْف ِس ِهَ ،أ َل َل
اهلل عليه وسلم يف َّ
(أ َل َل َ ْ
((( املغني (.)304/8
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ينِي َج ٍ
ان َع َل َو َل ِد ِه َو َل َم ْو ُلو ٌد َع َل َوالِ ِد ِه)(((.
َْ

ونساء األعداء وأطفاهلم ال جيوز أن يؤاخذوا بجريرة وأوزار آبائهم.

راب ًعا :وأما االستدالل عىل جواز قتل نساء وأطفال النصريية بكوهنم

«أهل ردة» أو «مرتدون» ،فيجاب عنه من وجوه:

َّ -1
الصبي املرتدَّ ال جيوز قتله عند عامة العلامء؛ ألنه ليس من أهل
أن
َّ

العقوبة.

قال أبو حامد الغزايل عن النصريية« :فإن قيل َهل يقتل صبياهنم
الصبي.(((»...
الصبيان فال ،فإِنَّه ال يؤاخذ َّ
ونساؤهم؟ قلنا :أما ّ

وقال ابن قدامة« :الصبي ال ُيقتل ،سواء قلنا بصحة ردته أو مل نقل؛

َّ
ألن الغالم ال جيب عليه عقوبة ،بدليل أنه ال يتعلق به حكم الزنا والرسقة

قصاصا ،فإذا بلغ فثبت عىل ردته ثبت حكم
يف سائر احلدود ،وال ُيقتل
ً
الردة حينئذ»(((.
ِّ

 -2أما ُ
قتل املرأة املرتدة :فهو من املسائل اخلالفية بني العلامء ،فمنهم

من أجاز قتلها وهم اجلمهور ،ومنهم من منع من ذلك ،وهذه املسألة

من مسائل االجتهاد التي يقرر فيها إمام املسلمني ما يراه مناس ًبا وفق
((( أخرجه الرتمذي ( ،461/4برقم  ،)2159وابن ماجه ( ،890/2برقم ،)2669
وأمحد ( ،465/25برقم .)16064
((( فضائح الباطنية (.)156/1
((( املغني (.)16/9
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املصلحة الرشعية.

قال أبو حامد الغزايل عن النصريية « :فإن املرتدة مقتولة عندنا بعموم

قوله صىل اهلل عليه وسلم( :من بدَّ ل دينه َفا ْق ُت ُلو ُه)((( ،نعم لإلمام أن يتبع

فيه موجب اجتهاده ،فإن رأى أن يسلك فيهم مسلك أيب حنيفة ويكف

عن قتل النساء ،فاملسألة يف حمل االجتهاد»(((.

ومن قال بجواز قتلها قال بوجوب استتابتها ،وهم مجهور أهل العلم،

قال املاوردي« :إذا ظفر بأهل الردة مل جيز تعجيل قتلهم قبل استتابتهم،
فإن تابوا حقنوا دمائهم بالتوبة ،ووجب ختلية سبيلهم»(((.

وقال ابن تيمية« :والكافرة احلربية من النساء ال تُقتل إن مل تقاتل،

واملرتدَّ ة ال تُقتل حتى تُستتاب»(((.

الردة من اختصاص
وإن قيل بقتل املرأة املرتدة فإن إقامة حكم ِّ

احلاكم الرشعي ،وليس آلحاد الناس تنفيذه حسب آرائهم وأهوائهم،
وإال انفتح باب من الرش يتعذر إغالقه.

قال ابن اهلامم« :وقتل املرتد مطل ًقا إىل اإلمام عند عامة أهل العلم»(((.

((( أخرجه البخاري ( ،61/4برقم .)3017
((( فضائح الباطنية (.)156/1

((( احلاوي الكبري (.)444/13

((( الصارم املسلول (.)341/1
((( فتح القدير (.)98/6
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وقال ابن مفلح« :وال يقتله إال اإلمام أو نائبه ،يف قول عامة العلامء»(((.

وقال ابن قدامة املقديس« :وال يقتله إال اإلمام؛ ألنه ٌ
قتل جيب حلق اهلل

تعاىل ،فكان إىل اإلمام»(((.

ومل ينقل عن أحد من أهل العلم أنه أفتى اجلنود والعساكر اإلسالمية

بقتل نساء املرتدين دون إذن احلاكم .وفصائل املجاهدين ال تقوم مقام
احلاكم وال تأخذ أحكامه يف هذه املسائل.

وهذا بناء عىل القول َّ
بأن النصريية مرتدون ،وإال فمن أهل العلم من

يرى أهنم يف حكم الكفار األصليني ،وليس هذا جمال تفصيل ذلك(((.

وعليهَّ :
فإن عمليات استهداف املسلمني وغري املسلمني من عامة

الناس بالقتل بحجة الترتس أو املامثلة يف االنتقام باطلة ال صحة هلا.

اجلواب عن املسألة الثانية عرشة وهي :مجاعة احلق و«الطائفة املنصورة»

املسألة األوىل :املقصود باجلامعة:

األمر بلزوم مجاعة املسلمني ،وعد ِم ّ
الشذوذ عنها
الشع
ورد يف ّ
ُ
ٍ
باعتقاد ،أو ٍ
ٍ
االجتامع
عمل؛ لذا كان ِمن خصائص أهل السنة:
قول ،أو
ُ

((( املبدع (.)482/7

((( الكايف يف فقه اإلمام أمحد (.)63/4

((( ينظر فتوى :حكم قتل نساء وأطفال األعداء من باب املعاملة باملثل ،هيئة الشام
اإلسالمية .ومقال :مفاهيم لرتشيد اجلهاد رقم ( :)5جهاد ال إفساد ،للكاتب.
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احلق ،ولزو ُم اجلامعة املتمسكة به؛ وعدم مفارقتهم.
عىل ِّ
ِ
الشعية الواردة يف ذلك:
ومن النّصوص ّ

قوله تعاىلM :ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ

ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱳ ﱴ[ Lآل عمران.]103 :

ﱲ

وقوله تعاىلM :ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ

ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱL

[النساء.]115 :

وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه ّ
أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:
(إِ َّن اهللَ َي ْر َض َلك ُْم َث َل ًثاَ ،و َيك َْر ُه َلك ُْم َث َل ًثاَ ،ف َ ْي َض َلك ُْمَ :أ ْن َت ْع ُبدُ و ُهَ ،و َل
تْ ِ
ُشكُوا بِ ِه َش ْيئًاَ ،و َأ ْن َت ْعت َِص ُموا بِ َح ْب ِل اهللِ َجِي ًعا َو َل َت َف َّر ُقواَ ،و َيك َْر ُه َلك ُْم:
الَ ،وإِ َضا َع ِة ا َْل ِ
يل َو َق َالَ ،و َك ْثر َة الس َؤ ِ
ِق َ
ال)(((.
َ ُّ
ويف حديث حذيف َة ِ
بن اليامن ريض اهلل عنه أنَّه سأل رسوله اهلل صىل اهلل

عليه وسلم حني حدّ ثه عن بعض احلوادث يف املستقبلَ ( :يا َر ُس َ
ول اهللِ،
ِِ
َف َم ت ََرى إِ ْن َأ ْد َركَنِي َذلِ َ
تَ :فإِ ْن
ني َوإِ َم َام ُه ْمَ ،ف ُق ْل ُ
جا َع َة ا ُْل ْسلم َ
ك؟ َق َالَ :ت ْل َز ُم َ َ
جا َع ٌة َو َل إِ َما ٌم؟ َق َالَ :فا ْعت َِز ْل تِ ْل َ
ك ا ْل ِف َر َق ُك َّل َهاَ ،و َل ْو َأ ْن َت َع َّض
َل ْ َتك ُْن َُل ْم َ َ
((( أخرجه مسلم ( ،1340/3برقم .)1715
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ْت َع َل َذلِ َ
َع َل َأ ْص ِل َش َج َر ٍةَ ،حتَّى ُيدْ ِرك َ
ك)(((.
َك ا َْل ْو ُت َو َأن َ

وعن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه َّ
أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم

أحب منكم أن َ
فإن ّ
يطان
الش َ
ينال ُبحبوح َة اجلنّة فليلزم اجلامع َة؛ ّ
(فمن ّ
قالَ :
ِ
الواحد ،وهو ِمن اإلثنني أبعدُ )(((.
مع
األعظم وجمموعهم امللتزمون
واملقصو ُد بجامعة املسلمني :سوا ُدهم
ُ

رشع اهلل(((.
بالسنّة ،أو املجتمعون عىل إما ٍم ُيط ِّبق فيهم َ
ّ

((( أخرجه البخاري ( ،199/4برقم  ،)3606ومسلم ( ،1475/3برقم .)1847

((( أخرجه أمحد ( ،310/1برقم  ،)177و( ُبحبوح َة اجلنّة) :وسطها وخريها.
ّ
ولعل ِمن أشمل َمن مجعها
تنوعت عبارات أهل العلم يف بيان مفهوم اجلامعة،
((( َّ
ٍ
أقوال ،وهي:
الشاطبي يف االعتصام ( ،)770/2حيث ذكر أهنا ترجع إىل مخسة
 -1أهنا السواد األعظم ِمن أهل اإلسالم.
 -2مجاعة أئمة العلامء واملجتهدين.
 -3الصحابة ريض اهلل عنهم عىل وجه اخلصوص.
 -4مجاعة أهل اإلسالم إذا أمجعوا عىل أمر.
 -5مجاعة املسلمني إذا اجتمعوا عىل أمري.
وغالب تفاوت أقواهلم من اختالف التنوع والعبارات ،ال اختالف التضاد ،وهي تؤول
ُ
إىل معنيني:
األول :أهنا ما كان عليه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وصحابته ريض اهلل عنهم ،من
االعتقاد والقول والعمل ،مما ال يسوغ ألحد من املسلمني أن خيالفه.
الثاين :أهنا االجتامع عىل خليفة رشعي ،وطاعته باملعروف ،وحرمة منازعته األمر ،ما مل ُير
منه الكفر البواح.
ينظر :مفهوم مجاعة املسلمني ،د .عبد الرمحن اللوحيق ص (.)18
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ٍ
مجاعة صغرية ينحرص فيها احلق،
أما الزعم بأنَّه البد يف كل جمتم ٍع من

وهي التي تقـود املجتمـع إىل اخلـالص ،فهـذا باطـل ،وبيـان بطـالنه
فيام ييل(((:

َّ -1
أن ألفاظ الرشع ُيرجع يف فهم معانيها ومعرفة أحكامه إىل الرشع

نفسه ،قال ابن تيمية« :كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده هبا:

وتبي له من مراده ما ال يتبني لغريه .وهلذا ينبغي
عرف عادته يف خطابه ّ

أن يقصد إذا ُذكر لفظ من القرآن واحلديث أن ُيذكر نظائر ذلك اللفظ

 ...وال جيوز أن ُيمل كالمه عىل عادات حدثت بعده يف اخلطاب مل تكن
معروفة يف خطابه وخطاب أصحابه  ...فإن عا ّمة ضالل أهل البدع كان
هبذا السبب؛ فإهنم صاروا حيملون كالم اهلل ورسوله عىل ما يدّ عون أنه
ّ
دال عليه ،وال يكون األمر كذلك»(((.

ّ
وإن بدعة جعل اجلامعة اخلاصة هي مجاعة املسلمني كانت هبذا

السبب؛ فتخصيص فئة دون أخرى ّأنا مجاعة املسلمني أمر يأباه الفهم

مسلم
السليم للنصوص السابقة؛ فإن مجاعة املسلمني تشمل كل من كان ً
متب ًعا للرسول صىل اهلل عليه وسلم.

َّ -2
أن االدعاء اخلايل من الدليل والبينة مردود ،وقد َّبي النبي صىل

((( ينظر :الغلو يف الدين يف حياة املسلمني املعارصة ،د .عبد الرمحن اللوحيق ص (.)215
((( جمموع الفتاوى (.)115/7
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اهلل عليه وسلم َّ
املجردة عن البينة ال تُقبل ،وال تثبت هلم هبا
أن الدعاوى ّ
حقوق ،فقالَ ( :لو يع َطى النَّاس بِدَ عواهم َلذه ِ
اء َق ْو ٍم َو َأ ْم َو ُال ْم)(((.
َْ ُ ْ َ َ
ُ
ْ ُْ
ب د َم ُ
فكيف إذا كان هذا االدعاء الحتكار احلق واملنهج الصحيح ،واهتام

اآلخرين باالنحراف عنه؟ فادعاء مجاعة معينة أهنا مجاعة املسلمني

املقصودة بالنصوص الرشعية دعوى حتتاج إىل برهان.
ٍ
َّ -3
مجاعة ُمعينة هي طريقة أهل البدع والضالل،
أن ادعاء احلق يف

فقد قال اليهود والنصارىM :ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
ﳈ ﳉ[ Lالبقرة ،]111 :ثم كانت طريقة كل فرقة ضا ّلة
خرجت عن مجاعة املسلمني ،وباألخص فرق اخلوارج.

ٍ
مجاعة تطعن يف
وهذا هو حال هذه اجلامعات املعارصة منذ ظهورها ،كل

األخرى وتدعي احتكار احلق لنفسها ،دون أي دليل إال اتباع اهلوى والظن.

بل َّ
إن منظري القاعدة أنفسهم قد تناقضوا يف حتديد هذه اجلامعة،

واختلفت مواقفهم منها ،ومن ذلك:

قول عمر حممود (أبو قتادة الفلسطيني) يف (اجليا) اجلزائرية قبل أن

يتخىل عنها« :بنظرة موضوع ّية نقول :احللقة الوحيدة التي متلك معطيات
القولّ :
ورا ًثا يف هذا التّشتّت -لو وقع -هم
أن اإلسالميني هم سيكونون ّ

((( أخرجه البخاري ( ،35/6برقم  ،)4552ومسلم ( ،1336/3برقم .)1711
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اجلامعة اإلسالم ّية املس ّلحة يف اجلزائر ،فلو سقطت احللقة املرتدّ ة يف اجلزائر

ّ
ألنا متلك
سيكون إن شاء اهلل
وبكل ثقة الوراثة هلذه اجلامعة املنصورةّ ،
احلديدي ،كتاب
والسيف
ّ
مهها العقيدة ّ
الصحيحة ّ
معطيات الوراثة ،وأ ّ

هيدي وسيف حيمي»((( .ثم نزع عنها هذه الشهادة وادعاها للقاعدة!

كام صدر عنه وعن خمتلف قيادات ومنظري القاعدة تزكية فرع

القاعدة يف العراق (دولة العراق اإلسالمية) ،وطلب بيعتها واالنضامم

هلا من مجيع فصائل العراق ،ومل يسمعوا شكواهم فيها ،وال كالم أهل
العلم يف حقيقتها ،ثم أسقطوها عندما خرجت عن مشورهتم ،وادعوها

لفرع القاعدة يف سورية.

وبتتبع مسريهتم خالل العقود املاضية يتضح كثرة تناقضهم

وتنازعهم يف هذا األمر ،ورسعة إضفاء القداسة عىل اجلامعات املختلفة

وشخصياهتا ،ورسعة سحبها منها إىل النقيض ،مما يدل عىل َّ
أن املحرك يف

ذلك هو اهلوى.

ويضيف هؤالء الغالة قوهلمَّ :
جمموع األمة وعا ّمتَها قد يفسد
إن
َ
ٍ
شخص
باحلق حتى وإن كان مع
الشع باألخذ
ّ
و َيضل ،وقد ُأمرنا يف ّ
ٍ
واحد ،مما يعني َّ
أن احلق يكون مع اجلامعة القليلة.
ففي حديث حذيفة بن اليامن ريض اهلل عنه أنه سأل رسول اهلل صىل

((( ينظر :بني منهجني ،املقالة (.)48
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إن أدركني
اهلل عليه وسلم عن الرش يف آخر الزمان ،ثم قال له( :فام تأمرين ْ

قلت :فإن مل يكن هلم مجاع ٌة
ذلك؟ قال :تلزم مجاع َة املسلمني
وإمامهمُ ،
َ
ٍ
أن َّ
شجرة،
تعض بأصل
وال إما ٌم؟ قال :فاعتزل تلك الفرق ك َّلها ،ولو ْ
وأنت عىل ذلك)(((.
املوت
حتى يدركك
َ
ُ

احلق،
وقال عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه« :إنَّام اجلامع ُة ما وا َف َق َّ

كنت َوحدَ ك»(((.
وإن َ

األمر بلزوم اجلامعة ،فاملرا ُد به
وقال أبو شامة املقديس« :حيث جاء
ُ

احلق واتِّباعه ،وإن كان املتمسك به ً
كثريا»(((.
قليل،
ُ
لزو ُم ّ
واملخالف ً
مما ُّ
يدل عىل َّ
أن احلق قد يكون مع غري اجلامعة!

واجلواب:

َّ
لكن ضابطه
إن َّ
احلق قد يكون مع العدد القليل يف حاالت معينةَّ ،

أن يكون مواف ًقا للهدي الذي كان عليه الرسول صىل اهلل عليه وسلم،
ومجاعة املسلمني ِمن الصحابة ،والتابعني ،وأهل القرون املفضلة األوىل،

فقد ُسئل النبي -صىل اهلل عليه وسلم -عن سبيل النجاة من االفرتاق

املذموم فأرشد إىل التمسك هبذا املنهج بقوله( :ما أنا عليه وأصحايب)(((.
((( سبق ص (.)192

((( أخرجه الاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة (.)121/1

((( الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث (.)22/1

((( أخرجه أبو داود ( ،6/7برقم  ،)4597والرتمذي ( ،26/5برقم .)2641
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محاد« :إذا َف َسدت اجلامعة ،فعليك بام كانت عليه قبل أن
وقال نُعيم بن َّ
ٍ
حينئذ»(((.
كنت وحدك ،فإنَّك اجلامعة
تفسد ،وإن َ
ُ

وقال ابن القيم« :وما أحسن ما قال أبو حممد عبد الرمحن بن إسامعيل

املعروف بأيب شامة يف كتاب احلوادث والبدع« :حيث جاء به األمر

بلزوم اجلامعة فاملراد به لزوم احلق واتباعه ،وإن كان املتمسك به ً
قليل
كثريا؛ ّ
احلق هو الذي كانت عليه اجلامعة األوىل ِمن
ألن ّ
واملخالف له ً
نظر إىل كثرة أهل الباطل
عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه ،وال َ
بعدهم»(((.

ونقل قول معاذ بن جبل ريض اهلل عنهَّ :
وافق طاع َة اهلل
«إن اجلامع َة ما َ

تعاىل».

شذ اهلل به يف النّار ،وما عرف املختلفون ّ
شذ َّ
وقال« :وقالواَ :من َّ
أن

احلق ،وإن كان الناس ك ّلهم عليه إال واحدً ا منهم فهم
الشاذ ما خالف ّ

الشاذون ،وقد َّ
ّ
يسريا ،فكانوا
شذ الن ُ
ّاس ك ّلهم زم َن أمحدَ بن ِحنبل إال ً
نفرا ً

هم اجلامعة ،وكانت القضاة حينئذ واملفتون واخلليفة وأتباعه ك ّلهم هم
الشاذون ،وكان اإلمام أمحد وحده هو اجلامعة»(((.

((( الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث (.)22/1
((( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ص (.)69
((( إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)308/3
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وقد كان اإلمام أمحد عىل عقيدة أهل السنة واملخالفون له عىل عقيدة
ليس مع قائله دليـل ِمن كتـاب اهلل،
املعتزلة؛ فـ «ال َق ْول الشاذ ُه َو ا ّلذي َ
وال ِمن سنة َر ُسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فهذا ُه َو ال َق ْول الشا ّذ ،ولو
دل ِ
ِ
ول ما ّ
األرضَ ،وأ ّما َق ُ
كتاب اهلل َوسنّة
عليه
مجهور أهل
كان عليه
ُ
ُ
َر ُسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َف َل ْي َس بشا ٍّذَ ،و َلو ذهب إِ َل ْي ِه ا ْلواحد ِمن
ْال ّمة»(((.
فمعنى هذه اآلثار ُ ِ
وغيوا ،والرجوع
ترك قول غالب النّاس إذا بدّ لوا ّ
احلق الذي عليه الدّ ليل وسلف األمة.
للمنهج ّ

والسؤال :أين يف النّصوص الرشعية وأقوال سلف األمة ما يامثل

معتقدات هذه اجلامعات يف التكفري والتخوين لعامة املخالفني ،واستباحة

قتاهلم؟

إن هذه اجلامعات قد خالفت مجاعة املسلمني ً
ً
َّ
وعمل،
قول واعتقا ًدا
َّ
وشذت عنها ،فهي ليست ِمن مجاعة املسلمني الصادقني ،بل ِمن اخلوارج

املارقني.

املسألة الثانية :تعيني الطائفة املنصورة:

يقع الغالة عند حديثهم عن الطائفة املنصورة يف عدة أخطاء ،من

أمهها:

((( الفروسية ،البن القيم ص (.)299
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حرص هذه الطائفة يف املجاهدين ممن حيمل السالح لقتال األعداء؛
-1
ُ

وذلك بنا ًء عىل بعض النصوص التي جاء فيها وصف هذه الطائفة بأهنا

جماهدة .لكن ما َّقرره أهل العلم َّ
أن هذه الطائفة تكون من مجيع املؤمنني
سواء منهم املجاهدين ،أو العلامء ،أو املحتسبني ،أو غريهم.

فقد ّبوب البخاري يف صحيحه يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة:

«باب قول النبي صىل اهلل عليه وسلم( :ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين
عىل احلق) يقاتلون وهم أهل العلم».

وقال النووي« :وأما هذه الطائفة فقال البخاري هم أهل العلم،

وقال أمحد بن حنبل :إن مل يكونوا أهل احلديث فال أدري من هم! قال
القايض عياض :إنام أراد أمحدُ َ
أهل السنّة واجلامعة ومن يعتقد مذهب
أهل احلديث».

ثم قال« :وحيتمل أن هذه الطائفة مفرقة بني أنواع املؤمنني منهم

شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم حمدثون ومنهم زهاد وآمرون
باملعروف وناهون عن املنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من اخلري وال يلزم

أن يكونوا جمتمعني بل قد يكونون متفرقني يف أقطار األرض»(((.

وقال ابن حجر« :وال يلزم أن يكونوا جمتمعني يف بلد واحد ،بل جيوز

اجتامعهم يف ُقطر واحد وافرتاقهم يف أقطار األرض ،وجيوز أن جيتمعوا
((( رشح النووي (.)68-67/13
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يف البلد الواحد وأن يكونوا يف بعض منه دون بعض ،وجيوز إخالء
األرض كلها من بعضهم َأ َّو ًل َف َأ َّو ًل ،إىل أن ال يبقى إال فرقة واحدة ببلد
واحد ،فإذا انقرضوا جاء أمر اهلل»(((.

وقال ابن كثري يف حديث املجدد الذي يبعثه اهلل عىل رأس كل مئة عام:

«وقد ادعى كل قوم يف إمامهم أنه املراد هبذا احلديث ،والظاهر واهلل أعلم

يعم مجلة أهل العلم من كل طائفة وكل صنف من أصناف العلامء من
أنه ّ
مفسين وحمدّ ثني وفقهاء ونحاة ولغويني ،إىل غري ذلك من األصناف،
ّ

واهلل أعلم»(((.

 -2حرص هذه الطائفة يف أنفسهم ،والشهادة هلا بالنجاة والوالية.

وادعاء النجاة والصالح هو من تزكية النفس املنهي عنها ،قال تعاىل:

Mﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ[ Lالنجم ،]32 :وهي من أخطر

األمراض القلبية التي تُعمي القلب عن رؤية عيوبه وأخطائه ،وتدفع
اإلنسان إىل الكرب وال ُعجب بنفسه واحتقار اآلخرين وازدرائهم.

وادعاء الغالة أهنم هم وحدهم الطائفة املنصورة الناجية يدفعهم إىل

الغرور والتَّعايل عىل املسلمني ،والتّطاول عىل أهل العلم واحلكمة ،وعدم

والفهم ،ويواجهون األحداث اجلسام
العلم
األخذ بكالمهم ،فيدَّ عون
َ
َ

((( فتح الباري (.)295/13

((( النهاية يف الفتن واملالحم (.)39/1

202

ٍ
جتربة وال َرو ّية ،ويزعمون أهنم وحدَ هم املجاهدون يف سبيل اهلل،
بال
والعارفون بسنن اهلل يف اجلهاد.

وهذه اخلصلة منبعها شيطاين حني قال إبليسM :ﱊ ﱋ ﱌL

[األعراف ،]12 :فأوصلته إىل الكفر واخلروج من رمحة اهلل.
أن الشـهاد َة ُمل َّ ٍ
وقد َّقرر أهـل العلم َّ
عي بأنَّـه من أوليـاء اهلل ال جتـوز

ٍ
بدليل رشعي ،وقيل جيوز إذا استفاض ذلك بني
بالنص عىل ذلك
إال
َّ

الناس ،قال ابن تيمية« :والشهادة هبذا لغري من شهد له النبي صىل اهلل

عليه وسلم باجلنة :ال جتوز عند كثري من العلامء أو أكثرهم .وذهبت طائفة

من السلف كابن احلنفية وعيل بن املديني إىل أنه ال يشهد بذلك لغري النبي
صىل اهلل عليه وسلم .وقال بعضهم :بل من استفاض يف املسلمني الثناء
عليه شهد له بذلك»(((.

وعىل َف َرض صحة الشهادة باستفاضة الثناء بالصالح بني املسلمني
ٍ
َّ
متحقق يف هذه اجلامعات ،بل الذي عليه أهل العلم خاصة
فإن هذا غري

وسائر الناس عامة :الطعن فيهم والتحذير منهم ،والشهادة عليهم
بالبدعة والضالل!

َّ -3أنم أوجبوا عىل سائر الناس اتباع هنجهم وطريقتهم دون سائر

أهل العلم ،وهذا إجياب بام ال جيب يف الرشع.
((( جمموع الفتاوى (.)484/2
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وقد عدَّ ذلك أهل العلم من البدع ،قال ابن تيمية« :ومن نصب

شخصا -كائنًا من كان -فواىل وعادى عىل موافقته يف القول والفعل فهو
ً
Mﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ.(((»L

شخصا يدعو إىل طريقته ،ويوايل
وقال« :وليس ألحد أن ينصب لألمة
ً

ويعادي عليها غري النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وال ينصب هلم كال ًما يوايل

عليه ويعادي غري كالم اهلل ورسوله وما اجتمعت عليه األمة ،بل هذا من

شخصا أو كال ًما يفرقون به بني األمة،
فعل أهل البدع الذين ينصبون هلم
ً
يوالون به عىل ذلك الكالم أو تلك النسبة ويعادون»(((.

فكيف إذا كان عا ّمة أهل العلم ُيذرون منهم وينهون عن منهجهم

وأفكارهم؟!

اجلواب عن املسألة الثالثة عرشة وهي :تنزيل املالحم وأرشاط الساعة

عىل األحداث واجلامعات

وردت النصوص الرشعية ببيان ما يقع يف آخر الزمان من أحداث

ومالحم ،وأرشاط تدل عىل قرب الساعة ،وقد حرص النبي صىل اهلل

وفصل
عليه وسلم عىل توضيح املوقف الرشعي الواجب اختاذه منهاَّ ،

نصحا لألمة ،وإرشا ًدا هلا ،ومحاي ًة هلا من
ذلك يف العديد من األحاديث؛
ً
((( جمموع الفتاوى (.)8/20

((( جمموع الفتاوى (.)164/20
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االنحراف واخلطأ يف التعامل معها(((.

ومن أهم ما وقعت به مجاعات الغالة من أخطاء يف هذه املسالة:
ِ
تنزيل أحاديث النُّبوءات عن ِ
الزمان من ٍ
ُ -1
ومالح َم عىل
فتن
آخر َّ
ٍ
بتخرصات وأوهام ،وأفكار غالية ومنحرفة،
أحداث أو مجاعات مع ّينة ّ
كتاب وال ٍ
ٍ
مل يشهد هلا ٌ
سنة ،وال قول عامل معترب من العلامء ،وقد
دليل من
شهد التاريخ اندثار هذه اجلامعات الواحدة تلو األخرى من غري أن حتقق

مزاعمها.

قال القرطبي« :والذي ينبغي أن ُيقال به يف هذا الباب أنام أخرب به

النبي صىل اهلل عليه وسلم من الفتن والكوائن أن ذلك يكون ،وتعيني
الزمان يف ذلك من سنة كذا حيتاج إىل طريق صحيح يقطع العذر»(((.
 -2اعتامدهم يف ٍ
كثري من مزاعمهم عىل املنامات والرؤى كام هو

معروف من القصص التي يتداولوهنا.

فإنم
 -3ترتيب األحكام عىل اآلخرين بناء عىل هذه االعتقاداتَّ ،

ملا اعتقدوا أهنم مجاعة احلق املذكورة يف النصوص الرشعية :حكموا عىل
املخالفني بالتبديع والتكفري ،واستباحوا قتاهلم وسفك دمائهم واستحلوا

((( ينظر :معامل ومنارات يف تنزيل نصوص الفتن واملالحم وأرشاط الساعة ،د .زاهر بن
حممد الشهري ص ( )41وما بعدها.

((( التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة (.)1222/1
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دماءهم.

 -2بناء مشاريعهم وأعامهلم عىل هذه االعتقادات؛ فإهنم ملا اعتقدوا

أهنم املعنيون بنصوص الوعد باالنتصار والتمكني ،وأيقنوا أهنم منترصون
ويف طريقهم للتمكني واإلمساك بزمام احلكم والدولة ،ترصفوا عىل هذا
األساس :فاستهانوا باألعداء وأظهروا هلم التحدي ،وأعلنوا احلرب عىل
العامل كله ،وجعلوا ذلك عالمة حتقيق التوحيد وصدق الوالء والرباء،

ومن ثم فقد كثر بينهم ترديد عبارة (ال يرضهم من خذهلم) ،فإذا ُقتل

قادهتم ،وفنيت مجاعتهم ،وتبددت قوهتم ،واسوا أنفسهم باألماين

اخلادعة وقالوا :البالء سنة قبل التمكني!(((.

اجلواب عن املسألة الرابعة عرشة وهي :البيعة

تعتمد تنظيامت الغالة عىل نرش فكر «البيعة» ،وإهيام أتباعهم أهنا ِمن
أعظم الواجبات التي ال جيوز الت ّ
ّخل عنها ،وإلزامهم هبا ،ثم التّحذير ِمن
((( وبالنظر لتاريخ اجلامعات املنحرفة تظهر عوامل نشوء األفكار واملعتقدات وتطورها،
أن القول بالب ِ
فمام يذكره التاريخ َّ
داء ظهر عىل يد املختار الثقفي تغطية لكذبه ،فقد كان ادعى
َ
نزول الوحي عليه ،ووعد أتباعه بالنرص والتمكني ،فلام أرسل له عبداهلل بن الزبري ريض
اهلل عنه ً
«و ْانَ َز َم اصحاب ا ُْل ْختَار َوقتل أمريهم ا ْبن شميط وأكثر قواد ا ُْل ْختَار،
جيشا لقتالهَ :
َورجع فلوهلم إىل ا ُْل ْختَار َو َقا ُلوا َل ُه أمل تعدنا بالنرص عىل عدونا؟ َف َق َال :إن اهلل َت َع َال ك َ
َان قد
ِ
اس َّ
تدل عىل اهلل بقول اهلل عز َوجلM :يمحو اهلل َما َي َشاء َويثبتL
َوعَدَ ين َذلك ،لكنه بدا َل ُهَ ،و ْ
َف َه َذا ك َ
َان َس َبب َقول الكيسانية بال َبداء» ،الفرق بني الفرق ،لعبد القاهر البغدادي (.)36/1
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عدم الوفاء هبا ،أو تركها مهام كانت ال ّظروف:

 -1فيستدلون عىل وجوب البيعة بقوله صىل اهلل عليه وسلم( :إِ َذا
(((
مات وليس يف
(من َ
َخ َر َج َث َل َث ٌة ِف َس َف ٍر َف ْل ُي َؤ ِّم ُروا َأ َحدَ ُه ْم)  ،وقولهَ :

مات ِميت ًة جاهل ّي ًة)(((.
ُعن ُِق ِه َب ْي َع ٌةَ ،

 -2ويستدلون عىل وجوب الطاعة وعدم جواز نقض البيعة بقوله
ِ
وص ْفق َة َي ِد ِه،
ماما َفأعطا ُه َث َمر َة َقلبه َ
(من َ
بايع إِ ً
صىل اهلل عليه وسلمَ :
ِ
َطاع)(((.
ف ْل ُيطع ُه ما ْاست َ
 -3ويستدلون عىل عقوبة َمن خلع يدَ ه ِمن البيعة ولو بال َقتل بحديث:
ٍ
ٍ
يفرق
رجل
مجيع عىل
(من
أن ّ
واحد يريدُ ْ
وأمركم ٌ
يشق عصاكم ،أو ّ
أتاكم ُ
ْ
َ
مجاعتَكم فاقتلوه)(((.

ٍ
شخص آخر بام سبق ِمن أحاديث.
 -4ويستدلون عىل عد ُم جواز بيعة
ويف هذا الكالم العديد ِمن املغالطات ،وبياهنا يف التايل:

ً
السمع وال ّطاعة.
أول :املراد بالبيعة :إعطا ُء العهد عىل ّ
قال ابن منظور« :والبيع ُة :الص ْفق ُة َعىل إِجياب البيع ،وعىل الـم ِ
بايعة
ْ
َّ
َْ
ُ

((( أخرجه أبو داود ( ،306/3برقم .)2608
((( أخرجه مسلم ( ،1478/3برقم .)1851

((( أخرجه أبو داود ( ،302/6برقم  ،)4248وابن ماجه ( ،103/5برقم ،)3956
وأمحد ( ،54/6برقم .)6501
((( أخرجه مسلم ( ،1480/3برقم .)1852
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ِ
الـمبايع ُة وال ّطاع ُة .و َقدْ تبا َي ُعوا عىل األَمر :كقولِك
والطاعة .وال َب ْيع ُةُ :
عاهده»(((.
أصفقوا عليه  ،وبا َيعه عليه ُمبا َيعةَ :

ُ
ُ
اإلنسان عىل نفسه ِمن
«وأصل البيعة :العقدُ الذي يعقده
وقال اخلازن

بذل الطاعة لإلمام ،والوفاء بالعهد الذي التزمه له»(((.

األمري جعلوا أيدهيم يف يده
وسميت بذلك ألهنم كانوا إذا بايعوا
ُ
َ

تأكيدً ا للعهد ،فأشبه ذلك َ
فسميت بيع ًة ،وصارت
فعل البائع واملشرتيِّ ،
البيع ُة مصافح ًة باأليدي.

كأن ِ
أن البيع َة هي العهد عىل ال ّطاعةّ ،
قال ابن خلدون« :اعلم ّ
املبايع

َّظر يف أمر نفسه ،وأمور املسلمني ال ينازعه
أمريه عىل أنَّه يس ِّلم له الن َ
يعاهد َ
يف يشء ِمن ذلك ،ويطيعه فيام يك ّلفه به ِمن األمر عىل املنشط واملكره»(((.

أمور الرع ّية
وإذا أطلقت البيع ُة ّ
فإن املقصو َد هبا بيع ُة احلاكم الذي يتوىل َ

وتدبري شؤوهنم ،وهذا املعنى هو املقصود يف النّصوص الرشعية ،والذي

جاء يف كتب أهل العلم عند رشح األحاديث النبوية ،ويف كتب السياسة

الرشعية ،ومجيع األحكام الواردة يف البيعة إنام هي يف بيعة اإلمام ،أي

احلاكم العام.

((( لسان العرب (.)26/8

((( تفسري اخلازن (.)156/4

((( تاريخ ابن خلدون (.)261/1
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وقد كانت بيعة العقبة األوىل والثانية ِمن هذه البيعة؛ فهي بيع ٌة عىل

النّبوة ،وبيعة عىل احلكم.

ٍ
وبمشورة من عامة
ثان ًيا :تُعقد البيعة للحاكم من أهل احلل والعقد،

املسلمني ،وبالرشوط والكيفية السابق ذكرها(((.
ِ
السمع
أمور عديدة ،من أمهها :وجوب ّ
ويرتتَّب عىل البيعة للحاكم ٌ
وحتريم مبايعة حاكم آخر ،وحتريم نزع اليد ِمن البيعة
والطاعة باملعروف،
ُ
موجب رشعي ،وحتريم عقد ٍ
ٍ
بيعة أخرى لغري احلاكم.
أو نقضها دون

ُ
إطالق البيعة يف حال احلرب لإلمام
ثال ًثا :ورد يف بعض النصوص

نفسه ،فهي جتديدٌ للبيعة العامة ،وما فيها من تذكري بالتزام املقاتلني
بالطاعة ،وح ّثهم عىل الصرب يف املعركة.

جاء يف صحيح مسلم حتت (باب استحباب مبايعة اإلمام اجليش عند
إرادة القتال) :عن ٍ
جابر ريض اهلل عنه قالُ ( :كنَّا َي ْو َم ُْ
الدَ ْيبِ َي ِة َأ ْل ًفا َو َأ ْر َب َع

ِما َئ ًةَ ،فبايعنَاه وعمر ِ
ت َّ
الش َج َر ِةَ ،و ِه َي َس ُم َرةٌَ ،و َق َالَ :با َي ْعنَا ُه
آخ ٌذ بِ َي ِد ِه َ ْت َ
َ َْ ُ َ ُ َُ
ع َل َأ ْن َل ن َِفر ،و َل ُنبايِعه ع َل ا َْلو ِ
ت)(((.
ْ
َّ َ ْ َ ْ ُ َ
َ
وكام ورد عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه يوم صفني من قوله:

((( ص (. )23

((( أخرجه مسلم ( ،1483/3برقم .)1856
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«من يبايعني عىل املوت؟»(((.

قال النووي« :فالبيعة (عىل أن ال نفر) معناه :الصرب حتى نظفر بعدونا

أو نُقتل ،وهو معنى (البيعة عىل املوت) ،أي نصرب :وإن آل بنا ذلك إىل

املوت ،ال أن املوت مقصود يف نفسه ،وكذا (البيعة عىل اجلهاد) أي:
والصرب فيه»(((.

وقد تكون لقائد اجليش يف أرض املعركة بمعنى (املعاهدة عىل

القتال) ،لتصبري املقاتلني ،وتشجيعهم ،وتقوية معنوياهتم .فقد «جعل

عيل عىل مقدمة أهل العراق قيس بن سعد بن عبادة وكانوا أربعني أل ًفا

بايعوه عىل املوت»(((.

وورد عن عكرمة ريض اهلل عنه أنه نادى يف معركة الريموكَ « :م ْن
ِ
ِ
ِ
ال ِ
ار ُ
ض ُار ْب ُن األَ ْز َو ِر يف أربعامئة
ُي َب ِاي ُع َع َل ا َْل ْوت؟ َف َبا َي َع ُه ْ َ
ث ْب ُن ه َشا ٍم َو َ
ِمن وج ِ
ني َوفِ ْر َس ِ ِ
ان ْم»(((.
وه ا ُْل ْس ِل ِم َ
ْ ُ ُ
ويقصـد هبا هنا البيعـة اللغوية التي هي بمعنى االتفاق واملعاهدة،

وال يتعـدَّ ى أثرهـا هذا املوضـع فحسـب ،بداللة أنَّه ليـس هلذا املبـا َيع

إال منارصته أثناء احلمل عىل العدو فحسب.
((( سري أعالم النبالء ،للذهبي (.)33/4
((( رشح النووي (.)3/13
((( فتح الباري (.)63/13

((( تاريخ الطربي (.)401/3
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راب ًعا :من اخلطأ يف هذه املسالة اخللط بني مسائل اإلمارة ،والعمل

اجلامعي ،والبيعة.

كل ٍ
أن ّ
حيث اعتقد القائلون بالبيعة لغري اإلمام احلاكم َّ
أمري ال بدّ أن

تُعقد له بيع ٌة ،واستدلوا بأحاديث اإلمارة والتّأمري عىل لزوم البيعة ،وهذا
خطأ.

فاإلمارة تُعقد لالجتامع عىل رأي واحد وعدم النّزاع ،وقد َّ
حث عليها

تنبيها عىل ما هو
النبي صىل اهلل عليه وسلم يف األمور اليسرية كالسفر ً
أعظم منهاَ ،
قال صىل اهلل عليه وسلم( :إِ َذا َخ َر َج َث َل َث ٌة ِف َس َف ٍر َف ْل ُي َؤ ِّم ُروا
َأ َحدَ ُه ْم)(((.

َ
يتفرق هبم
أمرهم مجي ًعا ،وال ّ
قال اخل ّطايب« :إنّام أمر بذلك؛ ليكون ُ

اختالف»(((.
الرأي ،وال يقع بينهم
ٌ
ُ

تأمري الواحد يف االجتامع
وقال اب ُن تيمية «أوجب صىل اهلل عليه وسلم َ

ِ
تنبيها بذلك عىل سائر أنواع االجتامعِ»(((.
القليل
السفر؛ ً
العارض يف ّ

وقال الشوكاين« :ومع التّأمري ّ
االختالف ،وجتتمع الكلم ُة ،وإذا
يقل
ُ
لثالثة يكونون يف ٍ
ٍ
ِ
األرض ،أو يسافرون فرشعيتُه
فالة ِمن
ُشع هذا

((( أخرجه أبو داود ( ،251/4برقم .)2609
((( معامل السنن (.)260/2

((( جمموع الفتاوى (.)390/28
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ٍ
واألمصار ،وحيتاجون لدفع التّظاملِ ،وفصل
أكثر يسكنون القرى
َ
لعدد َ
التّخاصم أوىل وأحرى»(((.

ومل يرد يف هذه النصوص الرشعية وأقوال أهل العلم ما ّ
يدل عىل

البيعة يف مثل هذه األحوال ،وال تسمي ُة هذه اإلمارة اخلاصة بالبيعة ،بل

مبتدع حمدث.
مجيع ذلك
ٌ
ُ
ٍ
ٍ
ٌ
خمصوصة يف الزمن والغاية والسلطات ،وبني بيعة
إمارة
وفرق بني
هي من جنس بيعة احلكام.

أن العمل اجلامعي ال يقوم وال ينتظم إال ببيعة ،وهذا
كام اعتقد بعضهم َّ

راجع إىل حتديد
إلزام بام ال يلزم ،وال دليل عليه ،فتنظيم العمل اجلامعي
ٌ
الصالحيات ،وتقسيم األعامل ،وال ارتباط له ببيعة وال إمارة.

وال بد من اإلشارة إىل َّ
أن القائلني ببيعة اجلامعات يستدلون عىل

بالتوسع يف بيان احلكمة من ترشيع اإلمارة ،أو فضائل العمل
كالمهم
ُّ
اجلامعي ،وهذا مما خالف فيه ،وهو خارج حمل النزاع.

خامسا :مما سبق يتَّضح َّ
أن ما يعرف باسم (بيعة اجلامعات) سواء
ً

بدعي غري مرشوع ،ال َ
دليل عليه من كتاب
كانت دعوية أو جهادية أمر
ٌ
السلف ،أو أقوال أهل العلم ،بل هي ِمن آثار االنعزال
أو سنة ،أو عمل ّ
عن املجتمع والتاميز عنه بجامعة حترص احلق يف دعوهتا أو مجاعتها.
((( نيل األوطار (.)294/8
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فالعمل ضمن هذه اجلامعات أو املؤسسات واالنضامم إليها هو

حكم
من جنس العقود بني الطرفني ،والوفاء هبذا العقد -ما مل خيالف ً
رشعيا -واجب كأي ٍ
عقد آخر؛ لعموم النصوص احلاثة عىل الوفاء
ً

بالعقود ،كقوله تعاىلM :ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ[ Lاملائدة،]1 :

ﲪ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ[ Lالنحل.]91 :
ﲫ
وقوله M :ﲩ
ِ
ّ
اإلقالة ِمن هذا العهد بعد إبراء ذمته
وللشخص العامل فيها طلب
ٍ
أدوات أو عتاد وسالح ،كام يقع التح ّلل
بتسليم ما بعهدته ِمن أموال أو
ِمن هذا العهد بانتهاء الغرض الذي تعاقدوا عليه ،كانتهاء مهمة الدعوة،

أو القتال ونحوه ،وال حيرم عليه إهناء تعاقده أو عمله إن مل ُيرد االستمرار
ٍ
لسبب مرشوع.
فيه

وليس لقائد هذه اجلامعة ما للحاكم الرشعيِ ،من البيعة ،أو احلقوق
ِ
األفراد بال ّطاعة التي هي من جنس طاعة
املرتتبة عليها ،وليس له إلزام

احلاكم.

كام َّ
أن عقد البيعات هلذه اجلامعات عىل طريقة البيعة للحاكم سيؤدي

إىل تفريق كلمة املسلمني ،والتعصب هلا ،وعقد الوالء والرباء عليها،
ٌ
داخل فيام حذر اهلل منه من
واحلب والبغض عىل مسمياهتا ،ومجيع ذلك
ٍّ

التفرق واالختالف ،واجلامع َة احلق التي ُيعقد هلا الوالء واملحبة والنرصة
ٍ
بإطالق هي مجاعة املسلمني العامة ،وهو مقتىض أخوة الدين.
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ومن التناقض الذي تقع به هذه اجلامعات :ما ر َّدت به القاعدة عىل

خالفة البغدادي من أهنا وقعت دون مشورة املسلمني ،وبالتايل فقد

حكموا عليها أهنا ليست رشعية وال صحيحة ،ويف الوقت نفسه يفرضون
بيعة مجاعتهم ورؤيتها عىل املسلمني كافة.

وهذه هي سنة الغالة يف احتكار احلق والتنازع عليه منذ القدم.

***

الفصل الرابع

عوامل ظهور الغلو املعارص
وتطوره
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ُ
والدراسات الضو َء عىل العديد من األسباب
البحوث
س َّلطت
ُ

الرشعية والنفسية لظهور الغلو لدى األفراد ،كاجلهل بالدين ،واخللل
يف مصدر تلقي الدين ،واألهواء والرغبات الشخصية ،وغري ذلك،

فس سبب ظهور مجاعات الغالة املعارصة ،ورسعة تطور
لك ّن هذا ال ُي ِّ

أفكارها وانتشارها ،وتضخمها الرسيع ،وامتالكها اإلمكانيات الكبرية

عىل املستوى اإلعالمي والعسكري واملادي وغريها ،مع النظر لظروف
نشأة هذه اجلامعات ،وعالقاهتا باحلراك الثقايف يف املجتمعات التي ظهرت
فيها ،ومرشوعها يف إقامة الدولة ،وعالقتها بالدول والشخصيات التي

يفرتض أهنا تناصبها العداء.

وهذا يدعو إىل طرح الكثري من األسئلة واالستفهامات ،ويتط ّلب

البحث يف العوامل احلقيقة املؤثرة يف تشكُّل فكر هذه اجلامعات وظهورها

وانتشارها(((.

ويف هذا املخترص كشف عن أهم عوامل ظهور الغلو املعارص

وانتشاره ،وأثر املذاهب الفكرية التي أثرت يف نشأته ،ودور األنظمة يف
((( دراسة هذه املسألة أمر يف غاية األمهية الستكامل تقييم أفكار مجاعات الغلو املعارصة،
وفهم ظروف نشأهتا وتطورها ،والتنبيه عىل العوامل املشاهبة التي قد توضع فيها خمتلف
اجلامعات اإلسالمية حلرف مسارها أو التأثري فيها دون أن تنتبه هلا.
وحق هذا املوضوع اإلفراد بدراسات متعمقة ،ولعل دراسات أخرى تستكمل املوضوع
ٍ
من ٍ
تارخيية واجتامعية أوسع وأشمل.
نواح
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متكني مجاعات الغلو ودعمها(((.
فام هي أهم عوامل ظهور الغلو املعارص وانتشاره؟

لإلجابة عن ذلك البد من التدقيق يف عدد من املسائل:

املسألة األوىل :هل كان الظلم الواقع عىل الناس ،أو اجلهل املنترش يف

املجتمعات اإلسالمية ،أو الفكر اإلسالمي والرتاث العقدي والفقهي:
داف ًعا لظهور أفكار الغلو املعارصة وانتشارها؟

أما االضطهاد :فعىل الرغم من الواقع الذي كان يعيشه العامل
اإلسالمي من خت ّل ٍ
ٍ
ٍ
واضطراب أيام حقبة االستعامر ،ثم املآيس
وجهل
ف

الرهيبة التي خ ّلفها ،وخيانات بعض أبناء املسلمني وتأمرهم معه ضد
بلداهنم ،إال أن حركات الغلو مل تنشأ يف صفوف املجاهدين الذين ه ّبوا
ٍ
حكومات
ملقاومة االستعامر ،وإنام نشأت بعد سنوات طويلة ،يف ظل
مستقرة وظروف خمتلفة ،مع َّ
أن املنطق يقتيض أن تنشأ يف تلك الظروف

نظرا لوجود مسوغات أشد لظهورها.
ً

ثم إنَّه عىل الرغم من مرور سنوات طويلة من حكم األنظمة احلالية

تعرضت الشعوب حتت حكمها للكثري من صور االضطهاد
والتي ّ
واالنتهاك السيايس واالجتامعي واالقتصادي والديني ،وقت ِْل آالف
((( وقد نرش هذا املخترص يف كتيب مستقل بعنوان (عوامل ظهور الغلو املعارص
وتطوره).
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الشباب املتدين وتعذيبهم ،وسجن عرشات آالف آخرين ،إال َّ
أن

يعم تلك الشعوب ،ومل يظهر بني أولئك املضطهدين عىل وجه
الغلو مل ّ
اخلصوص((( ،بل كان ظهور الغلو يف جمتمعات مع ّينة ويف فئات مل يطلها
االضطهاد غال ًبا.

فمام ُيلحظَّ :
انتشارا واس ًعا
أن غالب أتباع اجلامعات التي حققت
ً

كتنظيمي (القاعدة) ،و(الدولة) قدموا إليها من مناطق تتمتّع باالستقرار،

ور ّبام الرفاهية العالية ،وال يوجد فيها حروب أو اضطهاد ،كحال
ٍ
املنضمني
وعدد من دول اخلليج .وكذا كان غالب
القادمني من أوربا
ّ

جلامعات الغلو األوىل كجامعة التكفري واهلجرة؛ كانوا من طالب
املدارس واجلامعات وعامة الناس.

وبالعودة بالتاريخ إىل ما عانته املجتمعات اإلسالمية خالل حمنتي

التتار واحلروب الصليبية ،سنجد أن هذه احلروب مل تنتج الغلو بني
املسلمني عمو ًما واملجاهدين عىل وجه اخلصوص؛ بينام كان الغالة

املوجودون وقتها هم سليل مجاعات اخلوارج الذين ظهروا قبل ذلك

بعصور طويلة.

ومجيع ما سبق يعني َّ
أن الظلم واالضطهـاد ليـس هو املحـرك األول

((( ففي سورية مثلً :شهدت سنوات الثامنينيات من القرن املايض أعامل اضطهاد ممنهجة
ويف غاية العنف والبشاعة عىل املعتقلني ،والتي استمرت سنوات طويلة ،ومع ذلك مل تشهد
تلك السجون أو املفرج عنهم حركات غلو كالتي ظهرت أثناء الثورة.
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مر التاريخْ ،
وإن
وال
األهم لظهور فكر الغلو ومجاعاته وانتشارها عىل ّ
ّ

كان من أسباب اعتناق بعض األفراد لفكر الغلو.

مرت األمة -عرب العصور -بفرتات
وأما ردة الفعل عىل اجلهل :فقد ّ
َّ

من االنحراف والتخلف واجلهل ،واشتدَّ أثره خالل الغزو الفكري

املصاحب للغزو الصليبي ،وانشقاق الدويالت املنحرفة يف آخر زمن
اخلالفة العباسية ،ثم عهد االستعامر ،ومع ذلك مل تُنتج تلك األحداث

ظهور أفكار الغالة ومجاعاهتم ،عىل الرغم من وجود أفكار الغالة
ٍ
ظروف
وتلبيساهتم يف الكتب وذاكرة املجتمعات ،إىل أن خرجت يف

أخرى كام سيأيت بياهنا ،مما يعني َّ
أن ر ّدة الفعل عىل اجلهل واالنحراف
ليس هو املحرك الرئيس للغلو املعارص.

وأما الفكر والرتاث العقدي والفقهي :فليس سب ًبا يف الغلو ،وإن

أساء املنحرفون عن الدين الصحيح -من الرافضة ،والباطنية ،واملعتزلة،
واخلوارج ،وغريهم -التعامل معه واالستشهاد به ،فانحرافهم ناتج عن

تتحمل نصوص القرآن والسنة،
جهل ،أو سوء فهم ،أو سوء ن ّية ،وال
ّ
وال أقوال العلامء مسؤولية هذا االنحراف!

وهذا ما َّ
حذر منه الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف حق اخلوارج
او ُز َحن ِ
ي ِ
ون
َاج َر ُه ْم)((( ،وقالَ ( :ي ُقو ُل َ
ؤون ال ُق ْر َ
خصوصا فقالَ ( :ي ْق َر َ
ً
آن الَ ُ َ
((( أخرجه البخاري ( ،137/4برقم  ،)3344ومسلم ( ،742/2برقم .)1064
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ِم ْن َق ْو ِل َخ ْ ِي ا ْل َ ِب َّي ِة)(((.

فقد َّ
حذر من االنخداع هبم بسبب كثرة استشهادهم باآليات القرآنية

وأحاديث الرسول صىل اهلل عليه وسلم ،كام َّ
حذر من منهجهم يف حفظ

النصوص دون فهمها الفهم الصحيح.

فمجرد االستدالل واالسـتشهاد ال يعني املسـؤولية؛ فام مـن كـالم

أو قول إال وهناك من ييسء استخدامه أو يفهمه عىل غري وجهه ،ولو جاز

الطعن بأحكام (اخلالفة ،والوالء والرباء ،واملهدي ،والتكفري ...إلخ)
بسبب خطأ الغالة فيها ،جلاز الطعن يف أحكام الصالة والصيام واحلج،
واحلالل واحلرام ،وسائر أمور الدين لوقوع اخلطأ واالختالف فيها!

ويشهد ملا سبقَّ :
أن الغلو األول الذي ظهرت بوادره يف عرص الرسول

-صىل اهلل عليه وسلم -ثم استعلن يف عرص الصحابة ،واستمر يف عهد

الدولتني األموية والعباسية؛ مل يكن دافعه الظلم أو ر َّدة الفعل عىل اجلهل

أو االنحرافات املوجودة يف املجتمع ،وال كان نا ًجتا عن مشكلة فكرية،
أو موروثات فقهية أو عقدية ،وإنام كانت له دوافع وعوامل أخرى تتع َّلق

بشخصية الغالة أنفسهم.

وال يعني هذا أننا ننفي أن يكون لالضطهاد أو االنحراف أثر يف

اعتناق بعض األفراد للغلو واالنتساب جلامعات الغالة ،لكنه ليس
((( أخرجه البخاري ( ،16/9برقم  ،)6930ومسلم ( ،746/2برقم .)1066

222

السبب املبارش لظهور هذه اجلامعات املعارصة وانتشارها.
بالقطع
َ

املسألة الثانية :العوامل التي أ ّثرت يف نشأة مجاعات الغلو املعارصة:
من املعروف يف علم األديان ِ
والف َرق أن لنشأة أي فرقة أسبا ًبا داخلية
وخارجية ،مبارشة أو غري مبارشة؛ تسهم يف تكوينها الثقايف واملادي ،ويف
هذا املوضع سأكتفي باإلشارة لنوعني من العوامل كان هلا أكرب األثر يف
نشأة الغلو املعارص وانتشاره ،وهي العوامل الفكرية والعوامل املادية.

أوالً :العوامل الفكرية:

بدراسة التاريخ املعارص وتياراته الفكرية يتبني َّ
أن ظهور تنظيامت

واكب نوعني من األفكار املشاهبة -وخاصة يف مرص؛
الغلو املعارصة
َ

مهد مجاعات الغلو املعارص -والتي تقوم عىل مبادئ الثورة عىل الدولة
واملجتمع باستخدام العنف ،ثم إعادة تشكيله بالقوة بام يشبه أدبيات هذه

اجلامعات((( ،وهذان الفكران مها:

((( ورد تفصيل هذه األفكار واملصطلحات وكامل مرشوع الغالة إلقامة الدولة يف كتاب:
تصور الغالة ملفهوم الدولة يف اإلسالم ،كتكفري كافة أنظمة احلكم يف العامل اإلسالمي،
وحرص مرشوع التغيري واإلصالح يف العامل اإلسالمي بحمل السالح ضد األنظمة،
وإسقاط كافة علامء األمة وختوينهم ،وتضليل مجيع اجلامعات الدعوية واملجاهدة ،مع
حرص احلق والطائفة املنصورة يف أنفسهم ،واستغالل أحوال املجتمعات ومقدراهتا للقيام
بمرشوعها ،ثم الزج بالشعوب اإلسالمية وتوريطها يف الرصاعات الدموية إلجبارها عىل
االنخراط يف مرشوعهم ومحله ،واالستهانة بام يراق من دماء يف سبيل إنجاح هذا املرشوع،
وبذل كل وسيلة -ولو كانت غري مرشوعة -ألجله.
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الفكر األول :الثورة اخلمينية الرافضية :التي افتتن هبا الكثريون يف

العامل اإلسالمي يف بداية ظهورهاّ ،
واتذها بعض املنادين باملرشوع

اإلسالمي ً
مثال ُيتذى لدولة اإلسالم املنشودة ،فشاعت أفكار هذه

واأللسن داخل الصف
الثورة وأدبياهتا ومؤلفاهتا ،وتناقلتها األقالم
ُ
اإلسالمي.

فمن مبادئ الثورة اخلمينية:

 -1تكفري كا ّفة دول العامل اإلسالمي ،واعتبارها أنظمة كفر ور ّدة

وطواغيت ،باإلضافة لكل ما يتعلق هبا من مؤسسات عسكرية ،أو أمنية،
أو علمية ،ونحو ذلك.

 -2الثورة عىل أنظمة احلكم يف دول العامل اإلسالمي وق ْلبها ،وإعادة

تشكيل جمتمعاهتا إلقامة حكم إسالمي يمهد لعوة املهدي املنتظر.

 -3إقامة هذا احلكم عىل أسس املذهب الرافيض وفق نظرية (الويل

الفقيه) ،والتي تنحرص إقامتها يف طبقة شخصيات فارسية إيرانية ،تتوىل
صياغة كا ّفة أمور الدولة السياسية ،واالقتصادية ،والتارخيية ،والعلمية

...إلخ.

الزج باملنطقة والشعوب يف العنف ،وممارسته بأقىص درجاته؛
ّ -4

هبدف االنتقام من املخالفني ،وهتيئة الظروف خلروج املهدي ،وعمل أي

يشء يف سبيل حتقيق هذا احللم ،ولو كان بالتحالف مع من يدّ عون أهنم
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أعدا ٌء هلم.

وبالرجوع ألدبيات الثورة اخلمينية يتَّضح التشابه الكبري مع أفكار

ومصطلحات الغالة ،ومن األمثلة عىل هذا التشابه قول اخلميني:

«الرشع والعقل يفرضان علينا ّأل نرتك احلكومات وشأهنا  ...توجد
كل نظـا ٍم ِ
نصـوص كثرية تصـف ّ
إسـالمي بأنّه شـرك ،واحلـاكـم
غـري
ٌ
ّ

أو السلطة فيه طاغوت ...

يف ِّ
فرعـوين يتحكّـم يف املجتمـع و ُيفسـده وال ُيصلحـه:
ظل ُحكـ ٍم
ّ

ال يستطيع مؤمن يتّقي اهلل أن يعيش ملتز ًما وحمتف ًظا بإيامنه وهديه ،وأمامه
ِ
يتمرد
س عىل ارتكاب أعامل ُمرد َية ،أو ّ
سبيالن ال ثالث هلام :إ ّما أن ُي ْق َ َ
وياول إزالته ،أو ُيق ِّلل من آثاره عىل
وياربهُ ،
عىل ُحكم الطاغوت ُ
األقل .وال سبيل لنا ّإل الثاين ،ال سبيل لنا ّإل أن نعمل عىل هدم األنظمة
الفاسدة املفسدة ،ونُح ِّطم زمر اخلائنني واجلائرين من حكّام الشعوب.

هذا واجب ُيك َّلف به املسلمون مجي ًعا أينام كانوا ،من أجل خلق ثورة

سياس ّية إسالم ّية ظافرة منترصة»(((.

((( احلكومة اإلسالمية يف فكر اخلميني ص ( ،)47ومعنى( :ي ْقس) :يرب ،و(م ِ
رد َية):
ُ
ُ
ُ ََ
أي مهلكة.
ومما ُيذكر يف سرية حياة «صالح رسية» رائد فكرة العمليات املسلحة واالنقالب عىل أنظمة
احلكم ،وواضع مؤلف (رسالة اإليامن) التي سار عىل منواهلا سائر الغالة بعد ذلك ،أنَّه
كان من املتأثرين بفكر «عيل رشيعتي» الذي ُيعدّ أهم املنظريني الفكريني للثورة اإليرانية= .
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الفكر الثاين :الثورة الشيوعية :التي انترشت أفكارها يف القرن

امليالدي املايض ،حتى أصبح املدَّ الشيوعي املاركيس يشكّل هتديد ًيا
حقيقيا الستقرار ٍ
عدد من الدول اإلسالمية ،وافتتن هبا الناس ،وانترشت
ً
= فقد أصبح «صالح رسية» ُملهم شخصيات الغالة ،وسارت مجاعاهتم عىل أفكاره التي
وضعها ،ومحلوا مرشوعه الذي حاول القيام به ،ومن أشهر من تأثر به واعتربه مثله األعىل:
املؤسس احلقيقي لتنظيم القاعدة أيمن الظواهري ،فقد أثنى عىل علمه ،وجعله قدوة له
تعج بالتيارات الفكرية املختلفة-
أثناء دراسته اجلامعية ،حيث كانت اجلامعات املرصية ّقائالً « :كان صالح رسية حمد ًثا جذا ًبا ،ومثق ًفا عىل درجة عالية من االطالع واملعرفة ،وكان
ً
حاصل عىل درجة الدكتوراه يف الرتبية من جامعة عني شمس ،كام كان متضل ًعا يف عدد من

العلوم الرشعية ،وقد رأيته مرة واحدة أثناء إحدى املعسكرات اإلسالمية يف كلية الطب،
حني دعاه أحد املشاركني يف املعسكر إىل القاء كلمة يف الشباب ،وبمجرد استامعي لكلمة
ٍ
معان أوسع يف وجوب نرصة اإلسالم.
هذا الزائر أدركت أن لكالمه وق ًعا آخر ،وأنّه حيمل
وقررت أن أسعى للقاء هذا الزائر ،ولكن كل حماواليت للقائه مل تفلح».
ومثريا للشك يف عالقاته ومشاريعه؛
ومما ُعرف عن «صالح رسية» أنَّه كان غامض املنهج،
ً
فقد أسس مع رفاقه جبهة التحرير الفلسطينية عام 1959م والتي انضمت الح ًقا إىل حركة
فتح ،كام ارتبط بعالقة قوية مع النبهاين مؤسس حزب التحرير ،وقيل إنه انضم للحزب،
كام ذكر أنَّه انضم إىل اإلخوان املسلمني يف العراق ،وكان قائدً ا يف جناحها العسكري،
وضاب ًطا برتبة نقيب يف فوج التحرير الفلسطيني الذي شكّله الرئيس العراقي عبد الكريم
قاسم يف 1961م.
ً
جمهول
غادر إىل مرص بعد مشاركته بمحاولة فاشلة لالنقالب عىل أمحد حسن البكر ،وكان
فتعرف عىل قيادات العمل اإلسالمي عن طريق السيدة زينب
للتيار اإلسالمي فيهاّ ،
ولـم مل جيد عندهم رغبة يف محل السالح ضد النظام ،عمل عىل
الغزايل التي قدمته هلمّ ،
تأسيس تنظيم مستقل هيدف لالنقالب عىل السادات ،واستغل عالقته بقيادات احلركة
اإلسالمية للتواصل مع شباب حركتهم واستاملتهم لتنظيمه.
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أفكارها لدرجة تبنّي ٍ
عدد من املنادين باملرشوع اإلسالمي ببعض أدبياهتا،

ونسبتها لإلسالم!

فمن مبادئ الشيوعية:

 -1الثورة عىل العامل وقلب أنظمة احلكم لتتوىل طبقة الربوليتاريا

احلكم املستبد (الديكتاتوري) ،فتعيد إصالح املجتمع وتشكّله عىل

أسس الفكر املاركيس(((.

والزج بالعامل يف احلروب
 -2الوصول للحكم عن طريق العنف،
ّ

والرصاعات لتحقيق هدف الثورة.

 -3يف سبيل حتقيق هذا اهلدف يمكن القيام بأي عمل مهام كانت

بشاعته ،قال لينني« :إن هالك ثالثة أرباع العامل ليس بيشء ،إنام اليشء
اهلام هو أن يصبح الربع الباقي شيوع ًّيا» .وأحداث التاريخ شاهدة عىل

بشاعة ضحايا الشيوعية.

 -4يف سبيل حتقيق األهداف يمكن استعامل الغدر واخليانة

واالغتياالت إلزاحة اخلصوم ولو كانوا من الشيوعني أنفسهم(((.

و ُيلحظ التشابه الكبري بني هذه املبادئ وما سبق إيراده من أفكار

((( الربوليتاريا :مصطلح ماركيس يدل عىل طبقة العامل ُاألجراء الذين يشتغلون يف
ومصدر دخلهم هو بيع ما يملكون من قوة العمل.
اإلنتاج الصناعي،
ُ

((( ينظر :املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة ،الندوة العاملية
للشباب اإلسالمي (.)910/2
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الغالة((( ،بل ُو ِجد عند العديد من منظري هذه اجلامعات االستشهاد

بكالم ومنظري الشيوعية عىل مرشوعهم وخطواته ،كام تكرر ذلك من

عمر حممود (أبو قتادة الفلسطيني) ،ومن ذلك استشهاده بقول لينني:

(العنف هو الدَّ اية((( للتاريخ) ثم ع َّقب بقوله« :إذا أردنا أن نصنع التاريخ،
وإذا أردنا أن نو ّلد منه احلقائق جيب أن يكون هناك ثمة عنف»(((.
ثان ًيا :العوامل املادية التي أ ّثرت يف نشأة مجاعات الغلو املعارصة:

وهي جمموعة من العوامل التي تشابكت وتداخلت عرب الزمن،
ٍ
ِ
ِ
ّ
استخبارات؛ حتى وصلت
وأجهزة
أنظمة حك ٍم
وبتدخل وتسيري من

أفكار هذه اجلامعات إىل ما هي عليه ،ويمكن إمجال هذه العوامل بام ييل:
 -1ارتباط حركات الغلو املعارصة بحياة السجون التي تتحكم هبا

وأفكار أوائل مجاعات الغالة يف كتابه« :وثائق
وثائق
عرض «د .رفعت سيد أمحد»
(((
َ
َ
َ
الغضب اإلسالمي يف السبعينات :عرض ،دراسة ،ونقد» ،ومع َّ
أن الكتاب مؤلف من
ٍ
فوضح ذلك يف العديد من مواضع كتابه،
سنوات طويلة إال أنَّه حلظ هذا التشابه والتأثرَّ ،
بل كانت تسمية الكتاب نابعة من ذلك.
والقارئ ألدبيات أوائل هذه اجلامعات يلحظ استعامهلم ملصطلحات تدل عىل هذه األفكار
والتي هجرها الالحقون إىل مصطلحات دينية تناسب تطور فكرها ،كهجر كلمة (ثورة)
إىل كلمة (جهاد).

((( تطلق الداية يف اللغة عىل املرضعة ،واحلاضنة ،ينظر :تاج العروس مادة «ظأر»
( ،)465/12ومادة «حضن» ( ،)443/34كام تطلق عىل القابلة التي تتوىل توليد املرأة،
ينظر :املعجم الوسيط ،مادة «دوي» ( ،)306/1وهي املقصودة هنا.
((( يف رشيطه :مناقشة كتاب احلرب العاملية الرابعة.
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األنظمة وترشف عليها:

أ -فبداية ظهور هذه اجلامعات كان يف أقبية السجون ،كام هو حال

اجلامعات املرصية األوىل .وال تكاد توجد شخصي ٌة من شخصيات

الغالة املؤثرة إال وقد تعرضت لالعتقال ،و ُيكثر الغالة من احلديث عن
أثر السجن عليهم من ناحية االستفادة الفكرية من اآلخرين ،وتبلور
مرشوعهم املستقبيل الذي يعملون عليه(((.

ومع ما كان يالقيه سائر املعتقلني يف هذه السجون من تضييق ،وتقييد

حريات ،ومنع جتمعات ،وغري ذلك ،إال َّ
أن حتركات الغالة وخالفاهتم

وحتالفاهتم ونقاشاهتم كانت جتري بحر ّية أكرب ،وحتت أنظار إدارات
السجون ومراقبتها!

ب -عمدت األنظمة إىل متكني الغالة من نرش أفكارهم بني السجناء،

وخلطت رؤوسهم ودعاهتم بسجناء غري منتمني هلذه اجلامعات حتى

غض الطرف عن تداول كتب الغالة
يتأثروا هبم ،حتى وصل احلال إىل ّ
عضوا يف مجاعة التبليغ،
((( ومما ُيذكر يف تقلبات عمر حممود (الفلسطيني) الذي ابتدأ
ً
ثم موظ ًفا يف دائرة اإلفتاء التابعة للجيش األردين :أنَّه توىل اإلمامة يف أحد السجون ألربع
سنوات التقى فيها بكافة التيارات واملناهج كالبعثيني والتنظيامت الفلسطينية ذات الفكر
ٍ
بعدد من الغالة ،ودارت بينهم نقاشات وحوارات ،ترك عىل إثرها
اليساري ،كام التقى
الوظيفة وخرج ألفغانسـتان للقاء بمنظري الغالة ،ثم بدأ فكـره يتبلور حتى وصـل إىل
ما هو عليه اآلن.
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وتوزيعها عىل املساجني ،كام هو يف سجون االحتالل يف العراق(((،

ومتكني منظري الغالة من التواصل مع أتباعهم خارج السجن،
و(هتريب)! األسئلة واإلجابة عنها بني كال الطرفني ،كام يف حال
الربقاوي والفلسطيني.
ج -إطالق ٍ
كثري من املتهمني بـ (اإلرهاب) من السجون دون أسباب
مقنعة ،مع معرفة األنظمة بأفكارهم وارتباطاهتم.

وهؤالء املطلق رساحهم :إما أن ُيعاد اعتقاهلم مع الشباب الذين

الت ّفوا حوهلم؛ ليكملوا يف السجن تعليمهم وتلقينهم كام تقدّ م ،مما يدل

عىل َّ
أن املقصود هو حتفيز هؤالء عىل نرش أفكارهم وتكوين مجاعات
تنترش يف املجتمع.

أو ينجح بعضهم يف اخلروج من البالد إىل مناطق الرصاع عىل الرغم

من منعهم من السفر! أو يقومون بتنفيذ اعتداءات مس ّلحة رغم الرقابة
((( سمحت إدارات السجون األمريكية يف العراق بدخول وتداول كتب منظري الغلو،
وعملت عىل الزج بآالف الشباب السني يف السجون مع قيادات تنظيم القاعدة لسنوات
ٍ
توجيهات،
طويلة« ،وكلام حرض سجني جديد ،كان زمالؤه يعلمونه ،ويلقنونه ،ويعطونه
هلب مشتعل» ،ينظر مقال :السرية الكاملة للبغدادي ،موقع قاسيون
فيغادر املعسكر كأنه ٌ
اإلخباري.
ومقال :احلياة مع اجلامعات املسلحة داخل السجون اجلزائرية ،جريدة احلياة اللندنية ،العدد
( )13515بتاريخ 2000/3/12م.
أمورا مشاهبة بدرجات متفاوتة.
كام شهدت العديد من سجون األنظمة العربية ً
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وكثريا ما أشارت التقارير اإلعالمية لذلك ،ومحلت ترصحيات
عليهم!
ً
بعض املسؤولني اهتامات لتلك اجلهة أو أخرى ملسؤوليتها عن إطالقهم،

عىل الرغم من املعرفة التامة بارتباطاهتم وتدريباهتم ،وتنتهي عند هذا
احلد!

بل وصل األمر ببعض األنظمة إىل إطالق ٍ
عدد من السجناء املتهمني

باإلرهاب برشط توجههم إىل مناطق الرصاع يف سورية والعراق.

وقد أطلق النظام السوري عام 2005م شاكر العبيس املتهم بالتخطيط

لعمليات إرهابية ،وعالقات مع كبار زعامء اجلامعات اإلرهابية ،مع

تسهيل وصوله إىل لبنان ،مع وجود أنباء عن دعمه باملال والسالح للقيام
بعمليات ضد (إرسائيل) واستغالل ما يثريه من اضطراب يف عودة النظام
السوري إىل لبنان ،وما تبع ذلك من أحداث هنر البارد عام 2007م.

كام أطلق النظام السوري يف بدايات الثورة احلالية عد ًدا من املعتقلني

بتهم اإلرهاب ،والذين تكونت منهم عدد من املجموعات املسلحة
املغالية ،وفعل النظام اليمني األمر ذاته عند بدايات عملية عاصفة احلزم

ضد احلوثيني؛ مما مكنهام من دعم جمموعاهتم واالنتشار يف البالد.
وممن ُأطلق رساحهم بعد اعتقاهلم ٍ
بحجة عدم التعرف
ملدد طويلة،
ّ

عىل هويتهم احلقيقية ،وانتحاهلم أسامء ومهية :القاري سعيد يف اجلزائر(((،

((( وكان قد اشرتك بعملية عسكرية عىل األمريية البحرية يف اجلزائر ،واعت ُِقل ،ثم قاد =
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وأبو عمر البغدادي وأبو بكر البغدادي زعيمي القاعدة يف العراق ،وأبو

حممد اجلوالين زعيم القاعدة يف سورية ،بعد اعتقال لعدة سنوات يف

سجون االحتالل يف العراق.

والواقع يدل عىل َّ
أن هذه األنظمة تعرف تفاصيل شخصيات وتاريخ

الغالة ،بام متلكه من وسائل التعرف عىل اهلو ّية ،وباالستعانة باجلواسيس

تدسهم يف صفوف السجناء؛ ومن األدلة عىل ذلك أهنا تسارع إىل
الذين ّ

بمجرد قيامهم بأعامل مسلحة كـ (جون
نرش صورهم وأسامئهم احلقيقية
ّ
اجلهادي) الذي يقوم بعمليات الذبح يف تنظيم (الدولة) ،أو جمرد توليهم
ملنصب معني ،كأيب عمر وأيب بكر البغدادي ،واجلوالين ،وبتوقيت يسبق
ٍ
بوقت طويل ،مما يدل عىل َّ
أن إطالقهم كان هبدف
إعالن هذه التنظيامت

استغالل حتركاهتم الح ًقا ،وال ُيستبعد تتبع حتركاهتم بعد إطالقهم
ٍ
بطريقة وأخرى ،مما جيعلهم حتت رقابة تلك األجهزة ومتابعتها(((.
ومن ذلك :إطالق أكرب شخصيتني منظرتني للفكر التكفريي وتأييد

= عملية اهلروب من السجن ،ثم أسس اجلامعة اإلسالمية املسلحة! ينظر :التجربة
اجلزائرية ،أليب مصعب السوري ،ص (.)4

((( شكّل عد ٌد من عمليات اغتيال بعض قادة القاعدة يف سورية مفاجأة كبرية ،حيث
كشفت عن وجود شخصيات مل ُيعرف وجودها يف البالد حتى من أتباع تلك التنظيامت
نفسها ،ومثل ذلك اغتيال شخصيات من قادة تنظيم (الدولة) غري املعروفة لعامة الناس
وأتباع التنظيم ،مما يؤكد َّ
أن حقيقة هذه اجلامعات وأفرادها معروف ٌة ألجهزة االستخبارات
العامليةَّ ،
وأن رسيتها إنام هي عن الشعوب فحسب.
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العمليات اإلجرامية من السجون األردنية :عصام الربقاوي ،وعمر
حممود ،ومتكينهام من إصدار الفتاوى والتوجيهات عرب وسائل االتصاالت

املختلفة دون رقابة أو حماسبة حملية أو عاملية ،بداللة واضحة عىل استثامر
فتاوى وتأثري هؤالء يف جمريات األحداث عىل الساحة الساحة(((.

د -شهدت خمتلف السجون (هروب) مئات املعتقلني من أفراد هذه
ٍ
عقود طويلة،
حرصا ،يف عمليات مريبة تكررت عىل مدى
التنظيامت
ً
عىل الرغم من شدّ ة حتصني هذه السجون ،والرقابة املفرتضة عىل هذه
الشخصيات اخلطرية ،وتبع هذا (اهلروب) تصاعد نشاط هذه اجلامعات

وتوسع عملياهتا ،ومن األمثلة عىل ذلك:

 -هروب  1400سجني من اجلامعة اإلسالمية (اجليا) يف اجلزائر من

سجن «المبيز» بوالية باتنة عام 1994م ،وما تبعها من تقوية اجلامعة
ودخوهلا يف حتالفات ،وتصاعد عملياهتا.

 -عمليات هروب القاعدة يف اليمن ،ومن أشهرها :هروب 23

سجينًا عام 2006م ،بعضهم من قيادات القاعدة ،وبعضهم ممن شارك
مبارشا من األجهزة األمنية يف ٍ
((( بل َّ
عدد من
إن هاتني الشخصيتني شهدتا
توجيها ً
ً
املواقف ،ومن أشهرها خروج الربقاوي من السجن إىل شاشة تلفزيونية مبارشة لتوجيه
انتقاد لتنظيم (الدولة) يف حادثة الطيار معاذ الكساسبة ، ،عىل الرغم من تكفريه للدولة
وأجهزهتا ،ويرفض التعاون معها ويعد ذلك من مواالة الكفار ،إال أنه قبل القيام هبذا
الدور مقابل إطالقه من السجن.
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يف تفجري حاملة الطائرات األمريكية كول.

 -عمليات هروب القاعدة يف العراق ،ومن أشهرها :هروب 14

سجينًا من سجن التسفريات بكركوك عام 2012م ،بعضهم حمكوم
باإلعدام ،وهروب ما بني  1000 - 500سجني بينهم شخصيات كبرية

من سجني التاجي وأبو غريب عام 2013م.

وقد أثبتت العديد من األخبار والتحقيقات وجود تواطؤ عىل هذا

(اهلروب) ،مع االكتفاء بإلقاء املسؤولية عىل موظفني صغار ،دون حماسبة

أو متابعة.

وإذا ُأضيف إىل ذلك إدراك مدى حتكم األنظمة بالسجون من خالل

املراقبة واجلواسيس ،ودراستها لنفسيات وطبائع السجناء ،وحتكمها

بظروف سجوهنم ،ووضعهم يف ظروف خمتلفة من العقوبة أو املكافأة:
َّ
فإن ذلك جيعلها عىل معرفة كبرية بشخصيات السجناء وأفكارهم،

ومن ثم تو ّقع خطواهتم القادمة ،وعالقاهتم ،وردود أفعاهلم ،مما ُيسهل
التحكم هبا والتأثري عليها.

 -2تقاطع عمليات الغالة وحتركاهتم مع أهداف األنظمة احلاكمة،

فكانت عملياهتم جتري بعلم تلك األنظمة ،وبتسهيالهتا التي تقدم هلم

بطرق غري مبارشة ،هبدف الوصول إىل أغراض معينة ،ومن أشهر تلك
العمليات:
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 -حادثة قتل الشيخ الذهبي وزير األوقاف يف حكومة السادات ،فقد

كان الشيخ الذهبي عاز ًما عىل حماربة الفساد ،وحتدي النظام بمحاسبة
إحراجا للحكومة وقتهـا ،ثم رسعان
املتالعبني واملتورطني ،مما شكل
ً

ما انتهت القضية باختطاف الشيخ واغتياله بطريقة غامضة عىل يد مجاعة

شكري مصطفى ،ثم ُقبض عىل كافة أعضاء اجلامعة ،وأعدم عد ٌد منهم،
وقد وجدت دالئل عىل تورط األجهزة األمنية بتسهيل عمل اجلامعة،

باإلضافة إىل إدعاءات أعضاء اجلامعة أثناء حماكمتهم بمسؤولية أجهزة

األمن عن العملية.

 -ن َّفذت (اجليا) يف اجلزائر غالب عملياهتا ضد أعضاء جبهة اإلنقاذ

واجلامعات املعارضة لنظام االنقالب ،ويف مناطق شعبية اإلسالميني

خصوصا ،مما أدى إىل التخلص من قيادات تلك اجلامعات ،ورضب
ً

سهل عىل االنقالبيني إحكام السيطرة عىل احلكم وإيقاف حركة
حاضنتها ،ما َّ
تبي مدى اخرتاق مجاعة (اجليا) والتسهيالت
الرفض واالحتجاجات ،وقد ّ
املقدمة ألفرادها يف التنقل بني املناطق ،واحلصول عىل السالح(((.

 -أحداث  11سبتمرب  /أيلول التي انطلق منفذوها عرب إيران ،وبعلم

السلطات األمريكية ومراقبتها كام تشري إىل ذلك العديد من الدراسات،
((( ينظر تفاصيل ذلك عىل سبيل املثال كتايب« :من قتل يف بن طلحة» ،لنرص اهلل يوس،
و«احلرب القذرة» ،حلبيب سويدية.
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ومسارعتها لنرش صور وأسامء منفذهيا ُب َعيد العملية مبارشة؛ مما ّبرر

ألمريكا احتالل أفغانستان والعراق ،وتغيري خارطة التعامل مع خمتلف
القضايا يف العامل اإلسالمي :فكر ًيا ،واقتصاد ًيا ،وغري ذلك.

 -سيطرة تنظيم (الدّ ولة) عىل املوصل منتصف 2014م بعد أن كان

حمصورا يف بضع مناطق صحراوية ،وقد استوىل خالل هذه العملية عىل
ً
ٍ
ٍ
كميات
هائلة ِمن أموال البنوك ،واألسلحة احلديثة ،استُخدمت فيام بعدُ
يف حصار ورضب الفصائل املجاهدة يف سورية ،وكذلك استيالؤهم

عىل مدينة تدمر السورية ،ومعسكراهتا الروسية املدججة باألسلحة،
واستعامهلا يف التصدي لعملية درع الفرات(((.

 -إفراج إيران عن عدد من قادات القاعدة وتسهيل وصوهلم إىل

سورية مقابل إطالق دبلاميس إيراين خمتطف يف اليمن ،ورسعان ما استلم
هؤالء املفرج عنهم مناصب قيادية يف التنظيم.

 -انتقال عرشات من أفراد القاعدة -بينهم قياديون كبار -يف سورية

من حوران جنوب البالد إىل إدلب شامهلا يف شهر كانون األول  -ديسمرب
من العام 2015م ،وقد انتقل هؤالء بعرشات السيارات عرب حواجز

النظام وميليشيات حزب اهلل اللبناين ،يف صفقة شملت إطالق ضباط
((( ينظر مقال :من املوصل إىل تدمر  ..الرهان عىل «حصان» داعش ،للكاتب ،موقع
هيئة الشام اإلسالمية.
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إيرانيني ،وقد حتول هؤالء إىل رأس حربة يف مرشوع القاعدة يف الشامل

السوري.

 -3تسهيل سفر الغالة وتنقلهم بني البلدان عىل الرغم من معرفة

أشخاصهم وانتامءاهتم ،وإجراءات السفر عىل املشتبه هبم ،وإىل مناطق
احلروب ،فقد سافر الكثري من الغالة إىل أفغانستان بطرق واضحة رغم

انتامئهم املعروف ،و ُغ ّض النظر عن سفر آالف األوربيني إىل العراق

وسوريا لاللتحاق بتنظيم (الدولة) ،كام تنقل عدد من قادة تنظيم

(الدولة) من العراق وصوالً إىل ليبيا ثم الرجوع إليها.

وهذا التقاطـع جعل األنظـمة عىل معرفة كـبرية واطال ٍع شـبه تا ٍم

بتحركـات هذه اجلامعـات ،وأفرادها ،وقادهتـا ،ومن ثم التحكـم فيها
ٍ
بطرق شتى.
أو التأثري عليها
 -4تقديم التسهيالت العسكرية واملالية بطرق غري مبارشة:

فقد عملت األنظمة عىل تزويد هذه اجلامعات بام حتتاج إليه من

ٍ
مبارش
أسلحة وأموال للقيام بعمالهتا وتوسيع نطاق دعوهتا ،يف دعم
هلذه اجلامعات ،وحرص عىل تفوقها عسكر ًيا عىل باقي اجلامعات
اجلهادية والثورية.

ومن األمثلة عىل ذلك:

 -الشبهات املثارة حول تسهيل وصول السالح لقتلة السادات.
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 -املال والسالح الذي كانت توصله أجهزة االستخبارات جلامعة

(اجليا) اجلزائرية.

 -املال والسالح الذي سيطر عليه تنظيم (الدّ ولة) أثناء استيالئه

عىل املوصل منتصف 2014م ،ثم يف تدمر ،وما كشفت عنه العديد من
التقارير من إسقاط طائرات التحالف لكميات من السالح (باخلطأ) عىل

مواقع التنظيم!

ويف سورية:

هامجت القاعدة عد ًدا من الفصائل واستولت عىل أسلحتها ومقدراهتا

املالية ،عىل مرأى ومسمع دون أي تدخل من احللف الذي يدّ عي احلرب
(((
وزودها
درهبا احللف َّ
عليها  ،بل إنَّا استولت عىل أسلحة لفصائل َّ

بأسلحة حديثة بمجرد دخوهلا لألرايض السورية دون أي رد فعل.

كام فرضت القاعدة عىل الفصائل الصغرية واملتناحرة نسب ًة «إتاوة»

معينة من األسلحة التي تستلمها من ُغ َرف الدعم الدولية التي ترشف

عليها احلكومات الداعمة للثورة ،والتي ترتاوح بني  % 50 -20مما حتصل
عليه هذه الفصائل ،يف مقابل عدم مهامجة هذه الفصائل وإهنائها(((.

((( محلت األنباء وصول هتديدات دولية جدية لعدد من الفصائل والقوى األخرى يف
حال تدخلها ضد اعتداءات القاعدة عىل عدد من الفصائل األخرى ابتداء من ثوار سوريا
مؤخرا.
(مجال معروف) ،وحركة أحرار الشام
ً
((( ومع ذلك تتبجح القاعدة وزعيمها اجلوالين أهنا ال تتلقى أي دعم دويل ،وأن متويلها=
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بل عمدت القاعدة إىل دعم إنشاء فصائل عسكرية مبايعة هلا يف الرس؛

لتشرتك يف غرف العمليات التي ترشف عليها احلكومات الداعمة للثورة،
وتستلم أسحلة ومعدات ،ثم تُعطي للقاعدة نصي ًبا من هذه األسلحة(((.

ٍ
عىل َّ
متويل دو ٍيل حصلت عليه القاعدة :تكرار قيامها
أن أرصح

باختطاف عدد من األشخاص ثم إطالقهم مقابل ماليني الدوالرات،
فقد اختطفت القاعدة يف سورية عد ًدا من الراهبات ،واإلعالميني،

واإلغاثيني ،ل ُيطلقوا بعد ذلك باتفاقيات دولية مليونية ،وكذلك فعل

فرع تنظيم القاعدة يف كل من اليمن ،واملغرب العريب.

مع َّ
أن املعتاد يف مثل هذه احلاالت ومع هذه التنظيامت عدم القبول

باملفاوضات أو التنازل لدفع مقابل هذه االختطافات.

دعم دول ًيا وتك ّفره ،وتستبيح قتاله
= ذايت فحسب؛ ذايت فحسب؛ فالقاعدة ّ
ختون من يتلقى ً
بذلك ،وأخذها للمعونات هبذه الطريقة من جنس حتايل اليهود عىل رشائعهم ،وال ُيغري من
الواقع شي ًئا يف حقيقته أو حكمه ،قال صىل اهلل عليه وسلمَ ( :قات ََل اللَُّ ال َي ُهو َد إِ َّن اللََّ ََّلا َح َّر َم
ج ُلو ُهُ ،ث َّم َبا ُعو ُهَ ،ف َأ َك ُلوا َث َمنَ ُه) أخرجه البخاري ( ،84/2برقم  ،)2236ومسلم
ُش ُحو َم َها َ َ
( ،1207/3برقم .)1581

((( ال شـك َّ
أن هـذه الفصـائل رشيكـة للقاعدة يف متويلهـا وتقويتهـا يف اعتداءاهتـا،
وال يعفيها دفعها لنصيب من األسلحة واألموال للقاعدة خوفها من االعتداء عليها؛ فقد
فضلت تزويد
كان يمكنها التنازل لفصائل أخرى ألجل االندماج أو الرشاكة معها ،لكنها ّ
هذه اجلامعات بام يقويلها يف اعتداءاهتا ،وهي مسؤولة عن هذا االختيار.
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 -5اخرتاق األنظمة جلامعات الغالة:

تتميز مجاعات الغالة بسهولة اخرتاق األنظمة االستخباراتية هلا؛

وذلك لسببني:

السية يف التعريف باألشخاص ،مما مكّن
األول :اتباعها منهج ِّ

امللتحقني هبذه اجلامعات من إخفاء هوياهتم احلقيقية .لك ّن هذا األمر

َ
االلتحاق
سهل -يف الوقت نفسه -عىل األدعياء وعمالء االستخبارات
ّ
ومرورا باجلزائر وأفغانستان ،ثم
هبم واخرتاق صفوفهم ،ابتداء بمرص،
ً
العراق وسورية ،وغريها(((.

الثاين :طريقة اعتامد التزكية والرتشيح ألعضائها وقياداهتا؛ فلألوضاع

األمنية التي تعيشها هذه اجلامعات ،وطابع الرسية فيها ،وتباعد أماكنها،

وجهالة القيادة بالكثري من أفرادها ،فإهنا تعتمد يف قبول األعضاء وترقيتهم

يف املناصب عىل تزكيات آخرين قد يكونون ُم َزكَّني بالطريقة نفسها ،وغال ًبا
ما يكون مدار التزكية :دخول السجن ،أو ادعاء مقارعة الطواغيت! ونحو

ذلك مما ال حيصل به علم ،وال ترتفع به جهالة؛ فيدخل يف هذه اجلامعات
من أخالط أهل األهواء واملصالح واالستخبارات اليشء الكثري(((.

((( محاية الصف اإلسالمي من االخرتاق من قبل األعداء أو ذوي األهواء واألهداف
نحصن الصف اإلسالمي
الشخصية مسألة يف غاية األمهية ،ينظر :مساجد الرضار -كيف ِّ
من املنافقني ،للشيخ حممد رسور زين العابدين.

((( فقد زكَّت قيادة القاعدة العامة قادة القاعدة يف العراق ،واليمن ،وسورية ،وأعطتهم=
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وهذا ما مكّن األنظمة من زرع استخبارات وصلت يف أحيان كثرية

لقيادات عليا يف صفوف هذه اجلامعات ،مما مكنهم من توجيه هذه
اجلامعات أو التأثري يف قرارها(((.

وال خيفى حال حممود ُقل أغايس (أبو القعقاع) يف اخرتاق صفوف

احلركات اجلهادية يف العراق وأنصارها يف سورية ،وهو عميل
االستخبارات املعروف.

 -6معرفة األنظمة ألفكار هذه اجلامعات ومعتقداهتا ،وطريقة عملها.
فقد عملت هذه اجلامعات عىل نرش أفكارها ألتباعها املتفرقني يف

العامل عن طريق النرش العام املفتوح عىل االنرتنت ،يف حماولة لتجاوز

= حق الوالية ،وأوجبت عىل اآلخرين بيعتهم واالنضامم هلم ،وخلعت عليهم أعظم
األلقاب بناء عىل أخبار متناقلة ،وهي ال تعرف أسامءهم وال أشخاصهم ،أو سرية حياهتم،
ومن أشهرهم :أبو بكر البغدادي الذي أعلن اخلالفة! ينظر مقال :حول إمارة جبهة النرصة
( :)5القيادة السياسية جلبهة النرصة ،للكاتب.

السية يف التعامل مع املوافقني واملخالفني من جمرد وسيلة
((( ومع مرور الزمن َّ
حتولت هذه ِّ
إىل ٍ
هدف يف حدّ ذاهتا ،ثم أثرت يف التكوين الفكري هلذه اجلامعات؛ إذ أصبحت تضيف نو ًعا
متيزا
من اهليبة واملكانة لعنارص هذه اجلامعات ،ثم أصبح إخفاء الوجه بالقناع أو اللثام يعطي ً
وتفو ًقا ملن يلبسه عن بقية الناس ،وهو ما يتوافق مع نفسية الغالة يف التكرب وتعظيم النفس

وازدراء اخلَلق ،فظهر احلرص عىل ارتدائه حتى ولو انتفت احلاجة الفعلية إليه.
ثم تطورت هذه الرسية وإخفاء احلقائق إىل ظهور الكذب باسم املصلحة ومحاية اجلامعة،
توسعوا فيه جدً ا حتى أصبحت التق ُّية إحدى أهم سامت مجاعات الغلو املعارصة ،وظهر
ثم َّ
ألول مرة إباحة الكذب يف صفوف املنتسبني ألهل السنة بام مل يظهر ساب ًقا يف اخلوارج
تأثرا هبا.
األولني ،مضاها ًة لتقية الرافضة ،وربام ً
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إشكالية االجتامعات والتواصل الصعب واخلطِر ،ولغرض جتنيد املزيد
وضمهم إىل صفوفها.
من األشخاص
ّ

كام َّأنا عندما تبنَّت مبدأ املصادمة مع العامل ،واعتربت َّ
أن إعالن

كامل أفكارها وخططها هو من الوالء والرباء وحتقيق التوحيد ،وخمالفة
دونت تفاصيل مرشوعها الفكري ،وكيفية
مشايخ الضالل والسوء؛ َّ
دونت خرباهتا العسكرية واألمنية بأدق
اجتذاب األعضاء وجتنيدهم ،كام َّ

متفتوحا أمام أجهزة االستخبارات ،يعرفون
تفاصيلها ،فأصبحت كتا ًبا
ً

تفاصيل خطواهتا ،ويتوقعون حتركاهتا ،وأنشؤوا املراكز اخلاصة جلمع
املعلومات عنها ،و(توقع) خطواهتا الالحقة ،فأثروا عليها ووجهوا
مسارها بافتعال أحداث معينة.

وإذا ُأضيف لذلك ما حصلت عليه األنظمة من معلومات ،سواء

املتعلقة ببعض أفراد هذه التنظيامت خالل فرتة سجنهم ،أو من خالل

املهمة -كاخلطط واهلياكل
اخرتاق صفوف هذه اجلامعات ،أو الوثائق ّ

التنظيمية وغريها -التي حصلت عليها بعد العمليات األمنية واملدامهات

ملقراهتم يف شتى أنحاء العامل ،كوثائق (بوت آباد) عن القاعدة ،ووثائق
ّ

حجي بكر التي نرشهتا جملة ديرشبيغل عن تنظيم (الدولة) :فقد أصبح
لدى هذه األنظمة معلومات وتفاصيل عن هذه اجلامعات وقادهتا

وخططها أكثر مما يملكه كثري من قادهتا أنفسهم.
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 -7سالح اإلعالم:

ُيعدُّ اإلعالم من أقوى األسلحة وأشدها فتكًا يف الوقت احلايل ،ويمكن

عن طريقه حتقيق ما تعجز اجليوش عنه ،كام أنَّه من أهم أدوات تشكيل
ثقافة املجتمع؛ لذا فإن ما يتم نرشه خيضع لسياسات صارمة عاملية ،ومع
َّ
أن مجاعات الغالة تُصنف عىل أهنا مجاعات إرهابية؛ مما يستدعي أن يكون

اإلعالم حر ًبا عليها ومتصد ًيا هلا ،إال أنه حتول يف العديد من األحيان إىل

مروج هلذه اجلامعات وداعم هلا! وذلك من خالل:
ّ

 -1بث أرشطة وتوجيهات زعامء تنظيم القاعدة ،وعقد لقاءات

صحفية وتلفزيونية مع منظري الغالة ،واستضافتهم يف خمتلف الربامج،
فأصبحت تلك األجهزة املصدر األول -وذلك قبل انتشار االنرتنت-
للرتويج هلذه الشخصيات ومواقفها ،ومشوق ًة الشباب للبحث عنها

واالستامع لتوجيهاها والتأثر هباّ ،
وكل ذلك حتت شعار املصداقية
واملوضوعية وحرية اإلعالم!.

 -2املبالغة يف نرش أخبار عمليات القاعدة يف ٍّ
كل من العراق وسوريا

عىل حساب بقية الفصائل واجلامعات؛ مما يوحي ملن ال يعرف الواقع
اجلهادي ّ
أن العمل األكرب واألساس هو للقاعدة ،مما يغري مزيدً ا من

األشخاص لإلعجاب بمنهجهم ،أو حماولة اللحاق هبم(((.

((( ومن األمثلة :تعمد إفراد أخبار حتركات القاعدة يف سورية واملبالغة فيها ،ونسبة =
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 -3مل تكتف بعض وسائل اإلعالم بإبراز الصورة اإلجيابية للقاعدة،

بل امتنعت عن اإلشارة للصورة السلبية هلا ،فلم تنرش أخبار اعتداءاهتا
عىل الفصائل العسكرية واجلهات الثورية واملجتمعية وخاصة يف العراق
وسورية ،مع كثرة هذه االعتداءات ،وإصدار املخالفني هلا بيانات
وتوثيقات هبذه املخالفات ،وشدة أثر هذه االعتداءات عىل مصري
البلدين.

بل شهد الواقع باصطفاف عدد من مراسيل هذه الوكاالت اإلعالمية

إىل جانب القاعدة ،والتح ّيز هلا يف نرش األخبار واملجريات عىل األرض،

وترديد التهم واألخبار التي تنرشها القاعدة.

 -4متثل احلرب اإلعالمية عىل هذه التنظيامت بصـورهتا احلاليـة،

كبريا هلا؛ فهي تزيد الغالة
وما تتضمنه من إصدار لوائح للمطلوبني ً
دعم ً
غرورا بأنفسهم واعتقادهم َّأنم عىل طريق احلق يف اجلهاد ومقارعة
ً

الطغيان؛ لذا يكثر يف كالمهم مقولة (واحلق ما شهدت به األعداء)،
واالستشهاد عىل صحة املنهج بكثرة األعداء(((.

وتُسهم هذه اإلعالنات املبالغ فيها يف التعريف باجلامعات وبفكرها،

= االنتصارات هلا ولو مل تكن مشاركة يف بعض املعارك ،وإمهال بقية الفصائل واإلشارة
هلا بطريقة عامة.

((( ينظر :شبهات تنظيم الدولة ،للكاتب ص (.)86
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وإهيام الشباب َّأنا اجلامعات احلقيقة التي حيارهبا الغرب وخيشاها،

ويتخذها آخرون ً
مثال ُيتذى يف القوة والشجاعة.
 -5ومن ٍ
جهة أخرى َّ
فإن ترصحيات األنظمة التي تُثني عىل منافيس

هذه اجلامعات بـ(االعتدال والوطنية وحماربة اإلرهاب) تُقدم خدمة كبرية

هلذه اجلامعات؛ حيث تستخدم اجلامعات هذه األوصاف لالستدالل هبا

يرسخ لدى
عىل عاملة وخيانة منافسيها من املعتدلني ،ثم قتاهلم ،كام ّ
مجاعات الغلو تلك أهنا هي املنافس واخلطر احلقيقي لألنظمة.

وبالرجوع إىل بيانات أيب عمر البغدادي وأيب محزة املهاجر وكلامت

اجلوالين ومن قبلهم الظواهري وغريه ،يلحظ كثرة استشهادهم
بترصحيات ومواقف الغربيني واستدالهلم هبا عىل ما يعتقدونه من

أحكام ،ويتخذونه من ترصفات(((.

وهبذا ُيعلم كم يسهل توجيه هؤالء والتالعب هبم بترصحيات إعالمية

((( ومن األمثلة عىل ذلك :تضمن تقرير «مايكل راتني» مبعوث األمم املتحدة إىل
سوريا موقف أمريكا من «هيئة حترير الشام» وخالصته :أن الواليات املتحدة تَعترب املكون
األسايس هليئة حترير الشام هي جبهة النرصة ،وأهنا من ّظمة مدرجة عىل الئحة اإلرهاب،
ّ
بغض النظر عن التسمية التي تعمل حتتها وأي جمموعات
وأن هذا التصنيف ساري املفعول ّ
أخرى تندمج معها ،مؤكّد ًا أن بالده ستتعامل مع القاعدة يف سوريا بنفس الطريقة التي
تتعامل هبا مع داعش.
و ُيلحظ عىل التقرير أنَّه ُأعد بطريقة مدروسة؛ فقد اقتبس من خمالفي القاعدة ّ
أدق عباراهتم،
وأحكامهم الرشعية؛ زيادة يف حتريض أتباع القاعدة عىل الفصائل األخرى بتهمة إعانة
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ليس إال!
املسألة الثالثة :هل مجاعات الغالة عميل ٌة لألنظمة تابع ٌة هلا؟

ما سبق تقريره ال يعني َّ
أن األنظمة تتحكم يف كافة تفاصيل هذه

اجلامعات ،أو أهنا خططت منذ البداية للوصول هبا إىل ما هي عليه اليوم،

أو أهنا ترسم خمططات ما جيري من أحداث؛ ودور هذه اجلامعات هو
التنفيذ فقط.

ولكنها وجدت ّ
وأنا مرشوع
أن لدى هذه اجلامعات
أفكارا مد ّمرةَّ ،
ً

تكفري وقتل وتدمري ،وحتمل عداو ًة كبري ًة للمشاريع اإلسالمية األخرى،
فأيقنت أهنا هي السالح األنسب لرضب احلركات واجلامعات اإلسالمية،

وأنا الطريقة األفضل لتقويض املرشوع اإلسالمي بأكمله؛ فعمدت إىل
َّ

استغالل هذه اجلامعات لصاحلها ،ثم استثمرت يف هذه األفكار ملا رأت

ّ
أن نتائجها عىل األرض تأيت يف صاحلها ،وعملت عىل وضع الشخصيات
املؤثرة يف مجاعات الغلو حتت التوجيه والضغط املتنوع((( ،وتعاملت مع

املخرجات بطريقة االحتواء والتوجيه ،ومع مرور الزمن وتفاعل هذه

الكفار عىل املسلمني.

((( ألجهزة االستخبارات طرق كثرية وخطرية يف التأثري واالحتواء ،تارة تكون مبارشة،
وتارة غري مبارشة دون أن يشعر هبا املتلقي ،والتي تأيت بعد بحث عن شخصيات مناسبة
ُرسب إليها أفكار معينة لتعتنقها وتعمل عىل تطويرها ونرشها ،ومن األمثلة عليها :أثر
ت َّ
اجلاسوس الرويس «كينازد الغوركي» واملدعي اإلسالم باسم «عيسى النكراين» يف بث
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األفكار والشخصيات ،مع ما سبقت اإلشارة له :حدث تطور ألفكار

هذه اجلامعات لتصري إىل ما هي عليه اآلن.

وبام َّ
أن هذه األنظمة لدهيا القوة املادية املطلوبة ،وهي املمسكة بزمام

األمور واملبادرة ،فقد حرصت عىل تطوير وحتديث خططها بام يستجد

عىل األرض ،كام حدث يف تدارك االحتالل األمريكي هلزيمته يف العراق

عن طريق تسخري تنظيم القاعدة للقتال ضد الفصائل األخرى ،وكذلك
فعل النظام يف سورية وحلفاؤه حيث استخدموا تنظيم القاعدة وتنظيم
الدولة يف إضعاف الثورة وحماولة إجهاضها.

وقد بلغ من حتكّم األنظمة هبذه اجلامعات :استدراجها ألماكن

ومعارك معينة؛ لتحقيق أهداف حمددة ،كتسويغ احتالل بلدان ،أو تقليم

أظافر تلك اجلامعات ،كام حصل الستدراج القاعدة يف أفغانستان هبدف
إهناء حكم طالبان ،واستدراجها يف العراق وسورية لرضب املرشوع
اجلهادي السني ،واستدراج تنظيم (الدولة) ألكثر ترصفاته كمعركة

املوصل ،وعني العرب (كوباين) ،واستدراجه لالستيالء عىل مناطق
األيزيديني مع التخيل عن محايتهم ،وما تبعه من سبيهم واستعبادهم؛
لتحقيق أهداف فكرية بعيدة املدى.

التبشري بقرب ظهور املهدي املنتظر يف إحدى احللقات العلمية الشيعية ،مما أدى بعد =
= ذلك إىل ظهور الديانتني البابية والبهائية ،ينظر :املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب
واألحزاب املعارصة ،الندوة العاملية للشباب اإلسالمي (.)409/1
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كذلك تستطيع األنظمة التحكم يف هذه اجلامعات -من خالل األدوات

السابقة -ومنعها من جتاوز حدود معينة يف االنتشار أو التوسع(((.

ومن أبرز األمثلة عىل وضع شخصيات ومجاعات يف ظروف معينة
ٍ
باجتاه معني:
الستفزازها ودفعها

 -نشأة مجاعة املسلمني (التكفري واهلجرة):

فقد اعتقل شكري مصطفى ضمن من اعتقل من الشباب املتد ِّين عام

1965م بتهمة تكوين مجاعات لقلب نظام احلكم.

شاعرا((( ،تعرض
كان طال ًبا جامع ًيا ،متو ِّقد العاطفة ،فصيح اللسان،
ً
ٍ
بإرشاف من قيادات الدولة ،ثم
يف سجنه مع بقية املعتقلني لتعذيب شديد

((( فقد منعت إيران تنظيم القاعدة من الوصول إىل مناطق الشيعة يف العراق ً
فضال عن
االقرتاب من احلدود اإليرانية عىل الرغم من مرور السنوات الطويلة عىل وجوده ،وأبقته
حمصورا يف مناطق السنة ،كام فعل النظام السوري واإليراين مع القاعدة يف سورية بحرصها
ً
يف إدلب ،وكام منعت أمريكا تنظيم (الدولة) يف جتاوز املسموح له بالدخول إىل مناطق
حلفائهم األكراد يف العراق وسورية.
بل الالفت َّ
«معرف أبو عامر الشامي» املتحدث باسم القاعدة يف سورية (الذي تغري إىل
أن ّ
أن النظام لن يستدرجهم إىل معركة الساحل! علام َّ
رصحَّ :
أن الساحل هو
حسام الشافعي) ّ
معقل النظام.

((( لعل عاطفة «شكري مصطفى» وخياله هي ما أثرت عىل فكره وعقيدته ،فجعلت
لديه ردة ٍ
فعل عنيفة يعتنق بسببها عقائد التكفري من بني أقرانه ،كام كان هلا األثر الكبري يف
التخطيط العسكري لتنظيمه ،وخياله املستقبيل لبناء الدولة ،وادعائه املهدية ،وتعامله مع
نصوص آخر الزمان.
وهو صاحب أشعار عديدة ما زال يتغنى هبا الكثريون دون أن يعلموا أنه صاحبها ،وقد =
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حماولة إجبارهم عىل تأييد الرئيس مجال عبد النارص ،مما جعله يستهجن
صدور هذا التعذيب من مسلمني ،فكان يكرر َّ
أن هذا التعذيب ال يمكن
أن يصدر من مسلمني ،وكان هذا بداية ظهور الغلو يف تفكريه.

هوى
التقى يف السجن بعيل إسامعيل((( فأعجب بأفكاره التي القت
ً

زعيم هلذه اجلامعة يف السجن،
يف نفسه ،فاعتنقها ونافح عنها حتى أصبح ً

ثم اعتزلوا بقية املساجني ،وامتنعوا عن الصالة خلفهم ،وبدؤوا بإطالق

أحكام التكفري عليهم ألهنم مل يك ّفروا احلكام (املرتدين).

وعىل الرغم مما ُعرف به من فكره املغايل وأحكام التكفري وإباحة

الدماء إال أنه أطلق من السجن ،مما مكَّنه من التفرغ لصياغة فكره،
أمريا للمؤمنني.
وإعداد جمموعته،
ّ
وضم األتباع هلا ،حتى بويع ً

ثم اعتقل مرة أخرى بتهمة التخطيط ألعامل عنف ،ورغم اكتشاف
ٍ
بقرار رئايس!
خمططه وتنظيمه وأفكاره ،إال أنه ُأعيد إطالق رساحه

ليعمل عىل نرش مجاعته بقوة أوسع ،وعىل جتميع املتحمسني من الشباب،
= ُجعت يف كتاب باسم بـ (ديوان شكري مصطفى) ،ممن َ
جهل حاله فأثنى عليه ،وقدَّ مه
عىل أنه قامة فكرية شعرية إسالمية يف مقاومة ٍ
دولة بوليسية!

((( هو :عيل إسامعيل أحد خرجيي األزهر ،شقيق الشيخ عبد الفتاح إسامعيل ،أحد الستة
الذين تم إعدامهم مع سيد قطب .كان عيل إمام هذه الفئة املغالية يف السجن ،وقد صاغ
متأثرا بأفكار اخلوارج،
هلم مبادئ العزلة والتكفري ،مستدالً عليها بنصوص القرآن والسنة ً
إال أنه تراجع عن أفكاره ،وأعلن براءته منها ،لك ّن شكري مصطفى أخذها عنه وتبنّاها ثم
زاد عليها ونرشها.
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ٍ
ٍ
مزعجة للدولة وهو وزير األوقاف الشيخ الذهبي،
شخصية
وقام بقتل

من خالل خلية يتحدث الكثريون عن اخرتاقها وتوجيهها ،ثم ُألقي

القبض عليه وعىل سائر مجاعته ،لتمتد احلرب عىل كامل التيار اإلسالمي

يف البالد بحجة القضاء عىل اإلرهاب.

مصنوع عىل أعني السلطات
فهذا التنظيم (مجاعة املسملني) :تنظيم
ٌ

وملهم لتأسيس اجلامعات
مؤثرا
ً
من بدايته لنهايته ،وكان فكره وتنظيمه ً
األخرى(((.

 -نشأة تنظيم القاعدة:

مل تكن «القاعدة» موجودة كـ «تنظيم» يف بداية األمر ،ومل تكن أفكارها

عىل ما هي عليه اآلن ،وإنّام كانت عبارة عن الئحة إدارية (قاعدة بيانات)

لتسجيل أسامء الوافدين العرب ألفغانستان وحركتهم عام 1988م ،ثم
ِ
وجود
كانت أمريكا هي أول من استخدم اسم «القاعدة» للداللة عىل

تنظي ٍم له قيادة ُ
يسمي
نفسه وأصبح ّ
ومطط يعمل عليه ،فتبناه التنظيم ُ
نفسه به.
َ

يصورها الغرب أن هناك تنظيم
قال ابن الدن« :فليس املسألة كام ّ

خاص باسم كذا ،هذا االسم قديم جدً ا ونشأ بدون قصد منا ،كان األخ

((( ينظر :موسوعة العنف يف احلركات اإلسالمية املسلحة ،خمتار نوح ،الفصل اخلامس:
خطة األمن يف استدراج مجاعة التكفري واهلجرة ،واستخدامها يف رضب باقي التيارات
اإلسالمية يف مرص ،ص (.)225
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معسكرا لتدريب الشباب
كون
أبو عبيدة -عليه رمحة اهلل -البنشريي ّ
ً
للقتال ضد االحتاد السوفيتي الباغي ،الغاشم ،امللحد ،اإلرهايب حقيقة

لآلمنني ،فهذا املكان كنا نسميه القاعدة كقاعدة تدريب ثم نام هذا
االسم»(((.

نظرا لتعدّ د
كام مل يكن األشخاص املنتتسبون للقاعدة متجانيس الفكر؛ ً

خلفياهتم ،بل كان العديد منهم متنافري الفكر متباعدين ،ويف بداية األمر مل

يعتنق ابن الدن ومن كان معه غالب األفكار واملعتقدات احلالية من تكفري
احلكومات واألنظمة ،بل كانت عالقته بعدد من رجاالت احلكم يف العامل

يطر ُد من معسكراته من يعتنق هذه األفكار.
اإلسالمي معروفة ،وكان ُ
لكن التصنيف الدويل جلميع هؤالء يف ٍ
إطار واحد ،وإعالن احلرب

وغض النظر عن كيفية وصوهلم إىل
عليهم مجي ًعا إعالم ًيا وفكر ًيا،
ّ
أفغانستان ثم حصارهم فيها ،أسهم يف تقارب هذه الشخصيات ضد
عدوها املشرتك ،فصدرت وثيقة (اجلبهة اإلسالمية العاملية جلهاد اليهود
ّ

والصليبيني) عام 1998م بني الظواهري وابن الدن ،إىل أن ت ُّوجت

ببيعة العديد من زعامء هذه اجلامعات البن الدن عام 2001م ،ومن َث ّم

تطور الفكر إىل
متازجت األفكار وتقاربت ،ثم أسهمت عوامل أخرى يف ّ

أن وصل إىل ما هو عليه اآلن.

((( ينظر :لقاء ابن الدن مع تيسري علوين عام 2001م لصالح قناة اجلزيرة.
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قال أبو مصعب السوري« :أمريكا قد فرضت علينا وألهدافها

اخلاصة عن علم وعمد؛ فرضت عىل كافة التيار اجلهادي وكثري من

وعممته عليهم
مكونات الظاهرة اجلهادية احلاليني «مسمى القاعدة» ّ

اسم شام ً
مكونات التيار اجلهادي،
ال لكافة ّ
راضني أم كارهني ،وجعلته ً
كرها»(((.
وجرهتم حلرهبا كذلك طو ًعا أو ً
ّ

ما الفائدة التي جتنيها األنظمة من استفزاز الغلو وظهور مجاعاته؟

لسائل أن يسأل :ما الفائدة التي جتنيها األنظمة املح ّلية والعاملية من

استثامرها يف مجاعات الغلو؟

َّ
إن الفوائد التي حتصل علها األنظمة من ذلك كبرية ال تكاد تُقدَّ ر

بثمنّ ،
لعل من أبرزها:

بخاصة -باملعارك
 -1إشغال العامل اإلسالمي -واجلامعات اإلسالمية
ّ

الداخلية الفكرية والعسكرية ،فيبقى يف محأة الرصاع وأتون احلروب ،مما

يشغله عن النهضة ومنافسة مرشوعها ،والغالة بذلك يقدمون خدمة

للمرشوع االستعامري ال تقدَّ ر بثمن ،بل إنَه يعجز عن تنفيذها من دون

هذه اجلامعات.

 -2قد تستفيد بعض األنظمة من هذه اجلامعات يف القيام بعمليات

تصب يف صاحلها عن طريق توجيهها أو إتاحة الفرصة هلا للعمل يف
ّ
((( دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية ص (.)787
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مسارات معينة ،كام فعل النظام اجلزائري يف استغالل (اجليا) لرضب

احلركات اإلسالمية املعارضة لالنقالب ،واستغالل النظام املرصي

مجاعات (اجلهاد) املرصية يف تصفية بعض خصومه ورضب احلركة
اإلسالمية املعتدلة ،واستغالل النظام السوري (للقاعدة) للضغط عىل
الوجود األمريكي يف العراق وجتنيد بعض أفرادها لتصفية رئيس الوزراء
اللبناين رفيق احلريري ،ثم استغالل منطقة إدلب لتجميع القاعدة فيها،

وإتاحة الفرصة هلا إلقامة إمارهتا ،ورضب بقية قوى الثورة مما مل يتمكن

النظام والقوة املتحالفة معه من حتقيقه.

وإطالق النظام اليمني املتحالف مع احلوثيني للقاعدة يف اليمن

وتسليحها ملواجهة قوات التحالف العريب ،وقيامها بتلك املهمة إىل

جانب تنظيم (الدولة) املدعوم من قبل بعض األنظمة إلفشال عملية

«عاصفة احلزم».

واستغالل النظام العراقي واالحتالل الداعم له للقاعدة يف القضاء

عىل الفصائل العراقية ورضب اجلهاد ،ثم استغالله مرة أخرى يف رضب
احلراك السني السلمي.

واملالحظ أن مجيع هذه التنظيامت ظهرت يف مناطق سيطرة أهل

السنة ،فقاتلت الفصائل بحجة التعامل مع األنظمة واخليانة والفساد،

معلنة عن وجودها بطريقة مستفزة لألنظمة ،فاستولت عىل مناطق
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املجاهدين وأسلحتهم ،وفككت مجاعاهتم ،ورشدت أفرادهم ،فاهنار

املجتمع ،وختلخلت تركيبته ،ثم مل تستطع الصمود أمام األنظمة،

فانسحبت منهزمة أو باتفاقيات ،كام يف انسحاب تنظيم (الدولة) من
املوصل وتدمر ،وانسحاب القاعدة من ريف حلب ،ثم مدينة حلب،

وحي برزة يف دمشق ،وعرسال.

 -3الكشف عن الراغبني يف اجلهاد أو املتعاطفني معه ،وشبكات

دعمهم وتواصلهم؛ مما يؤدي لفائدتني هلذه األنظمة:

 -التخلص من كل من يسبب هلا إلزعاج ممن حيمل عاطفة اجلهاد

وحيلم بإعادة أجماد املسلمني ،أو يعمل عىل ذلك؛ فتعمل عىل استفزاز

عاطفتهم بالسامح ملنتجات الغالة بالوصول إليهم ،ثم تغض الطرف
عن سفرهم وتن ّقلهم ،وحترص عىل جتميعهم يف منطقة واحدة ،مما ُيسهل
يفس ظاهرة اهلجرة الكبرية من
القضاء عليهم مرة واحدة((( ،وهو ما
ّ

آالف الغربيني وعدم عرقلتها لاللتحاق بالقاعدة و(الدولة).

 -كام تؤدي هذه الطريقة للكشف عن كل من لديه استعداد للبذل يف

سبيل اهلل باملال أو اإلعالم أو الدعوة ،مما يمكنها من القضاء عليهم بيرس

وسهولة.

((( تعرف هذه اخلطة يف التجميع باسم (جتميع اجلرذان  -أو الفئران) وهي نظرية تتمتع
بدراسات وتوصيات يف الدول الغربية.
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 -4إجياد ذريعة لرضب املرشوع اإلسالمي واحلركات واجلامعات

اإلسالمية باسم اإلرهاب ،كام حدث يف كل الدول التي خرجت فيها

هذه الدول ،ومن ثم االستعالن بحرب اإلسالم والدعاة والتضييق

عليهم ،والعمل عىل تغريب املجتمع باسم الوسطية وحماربة اإلرهاب.

كام أوجد الغالة الذريعة للمستعمر اجلديد الحتالل البالد اإلسالمية

بحجة القضاء عىل املنظامت اإلرهابية ،ودعم األنظمة املستبدة يف العامل

اإلسالمي.

مشوه ألحكام
تطبيق
 -5ينتج عن غلو وممارسة هذه اجلامعات
ٌ
ّ

اإلسالم وشعاراته؛ مما يؤدي لتشويه عامة املرشوع اإلسالمي وإسقاطه

من حسابات الشعوب؛ لذا َّ
فإن حركات الغلو يتبعها عادة موجات
تف ُّلت من الدين أو ٍ
زهد فيه ،قد تصل يف بعض األحيان إىل اإلحلاد.

تساؤل :كيف يقال إن هذه األنظمة تستثمر يف الغالة وهي تتعرض

خلسائر برشية ومالية هائلة؟

سبق التأكيد عىل َّ
أن األنظمة ال تتحكم بكافة تفاصيل هذه اجلامعات

وجمريات أحداثها ،ومع ذلك َّ
فإن خسائر الدول واألنظمة ال تقاس
ٍ
تفجري يف مطعم أو ملهى،
باألشهر واأليام ،وال بسقوط ناطحة سحاب أو

وال تسقط بذلك.

وبالنظر إىل أهداف هذه احلرب وما ُأنجز منها َّ
فإن هذه التكاليف
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الضخمة هي ثم ٌن ألهداف أضخم بكثري ،ال يمكن أن تتحقق دون

هذه اخلسائر اجلانبية ،وحسابات الدول ال تقاس بعدد القتىل وال املبالغ
املدفوعة ،بل بالعائد من هذه العمليات.

فمن غري عملية  11أيلول  -سبتمرب مل يكن ألمريكا أن حتتل أفغانستان

والعراق ،وال أن جتهض املقاومة العراقية ،وال أن متكّن إيران من التسلط

وتغي اخلارطة البرشية.
عىل مناطق أهل السنة ّ

ولوال متكني القاعدة من الوجود يف إدلب شامل سورية ملا أمكن

ً
فصيل ثور ًيا ،وإخراج آالف املقاتلني من
القضاء عىل أكثر من عرشين

املعركة ضد النظام السوري.

وبالرجـوع ملا بذلتـه األنظمـة يف االسـتثامر يف هـذه اجلامعـات

فإنـه ال ُيقارن مع ما بذلته قوى االستعامر يف محالهتا السابقة عىل العامل

اإلسالمي بمختلف صورها.

ومن املهم التنبه إىل َّ
أن الكلفة األكرب هلذه احلروب ال تدفعها هذه

الدول؛ فاحلروب تقوم يف مناطق أهل السنة ،والتدمري يقع يف مقدراهتم
وومتلكاهتم ،وغالب الضحايا من املسلمني ،سواء منهم من انضم هلذه

اجلامعات وقتل حتت لوائها ،أو من املدنيني الذين يقتلون بحجة احلرب

عىل اإلرهاب.

كام َّ
أن عد ًدا من الضحايا هم من أهل تلك املناطق من غري املسلمني
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كالنصارى ،واأليزيديني ،والذين ال جتد تلك احلكومات واألنظمة
حرجا يف التضحية هبم هبدف الوصول إىل أهدافها.
ً

كام يتبع ذلك ما ُيسمى بـ (إعادة اإلعامر) والذي حتتكر تلك الدول

واألنظمة القيام به ،وتأخذ كلفة إعادة بناء ما دمرته أضعا ًفا مضاعفة.

تساؤل :أمل يكن بوسع األنظمة استعامل مشاريع أخرى غري مشاريع

الغالة؟ بدالً من هذا املرشوع اخلطري ذي العالقة بالناحية الدينية التي قد

ينفجر يف وجهها؟

ما حدث بالفعل :هو عمل األنظمة عىل إفساد املجتمعات

اإلسالمية بمشاريع عديدة :علامنية ،تغريبية ،وماركسية ،ومحلة تشويه

قادها املسترشقون وأذناهبم عىل مدى عرشات السنني ،بجهود ج ّبارة
املرجوة
وإمكانيات ضخمة ،لك ّن هذه اجلهود فشلت ومل حتقق النتائج
ّ

منها ،وزادت من متسك الناس بدينها ،وإرصارها عىل مشاريع تنبع من

هو ّيتها ومتثل دينها ومعتقدها ،فسقطت هذه املشاريع.

فكانت اخلطة البديلة هي إجياد مشاريع أخرى ُتارب هبا الشعوب يف

دينها وهويتها ،فوقع اخليار عىل الغلو ملحاربة الدين باسم الدين ،وتشويه

املرشوع اإلسالمي باسم اإلسالم ،والقضاء عىل دعاته بأيدي من ينتمون

إليه ،كأنه يقال للشعوب :تريدون اإلسالم؟ فتذوقوا طعم اإلسالم!

تساؤل :أال تدرك هذه اجلامعات ما تقوم به األنظمة يف التعامل معها؟ وما
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النتيجة التي تتوقعها من ذلك؟

عندما تقوم مجاعات الغالة باستغالل ما تقدمه األنظمة هلا ،أو تتفق

فإنا تدرك ما تقوم به ،وما هي مقدمة
معها فيه ولو بطريقة غري مبارشةَّ ،
عليه ،وتندفع فيه ألقىص حدّ  ،معتربة ذلك من اجلهاد يف سبيل اهلل!

حرجا يف ذلك مهام تناقض مع موقفها
وبالنظر إىل أدبياهتا فإهنا ال جتد ً

من الفعل نفسه إذا قامت به مجاعات أخرى ،ومهام كانت نتيجة ذلك عىل
البالد والعباد ،والسبب يف ذلك أمور:

املفوضة عن األمة هبذه الترصفات ،فهي تترصف
َّ -1أنا ترى نفسها ّ

كاحلاكم املتمكن والسلطان الفعيل ،فتجيز لنفسها ما ال جتيز لغريها،
وترى َّ
أن فعلها رشعي وفعل غريها افتئات عىل الرشع.

فإنا تعتقد َّأنا مهام فعلت
 -2العتقادها أهنا الطائفة املنصورةَّ :

وأخطأت وتراجعت َّ
فإن (اجلولة األخرية) والنهاية ستكون لصاحلها؛

إيامنًا بالوعد اإلهلي هلا بالنرص والتمكني! فال هيمها ما ارتكبت من أفعال

وما وقعت فيه من أخطاء(((.

ٍ
مآس ونكبات فإهنم يرون َّ
أن
 -3أما ما تؤدي له هذه األعامل من

((( من الغريب أن هذه الفكرة تتكرر عند كل من النصارى واليهود والرافضة ،فكل
من هؤالء يزعم َّ
أن ملك العامل سيكون له ،وأن النهاية ستدور عىل أعدائه ،وأن عاقبة ما
جيري من أحداث ستكون يف صاحله ،فيعملون عىل استدراج األحداث وافتعال األزمات
لتتحقق وعود آخر الزمان ،وال مانع لدهيم من التعاون املؤقت ضد عدوهم املشرتك وهم=
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هذا رضوري إلرغام الشعوب عىل خوض معركتهم ،مهام بلغت هذه
خري من سيطرة املنافسني عليها.
التضحيات واملآيس فهي ٌ

وبالتايل َّ
فإن تأثري األنظمة عىل هذه التنظيامت ال يعفيها من املسؤولية

الفكرية واجلنائية عن ترصفاهتا؛ فهي من اختارت القيام هبذه األعامل

ومبارشهتا ،وتعاملت -أو استغ َّلت -ما ُقدم هلا من تسهيالت للقيام

هبا ،وكان بإمكاهنا االنحياز لألمة واللجوء لعلامئها ومفكرهيا ،لكنّها
اختارت التاميز عنهم ،بل كانت أول من طعن فيهم وس ّلط عليهم

سالحها الفكري والعسكري.

وقد فهم األعداء هذه العقلية ،وقاموا باستغالل أصحاهبا ،وتعاملوا

معهم بالتوجيه واالحتواء.

ومن األمثلة العملية عىل ذلك :ما ُيعرف عن هذه اجلامعات من بحثها

عن أماكن الثورات واجلهاد يف املناطق السنّية للقيام بمرشوعها ،ومن ثم
إجبارها ألهل السنة عىل بيعتها واالنضامم هلا ،والذي رسعان ما يتحول

لتخوين وتكفري وقتال ينتهي بالقضاء عىل هذه اجلامعات؛ فقامت
األنظمة بتسهيل وصول هذه اجلامعات إىل مناطق اجلهاد والثورات

= املسلمون ،مع اعتقاد ٍ
كل منهم أن العاقبة له وحده.
ينظر عىل سبيل املثال« :محى سنة  ،»2000د .عبد العزيز كامل.
وحاكم عىل
مؤخرا للغالة؛ فأصبح مكونًا أساس ًيا يف فكرها،
ومجيع هذا من ضمن ما تسلل
ً
ً
ترصفاهتا.
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ٍ
ٍ
مبارش أو غري مبارش؛ لتصطدم باجلامعات
بطريق
السنية وتقديم ما حتتاجه
ُّ
السنّية األخرى ،وهبذا يتحقق هدف تلك األنظمة و ُيقىض عىل اجلامعات

اجلهادية والثورية من داخل الصف اإلسالمي نفسه ،وقد تكرر هذا
األمر يف العراق وسورية ،حيث حصل القتل والدمار يف مناطق أهل

السنة و ُقيض عىل املجاهدين والثوار فيها.

املسألة الرابعة :مدى ارتباط فكر الغلو املعارص بأفكار اجلامعات
والتيارات األخرى:

ٍ
لعدد
يعمد بعض الكتّاب والباحثني إىل نسبة أقوال الغالة وترصفاهتم

من املدارس اإلسالمية ،أو بعض املفكرين اإلسالميني؛ بحجة استشهاد
الغالة ببعـض أقوال علامء ومفكري تلك املـدارس ،أو لقـاء بعضهـم،
انتساب ٍ
ٍ
سابق لبعض الغالة هلذه املدراس.
أو

ٍ
لعدد من املحاضن الرتبوية،
ويشتط آخرون بنسبة الغلو والغالة

ومناهج املواد الدينية يف املداس واملساجد.

وهذه النسبة باطل ٌة ظاهر ُة التهافت والعوار ،وقائلها إما أن يكون

ً
جاهل بحقيقة الغلو والغالة وحقيقة هذه املدارس ،أو لديه رغبة ما يف

اإلساءة إليها؛ لكوهنا خمالفة له فكر ًيا أو سياس ًيا.

فالغلو -القديم منه واملعارص -ليس نتاج مدرسة فكرية أو ثقافية
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إسالمية ،وال نتاج حراك فكري ،أو تراكم ثقايف فكري ،كام سبق(((.

األعم من الغالة املعارصين مل ُيعرفوا
فمن الناحية العلمية :الغالب
ّ
ٍ
اشتغال فيه ،بل أغلبهم من اجلهلة بالدين ،بل كثري منهم
بسابق علم ،وال

ٍ
انحراف عن الدين(((.
له سابق ُة

كام َّ
أن من سبق له أن التقى ببعض املشايخ قلة قليلة ،وكان لقاؤهم

قصريا ال ُيعد دراسة ،وال يكفي لبناء طالب علم ،أو اكتساب منهج،
ً

متردوا عىل هؤالء املشايخ ،وطعنوا يف منهجهم ونكصوا عنه،
ثم إهنم ّ

وس ّفهوا طريقتهم وعلمهم ،ورموهم بكل النقائص والعيوب ،مما جيعله
خارجا عنهم وعن طريقتهم ومنهجهم.
ً

ومن الناحية التارخيية :فعند استعراض أفكار مجاعات الغلو املعارصة

تطور تفصيالهتا
وتارخيها يلحظ ثبات األصول العامة هلذه اجلامعات ،مع ّ

وتطبيقاهتا ،ومع ذلك فقد انتسب عد ٌد من أتباعها ملدارس خمتلفة املنهج:
فقد كانت مجاعات الغلو يف بداياهتا جمرد أفكار عامة ال تنسب ٍ
جلهة

معينة بل تُساق األدلة الرشعية عليها بأفهامهم ومنظورهم كام ظهر عند
حممد عبد السالم فرج.
((( ينظر ص (.)222

((( ينظر ً
مثال :دراسة (القوى العاملية لدولة اخلالفة) الصادرة عن كلية واست بوينت
العسكرية األمريكية ،ومما جاء فيهاَّ :
أن  % 70من املقاتلني معرفتهم بالعلوم الرشعية
حمدودةَّ ،
وأن عدد املتخصصني يف العلوم الرشعية هو .% 1.2

261

ويف مرحلة الحقة ظهر االستدالل برتاث اخلوارج واملعتزلة األولني

كام عند عيل إسامعيل وشكري مصطفى.

ثم توسع التأصيل والتفريع هلذه األصول باالستدالل بأقوال املذاهب

األربعة واملفرسين وسائر أهل العلم ،كام ظهر يف كتابات سيد إمام.

ثم ظهر االستدالل بكتابات أبو األعىل املودوي وسيد قطب -رمحهام

اهلل -عند سائر مجاعات (اجلهاد) املرصية ،ومن انتسب هلذا التيار من
املنشقني عن مجاعة اإلخوان املسلمني.

ثم ظهر االنتساب للسلف ،ومن أشهر من انتسب هلا عمر حممود

(أبو قتادة الفلسطيني) أثناء تبنّيه للـ (اجليا) اجلزائرية ،وجهيامن العتيبي،
إىل أن انتهى احلال باالستدالل بكتابات أئمة الدعوة النجدية كام عند

الربقاوي (أبو حممد املقدريس).

فعىل الرغم من ثبات أصول هذه اجلامعات واضطرادها يف الفروع
ٍ
عقود من الزمن،
وتطبيقاهتا العملية ،إال أهنا انتسبت ملدارس خمتلفة عرب

صوري غري حقيقيَّ ،
وأن هذا الفكر يف
مما يدل عىل أن هذا االنتساب
ٌ

حقيقته ليس وليد املجتمعات اإلسالمية أو مدارسها ،ومل يكن نتيجة
ٍ
ٍ
طارئ عليها،
تطور طبيعي ألفكاره ،وإنام هو
ثقافة داخلية جمتمعية ،أو
ٌ

ً
ٌ
مرجوحا-
خطأ أو اجتها ًدا
مستغل لبعض ما ورد فيها -حتى إن كان
ً

بغرض االستدالل عىل انحرافهم وغلوهم ،اتبا ًعا ملنهج أسالفهم يف
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حتريف كالم اهلل تعاىل ورسوله صىل اهلل عليه وسلم(((.
((( انشقاق ٍ
عدد من الغالة عن بعض املدارس اإلسالمية أو الفكرية العاملة يف جمال
طبيعي ومتوقع؛ فاالنحراف عن احلق
املوجه لعامة الناس أمر
الدعوة والتعليم والرتبية
َّ
ٌ
ٍ
يمكن أن حيصل يف أي وقت ومكان ،وقد خرج اخلوارج من بني ظهراين الصحابة ،وانشق
واصل بن عطاء (رأس املعتزلة) عن احلسن البرصي ،واألمثلة كثرية.
أن موافقة اجتهادات بعض أهل العلم ،أو عبارات ٍ
كام َّ
عدد من املفكرين لبعض أحكام
الغالة ال يعني التسوية بينهام؛ الختالف األصول التي ُبنيت عليها هذه املسائل ،والنتائج
العملية املرتتبة عليها ،فهو تشاب ٌه جزئي لفظي يف سياق خمتلف.
ٍ
واجتهاد ٍ
أقوال ِ
فبينام ُ
السنة وإن أخطؤوا
أهل العلم مبن ّي ٌة عىل عل ٍم
ونظر ،يف دائرة مجاعة أهل ّ
ٍ
يف بعض اجتهاداهتمَّ ،
فإن أقوال اخلوارج ومعتقداهتم مبن ّي ٌة عىل أصول بِدع ّية فارقوا هبا
ٍ
سلسلة ِمن االنحرافات والبدع األخرى.
تنتظم يف
اجلامع َة ،ووا َلوا وعا َدوا عليها ،وهي
ُ
قال الشاطبي يف االعتصام (« :)712/2هذه الفرق إنّام تصري فر ًقا بخالفها للفرقة الناجية
ٍ
جزئي ِمن اجلزئيات  ...وإنّام ينشأ
الشيعة ،ال يف
يف معنى ك ُِّل يف الدّ ين،
وقاعدة ِمن قواعد ّ
ٍّ
ّفر ُق عند وقوع املخالفة يف األمور الكل ّية».
الت ّ
ِ
متبوعني يف أصول
وقال اب ُن تيمية يف جمموع الفتاوى (« :)349/3ال ّطوائف املنتسبة إىل
ٍ
ٍ
ٍ
أصول عظيمة ،ومنهم َمن
السنّ َة يف
الدّ ين والكّالم عىل درجات :منهم َمن يكون قد خالف ّ
ٍ
السنّ َة يف ٍ
دقيقة...
أمور
يكون إنّام خالف ّ
ومثل هؤالء إذا مل جيعلوا ما ابتدعوه ً
ُ
قول يفارقون به مجاع َة املسلمني؛ يوالون عليه
ويعادون؛ كان ِمن نوع اخلطأ .واهلل سبحانه وتعاىل يغفر للمؤمنني خطأهم يف ِ
مثل ذلك».

وإذا أضيف إىل ذلك براءة املشايخ واجلامعات واملدارس من هؤالء املنشقني ،وأعامهلم،
وتفنيد أفكارهم ،والتحذير منها ،فلم يبق لنسبتهم إليه وجه ،إال من أراد اإلساءة!
قال ّ
وعالمات ...
أمارات
الشاطبي يف «املوافقات» (« :)141/1وللعامل املتح ّق ِق بالعلم
ٌ
ٌ
ٍ
ُ
بأهل ْ
ألن
العمل بام علم حتى يكون قو ُله مطاب ًقا لفعله ،فإن كان خمال ًفا له فليس
إحداها:
يؤخذ عنه ،وال ْ
=
أن ُيقتدى به يف علم ...
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***

= وال ّثانيةْ :
أن يكون ممّن ر ّباه ّ
الشيوخ يف ذلك العلم ألخذه عنهم ومالزمته هلم ...
ِ
الصحابة بالنّبي صىل اهلل
بمن أخذ عنه ،والتأ ّد ُب بأدبه كام
َ
علمت من اقتداء ّ
والثالثة :االقتدا ُء َ
بالصحابة ،وهكذا يف ِّ
الوصف َرفعت
فلم تُرك هذا
ُ
عليه وسلم ،واقتداء التّابعني ّ
كل قرن ّ ...
دليل عىل ٍ
ألن َ
ترك االقتداء ٌ
رؤوسها؛ َّ
ّباع اهلوى».
البدع
أص ُله ات ُ
أمر حدث عند التّارك ْ
ُ
َ
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اخلامتة
تصور الغالة عن الدولة يف اإلسالم يتناقض مع املعقول يف الوصول
ُّ

إىل احلكم ،وبناء الدولة املستقرة القائمة بحقوق الناس؛ ً
فضل عن خمالفته

للمتقرر رش ًعا يف شتى مسائل العقائد ،واألحكام الفقهية ،والسياسة
الرشعية ،واجلهاد.

وما فشلهم املتكرر يف إقامة مشاريعهم إال داللة عىل هذا التناقض

والبطالن ،والذي ال جيدون له جوا ًبا إال بمزيد من اهلروب لألمام،

والتعلق بنصوص آخر الزمان ،وحماولة إنزاهلا عىل واقعهم ومواساة

أتباعهم هبا.

وعىل الرغم من ذلك :فام دامت أفكار الغلو جتد هلا من يؤيددها

ويتبنّاها من جهلة املسلمني؛ نتيجة الدعايات الكاذبة املغرية التي تب ّثها

مجاعات الغلو ،ومادام االستعامر اجلديد وأذنابه يف املنطقة مستفيدين
من الغلو والغالة يف رضب املرشوع اإلسالمي ،وهم مستمرون يف

تغذيته ،وحريصون عىل استمراره؛ فلن يشهد الوقت القريب اختفا ًء
هلذا الفكر -والعلم عند اهلل ،-لكن قد يشهد ضمورا وكمونًا يف ٍ
وقت
ً

من األوقات ،ثم يعاود الظهور؛ ليقوم بأداء أدوار تُراد منه ،يف هذا البلد
ّ
ويغذيه وحيتويه.
يسيه
أو ذاك ،بحسب احلاجة إليه ممن ّ
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لذا فإنه احلل األمثل للتعامل مع انحرافات هؤالء الغالة :يكون برفع

ُظلمة اجلهل والتلبيس عن الشعوب اإلسالمية ،ونرش العلم الرشعي
الصحيح ،وبيان األخطاء العقدية والفقهية التي يرتكبها هؤالء يف حق
األمة والدين ،والتصدي ٍ
بقوة وحزم هلذا الفكر ومحلته ،مهام رفعوا من

شعارات ،وتزينوا بوعود ،فهم -إىل جانب الرافضة -أداة املستعمر
اجلديد يف تنفيذ مشاريعه يف العامل اإلسالمي ،ولن يتم تقويض هذا

املرشوع االستعامري إال بمحاربة أدواته عىل أدواته.

مع رضورة ببيان دور األنظمة يف نشوء هذه اجلامعات ورعايتها،

وكذب ادعاءاهتم حماربة اإلرهاب ،ودعم (اإلسالم الوسطي) املائع
املنهج ،الزائغ الطريقة يف احلقيقة(((.

عز فيها أهل طاعته ،ويؤمر
أمرا رشدً اُ ،ي ّ
نسأله تعاىل أن يربم هلذه األمة ً

فيها باملعروف و ُينهى فيها عن املنكر ،وأن هيدي شباب املسلمني ويردهم
إليه ر ًدا ً
مجيل.

واحلمد هلل رب العاملني
***

((( من األمثلة عىل ذلك :تقارير مؤسسة راند ،كتقرير :بناء شبكات مسلمة معتدلة،
و :اإلسالم املدين الديمقراطي :رشكاء ،موارد واسرتاتيجيات ،وما كتب عنهام من بحوث
ودراسات.
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فهرس املراجع
أوالً :الكتب واألبحاث

م

املحتوى

1

األحكام السلطانية للاموردي ،دار احلديث ،القاهرة.

2

أحكام القرآن ،حممد بن عبد اهلل بن العريب ،حتقيق :حممد عطا ،دار الكتب

3

إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري (رشح القسطالين) ،أمحد بن حممد

4

االستذكار ،يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب ،حتقيق :سامل عطا ،وحممد

5

االستطاعة ،حممد رسور زين العابدين ،دار اجلابية ،لندن ،عام 1433هـ-

6

اعتقاد أئمة أهل احلديث ،أمحد اإلسامعييل ،حتقيق :د .حممد اخلميس ،دار

7

إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حممد بن قيم اجلوزية ،حتقيق :حممد

8

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،حممد بن قيم اجلوزية ،حتقيق :حممد

العلمية ،بريوت ،الطبعة الثالثة1424 ،هـ 2003 -م.

القسطالين ،املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة السابعة1323 ،هـ.

معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،هـ2000 -م.
2012م،

العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل1412 ،هـ.

إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1411 ،هـ1991-م.

الفقي ،مكتبة املعارف ،الرياض ،الطبعة الثانية1395 ،هـ1975 -م.
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9

اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ،أمحد بن عبد احلليم بن

تيمية ،حتقيق :د .نارص العقل ،دار عامل الكتب ،بريوت ،الطبعة السابعة،
1419هـ1999-م.

10

إكامل املعلم بفوائد مسلم ،عياض بن موسى السبتي ،حتقيق ،د .حييى
إِسامعيل ،دار الوفاء ،املنصورة ،الطبعة األوىل1419 ،هـ 1998 -م.

11

األم ،حممد بن إدريس الشافعي ،دار املعرفة ،بريوت ،عام 1410هـ-

12

اإلمامة العظمى ،د .عبد اهلل الدميجي ،دار طيبة ،الرياض ،الطبعة الثانية.

13

اإليامن ،القاسم بن سالم اهلروي ،حتقيق :حممد نارص الدين األلباين ،مكتبة

14

الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث ،عبد الرمحن بن إسامعيل املقديس ،أبو

1990م.

املعارف ،الرياض ،الطبعة األوىل1421 ،هـ 2000-م.

شامة ،حتقيق :عثامن عنرب ،دار اهلدى ،القاهرة ،الطبعة األوىل1398 ،هـ-
1978م.

15

البزار) ،أمحد بن عمرو ،البزار ،حتقيق :جمموعة من
البحر الزخار (مسند ّ

16

البحر املحيط يف التفسري (تفسري ابن حيان) ،حممد بن يوسف بن حيان،

17

بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،أبو بكر الكاساين ،دار الكتب العلمية،

18

بداية املجتهد وهناية املقتصد ،حممد بن رشد القرطبي ،دار احلديث،

املحققني ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،الطبعة األوىل.

حتقيق :صدقي مجيل ،دار الفكر ،بريوت1420 ،هـ.
بريوت ،الطبعة الثانية1406 ،هـ 1986 -م.

القاهرة1425 ،هـ2004 -م.
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19

البداية والنهاية ،إسامعيل بن عمر بن كثري ،حتقيق :عيل شريي ،دار إحياء

20

تاريخ اخللفاء ،عبد الرمحن السيوطي ،حتقيق :محدي الدمرداش ،مكتبة نزار

21

حترير مصطلحي «مرجعية الرشيعة» و «سلطة الشعب» يف باب السياسة

22

حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب املجيد (تفسري

الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل 1408هـ1988-م.

الباز ،مكة ،الطبعة األوىل1425 ،هـ2004-م.

الرشعية ،هيئة الشام اإلسالمية ،الطبعة األوىل 1437هـ2016 -م.

التحرير والتنوير) ،حممد الطاهر بن حممد بن عاشور ،الدار التونسية للنرش،

تونس1984 ،م.
23

حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد املباركفوري ،دار الكتب

24

حتفة املحتاج يف رشح املنهاج ،أمحد بن حجر اهليتمي ،حتقيق مجاعة من

25

التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة ،حممد بن أمحد القرطبي ،حتقيق :د.

26

تعريف عام بدين اإلسالم ،عيل الطنطاوي ،دار املنارة للنرش والتوزيع ،جدة.

27

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،يوسف القرطبي ،حتقيق :مصطفى

العلمية ،بريوت.

العلامء ،املكتبة التجارية الكربى ،القاهرة1357 ،هـ1983-م.

الصادق إبراهيم ،دار املنهاج ،الرياض ،الطبعة األوىل1425 ،هـ.

العلوي ,وحممد البكري ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية،
املغرب ،عام 1387هـ.

28

تنظيم القاعدة ومرشوع الدولة اإلسالمية ،سعيد بن حازم السويدي ،مركز
ثبات للبحوث والدراسات ،الطبعة األوىل 1437هـ2016 -م.
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29

تنوير األبصار املطبوع مع احلاشية ،حممد التمرتايش ،حتقيق :عبد املنعم

30

حممد
التنوير رشح اجلامع الصغري ،حممد بن إسامعيل الصنعاين ،حتقيق :دَّ .

31

التوقف والتبني ،حممد رسور زين العابدين ،الطبعة الرابعة ،دار اجلابية ،لندن.

32

تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان (تفسري السعدي) ،عبد الرمحن بن

إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1423 ،هـ2002 -م.
إبراهيم ،مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة األوىل1432 ،هـ2011 -م.

نارص السعدي ،حتقيق :د .عبد الرمحن اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة األوىل1420 ،هـ 2000-م.

33

جامع البيان يف تأويل القرآن (تفسري الطربي) ،حممد بن جرير الطربي،

حتقيق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1420هـ2000-م.

34

اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
وسننه وأيامه (صحيح البخاري) ،حممد بن إسامعيل البخاري ،حتقيق:

حممد زهري النارص ،ترقيم :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار طوق النجاة ،الطبعة
األوىل1422 ،هـ.

35

مجاعة املسلمني ،حممد رسور زين العابدين ،الطبعة الرابعة ،دار اجلابية،

36

حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،دار الفكر.

37

احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،عيل بن حممد املاوردي،

لندن.

حتقيق :عيل حممد معوض ،وعادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة األوىل1419 ،هـ1999-م.
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38

احلرب القذرة ،حبيب سويدية ،ترمجة روز خملوف ،ورد للطباعة والنرش،

39

احلكومة اإلسالمية يف فكر اخلميني ،مجعية املعارف اإلسالمية الثقافية،

40

الدرر السنية يف األجوبة النجدية ،مجع :عبد الرمحن بن قاسم ،الطبعة

41

الدر املختار رشح تنوير األبصار ،حممد احلصفكي ،حتقيق :عبد املنعم

42

الدور السيايس للصفوة يف صدر اإلسالم ،د .السيد عمر ،املعهد العاملي

43

الدّ ولة اإلسالمية بني احلقيقة والوهم ،أبو عبد اهلل املنصور.

44

الر ُد عىل ِ
أهل التو ُقف وال َت َب ُي والغلو يف التكفري ،عبد اهلل الغليفي.

دمشق ،الطبعة األوىل 2003م.

بريوت ،الطبعة الثالثة1432 ،هـ2011 -م.

السادسة1417 ،هـ1996-م.

إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1423 ،هـ2002 -م.
للفكر اإلسالمي ،الطبعة األوىل 1417هـ1996 -م.

45

الذب عن سنّة أيب القاسم ،حممد بن إبراهيم ابن الوزير،
الروض الباسم يف
ّ

46

زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ابن قيم اجلوزية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت

47

سنن ابن ماجه ،حممد بن يزيد (ماجه) القزويني ،حتقيق :شعيب األرنؤوط،

48

سنن أيب داود ،سليامن بن األشعث األزدي ،حتقيق :ش َعيب األرنؤوط ،حممد

عناية :عيل العمران ،دار عامل الفوائد للنرش والتوزيع ،مكة.

الطبعة السابعة والعرشون1415 ,هـ1994-م.

وآخرون ،دار الرسالة العاملية ،الطبعة األوىل 1430 ،هـ2009-م.

بليل ،دار الرسالة العاملية ،بريوت ،الطبعة األوىل1430 ،هـ2009-م.
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49

سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى الرتمذي ،حتقيق :أمحد شاكر ،وآخرون،

50

السنن الصغرى للنسائي (املجتبى من السنن) ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة،

51

السنن الكربى ،أمحد بن احلسني البيهقي ،حتقيق :حممد عطا ،دار الكتب

52

سري أعالم النبالء ،حممد بن أمحد الذهبي ،حتقيق :جمموعة من املحققني،

53

شبهات تنظيم «الدولة اإلسالمية» وأنصارها ،والرد عليها ،د .عامد الدين

54

رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ،هبة اهلل بن احلسن الاللكائي،

مطبعة مصطفى البايب احللبي ،مرص ،الطبعة الثانية1395 ،هـ1975-م.

مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :الثانية1406 ،هـ 1986 -م.
العلمية ،بريوت ،الطبعة الثالثة1424 ،هـ 2003 -م.

مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الثالثة1405 :هـ1985-م.

خيتي ،الطبعة الثانية 1438هـ2016 -م ،هيئة الشام اإلسالمية.

حتقيق :د .أمحد الغامدي ،دار طيبة ،الرياض ،الطبعة الثامنة1423 ،هـ-

2003م.
55

رشح السنة ،احلسن بن عيل الربهباري ،حتقيق :خالد الردادي ،مكتبة الغرباء

56

رشح السري الكبري ،حممد بن أمحد الرسخيس ،الرشكة الرشقية لإلعالنات،

57

رشح مشكل اآلثار ،أمحد بن حممد الطحاوي ،حتقيق :شعيب األرنؤوط،

58

الصارم املسلول عىل شاتم الرسول ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،حتقيق:

األثرية ،املدينة املنورة ،الطبعة األوىل 1414هـ 1993 -م.

طبعة عام 1971م.

مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1415 ،هـ 1994 -م.
حممد حمي الدين عبد احلميد ،طبعة احلرس الوطني ،الرياض.
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59

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،للجوهري حتقيق :أمحد عبد الغفور

60

عبد اهلل بن سبأ وأثره يف أحداث الفتنة يف صدر اإلسالم ،د .سليامن بن فهد

61

العربة بام جاء يف الغزو ّ
والشهادة واهلجرة ،صدّ يق حسن خان ،حتقيق :حممد

62

عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري ،أمحد حممد شاكر ،دار الوفاء ،طبعة

63

عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،حممود بن أمحد العيني ،دار إحياء

64

الغلو يف الدين يف حياة املسلمني املعارصة ،د .عبد الرمحن اللوحيق ،مؤسسة

65

غياث األمم يف التياث ال ّظلم «الغياثي» ،إمام احلرمني أبو املعايل اجلويني،

66

الفتاوى الكربى ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،دار الكتب العلمية ،الطبعة

67

الفتاوى اهلندية ،جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي ،دار الفكر ،بريوت،

68

فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم ،حممد بن إبراهيم آل الشيخ ،مجع

عطار ،دار العلم للماليني ،بريوت.

العودة ،دار طيبة ،الرياض ،الطبعة الثالثة1412 ،هـ.

زغلول ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1405 ،هـ 1985-م.

1426هـ 2005 -م.

الرتاث العريب ،بريوت.

الرسالة ،بريوت ،الطبعة الثانية 1413هـ 1992 -م.
حتقيق  :د.عبد العظيم الديب ،مكتبة إمام احلرمني .

األوىل1408 ،هـ 1987-م.

الطبعة الثانية1310 ،هـ.

وترتيب :حممد بن قاسم ،مطبعة احلكومة مكة املكرمة ،الطبعة األوىل،

1399هـ.
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69

فتح الباري رشح صحيح البخاري ،مع تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز،

أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،ترقيم :حممد فؤاد عبد الباقي ،إخراج
وتصحيح :حمب الدين اخلطيب ،دار املعرفة ،بريوت1379 ،هـ.

70
71

فتح القدير ،حممد ابن اهلامم السيوايس ،دار الفكر ،بريوت.

ال َفرق بني ِ
الفرق وبيان الفرقة الناجية ،عبد القاهر بن طاهر البغدادي ،دار
اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،الطبعة الثانية1977 ،م.

72

الفروسية ،حممد بن قيم اجلوزية ،حتقيق :مشهور بن سلامن ،دار األندلس،

73

الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،عيل بن أمحد بن حزم ،مكتبة اخلانجي،

74

فضائح الباطنية ،حممد بن حممد الغزايل ،حتقيق :عبد الرمحن بدوي ،مؤسسة

75

فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،حممد املناوي ،املكتبة التجارية الكربى،

76

قواعد األحكام يف مصالح األنام ،عبد العزيز بن عبد السالم ،علق عليه:

77

القوانني الفقهية ،حممد بن جزي.

78

الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،عبد اهلل بن قدامة املقديس ،دار الكتب العلمية،

79

الكتاب والسنة جيب أن يكونا مصدر القوانني يف مرص ،أمحد شاكر ،دار

حائل ،الطبعة األوىل1414 ،هـ 1993-م.

القاهرة.

دار الكتب الثقافية ،الكويت.

القاهرة ،الطبعة األوىل1356 ،هـ.

طه سعد ،مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة.

بريوت ،الطبعة األوىل1414 ،هـ 1994 -م.

الكتب السلفية ،القاهرة ،الطبعة الثالثة10407 ،هـ.
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80

كواشف زيوف يف املذاهب الفكرية املعارصة ،عبد الرمحن َح َبنَّكَة امليداين،

81

نحصن الصف اإلسالمي من املنافقني ،للشيخ حممد رسور.
كيف ِّ

82

لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثالثة،

83

جمموع الفتاوى ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،مجع :عبد الرمحن بن قاسم،

دار القلم ،دمشق.

1414هـ.

جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة النبوية1416 ،هـ-
1995م.

84

جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،حتقيق :عبد العزيز الرومي،

85

جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ،حممد محيد اهلل

86

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب

87

مسند الشاميني ،سليامن بن أمحد الطرباين ،حتقيق :محدي السلفي ،مؤسسة

88

املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه

وآخرون ،مطابع الرياض ،الرياض ،الطبعة األوىل.

احليدر آبادي اهلندي ،دار النفائس ،بريوت ،الطبعة السادسة1407 ،هـ.

األرنؤوط ،وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1421 ،هـ2001-م.
الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1405 ،هـ1984-م.

وسلم (صحيح مسلم) ،مسلم بن احلجاج النيسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

89

معامل السنن (رشح سنن أيب داود) ،محد بن حممد اخلطايب ،املطبعة العلمية،
حلب ،الطبعة األوىل1351 ،هـ1932-م.
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90

معامل ومنارات يف تنزيل نصوص الفتن واملالحم وأرشاط الساعة ،د .زاهر

91

املعتمد يف أصول الدّ ين ،حممد بن احلسني البغدادي ،حتقيق :د .وديع حداد،

92

املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،املكتبة اإلسالمية ،استانبول،

93

املعلم بفوائد مسلم ،حممد بن عيل املازري املالكي ،حتقيق :حممد الشاذيل

94

املغني ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس ،مكتبة القاهرة ،طبعة عام

95

مفهوم مجاعة املسلمني ،د .عبد الرمحن اللوحيق ،دار الوراق ،بريوت،

96

من قتل يف بن طلحة ،نرص اهلل يوس ،ترمجة ميشيل خوري ،ورد للطباعة

97

منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية ،أمحد بن عبد احلليم بن

بن حممد الشهري.

دار املرشق ،بريوت.

تركيا.

النيفر ،الدار التونسية للنرش ،الطبعة الثانية1988 ،م.

1388هـ1968-م.

الطبعة األوىل 1423هـ2003 -م.

والنرش ،دمشق ،الطبعة األوىل 2003م.

تيمية ،حتقيق :د .حممد رشاد سامل ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
الرياض ،الطبعة األوىل1406 ،هـ1986-م.

98

املوافقات ،إبراهيم بن موسى الشاطبي ،حتقيق :مشهور آل سلامن ،دار ابن

99

موسوعة العنف يف احلركات اإلسالمية املسلحة ،خمتار نوح ،دار سام للنرش

عفان ،الطبعة األوىل1417 ،هـ1997-م.

والتوزيع ،الكويت ،طبعة عام 2014م.
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100

املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة ،الندوة العاملية

101

نحو ثقافة إسالمية أصيلة ،د .عمر سليامن األشقر ،دار النفائس ،بريوت،

102

النكت والعيون (تفسري املاوردي) ،عيل بن حممد املاوردي ،حتقيق :السيد

103

هناية املحتاج إىل رشح املنهاج ،حممد الرميل ،دار الفكر ،بريوت ،طبعة

104

نيل األوطار ،حممد بن عيل الشوكاين ،حتقيق :عصام الدين الصبابطي ،دار

105

وثائق الغضب اإلسالمي يف السبعينات :عرض ،دراسة ،ونقد .د .رفعت

106

الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز (تفسري الواحدي) ،عيل بن أمحد الواحدي،

للشباب اإلسالمي ،الطبعة الرابعة 1420هـ.

طبعة 2002م.

بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

1404هـ1984-م.

احلديث ،القاهرة ،الطبعة األوىل1413 ،هـ1993 -م.

سيد أمحد

النيسابوري ،حتقيق :صفوان داوودي ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة األوىل،

1415هـ.
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ثانيًا :املقاالت واملواد املنشورة عىل شبكة املعلومات

م

املحتوى

1

إدارة التوحش ،أبو بكر ناجي.

2

إسعاد األخيار يف إحياء سنة نحر الكفار ،أبو الرباء النجدي.

3

أرسار وخفايا عـــالقة صـــالح بتنظيم القاعدة ،موقع سام برس.

4

اإلعالم اجلهادي :كيف وظفت التنظيامت اجلهادية وسائل اإلعالم؟ رانيا

5

إعالن اخلالفة اإلسالمية-رؤية رشعية واقعية ،علوي بن عبد القادر

6

أق ّلوا عليهم ،عمر حممود (الفلسطيني).

7

إن احلكم إال هلل ،كلمة أليب محزة املهاجر.

8

.إين أنا النذير العريان ،بيان أليب بكر الزيلعي

9

إين لعملكم من القالني ،بيان أليب يوسف الغريب.

10

اآليات واألحاديث الغزيرة عىل كفر قوات درع اجلزيرة ،فارس آل شويل.

11

الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط املباحث ،فارس آل شويل.

12

بخصوص األحداث األخرية ،كلمة للجوالين.

13

براءة املوحدين من عهود الطواغيت وأماهنم للمحاربني ،عصام الربقاوي

مكرم ،املركز العريب للبحوث والدراسات.
السقاف ،مقال عىل موقع الدرر السنية.

(املقديس).
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14
15

برنامج ما نريكم إال ما يرى آل سعود ،مقال لفارس آل شويل.

بيان بشأن ما ورد يف كلمة الشيخ أيب بكر البغدادي «ولو ك َِره الكافرون»،

كلمة حلارث النظاري.

16

بني األمل واألمل ،كلمة للظواهري.

17

بني منهجني ،عمر حممود (الفلسطيني).

18

تبديد األسنة يف الرد عىل من ظن أن القتل ذبحا سنة ،أبو حممد الفلسطيني

19

التربئة ،الظواهري.

20

تبصري العقالء بتلبيسات أهل التجهم واإلرجاء ،عصام الربقاوي

21

التبيان يف وجوب قتال جيش موريتان ،أبو طلحة الشنقيطي.

22

الترتس يف اجلهاد املعارص ،أبو حييى الليبي.

23

حتفة األبرار يف أحكام مساجد الرضار ،عصام الربقاوي (املقديس).

24

تسجيل صويت أليب يزن الشامي عن القاعدة وتنظيم (الدولة).

25

التشكيلة الوزارية األوىل للدولة اإلسالمية ،حمارب اجلبوري.

26

ثياب اخلليفة ،عمر حممود (الفلسطيني).

27

اجلامع يف طلب العلم الرشيف ،سيد إمام.

28

جريمة االنتخابات السياسية ،كلمة أليب عمر البغدادي.

29

اجلهاد الفريضة الغائبة ،حممد عبد السالم فرج.

(املقديس).
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30

اجلواب املفيد بأن املشاركة يف الربملان وانتخاباته مناقضة للتوحيد ،عصام

31

حتى نفهم فتوى الرباك ،مقال للشيخ نارص العمر ،منشور عىل موقع

32

حسن الرفاقة يف أجوبة سؤاالت سواقة ،عصام الربقاوي (املقديس).

33

حقيقة احلرب الصليبية ،يوسف العيريي.

34

حكم املشايخ الذين دخلوا يف نرصة املبدلني للرشيعة ،عمر حممود

35

حوار مجال إسامعيل مع الظواهري لصالح قناة اجلزيرة عام 1419هـ.

36

حوار عصام الربقاوي (املقديس) مع قناة اجلزيرة عام 2005م.

37

حوار عمر حممود (الفلسطيني) مع قناة اجلزيرة عام 2014م

38

حول إمارة جبهة النرصة ( :)5القيادة السياسية جلبهة النرصة ،عامد الدين

39

احلياة مع اجلامعات املسلحة داخل السجون اجلزائرية ،جريدة احلياة

40

دراسة (القوى العاملية لدولة اخلالفة) الصادرة عن كلية واست بوينت

41

دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية ،أبو مصعب السوري (مصطفى ا ُمل َز ِّي ْك،

42

الديمقراطية دين ،عصام الربقاوي (املقديس).

الربقاوي (املقديس).
املسلم.

(الفلسطيني).

خيتي.

اللندنية ،العدد ( )13515بتاريخ 2000/3/12م.
العسكرية األمريكية بتاريخ  -18إبريل 2016م.

الست مريم).
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43

رسالة الشيخ أيب سليامن العتيبي للقيادة يف خراسان.

44

رسالة نصح وإرشاد إىل القاعدين عن اجلهاد ،أبو الليث الليبي.

45

رفع اإللتباس عن ملة من جعله اهلل إماما للناس ،جهيامن العتيبي.

46

مسمى اإليامن مفرغة ،عمر حممود (الفلسطيني).
سلسلة دروس يف ّ

47

سلسلة مناقشة كتاب احلرب العاملية الرابعة ،عمر حممود (الفلسطيني).

48

السرية اجلهادية أليب مصعب الزرقاوي ،سيف العدل.

49

رشيط اجلوالين املرسب عن إعالن اإلمارة.

50

شهادة د .حذيفة عزام عىل اعتداءات جبهة النرصة وجند األقىص ،املنشورة

51

شهادة حلقن دما املسلمني ،كلمة للظواهري.

52

صفات اخلوارج يف السنة النبوية ،مقال للشيخ عامر الصياصنة ،منشور عىل

53

عام اجلامعة ،كلمة أليب مصعب عبد الودود.

54

العمدة يف إعداد العدة ،سيد إمام.

55

عمالء كذابون ،كلمة أليب عمر البغدادي.

56

فتوى :حكم قتل نساء وأطفال األعداء من باب املعاملة باملثل ،هيئة الشام

57

ٍ
حتالفات عسكرية وتل ّقيها للدّ عم
السورية يف
فتوى:
حكم مشاركة الفصائل ُّ
ُ

عىل موقع نور سورية.

موقع هيئة الشام اإلسالمية.

اإلسالمية.

الدّ ويل ،هيئة الشام اإلسالمية.
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58

فتوى :الدستور املرصي والتصويت عليه ،للشيخ عبد العزيز الطريفي،

59

فتوى كبرية الشأن يف جواز قتل الذرية والنسوان در ًءا خلطر هتك األعراض

منشورة عىل موقعه.

وقتل اإلخوان) ،جملة األنصار التابعة للجامعة اإلسالمية يف اجلزائر (اجليا)،

بتاريخ شوال 1415هـ 1995 / 3 -م
60

فتوى :ما حكم ذبح أرسى األعداء بالسكني؟ وهل هو ً
فعل سنة نبوية

61

فتوى املجمع الفقهي اإلسالمي يف دورته ( )19بتاريخ 1428/10/27هـ،

يمكن اتباعها؟ هيئة الشام اإلسالمية.

املوافق 2007/11/8م ،يف حكم املشاركة السياسية يف البلدان غري

اإلسالمية.
62
63

دار كفر؟ هيئة الشام اإلسالمية.
فتوى :هل البال ُد اإلسالمي ُة اليو َم ُ
فرسان حتت راية النبي صىل اهلل عليه وسلم ،الظواهري.

64

قصة مجاعة اجلهاد ،هاين السباعي.

65

قطف الثمرة ..فكرة تلخص مسرية اجلامعات (اجلهادية) ،عامد الدين

66

قل إين عىل بينة من ريب ،كلمة أليب عمر البغدادي.

67

كشف شبهات املجادلني عن عساكر الرشك وأنصار القوانني ،عصام

68

الكواشف اجللية ،عصام الربقاوي (املقديس).

69

لقاء ابن الدن مع تيسري علوين عام 2001م لصالح قناة اجلزيرة.

خيتي.

الربقاوي (املقديس).
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70

اللقاء الصويت الثاين مع أيب محزة املهاجر.

71

لقاء الظواهري الرابع مع مؤسسة السحاب :قراءة لألحداث.

72

ملاذا اجلهاد؟ عمر حممود (الفلسطيني).

73

ملاذا نقاتل ومن نقاتل؟ أبو محزة البغدادي.

74

جملة األنصار اجلزائرية.

75

«خمرب القاعدة» يكشف عالقة عيل صالح بالتنظيم ،موقع اجلزيرة اإلخباري.

76

مفاهيم لرتشيد اجلهاد ( :)5جهاد ال إفساد ،عامد الدين خيتي.

77

مقابالت اجلوالين الثالث عىل قناة اجلزيرة.

78

م ّلة إبراهيم ،عصام الربقاوي (املقديس).

79

من املوصل إىل تدمر  ..الرهان عىل «حصان» داعش ،عامد الدين خيتي،

80

موسوعة الويبكبيديا.

81

ميثاق الرشف الثوري  ..خطوة نحو النرص ،ملف عىل موقع نور سورية.

82

نصيحة مشفق ،كلمة للظواهري.

83

نظرات يف تاريخ اخلوارج ،د .عبد العزيز عبد اللطيف ،جملة البيان العدد

84

هذا ما وعدنا اهلل ورسوله ،كلمة أليب حممد اجلوالين.

85

هل فشل اإلسالميون يف احلكم؟ خالد مصطفى ،مقال عىل موقع املسلم

موقع هيئة الشام اإلسالمية.
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86

هل فشلت جتربة اإلسالميني يف احلكم؟ عبد الرمحن فرحانة ،مقال عىل

87

وثائق دير شبيغل تكشف التنظيم اهلرمي لداعش بالتفصيل ،ترمجة موقع

88

وعد اهلل ،كلمة أليب عمر البغدادي.

89

فتوى الشيخ عبد الرمحن الرباك عن حكم املشاركة يف احلكومة وصياغة

موقع اجلزيرة

شبكة الثورة السورية بتاريخ 2015/4/20م.

النظام يف مرص بعد الثورة ،املنشورة عىل موقعه بتاريخ  9ربيع األول
1432هـ.

90

فتوى الشيخ يوسف القرضاوي أثناء حلقة (مرشوعية الدستور وحكم
االستفتاء عليه) يف حلقة عىل قناة اجلزيرة بتاريخ 2004/9/4م ،واملنشورة

عىل موقعه.
91

وقفات مع ثمرات اجلهاد ،عصام الربقاوي (املقديس).

92

وقفات مع بيان جبهة النرصة حول ميثاق الرشف الثوري ،حمتسب الشام.

93

وقفات مع كلمة اجلوالين (هذا ما وعدنا اهلل ورسوله) ،للكاتب ،واملنشور

94

وقل جاء احلق وزهق الباطل ،كلمة أليب عمر البغدادي.

عىل موقع نور سورية.
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