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 ،وأثرها على الربيع العريب: دراسة حتليلية قديية ةفكريالاالحنرافات 
 وذجااحلالة اليمنية والسورية أمن 

 امللخص
زمة تلك األزاد من ، يف مسارها السياسي واالجتماعي متر أبزمة اعوجاج حاديف حني أن األمة 

ه الشعوب العربية ، واليت كان من املتوقع أن جتد فيالثورات العربية اليت ابتت تعرف ابلربيع العريبقيام 
فتح الباب أمام الربيع العريب تسبب ب كممتنفسا من االستبداد اليت عانت منه لعقود من الزمن، غري أن ذل

 ثلملولذا جاءت احلاجة وحطمت معها آمال الشعوب،  هغريت مسار بعض التيارات املنحرفة فكراي، و 
كان من أهداف فه. وقلب معادلتالعريب،  على ظاهرة الربيعت الحنرافااهذه  يوضح أثراملوضوع الذي 

التنظيم و ظيم داعش تن ا، ومهألهل السنةواليت تنتسب  ؛رايفكاملنحرفة بعض التيارات الدراسة الكشف عن 
إىل  لدراسةا تدفهاليمنية، كما و تناول البحث مناذج لثورات الربيع العريب، وهي الثورة السورية احلوثي. و 

وكان املنهج  .ميالثورات العربية، والعامل اإلسالبيان أثر تلك التيارات على إىل و العريب، بيع حالة الر بيان 
 هانتائج؛ منلا بعضإىل  الدراسة وخلصت .الدراسة انتهجتهالتحليلي والنقدي، هو الذي االستقرائي و 

واحليادية يف  .لربيع العريبا، واألسباب اليت أدت الندالع فكريالسباب املؤدية إىل االحنراف بيان األ
وال للعلماء دة، حبيث أنخذ أقال ينبغي النظر إليها من جهة واحاحلكم على الثورات وعلى التيارات، وأنه 

الدراسة أهم التيارات املؤثرة على استنتجت كما من جهة، وهنمل أدلة وإمجاع علماء من جهة أخرى.  
ر احلديث، يف العص مة هي من وافقت الشيعة واوخوارجالربيع العريب؛ وكان من أبرزها وأخطرها على األ

الفكر  ل بنيالنقيض احلاصبيع العريب، وأشارت إىل يف تغري مسار الر الذي خلفته األثر البالغ ومدى 
كما    يط،اإلرهاب والغلو، والذي كثر احلديث عنه بني إفراط وتفر ظاهرة  وإىل ،التكفريي والفكر التوفيقي

اع إال ، وال يتم تكامل هذا الصر قيقة الصراع القائم بني احلضاراتضرورة التسليم حل كان من نتاجها
  .ة التغيريروج على احلاكم، وشرعيطت الدراسة الضوء على قضية اوخافع، كما سل  ابلتأكيد على سنة التد

 
 فع، الغلو.وثية، التدااحلعريب، داعش، الربيع العقيدة، الفكر، الحنراف، اإلميان، اال الكلمات الياللية:

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

  ii 
 

 ،وأثرها على الربيع العريب: دراسة حتليلية قديية ةفكرياالحنرافات ال
 والسورية أمنوذجااحلالة اليمنية 

Abstrak: 
     Dalam pada era umat Islam melewati krisis pergolakan politik, agama, dan sosial yang 

meruncing, ia diparahkan lagi dengan kewujudan revolusi Arab yang dikenali dengan 

Revolusi Arab Musim Bunga yang dijangkakan bangsa Arab akan terlepas bebas daripada 

kezaliman yang ditanggung beberapa dekad. Malangnya, Revolusi Arab Musim Bunga 

ini menyebabkan terbukanya pintu kepada aliran ideologi pemikiran menyeleweng, juga 

mengubah corak perjalanannya dan menghancurkan harapan bangsa Arab. Oleh itu, 

pengkaji berasa terpanggil untuk menjelaskan kesan penyelewengan ini terhadap 

fenomena Revolusi Arab Musim Bunga dan perubahan percaturannya. Objektif kajian ini 

pula untuk mendedahkan beberapa aliran yang menyimpang daripada Ahli Sunnah wal 

Jamaah seperti Daesh, Jamiyya dan Houthi, di samping membawakan contoh-contoh 

revolusi Arab Musim Bunga iaitu revolusi Yaman dan Syria. Kajian ini turut menjelaskan 

kesan aliran tersebut terhadap Revolusi Arab Musim Bunga dan dunia Islam. Pendekatan  

yang  digunakan  oleh  pengkaji  ialah  kaedah  induktif  dan  analisis  kritis yang mana 

kemudiannya dapatan kajian disimpulkan kepada beberapa hasil, antaranya ialah; 

menjelaskan faktor yang membawa kepada penyelewengan  akidah, punca  terletusnya  

Revolusi Arab Musim Bunga, keneutralan atau tidak berat sebelah dalam menilai revolusi 

dan aliran-aliran tersebut dengan tidak melihat pada satu sudut pandang sahaja seperti 

mengambil pandangan sebahagian ulama dan menolak dalil serta ijmak ulama. Pengkaji 

juga turut menerangkan beberapa aliran paling menonjol dan berbahaya yang memberi 

kesan kepada Revolusi Arab Musim Bunga iaitu Syiah, Khawarij dan Murjiah masa kini. 

Seterusnya pengkaji menjelaskan tahap kesan yang diakibatkan oleh aliran ini kepada 

corak perjalanan Revolusi Arab Musim Bunga. Kajian menunjukkan kepada 

percanggahan yang timbul akibat pemikiran takfiri dan taufiqi, juga kepada fenomena 

keganasan dan ekstremis yang menjadi polemik. Dapatan juga menjelaskan perlunya 

menerima hakikat kewujudan pertembungan peradaban dan ia tidak akan sempurna 

kecuali dengan adanya sunnah al-tadafu`. Selain itu kajian juga membincangkan isu 

pemberontakan terhadap penguasa juga pensyariatan mengubah sistem.  

Kata kunci: iman, penyimpangan, pemikiran, Akidah, musim bunga Arab, terburu-

buru, Huthia, Sunnis, keramaian. pertembungan peradaban. 
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 ،وأثرها على الربيع العريب: دراسة حتليلية قديية ةفكرياالحنرافات ال
 احلالة اليمنية والسورية أمنوذجا

Abstract: 
 While the nation is undergoing a sever crisis in its political and social course, 

Arabic revolutions, which have been known as Arab Spring, have worsened this crisis. 
It was expected that Arab people would find an outlet to the despicable tyranny from 
which they had suffered for decades. However, it is found that that Arab Spring has 
got the door opened to some intellectually deviant trends, resulting in changing its 
course and shattering the hopes of peoples. Therefore, this study is needed to 
highlight the effect of these deviations on the Arab Spring Phenomenon and on 
turning its equation. One of the study’s objectives was to identify some of the 
doctrinally deviants trends that belong to the Sunni, which are the organizations of 
ISIS, and Houthi. The study aimed at showing the state of the Arab Spring and the 
effect of such doctrines on it and on the Islamic World as well as highlighting the 
issues of the ruler’s disobedience and the legitimacy of change. This study made 
use of the Yemeni and Syrian revolutions as models of the Arab Spring revolutions. 
The study adopted the inductive, critical and analytical approach. The findings 
showed several results one of which is identifying the reasons behind doctrinal 
deviation and the reasons for the Arab Spring. The study proposed that neutrality 
should be foregrounded in judging these trends and Arab revolutions, so they should 
not be judged on the basis of one view rather than the other, as some of the scholars’ 
sayings are taken into considerations while other evidences and sayings of other 
scholars are not. The study also revealed the most influential and dangerous groups 
on the Arab Spring, which were recognized as those groups that have recently 
followed Shia, Kharijite, and Murjia, revealing the profound impact that these groups 
had on changing the Arab Spring course. The study pointed out the contrast between 
Takfiri ideology and reconciling ideology and the phenomenon of excessiveness and 
terrorism, which has been sometimes overstated and sometimes understated. It was 
found out that the conflict among civilizations has to be taken for granted, which 
cannot be achieved unless we emphasize the law of contest. 

 

Tags: faith, deviation, thought, creed, Arab spring ISIS, Houthi, scramble, exaggeration. 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

  iv 
 

 اإلهياء

راج لى سع وطرزهتا يف ظالم الدهر، صنعتها من أوراق الصرب؛ إىل من نذرت عمرها يف أداء رسالة
يف يكون ك  ، وغرست يف نفسي بوفائهاكيف يكون العطاءين  ، إىل من عّلمتبال فتور أو كلل، األمل
أهدي هذه .. .. حباً وطاعة وبرا.قطرة يف حبرك العظيم. ...أماه اي زهرة احلياة ونورها، إليك إليك ،الوفاء

  .وشتان بني رسالة ورسالة؛ الرسالة

  .وقدميه األايم يديهوشققت  ،ل العرق جبينهإىل من كلّ 
 .إال ابلصرب والعزمية واإلصرار مال تتإىل من علمين أن األعمال الكبرية 

  .كلورد مجي كثوب الصحة والعافية، ومتعين برب  ك، وألبسائكوالدي أطال هللا بق يكإل

وقضت  ،خطوة خبطوة ،إىل من سارت معي حنو احللم... . إىل رفيقة دريب..والوفاء بكل احلب
وسنبقى  ،عاً وحصدانه م ،بذرانه معاً  منا؛فهاك حل ،لنحقق ما نتمناهيل واألايم يف خدميت وراحيت، الليا
 إليك رحيانة قليب... وروحه... زوجيت الغالية. ؛إبذن هللا معاً 

 إىل أوالدي وأخوايت ومجيع أهلي... إىل أمتنا اإلسالمية، إليكم مجيعا أهدي هذا العمل املتواضع. 
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 شكر وعرفان

 فأولوالعرفان، شكر لاب اً مرصعاً لتنظم عقد، وتتقاطر العربات، العبارات سابقالكلمات وتت تزاحمت
ها متام هذا البحث، وجعلين أحصد ما زرعته لسنوات  قضيتالذي أنعم عليَّ إب ؛لي القديرشكر هلل العال

 يف طليب للعلم، وها أان بفضله ومّنه أجين مثار ذلك الطلب. 

ات العليا؛ لحاق بركب الدراسالشكر والتقدير جلامعة مالاي اليت أاتحت يل فرصة المث إنين أثين 
من  ملا قدموه يل متمثلة يف عميدها داتو ذو الكفل؛ ،ابلشكر أكادميية الدراسات اإلسالمية وأخص

 .ات، للوصول إىل هناية املضمار، واليت أرجوا أين قد حققت السبق فيهعقبللتسهيالت، وتذليل 

 ستضيء بضوئهان ،ال خيفت بريقها عنا حلظةتزين مساء جامعتنا العظيمة،  جنوم براقه،ن هناك كما أ
 الياً، ومهماع ر أن يُرفع امسهافاستحقت وبكل فخكل طالب علم، سعد بلمعاهنا  ت، كرمية  قلوابحتمل 

 كة.انلت من الثناء فلن يوفيها حقها، وهم مجيع األساتذة يف األكادميية اإلسالمية املبار 

أستاذي و  ،أستاذي القدير الدكتور سيد حممد حلمي ؛ال مبلغ ملنتهاه ثناء حسناً ممن استحق و 
ورهتما، كاان خري عون يل يف دراسيت، ومل يبخال عليَّ بوقتهما ومشعلي بن علي ساجد، فقد   الدكتورالقدير 

 فأكرم هبما من موجه ومرشد.

ساّلم  ربد الناصعللدكتور املخلص، مين ابجلميل  ديراً تق ،عرفانالو  وفاءال يفوتين أن أتقدم ابل كذاو 
 وجيهيصاحب الفضل يف تفهو ، ملا وصل إليهلبحث يصال اإلحلظة  يف مساعديت توان  مل ي الذي

  وإرشادي.

علي  ثالبح ايد العون واملساعدة يف إخراج هذ أتقدم جبزيل شكري إيل كل من مدوا يل: وأخرياً 
 أكمل وجه.
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 املنهجي هلامديمة اليراسة واإلطار 
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 الرسالةعنوان التعريف ب

 عنوان الرسالة يسبح بدفتيه يف أربعة أفالك:

 الفلك األول: يسبح يف مساء العديية.
 فهذا العنوان يشري إىل داللة العقيدة، وكل ما يتعلق بذلك يف موضوعنا. 

 .فكريالالفلك الثاين: يسبح يف الفضاء 
ية على األمة ارات املنتسبة لإلسالم واليت كانت هلا آاثر سلبلبعض التي ةفكرياليشري إىل االحنرافات 

، واليت خصصت هلا هذه الدراسة وهي: تنظيم الدولة اإلسالمية أو ما ابت على مدى التاريخ اإلسالمي
 أو ما ابت يعرف بـــ )احلوثية(. تنطيم الشباب املسلم،يعرف بــ )داعش(، و 

 الفلك الثالث: يسبح يف اهلواء السياسي
 حيث يلقي بظالله على الربيع العريب، وما هي الدوافع من قيامه، وما هي نتائج تلك الثورات.

 الفلك الرابع: وهو ما يتعلق بتزكية النفس وتربيتها.
لعقيدة الصحيحة؛ واليت ا فنراه قد مجع مجيع تلك املعاين فيما يتعلق بتزكية النفس وتربيتها على 

 تعلق هبا اآلمال.
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  :ديمةامل

إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من 
يس كمثله ل ،يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك

اهدين وإماُم اجمل خامُت الرسِل واألنبياء، له وأشهد أن حممدا عبده ورسولهشيء وهو السميع البصري. 
والعلماء، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحابته األجالء، وعلى السائرين على دربه إىل يوم اللقاء، 

 واملساء.ما تعاقب الصبح 

ُوُتنَّ ِإالَّ و أ نـُْتْم ُمْسلِ  ﴿: أما بعد : آل عمران[ ﴾ون  مُ اي  أ يُـّه ا الَِّذين  آم ُنوا اتّـَُقوا اَّللَّ  ح قَّ تـُق اتِِه و ال  مت 

ة  و خ ل ق  ِمنـْه ا ز ْوج ه ا و ب ثَّ ِمنْـ  ﴿ ، ]102 ااًل  اي  أ يُـّه ا النَّاُس اتّـَُقوا ر بَُّكُم الَِّذي خ ل ق ُكْم ِمْن نـ ْفس  و اِحد  ُهم ا رِج 
ام  ِإنَّ اَّللَّ   ِثريًا و ِنس اءً و اتّـَُقوا اَّللَّ  الَِّذي ت س اء ُلون  بِِه و اأْل ْرح  اي  أ يُـّه ا الَِّذين   ﴿ ،]1النساء: [ ﴾ُكْم ر ِقيًباك ان  ع ل يْ   ك 

 خريفان أصدق احلديث كتاب هللا، و وبعد:  ،]71، 70األحزاب: [ ﴾آم ُنوا اتّـَُقوا اَّللَّ  و ُقوُلوا قـ ْواًل س ِديًدا
 النار. يفمور حمداثهتا، وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة ، وشر األ اهلدي هدي حممد

 :أما بعدمث 

 وأخذ عليه ،الصاوخ ، وفطره على التوحيدةعلى احلنيفية السمح اإلنسانقد خلق تعاىل  فإن هللا
احلقيقة من  ، وجعله يشهد على هذهأيب البشر عليه السالم  وهو يف صلبوحده العهد يف الوحدانية له 

 ظُُهورِِهمْ  ِمنْ  آد م   ب يِن  نْ مِ  ر بُّك   وإْذ أ خ ذ   :﴿يثاقمبينا ذلك امل تعاىلهللا قال  ،أبيه آدم قه يف صلب لدن خلْ 
ُهمْ  ُذرِّيّـَتـ ُهمْ  ِهْدان   بـ ل ى ق اُلوا ِبر بُِّكمْ  أ ل ْستُ  أ نـُْفِسِهمْ  ع ل ى و أ ْشه د  ا ع نْ  ُكنَّا  ِإانَّ  اْلِقي ام ةِ  يـ ْوم   ُقوُلواتـ   أ نْ  ش   ه ذ 
ُؤان   أ ْشر ك   ِإمنَّ ا تـ ُقوُلوا أ وْ ( 172) غ اِفِلني    (173) اْلُمْبِطُلون   فـ ع ل   ِب ا تـُْهِلُكن اأ فـ   بـ ْعِدِهمْ  ِمنْ  ُذرِّيَّةً  و ُكنَّا قـ ْبلُ  ِمنْ  آاب 
لُ  و ك ذ ِلك   تِ  نـُف صِّ  سبحانه ابتباع الصراط املستقيمأمره مث  ،]174-172األعراف: [﴾يـ ْرِجُعون   و ل ع لَُّهمْ  اآْلاي 
على هم و يدلو  ناسال والريشد ؛الرسول إبرسال الرسول تلو   ؛أوضحه له أميا إيضاحجاله له و  ،بينه لهالذي 

ا ِصر اِطي ُمْست ِقيًما ف اتَِّبُعوُه و ال  تـ تَِّبُعوا السُّ و   ﴿ىل:ال تعاق هذا الصراط املستقيم ُبل  فـ تـ ف رَّق  ِبُكْم ع ْن أ نَّ ه ذ 
ِبيِلِه ذ ِلُكْم  تهج طرقًا مائلة ن البعض انجند أذلك  ومع ،]153األنعام: [﴾ تـَُّقون  صَّاُكْم بِِه ل ع لَُّكْم تـ  و س 

 .لسبب أو آلخرراط املستقيم، صعن ال ومنحرفة
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لذلك  ،كما أن اوخطى قد تنحرف، فإن العقيدة والفكر كذلك قد ينحرفا عن املسار الصحيحو 
 املستقيم، ولبيان صراط هللا ،لتصحيح هذا املسار ؛سل صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعنيأرسل هللا الرُ 

ن ا  ﴿اىل:تع ، قالواألعذاراليت ال ترتك هلم اجملال يف التحجج  البالغةولكي تقوم عليهم احلجة  يـْ ِإانَّ أ ْوح 
ن ا ِإىل  ِإبـْر اِهيم  و ِإمْس اِعيل  و ِإْسح   يـْ ن ا ِإىل  نُوح  و النَِّبيِّني  ِمْن بـ ْعِدِه و أ ْوح  يـْ ا أ ْوح  ق  و يـ ْعُقوب  و اأْل ْسب اِط اإِل ْيك  ك م 

ن ا د اُوود  ز بُورًا  و ُرُساًل ق ْد ق ص ْصن اُهْم ع ل ْيك  ِمْن قـ ْبُل  (163)و ِعيس ى و أ يُّوب  و يُوُنس  و ه اُرون  و ُسل ْيم ان  و آتـ يـْ
ُ ُموس ى ت ْكِليمً  مروراً و بنوح عليه السالم،  دأً ب ،]164-163النساء: [﴾ او ُرُساًل مل ْ نـ ْقُصْصُهْم ع ل ْيك  و ك لَّم  اَّللَّ

 ، وأابنه حق البيان، فدعا وجاهدالتوحيدغ ، الذي بلّ  ِبحمد اً م، وختْ عليه السالمأبيب املوحدين إبراهيم 
، ستقرارهال وأثبت األحكام وأرسى الشريعة، وأقام احلدود ،إليضاحه قام منارات العلم واهلدىأ، و ألجله

موا واستسلموا لألمر والنهي، وحكّ  ،اتبعوا احلق ؛جمتمع ظهر على وجه األرضوأنشأ جمتمعًا هو خري 
ألرض اللناس، فنالوا وسام الرضى من رب  وا، فكانوا خري أمة أخرجتلوا ومل يغريّ شريعته فلم يبدّ 

ُهْم و ر ُضوا ع ْنُه ذ ِلك  اْلف ْوُز اْلع ِظيمُ  ر ِضى  اَّللَُّ  ﴿:هللا تعاىل ، قالتالسماواو   . ]100التوبة: [﴾ ع نـْ

ن مسوهم ، فباتوا يدسو خبيله ورجله اعليه من تطاول على العقيدة وأهلها، وأجلب هناك فكان
البعض منهم معلوم ف؛ ، وقد تعدد أولئك املتطاولونعلى اجملتمع املسلم ،فكريالو  ،فكريالوينفثوا درهنم 

 واحلداثة، وغريهم؛ ،ملاسونية، والليرباليةواضح املنهج يف الضالل والكفر، كالتيارات اإلحلادية، وا ،الضرر
 حملتمات،عد من الواجبات اأن التصدي هلم يولوضوح ضالهلم رأيت أال أتعرض هلم يف هذه الدراسة، مع 

وابلذات الوقت ا هذيف  ييأما األخطر يف رأ عّل هللا أن ييسر يل احلديث عنهم يف حبث مستقل،ل ولكن
- نها غبارمن نوم الغفلة، ونفضت ع قد استيقظت األمةظننا أن حينما  وما بعده؛ زمن الربيع العريبيف 
وختليص ة، العقيداحلرص على و  ،سم الديندخلوا على اجملتمع املسلم ابجاء أولئك ف ،الذل -تراببل 

 ع من الظلم، وأخذ احلقوق للمظلوم، والبكاء والتباكي على آل البيت.اجملتم

، ورميهم من منارة الباطل اتمن نور احلق إىل ظلمالناس  واجخر إال أن أ أولئك فما رأينا من
إمياهنم إىل نفاق  ، وحماولة تبديلاإلرهابالغلو و قذفهم يف مستنقع ، و اوخرافاتالبدع و التوحيد إىل حفرة 

 عتقدات.يف امل تكل ذلك يعد احنرافاوال شك أن   والغواايت، وشبهات، والزّج هبم يف متاهات الشك
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 لهي ألبناء ملته هذه الشوائب، عماًل بقو ، وجيلّ املفاسد يوضح لألمة خطورة هذهفكان لزامًا أن 
تِ  ﴿:تعال ُل اآْلاي  ِلك  نـُف صِّ  حاجة الناس إىل بيانيف  تعاىل ولهوق ،]55: ماألنعا[﴾ و ل ع لَُّهْم يـ ْرِجُعون   و ك ذ 

ْم و ال  يـ ْرض ى ِلِعب اِدِه اْلُكْفر  اَّللَّ  غ يِنٌّ ع ْنكُ  ِإْن ت ْكُفُروا ف ِإنَّ  :﴿هلموأنه سبحانه ليس حباجة  ،التوحيد واإلميان
 الشكر هو افراد اوخالق ابلتوحيد. وأعظم ،]7الزمر: [﴾ و ِإْن ت ْشُكُروا يـ ْرض ُه ل ُكمْ 

 ة لعلها تسهمهبذه الدراس لتيارات املنحرفة، أحببت أن أشاركاولضرورة اإلسهام يف التصدي لتلك 
 املشينة.االحنرافات وبيان ، ةمن هذه األفكار املوبوءالكشف عن خطر  يفإبذن هللا تعاىل 

أن هناك كثري من املؤثرات قد ساعدت يف احنراف مسار الربيع العريب، وبدلت الكثري من  كال ش
االقتصادية واحملللني، كاملؤثرات السياسية و  املفكرينالتصورات والتوقعات اليت تنبأ هبا الكثري من 

ركزت د قومجيع هذه املؤثرات وغريها قد لعبت دورا كبريا يف إيدلوجية الربيع العريب، غري أين والعسكرية، 
لحت عقائد هي املؤثر األهم بنظري، فلو ص ةفكريالاملؤثرات املتعلقة بعقيدة املسلم، ألن املؤثرات  على

 صوص.الناس واستقامت ملا حدث مع حدث يف العامل كله، ويف دولنا اإلسالمية على اوخ

لفرق ومنها عترب هي أساس االيت تُ  الطوائف أو األفكارهذه  لبعض مث إين رأيت أن أتعرض فقط 
 العصر يف : )واوخوارج، والشيعة(وهم من وافقالفرق املخالفة ملنهج أهل السنة منذ ظهورها،  رت أكثرحتدّ 

هنم قد وافقوا أوكيف  ،من تلك الطوائف األماليت حتّدرت الطوائف تلك فسلطت الضوء على  ،احلديث
ص على نشر احلر ابلتمسك ابلدين، و زيف ادعائهم بينت و  ،ةفكرياليف كثري من االحنرافات تلك التيارات 

، بل ويتبىن ينخدع هبمو من املسلمني يتأثر هبم يف جمتمعنا املسلم،  كثريال تجعل العقيدة اإلسالمية، اليت
ربيع العريب ات أثر كبري على اجملتمع املسلم ابلعموم، وعلى الفكان هلذه التيار ، الرتويج ألفكارهم املنحرفة

 . [احلوثية، وتنظيم الشباب املسلم، [داعشتنظيم الدولة اإلسالمية؛  ابوخصوص، وهذه التيارات هي:

ة اليت القدميات ر والتيا من التيارات احلديثة تيارالتوافق والتشابه الذي بني كل  مدىأوضحت كما 
ى البعض أو يستثقل ، وحىت ال ير على نفس املنهج واملعتقد ، أو بعبارة أخرى: )وافقتها(رايفكارتبطت هبا 

لك ت عليهم: من وافق أطلقمسمى الطائفة األم على حفيدهتا نفس املسمى، آثرت أن أو  إطالق
رقة ، وقد ذكرت هذه الفرق حسب التسلسل الزمين للفالتيارات، لعلها تكون أنسب والطف يف العبارة

 األم وليس حسب الظهور الزمين لنشئة التيار احلديث.
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باب الدافعة ي األسهوما تلك التظاهرات واالحتجاجات،و أتيت على ذكر موجز للربيع العريب، مث 
 ؟ا أم أمالكان الربيع أملهل  ك الثورات؟ و حتقق يف تلوهل ما كانت الشعوب تؤمله وراء تلك الثورات، 

ذلك  ل، وكيف كان هلا دور يف حتويعلى مسار الربيع العريب أتثري تلك التياراتأكدت على و 
قب، فبعد أن قلبت امليزان رأسا على عالرايح والعواصف، و اته العليلة، إىل خريف محل معه الربيع بنسم

لبالء، لمصدر إليه أنه  نظرأصبح الربيع العريب يف نظر الغالبية العظمى حيمل معه اوخري للناس، أصبح يُ 
احملرومة من ظلومة و بوابة أمل لكل الشعوب املأمره  مع أنه كان يف بداية، رلشرو لة، وجالب لفتنلورأس 

 أبسط حقوقها.

، وكذلك ما سلملفرد واجملتمع املاباليت تتعلق  ةفكريالوالقضااي  نين أوضحت بعض املفاهيمإكما   
 هعتقدِبعناية ا للهب يهتمأن  ينبغي على املسلمواليت  جملتمع الدويل، من أثر تلك االحنرافات،يتعلق اب

عفها ، للنهوض ابألمة اإلسالمية من ضكي يسعى جملاهدة نفسه وخمالفة هواه  ومصدر التلقي السليم،
ي هللا الصحب الكرام رضإىل الوحيني )القرآن والسنة(، بطريقة وأتخرها، ولن يكون ذلك إال ابلرجوع 

 عنهم أمجعني.

ى العرش استوى، والذي وسع كرسيه األرض والسموات الذي من عل ،هعالجل يف  أسال اهللف
ملسلم، وأن يبارك يف ا جملتمعناو  ألمتنا اإلسالمية، بكل ما هو مفيد وانفع اأن يوفقين لإلتيان فيهالعلى، 

 إنه مسيع عليم.ويكتب له القبول ... هذا العمل، وأن جيعله خالصا لوجه الكرمي، 

 
  

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

  7 
 

 :ب اختيار املوضوعاسبأ

 الفكرية، مما ساعد على تفشي األفكار املنحرفة يف اجملتمع املسلم، وأتثر االحنرافاتظهور بعض 
بعض أبناء اجملتمعات املسلمة بذلك. وكان من أبرزها وأخطرها على األمة تلك اليت غريت مسار الربيع 

ة، والذي أصبح يالعريب، من التيارات احلديثة اليت وافقت أسالفها من اوخوارج، وهم تنظيم الدولة اإلسالم
يعرف إعالميا بتنظيم )داعش(. كما عرف عنه قطع الروؤس وحرق الناس والتنكيل هبم، زعما منهم أن 
ذلك تطبيقا لشرع هللا. وال أقل من تيار داعش تلك اجلماعة اليت وافقت الشيعة؛ وهم: تنظيم الشباب 

ع احلرب يف اليمن واشتدت جنمها م املسلم والذي عرف إعالميا ابحلركة )احلوثية(، واليت ظهرت فعليا
يؤكدون أهنم مل ينقلبوا على املذهب . مع أهنم (2004)الضاربة اليت تواجهت فيها مع احلكومة اليمنية عام 

ن كتاب مالنصوص الشرعية هذه التيارات قد خالفت  ، والواقع الذي سنبينه يقول عكس ذلك.الزيدي
 وهي، احلرب على املخالف، بشىت معاين احلرب.  ، يلتقون يف نقطة مشرتكةهللا وسنة رسوله

ن على ظاهرة الربيع، بل واألمة اإلسالمية، وقلب معادلته، وكوهنا مالفكرية  االحنرافاتأتثري تلك 
البد أن ان ولذا كأشد املعوقات لتقدم املسلمني، وأهنا أهم سبب الفرقة بينهم، وهي أساس الصراعات، 

عنيني واملتخصصني يف هذا الشأن، ومن هذا املبدأ انطلقت هذه الدراسة، اهتمام ابلغ من امل ايكون هل
كيف ال واملتأمل   ،افات وما كان هلا من أثر واضح مع ظاهرة الربيع العريبتلك االحنر ركز على أتثري واليت ت

من  ايف اجملتمعات املسلمة املعاصرة، واليت أطلت حبلل جديدة، فيه فكرييرى صوراً متعددة لالحنراف ال
اوخداع والتضليل اليت حيتج هبا كل تيار من تلك التيارات املنحرفة، وِمن مّث التبصري هبم، وختص الدراسة 

ما أن هناك ك  الكالم عن معتقد الشيعة واوخوارج واملرجئة، يف الزمن احلاضر، وبيان حقيقتهم وخطورهتم.
تنوعها على و الغربية ساليب الصراعات أ جتديدجانب آخر من أثر تلك التيارات الفكرية املنحرفة وهو 

اجملتمع املسلم بصور خمتلفة، والذي ساعد يف توسع دائرة املؤامرات؛ مما مّكن ألعداء اإلسالم أن يستغلوا 
يف النيل من لك ذساهم فتلك التيارات املنحرفة على الساحة،  يف تقويةظاهرة الربيع العريب، مما ساهم 
 أصحب هو اللباس الذي ألبسه الغرب للمسلمني للهيمنة عليهم.  اإلسالم حبجة اإلرهاب، واليت

إن ترك الناس دون دعوة إىل التمسك ابلدين الصحيح، ودون بيان لوقع السهام املوجهة على 
األمة اإلسالمية، والكشف عن حقيقة املؤامرات اليت حتاك يف جنح الظالم على أمتنا اإلسالمية، وبيان 

وأن هذه الفرق وإن كانت قدمية فليست العربة أبشخاص مؤسسي تلك الفرق وال أضرار الفرق املخالفة، 
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بزمنهم، ولكن العربة بوجود أفكار تلك الفرق يف وقتنا احلاضر. فإننا إذا نظران إىل فرقة من تلك الفرق 
ليس أاملاضية جند أن هلا امتدادًا يسري يف األمة سراين الوابء. وأقرب مثال على ذلك فرقة املعتزلة، 

أفكارهم ال زالت حية قوية يتشدق هبا بعض املغرضني من الذين استهوهتم احلضارة الغريبة أو الشرقية، 
فراحوا ميجدوهنا وحيكموهنا يف كل األمور، ويصفون من يعتمد على ما وراء ذلك ابلتأخر واالنزواء. كما 

ر ع من القيام بواجب األمأن هناك من يسقي غرسها ِباء جنس، كل ذلك فيه إبطال ملا فرضه الشر 
ابملعروف والنهي عن املنكر، فإن الفرق اليت ظهرت، ما من فرقة منها إال وقد قامت مبادئها على كثري 
من املنكرات، وهي تدعي أهنا هي احملقة وما عداها على الضالل، فألبسوا احلق ابلباطل، وأظهروا مروقهم 

ثواب براقة لرتويج بدعهم، والدعوة هلا. وإن دراسة وخروجهم وفجورهم عن منهج الكتاب والسنة يف أ
الفرق برأيي هو سبيل الدعوة إىل اجتماع واحتاد كلمة املسلمني، الذي أن متَّ على الوجه السليم؛ فإن فيه 
تكثري لسواد الفرقة الناجية، بسبب انضمام أولئك املنحرفون عن احلق، بوقوفهم إىل جانب إخواهنم أهل 

  ، وإن تـ رُْكنا لدراسة الفرق يفوِّت علينا هذا اوخري العظيم.-أهل السنة واجلماعة–الفرقة الناجية 

  اليراسة:ة لمشك

ن مادهتا العلمية يف بطون الكتب من أمهات وكتب فكرية وكتب أجنبية، ألتفرق تتمثل مشكلة الدراسة يف  (1
ع سنوات، كما أن ضي عليها سوى بضحادثة الربيع العريب تعترب من احلوادث املعاصر بل واحلديثة؛ إذا مل مي

الدراسة تتعلق بقضية مهمة وهي من أهم القضااي الفكرية، وهي احنراف العقيدة، كما تطرق ابب التيارات 
ائج تقبل نتتُ رِبا ال  احلوثي، واليتالفكرية املنحرفة وأثرها على الربيع واليت خصصنا منهما تيار داعش، والتيار 

هواهم ومنهجهم، كما أن الطرف املضاد هلذه التيارات أي كان نوعه، فكراي أو إذا تباينت عن  الدراسة
سياسيا أو اجتماعيا قد ال يتوافق مع بعض النتائج اليت جاءت على خالف قناعاهتم، مما قد جيعلها ال تتوائم 

 مع الطرح الرائج يف اجملتمع أو يف العامل مع تلك النتائج.
جيد أن احلدث األهم واألكرب يف تلك الدول هو الكالم عن ثورات الربيع  املتابع للساحة العربيةكما إن  (2

العريب، بني مؤيد حمض هلذه الثورات على ما خلفته من وابل على تلك الدول، وبني معارض هلا مجلة 
 وتفصيال، ويتمىن أهنا مل تقم البته، وفريق اثلث بينهما وهو املؤيد بضوابط أو املعارض بضوابط، وإن األهم

ونسوا  الدمار،و  احلروبتدهور اقتصادي بسبب يف حوارات الشارع العريب هو ما خلفته تلك الثورات من 
عه املهمة ، كان من دوافوالتفرق الذي يعيشه املسلمون اليوم الفاوخأو تناسوا أن السبب الرئيس من وراء 
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عاىل:﴿ و أ ِطيُعوا اَّللَّ  خمالفتهم لقوله تالسبب الرئيس يف ذلك هو و ، ةفكريهو االحنرافات الفكرية والتنازعات ال
، ولقوله تعاىل:﴿ ]64األنفال: [و ر ُسول ُه و ال  تـ ن از ُعوا فـ تـ ْفش ُلوا و ت ْذه ب  رحُِيُكْم و اْصربُوا ِإنَّ اَّللَّ  م ع  الصَّاِبرِين ﴾

يًعا و ال  تـ ف رَُّقوا و اذُْكُروا نِعْ  ُتمْ و اْعت ِصُموا حِب ْبِل اَّللَِّ مجِ  اًء ف أ لَّف  ب نْي  قـُُلوِبُكْم ف أ ْصب ْحُتْم م ت  اَّللَِّ ع ل ْيُكْم ِإْذ ُكنـْ  أ ْعد 
ِتِه ِإْخو ااًن ﴾ ، فالتنازع والتفرق واوخالف؛ الشك أهنم من أسباب الضياع والضعف، ونبتة ]103آل عمران: [بِِنْعم 

صبح كما أن هناك خطأ أ  التأخر عن األمم،الصراعات واالحنراف يف الشباب املسلم، املؤدي إىل التخلف و 
ة أهنما العتصام ابلكتاب والسندارج لدى الكثري من املفكرين قبل عوام الناس، وهو أن املناداة ابلرجوع ل

ونسى أولئك أن دولة اإلسالم مل تكن قوية على مدى ، فكريالمها املنجى من التخلف أساس التخلف، 
لسابقة ا، وألجل العقيدة قامت الصراعات قامت احلضارات ، وابلوحيلعقيدةابالتاريخ إال عندما متسك أهلها 

  .د يف األرضألن الكل يسعى يف سبيل خدمة ملته، وأن يصبح معتقده هو السائ ؛واحلالية
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 البحثية:   تالاؤ ستال
 : للوصول للحالة املراد حبثها، وهيبعض التساؤالت  ةاثر يف إمشكلة الدراسة  ميكن توظيف

  ؟و الربيع العريب؟ وما هي األسباب الدافعة لقيامه؟ وما هي حتدايت التغيري للشعوب العربيةما ه (1
  ؟ وما هي تلك التيارات؟التيارات املنحرفة عقائدايهل أنعشت الثورات العربية بعض  (2
 ؟تلك التيارات املنحرفة اليت ظهرت مع الثورات العربية على الربيع العريب ما مدى أتثري (3

 :يراسةأهياف ال
 هتدف الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف التالية:بناء على ما تقدم من الفرضيات 

   لتغيري.التحدايت القائمة على ا األسباب اليت أدت الندالعه، ومدىلة الربيع العريب، و بيان حا (1
 . ةلعربيفكراي واليت انتعشت مع الثورات ابعض التيارات املنحرفة يف الكشف عن نقدية  دراسة (2
 حتليل أثر التيارات املنحرفة على الربيع العريب. (3

 :فكريالأمهية دراسة االحنراف 

دى نفوس جتلية اللبس العالق ل على يف قيمة هذا املوضوع الذي يركز الدراسة هتتجلى أمهية هذ
لدمار لإلسالم حتمل يف كنفها ا يف حقيقتهااليت ، و البعض حول بعض التيارات املتلبِّسة ابإلسالم

رات أن تستفيد منه املكتبة اإلسالمية والعاملية ملا يوليه من بيان ألثر بعض التياميكن والذي واملسلمني، 
 :يما يليفاملنحرفة فكراي على دول الربيع العريب العامل اجملتمع املسلم برمته، واليت جنملها 

املعاصر، واليت ا احلديث و حجم األحداث اليت شهدهتا املنطقة العربية يف موجة غري مسبوقة يف اترخي (1
امتدت من أقصى الغرب إىل أقصى الشرق، واليت خرج فيها املاليني من الشعوب العربية، والكل كانت 

طلقون طر العامة اليت ينجتمعهم نفس األهداف؛ وهي التخلص من الظلم االستبداد، رغم اختالف األ
وص، لعربية ابلعموم والدول الربيعية ابوخصمن خالهلا. وخطورة السيناريو املعّد الذي شهدته الدول ا

واليت حتمل يف اجلانب األخطر منها مؤشر التقسيم والتفتيت، إىل جانب االستنزاف املايل والبشري، 
أساس  ،سبب الفرقة بينهم، وأهنا أهم من أشد املعوقات لتقدم املسلمني ةفكريالاالحنرافات  ونكو 

 .الصراعات
اس االنتقام ؛ إما أهنا قامت على أسهلا أتباع ينادون بتطبيقهاوكان يت سبقت األفكار واآلراء ال أغلبن إ (2

والتدمري من الداخل، أو عن طريق االستحسان؛ وذلك  ،وكان ذلك ابالندساس بينهم ؛من املسلمني
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وتنطع  ،النزعة اوخارجية أبخذ بعض الفلسفات والعقائد من الدايانت األخرى، وكان من أثر ذلك ظهور
قائمة ال تزال و  - الدين، واستحالل دماء املسلمني ألقل شبهة، وتكفريهم الشخص أبد ى ذنبأهلها يف

اآلن يف كثري من اجملتمعات اإلسالمية على أشدها، مومهني الشباب ومن قلت معرفته ابلدين أن الدين 
ني وغري فهو هذا املسلك فقط. كذلك نرى أن اإلرجاء وقد اقتطعت من املسلمني أعداداً كثرية، مثق

مثقفني، ج ر فـ ُهم ذلك التيار اليه فراحوا ينادون بتفسيق وجتهيل من ليس على هنجهم، وتنامى لديهم 
رى اجلراحات كما ن.  الغلو يف تقديس طريقتهم حىت أن من خالفهم فهو ليس من أهل السنة يف شيء

لعلمائهم،  وصل هبم التقديس املؤملة اليت أنكأ جراحها الرافضة، يف داير املسلمني شرقا وغراب، والذي
م هوالغلو يف معمميهم؛ حىت شاهبوا يف فعلهم هذا من سلف من األمم ممن غلوا يف الصاحلني حىت أوصلو 

  .سالك املنحرفة لدى تلك الفرقاملوغري ذلك من ، ملرتبة اإلله يف احلل واحلرمة
إىل أن يقضي  اهآاثر ستظل و ع، واقكظاهرة انتهت كحدث، ولكنها مل تنتهي   ظاهرة الربيع العريب،إن  (3

 ظاهرها دراسة نت يفاوإن ك، اليت راستناولذا كانت أمهية دهللا برمحته ما يشاء لعباده يف تلك الدول. 
ن و املنحرفة فكراي، و لتاريخ بعض الفرق للماضي، ومراجعة  ، إال أهنا ا على ماضي املسلمنيو الذين ج 

هم شيعاً، ت شتت قوى املسلمني وفرقيتالو  ؛فتها وال زالتاآلاثر اليت خلملا تكشفه من دراسة حاضرة؛ 
وسط هذا  نور يضيء لشبابنا طريقهوأتيت األمهية هلذه الدراسة كوهنا  أبسهم بينهم شديداً، توجعل

املفتعل، الذي ال خيدم إال أعداء اإلسالم وشانئيه، وذلك بتوجيه األنظار إىل تلك الفرق  فكريالالظالم 
وأ الم لنشر أفكارها، وفرض خمططاهتا املعادية لإلسالم، مستغلة ظاهرة الربيع العريب أساليت تعمل يف الظ

كراي، وتتالزم تلك األمهية يف مساعدة املفكرين والباحثني فيما يتعلق ببعض التيارات املنحرفة فاستغالل، 
  .الصحيحةوجته عن الربيع العريب  ةحرف بوصلواليت كان هلا دور كبري يف 
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 :ة اليراسةمنهجي
 قمت بدراسة هذا املوضوع من خالل املنهج االستقرائيلإلجابة على التساؤالت السابقة وغريها 

بياانت( ومن مث النقدي واملراد به )حتليل الالتحليلي واملنهج الوصفي واملراد به )مجع املعلومات والبياانت(، 
 وذلك كما يلي:، القيام ابلنقد العلمي هلا
  تمنهج مجع البياان

زمة للدراسة، الال لنصوصاالستشهاد ابواألحاديث النبوية، و اآلايت القرآنية األدلة من وذلك جبمع 
 من حيث الوقوف على وصف ظاهرة الربيع العريب، كما مت ،املوضوعختص اليت وقدمت بعض الشواهد 

يث، واليت كان احلدمن خالله مجع ألهم األمور واحلقائق املرتبطة ببعض التيارات املنحرفة يف العصر 
 على النحو التايل:للحادثة الربيع العريب دور ابرز يف إثرائها وإنعاشها، 

 قة ابملوضوع.لمجع املعلومات من املصادر املتع (1
 القيام إبيضاح النصوص ومراعاة ارتباطها ابملوضوع. (2
 ذكر أقوال الصحابة والعلماء من سلف األمة فيما يتعلق ابملوضوع ومناقشة األدلة. (3
 .عرض ألقوال املفكرين واحملللني السياسيني يف يتعلق ابملوضوع (4

الوقوف على تلك الظاهرة ووصفها وصفا دقيقا، لعب هذا املنهج دورا هاما يف توضيح  ومن خالل
بشرح تلك ه اللخوالذي يقوم العالقات بني التيارات احلديثة والتيارات القدمية ومدى الرتابط بينهما، 

فها، مما قد يساعد الباحثني واملفكرين يف هذا اجملال على دراسة هذه الظواهر، وفتح الظواهر على اختال
 اجملال الواسع أمامهم إلكمال املشوار.

وابلرغم من أن هذا املنهج يواجه صعوبة من حيث تعميم نتائجه؛ وذلك ألن النتائج مرتبطة بزمان 
وذلك ألن  ادودلتايل فإن التنبؤ ابلنتائج يبقى حموهو زمن الربيع العريب، ومكانه دول الربيع العريب، واب

إلضافة إىل صعوبة اب قد تلعب دورا كبريا يف تغيري النتائج.املتغرية على الساحة العربية واإلسالمية العوامل 
رة حديثة مل تكتمل ظاه تعترب، العريبظاهرة الربيع  ؛توافر الدراسات من الرسائل العلمية كون هذه الظاهرة

 كثري من الدراسات، خاصة املتعلقة برسائل الدراسات العليا.فيها ال

 : منهج حتليل البياانت
 اتان االحنرافبيداللة العقيدة، و واليت شتملت مجيع فصول الدراسة؛ من  ؛وذلك بدراسة حتليلية

لربيع ا عشت على إثربعض التيارات اليت انتخيص ما وما يتعلق بظاهرة الربيع العريب، و ، لفكريةاملتعلقة اب
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العريب، وأثرها على مساره، وأهم القضااي الفكرية اليت ختمت هبا الدراسة. كما أن هذا املنهج يعتمد 
منهج االرتباط والذي يقوم على بيان عالقات وترابط، وإبراز أسباب وعوامل، يف جوانب عدة من 

 بني العقيدة،   الدراسة، واملتعلقة ببعض قضااي، كالعالقة بني اإلميان واإلسالم، والفرق

 املنهج النديي: 
جاء املنهج النقدي يف الفصل الثالث والرابع ملا تطلبته الدراسة من خالل الكشف عن بعض  

التيارات املنحرفة فكراي، وإبداء النقد العلمي اهلادف لتلك التيارات اليت لعبت دورا مهما على الساحة 
عدد من النتائج  ابلربيع العريب، واليت وصلت من خالله إىل اإلسالمية والعاملية يف الفرتة اليت ابتت تعرف

يف الكشف عن بعض التيارات الفكرية املنحرفة عن منهج أهل السنة وإن كان البعض منهم يدعي أنه 
من أهل السنة كـ )تنطيم داعش(، وكذلك الكشف عن حقيقة احلركة احلوثية وأهنا بعيده أشد البعد عن 

 هنم من أشد الناقمني على آل البيت؛ ال كما يزعمون!الزيدية ابتداء، كما أ
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 :اليراسات السابدة

 على شبكة االنرتنت، حول ما قد مت واالطالعمن خالل البحث يف بعض املكتبات العلمية، 
الكثري من هذه البحوث والرسائل تطرقت للموضوع من خالل  هناكخبصوص هذا املوضوع، ف هطرح

ات راف، والبعض اآلخر تطرقت إىل االحنفقط فكريالركزت على اجلانب ها ، فالبعض مناجلوانببعض 
، وكل دراسة من هذه الدراسات مستقلة بذاهتا، ومل تتناول هذه اجلوانب جمتمعة يف دراسة ِبفاهيم خمتلفة

. كما أن مجيع هذه الدراسات مل ختصص الكالم على )الربيع العريب( ومدى أتثره بتلك االحنرافات واحدة
 ما يلي:كوسوف أتناول بعض هذه الدراسات  هو األهم يف رساليت،  وهذا

والعلمية  ةفكريال )االحنرافات بعنون: الزهراين؛لعلي فهناك حبث : ةفكريالالحنرافات اب قما يتعلأ
 وهي رسالة لنيل درجة املاجستري من قسم العقيدة، جامعة أم (؛يف القرنني الثالث والرابع عشر اهلجري

حال األمة يف القرن الثالث عشر والرابع عشر اهلجري، وما املؤلف إىل هـــ(. تعرض فيها 1415القرى )
ها علمية، واليت أدت إىل تفريط األمة يف دينها، وقد توصل فيكانت أو ة  فكرياالحنرافات طرأ عليها من 

حمافظة على  كانتن األمة كانت قوية ومتقدمة ومتصدرة للعامل حني  أالكاتب إىل نتائج كثرية من أمهها: 
عقيدهتا، وإن احنصار اإلسالم يف العبادة ِبفهومها الضيق يعد احنرافًا خطريًا حدث يف األمة وأهنا مل 

ات اليت ن الفكر اإلرجائي من أخطر االحنرافوأ .تضعف إال حني فرطت يف دينها، واحنرفت يف عقيدهتا
لفرق يف تلك الفرتة غريبة وحماربة كما إن اوقعت يف األمة، وإن عقيدة أهل السنة واجلماعة قد أصبحت 

ك أتى الكاتب كذل  املعادية ألهل السنة؛ كالشيعة على اختالف فرقها، قد ازداد نشاطها يف تلك الفرتة.
وتصبح اتبعة  ،فكريالن األمة مل تسقط فريسة للغزو أأمهية عقيدة الوالء والرباء يف حياة األمة، و  على

أن حطمت تلك العقيدة يف نفوس املسلمني على أيدي العمالء من املنتسبني  لقوى الشر والكفر، إال بعد
 مهموقف العلماء يف تلك الفرتة مل يكن على املستوى املطلوب، ابإلضافة إىل عزوف كثري منوبني  إليها.

وابلرغم ة.فعال غري إال أهنا مشاركة البعضابألمة، ومع مشاركة  تعن املشاركة يف األحداث اليت عصف
ركز و ، إال أهنا اقتصرت على موضوع االحنراف يف العقيدة وغزارة مادهتا العلمية ن أمهية هذه الدراسةم

على موضوع اإلرجاء بنسبة عالية، ومل تتطرق للخوارج والشيعة يف العصر احلديث، كما خصصت ابلقرنني 
اليت أثرت على  التيارات ، والكشف عن، أما رساليت سوف تتناول زمن الربيع العريبوالرابع عشر الثالث

 .الربيع العريب، والرتكيز على ثالثة من تلك التيارات واليت لعب دورا كبريا يف مضمار الثورات العربية
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 ،آاثره ،االحنراف يف األمة: أسبابه)البداح وهو بعنوان:  زكما أن هناك حبث معّد من عبد العزي  
من أحوال  استقراهو وتتبعه  دقيقاً،رصده رصداً  قائماً، أراد مؤلفه أن يعاجل واقعاً  والذي :مواجهته(سبل 

بدأ قد و  رابطاً ما ذكره من أسباب ومظاهر لالحنراف ِبنهج السلف أقواالً وأفعااًل. واملتساقطني،املنحرفني 
املؤلف كتابه بتمهيد حتدث فيه عن وجوب االستقامة والتحذير من االحنراف، مستدالً على ذلك بنصوص 

رمي، والسنة املطهرة، وأقوال سلفنا الصاحل رضوان هللا عليهم أمجعني، مث شرع يف الكتاب والذي الكتاب الك
: املؤلف هذا الفصل للحديث عن أسباب االحنراف يف منها ألوليف ا خصَّص أتلف من ثالثة فصول:

لى االحنراف؛ سواء  اآلاثر املرتتبة عحتدث يف الفصل الثاين عن و هذه األمة، فعددها يف مثانية عشر سبباً، 
بطه فذكر من آاثرها على الفرد أهنا سبباً يف خت مجعاء،كانت هذه اآلاثر على الفرد أو اجملتمع أو األمة 

ا التفرق أما آاثر االحنرافات على اجملتمع فذكر منهو  وقلقه، بل رِبا يكون من آاثره اإلحلاد والعياذ ابهلل.
ختم  لثالثاالفصل ويف  ، وتسليط األعداء على األمة،الذي يصيب األمة واختالفها، وسقوط الدول

الرجوع إىل ها: أمهسبل  جمموعةيف مواجهة االحنراف، فعدد منها السبل املتبعة تناول ب، املؤلف كتابه
الكتاب والسنة، قيام العلماء بواجبهم وحماربة أهل البدع،ومما مييز الكتاب أنه مجع بني أقوال السلف فيما 

ان، ويذكر شواهد من خمالفة املعاصرين ملنهج السلف بذكر األمساء اترة وابلتلميح اترة له صلة ابلعنو 
ناول موضوع ت ذكر التيارات املنحرفة عقائداي يف العصر احلديث وإمناأخرى، غري أن املؤلف مل أييت على 

وهذا ما رة أكثر. و بص حيتاج إىل إيضاحيف عصران  التيارات املنحرفةولذا كان موضوع ، ابجململ االحنراف
 سوف أتناوله يف حبثي بعون هللا.

االحنراف )وممن كتب أيضا عن قضية االحنراف يف العقيدة أيضا سعيد الغامدي، حتت عنوان: 
هو عبارة عن رسالة دكتوراه تقدم هبا الكاتب إىل كلية أصول الدين : (يف أدب احلياثة وفكرها فكريال

ن أهم البحث م ايعترب هذمعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، و قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة، جا
البحوث وأعظمها فائدة، إذ تعمق فيه مؤلفه حول قضية احلداثة، ويف عنوان الكتاب ذكر رموزاً كثرية من 

والزندقة يف هذا العصر. وبدأ املؤلف الرسالة ِبقدمة مث متهيد للرسالة حبديث موجز عن مشول  رموز العلمنة
 ةكريفال، وعن عالقة األدب ابالعتقاد، ونبذة عن االحنرافات ومناشطهسالم لكل أعمال اإلنسان اإل

ث اآلتية: أبواب البحيف صلب املوضوع من خالل  مث تكلماملعاصرة يف جمال الثقافة والفن واألدب، 
افات املتعلقة ابملالئكة ر والباب الثاين تعرض فيه لالحنتعاىل. الباب األول: خصصه لالحنرافات املتعلقة ابهلل 

والباب  .والباب الثالث حتدث فيه عن االحنرافات املتعلقة ابليوم اآلخر والقدر .والكتب املنزلة واألنبياء
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االحنراف ضوع ركز على مو  فالبحث الرابع خصصه لالحنرافات املتعلقة ابألحكام والسلوك ونظام احلياة.
حلوثيني وداعش عموا وللتيارات املنحرفة املعاصرة؛ كا ةفكريال اتفالحنرالتطرق ي وملحلداثة، ما يتعلق ابفي

ند كتابة رسالته مثَّ ربيٌع عريب، ولذا فإن هذه الدراسة سوف تضيف إبذن ومرجئة العصر. كما مل يكن ع
هللا تعاىل على الدراسة السابقة كل مايتعلق بتيار داعش والتيار احلوثي، واليت ظهرت حديثا هبذا 

 ومدى الرتابط بينها وبني الفرق األم من اوخوارج والشيعة املرجئة، بعون هللا تعاىل. املسميات،

 ةفكريلادور العديية يف عالج االحنرافات )كما كتب الباحث زاهر الشرايف حبثا بعنوان:   
 ،وهو حبث مقدم لكلية أصول الدين قسم العقيدة واملذهب املعاصرة، اجلامعة اإلسالمية غزة (؛والسلوكية

أراد الباحث يف هذه الرسالة التحدث على بعض األمراض اليت أصابت األمة، والوقوف على أمهية العقيدة 
يف حياة املسلم، وذلك يف حديثه عن الوالء والرباء، وتطرقه لباب النفاق، والتعريف ِبفهوم الشهادتني، 

مثل الوالء واملت فكريالحنراف مث إظهار دور العقيدة يف عالج األمراض اليت أصابت األمة سواء يف اال
فهم  خالل منوالرباء، البدع، والتوسل املذموم، والنفاق، والتكفري، وعاجل ذلك ابلتصور اإلسالمي؛ 

عاجل االحنراف السلوكي املتمثل يف التطرف والغلو، واالحنراف عن القيم كما النصوص الشرعية.  
العالج أن الباحث اقتصر يف حبثه على األسباب و غري  واألخالق، ونشر الفواحش، والتقليد للكافرين.

ف ختصصها اليت سو التيارات العصرية خيصص أحدا من ومل  فقط، العقديمن خالل ما يتعلق ابجلانب 
ف خبوارج العصر )داعش(، وما يتعلق بشيعة العصر )احلوثية(، كما أهنا ستضيوابألخص ما يتعلق دراسيت، 

 .بيع العريبقد حدثت ظاهرة الر يب، وعند كتابة الدراسة املذكورة مل ارتباط تلك التيارت ابلربيع العر 

( ظاهرة اإلرجاء) فقد استفدت استفادة عظيمة من حبث بعنوان:: ةفكريالابلتيارات  قما يتعلأ
  وهو عبارة عن رسالة تقدم هبا الكاتب لنيل درجة الدكتوراه، من؛ احلوايل نعبد الرمحلدكتور سفر بن ل

حول  الدراسةفكرة قد جاءت والدراسات اإلسالمية فرع العقيدة، من جامعة أم القرى، و كلية الشريعة 
بيان ما أصاب عقيدة معظم املسلمني اليوم من خلل بسبب أتثرهم بفهم منحرف يقوم على عقيدة 
اإلرجاء، واليت بُنيت على فصل العمل عن اإلميان، وأن هذا الفهم السقيم أنتجته أسباب اترخيية، كان 
من أبرزها التصدي لفكر اوخوارج الذي أوجد مناخًا للفنت والشرور بسبب ما وقع فيه من جرمية تكفري 

اء ، فجأعيان املسلمني، وما تبعه من استحالل دمائهم، وما جرّه على األمة من مصائب ونكبات
ة تلقفت هذا األم وقعوا يف فتنة أشد، وسلكوا طريقًا أكثر احنرافًا وشراً، وأنو  أصحاب الفكر اإلرجائي
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الفهم املنحرف ومتثلته اعتقاداً وواقعاً، فحني ذهبت تفرط، وتتفلت من واجب االمتثال لألوامر الشرعية، 
يف اإلرجاء  وجدتوتستسلم للشهوات والدعة والكسل واإلمهال، وترك ما يشق على النفوس الضعيفة، 

  .ا وتفريطهامتنفساً هلا من أي لوم، وتفسرياً مرحياً يربر هلا تراخيه

ار كبري الفائدة، ذلك أبنه أييت يف وقت حيصد فيه أعداء اإلسالم مث  فالكتاب حبق عظيم القيمة،
ألمة كانت فإذا ا .تركوا العمل حينماالذي من أهم أسبابه و الضعف واالهنيار احلاصل يف جنبات األمة، 

سم هللا عدوها، ماضية اب بة اجلانب منعزيزة القدر بني األمم، مهاستكون عاملة جماهدة قائمة أبمر هللا 
ذهب خرييتها ابلعصيان، وترتك شرعه، فت تعصي هللا، وجتاهر ، أما إن كانتتنشر العدل واهلداية للعاملني

تحسس فالكتاب ميثل دراسة علمية عميقة موفقة من عامل موفق، ي. اليت كانت صفتها األصيلة بنص القرآن
العلمانية "  " وهذا الكتاب ميثل توأمه مع كتابأحسن تشخيص،  به مواطن الداء يف األمة، فيشخصه
 عن مسمى هفيتكلم يشتمل الكتاب على مقدمة ومخسة أبواب:  لربانمج العودة الواعية القوية لألمة.

: جاء بنوعيهعن اإلر الكالم  كما فصل  .لإلرجاء فكرياليف التاريخ  كما حبث.  اإلميان وارتباط العمل به
  .اإلميان ابلعمل عالقةو اإلميان وتكلم عن حقيقة  الفقهاء.رجاء إب املتعلق، و ملتكلمنيلق اباملتعرجاء اإل

الدراسة قد كتبت قبل ظاهرة الربيع العريب، وكذلك مل يكن عندها مثّ ظهور ملسميات الفرق احلديثة 
اعش نظيم دوهلذا جاءت هذه الدراسة مضبفة إىل الدراسة املذكورة دراسة عن ت ،اليت سأتكلم عنها

 والتنظيم احلوثي، واليت ظهرت مع الربيع العريب، ما ستكون متتمه ملا كتب يف الدراسة السابقة فيما يتعلق
 ِبواقف مرجئة العصر من ظاهرة الربيع العريب.

وكون لعرب والعجم، امن الكتاب  بعضحتدت عن قضية الربيع العريب  ابلربيع العريب. قما يتعلأ
 ظاهرة حديثة فإن الرسائل العلمية مل تكن حاضرة ابلشكل املطلوب؛ لقرب العهد ظاهرة الربيع العريب

 ها كتاب:ان منكابلربيع العريب، ولكن لو ختلوا الرسالة من االستفادة بعض البحوث واملقاالت واليت  
ا، هبوالذي انقش فيه كثري من تساؤالت الثورة وأهم القضااي احلساسة  ،لسلمان العودة ()أسئلة الثورة

م الثورة، قبل الثورة، حتدث فيه عن مفهو ما ا نهعن تساؤالت مد قسم الكتاب إىل مخسة فصول عبارة فق
بسة حول عن تساؤالت ملتالثورات، وتكلم يف  مشروعية عنوأسباهبا، ومىت حتدث الثورات، وحتدث 

ة احلاكم واحملكوم، وعالق بعض القضااي املتعلقة ابلثورة، مثل: السيادة وشرعية التجديد، وهوية الثورات،
، وتعايشهم مع غري اإلسالمني اإلسالمينيالثورة والعالقة مع اآلخر، وذكر قضية  دتساؤالت ما بعو 
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حتدث الكاتب عن قلق ما بعد الثورات، وهل سرقت الثورات؟  أخرياوقضية اإلسالميني مع الغرب،  
ين؟ ل الثورات إىل أبهام وهو: مستقوعن التدخل اوخارجي يف شأن الثورات، وختم الدراسة بسؤال 

والكتاب عظيم الفائدة، غزير الطرح وقد خدم دراسيت يف جوانب مهمة، غري أن الدراسة مل تتناول أتثري 
 التيارات املنحرفة على مسار الربيع العريب.

سالة وهي عبارة عن ر )السياسة اإليراقية جتاه الثورات العربية( عت دراسة بعنوان: لكما طا
اه الثورات راسة السياسة اإليرانية جتتناولت الدستري تقدم هبا الباحث: عطاء عبدالغين اجلزار، وقد ماج

، وقد جاءت يف مخسة فصول ركزت على السياسة اإليرانية، وأطماعها 2013 – 2011العربية من عام 
هبية يف املنطقة، ومن هم ية واملذيف املنطقة العربية، ومواقفها املعاكسة جتهاه الثورات العربية، وأبعادها الدين

صناع تلك السياسة يف إيران، كما قدمت الدراسة حملة عن حالة الربيع العريب، وانقشت أسبابه، كما 
كان من أبرز النتائح اليت ، و للدول العربيةللحالة السياسية املستقبلية  أشارت إىل إىل السيناريوهات احملتملة

حتاول وضع خارطة لنفوذها اإلقليمي يف املنطقة، وأن سياسة القوى  توصلت إليها الدراسة؛ أن إيران
العاملية ستسعى إىل تفتيت املنطقة، على أساس مذهيب وطائفي، وهذه الدراسة تعد مهمة يف ابهبا، وقد 
أتت على جزئية من جزئيات الدراسة القائمة فيما يتعلق إبيران والربيع العريب، غري أن الدراسة املذكورة 

  .  يفكر ت على اجلانب السياسي بشكل كبري، ودراسيت ترتكز على اجلانب الفكري والركز 

الشبكة  من إصدارات)الربيع العريب؛ ثورات اخلالص من االستبياد( كما طالعت دراسة بعنوان: 
 جمموعة أوراق عمل، ودراسات، حياول كتاهباعبارة عن ذا الكتاب هو العربية للدراسات الدميقراطية، ه

(، يف سياق ما 2013 – 2010اسة الثورات العربية، وبعض التحوالت اليت رافقتها بني العامني: )در 
ثورات لاعرف بتسميته: )الربيع العريب(، وهو يستند إىل مقارابت أولئك الكتاب من البلدان اليت شهدت 

ن اإلصالحات ذلك م لغرض اإلصالحات السياسية ابلدرجة األوىل، وما تبعك الشعيب، راالربيعية، أو احل
ما بذل يف هذا  وعلى اثورات الربيع العريب،األخرى. ويعترب هذا الكتاب وثيقة أولية عن ظاهرة وأحداث 

ع عناصر ؛ غري أن الكتاب مل يشمل مجيباحثني والناشطنيشارك فيه العديد من ال كبري  جهدالكتاب من 
مل يتطرق ألي لدراسة وهو ما يتعلق ابلربيع العريب، و دراسىت اليت أتقدم هبا، وإمنا نراه اقتصر على جزء من ا

 أو التيارات املؤثرة على جمرايت ساحات الربيع العريب. ةفكريالمن اجلوانب 
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 ما بعي الربيع العريب: كيف اختطف اإلسالميون ثورات)بعنوان:  آر براديل، ونوهناك كتاب جل
العربية،  ، وعن التحوالت اليت عقبت الثوراتحالة دول الربيع العريبحتدث كاتبه عن  (الشرق األوسط

د تولىي وكيف أن حتولت تونس العلمانية إىل تونس اإلسالمية بعالثورة التونيسية، حيث ابتداء الكالم عن 
ووصفه ذلك ابالرثة، وتشبيه الثورة التونسية بعد تويل الإلسالميون زمام احلكم اإلسالميون زمام احلكم، 

 الثورة التونسية أشبه بثورة فرنسا اليت أسفرت عن عهد اإلرهاب، وثورة روسيا اليت أبنه حيث أشار إىل أن
أسفرت عن كابوس ستالني، وثورة إيران اليت متخض عنها حكم املاليل. مث تطرق الكاتب إىل مستقبل 

بشكل مقزز عن حال املصريني قبل الثورة، وال يستغرب من كاتب غريب عند  وحتدث مصر اإلسالمي،
الم عن العرب واملسلمني هبذه الصورة، مث تتطرق إىل بعض األسباب اليت دعت إىل قيام الثورة املصرية؛ الك

 احلراك البحريين الذي قام به الشيعة وعّرض كثريا ابلدور السعودي والذي برأي الكاتبمث تتوجه الكاتب 
واإليراين الذي  الدور السعودي وعرج علىشيعة البحرين،  علىأنه يدعم السنة يف البحرين، وكأنه يتوجع 

ق دراسته بعرض دروس من جنوب شر  وأخريا ختم الكاتبتقوم به كل منهما يف حماربة أنصار اآلخر، 
عشرات اآلالف من املاليزيني فيها حسب قوله حتدَّى (، واليت 2011)يوليو آسيا، متحداث عن أحداث 

زاهة. ور؛ من أجل املناداة إبجراء انتخاابت أكثر حرية ونالبالد كواالملب األمطار الغزيرة، وجتمعوا يف عاصمة
أن مثل هذه الكتب للكتاب الغربيني وخاصة املتعلق منها ابلعامل اإلسالمي جتد رواجا واسعا، وما ذاك 
إال بسبب ما خلفته احلضارة الغربية يف نفوس املسلمني من تعظيم الشأن الغريب والتقليل من الشأن العريب 

مع أننا لو فتشنا يف املكتبة العاملية لوجدان كم هي اإلسهامات اليت أسهم هبا املفكرون  واإلسالمي،
والعلماء والباحثون من املسلمني يف شىت اجملاالت غري أن القلم الغريب يظل يف نظر الغالبية هو القلم 

الربيع العريب من  ثوراتاملميز؛ وهللا املستعان، أما خبصوص الرسالة فإن الرسالة اليت بني أيدينا تتاقش 
 .آر براديل جونحيث الفكر والعقيدة، من املنظور اإلسالمي خبالف املنظور الذي انطلق منه 

 إحدى وقد جاء البحث يففيه روا، يألولجتربة اإلسالم السياسي(، )كما أن هناك كتاب بعنوان: 
ما خالل ال السياسي، وال سيتطرق فيه الكاتب عن احلركاات اإلسالمية الناشطة يف اجملعشر فصال، 

ويطرح سؤاال هاما هو: هل يقدم اإلسالم السياسي خيارا بديال للمجتمعات اإلسالمية، العقد األخري، 
ية دراسة لفكر احلركات اإلسالمية اليت اخنرطت يف اللعبة السياسمث يبدأ يف مناقشة هذا السؤال من خالل 

مني وحركة )مجاعت إسالمي( اليت أتسست على يد أب عرض حلركة األخوان املسلمن خالل املعاصرة، 
ستثناء الثورة ابيف الساحة السياسية مشريا إىل أن احلركات اإلسالمية مل تغري شيئا األعلى املودودي، 
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سنني، بل يصفها بعدم الصمود أما اإلواء اإليرانية، وأن هذه احلركات قد أخفقت طيلة عشرات ال
ألمريكية وكيف أن احلرب حرب على املسلمني، مع أن ما الضرر اإلرهايب مشري إىل اهليمنة االسلطوي، 

ما ينهوف( األملانية أو )األلوية احلمراء( اإليطالية، أو )جيش التحرير(  –الذي أحلقته جمموعة )ابرد 
ومع ذلك شكلت جزءا من املشهد السياسي،   اإليرلندي، أو منظمة )الباسك( اإلسبانية كان أعظم،

، كون يار السلفيلتأن هناك خليطا ثقافيا مرتبط بني التيارات اإلسالمية السياسية والكاتب اكما يرى 
الرابط برأي الكاتب هو دعوة اجلميع إىل الرجوع إىل التمسك ابإلسالم وحتكيمه يف احلياة السياسية 

اسة، ودراسيت ر االجتماعية. والكتاب بعمومه مفيد يف اببه غري أنه تناول جزئية واحدة من جزئيات الد
 تنحو منحا مغايرا يف طرحها عن هذه الدراسة.

شارلز توأخريا من الدراسات اليت سبقت هذه الدراسة فيما يتعلق بظاهرة اإلرهاب، هو حبث ل
تكلم فيه كاتبه عن مشكلة اإلرهاب، وأهنا قد أخذت حجما أكرب يف  )اإلرهاب(،، بعنوان: اتونزند

ى أن هناك تضاءل أمام غريه من الكثر من املخاطر اليومية الشائعة، وطائفة احلياة املعاصرة، بني طائفة تر 
السياسني مدعومني بوسائل اإلعالم والذين يضخمون من خطر اإلرهاب لغرض االستجابة إىل املطالبات 

كما تعرض الكاتب لبعض املراحل اليت مّر هبا اإلرهاب، الضمنية أو الصرحية ابختاذ إجراءات وقائية،  
لكري من حيت أتى الكاتب على اائل الرتويج له، وبعض املنظمات اإلرهابية يف العصر احلديث، ووس

ما يراه وحتليل لشخصية اإلرهايب كاحلاالت اإلرهابية اليت شهدها العامل منذ منتصف القرن املاضي، 
هاب اجلماعات وإر لدولة والفرق بني التنظيم اإلرهايب واحلصار اإلرهايب، وإرهاب ااملفكرون الغربيون، 

الصغرية، والكالم عن اإلرهاب الثوري، واإلرهاب الديين، خمتتما الدراسة اليت جاءت يف سبعة فصول 
، مشريا إىل االصطالح القانوين؛ بدءا من سن التشريعات اوخاصة بفرض ابلكالم عن مكافحة اإلرهاب

االغتياالت  ة لألساليب اإلرهابية؛ مثلالقوانني العرفية، واالصطالح الذي تتبناه القوات التابعة للدول
وعمليات االنتقام العشوائية، موضحا التمييز بني االصطالحيني، والكتاب مهم يف هذا اجلانب من 

  الدارسة، حيث تعرضت الدراسة لقضية اإلرهاب ومدى حماولة إلصاقه ابإلسالم واملسلمني.
 أنه بتعدد سام، إاللتحوالت وحتدايهتا اجلعي اإلحاطة جبميع اجلوانب ذات الصلة هبذه اأدوإذ ال 
ألحداث ؛ غنيةالتوازنة و ملاقراءة التقدمي يتيح  ؛وتنوع خلفياهتم الثقافية والسياسيةمضماره،  املشاركني يف

 ابه. . وأيىب هللا إال أن تكون العصمة لكتوستظل آاثرها ماثلة ومتفاعلة لسنوات عدة مستمرة، ال زالت
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 حيود اليراسة: 

هذه الدراسة للحديث عن بعض التيارات املنحرفة واليت كان هلا أثر على مسار الربيع  خصصت 
لزمنية للربيع كما يكمن أن نلتزم ابلفرتة ا  .العريب، لذلك ميكن إنزال حدودها املكانية على دول الربيع العريب

 العريب وهي كالتايل:
ضيع اليت ن الدراسة ال خترج سطورها عن املوافإفيما يتعلق ِبوضوعية الدراسة، أما  احليود املوضوعية:

، فهي سوف تركز وبشكل كبري على بعض التيارات اليت ظهرت وانتعشت وأصبح هلا أثر ابقاً س امت ذكره
واضح مع الثورات العربية، ومدى ترابط كل تيار من تلك التيارات ابلفرقة األم من )اوخوارج، والشيعة، 

، اتبعد الثور ا لدراسة سياسية أو اقتصادية مل ذج اترخيية لتجارب الغيري، أولنماتتعرض واملرجئة(، فالدراسة ال 
االنقالب ، ، Changeأو تناقش أوجه االختالف والتداخل بني الثورة وبعض املفاهيم األخرى كـ) التغيري

 ة( أو أي موضوع آخر مرتبط بعملية التغيري وله أبعاده السياسية واالقتصاديTransitionالتحول 
ت العسكرية للثورات االنقبال ملفاهيم الشائعةالدراسات حول اواالجتماعية اليت جاءت متضمنة يف الكثري 

، أو التغيري السياسي، Modernization، أو التحديث Development، لتنمية السياسيةوالسياسية أو ا
Political Changeؤثرة على امل ةفكريالافات االحنر ذلك، وإمنا ركزت الدراسة وبشكل كبري على  ، وغري

 .، مع إملاحات عابر عن أسباب الربيع العريب، والتحدايث اليت واجهها وال يزالالربيع العريب
يه عنوان كما أشار عل  أما ما يتعلق ابملكان اليت وجهت الدراسة النظر إليه فهو احليود املــــكاقـــــية:

بعض الدول  يفواليت ابتت تعرف ابلربيع العريب، واليت قامت  بظاهرة الثورات العربية،ما تعلق الدراسة، وهو 
ى نس ومصر وليبيا واليمن وسوراي(، ابلعموم، غري أهنا سلطت الضوء عل)تو العربية، وابلتحديد يف كل من: 

 )احلالة اليمنية واحلالة السورية على وجه اوخصوص(.
يث يعترب عام (؛ ح2017- 2010)  عامنييتمحور نطاق الدراسة الزمين بني احليود الـــزماقـــــية:

جاجات الشعبية االحتابعتباره هو اتريخ انفجار وذلك  لظاهرة الربيع العريب بداية احلقبة الزمنيةم 2010
ن فتكو حلقبة الزمنية للدراسة أما هناية ا (،2010 ديسمرب من عام17) يوم اجلمعةحتديدا بو لدول الربيع العريب 

  .هذا العام هو العام الذي متت فيه هذه الدراسة كون(؛  2017يف العام )
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 هيكل اليراسة:
ألجل الدخول يف املوضوع والكالم عن االحنراف يف العقيدة سوف أتكلم عن مفهوم اإلميان، عند 
العلماء من أهل السنة، وما يتعلق به من املعاين، واألركان، والشروط، وما يضاده ويبطله. وشبهة املخالفني 

 أربعةىل قسمت هذه الدراسة إ ذا.لةاملسلم اتألنه هو أساس اوخالف والصراع الدائر يف اجملتمعيف ذلك، 
  .متهيدي فصليسبقها  فصول

من  ة،عن خطة الدراسوالتمهيد، تكلمت يف املقدمة يشتمل على املقدمة و  :يالتمهيي الفصل
 دراسات السابقة، واحلدودحيث األسباب واألمهية واملشكلة والتساؤالت واألهداف وما يتعلق ابل

 املوضوعية املكانية والزمانية للدراسة، مث اهليكلة اإلطار الذي قامت عليه الدراسة.

 حيتوي كل يف مبحثني، واإلميان، واالحنراف، وقد جاء فيه على مفهوم العقيدة حتدثت :التميهد
؛ األول: ة، وفيه مطلبانتكلمت عن مفهوم اإلميان عند أهل السن :األولاملبحث  :مبحث على مطلبني

صول املنهجية الثاين تكلمت فيه عن األوالعالقة بينه وبني اإلميان، و ، ناإلميامفهوم عن يف املطلب األول 
، جاء يف املطلب األول: التعريف مفهوم االحنرافلدي أهل السنة، واملبحث الثاين: تكملت عن 

 .الدراسةفصول لالتمهيد مدخال هذا ويعترب  ؤدية له.العوامل املاالحنراف الفكري والثاين عن  ابالحنراف،

الحتجاجات، ا وحالة تلكاحلديث،  يف العصر فيه ظاهرة الربيع العريب تتناول :األولالفصل 
مت هذا وقس ؟اووأده ا، ومن هي التيارات اليت ساعدت على إفشاهلاقيامهاليت أدت ل وماهي األسباب

 سبابلثاين: عن األاو حالة الربيع العريب، عن  احلديث فيهت خصصاملبحث األول: ، مبحثني إىلالفصل 
 التحدايت اليت واجهتها تلك الثورات وال زالت تواجهها.لربيع و املؤدية ل

تعشت مع ظاهرة  واليت ظهرت وانفكراي التيارات املنحرفةفيه ظهور بعض  تتناول: الثاين الفصل
، منه تلك التياراتت ليت احندر وبيان األصل اشكل كبري، الربيع العريب، وهي اليت ارتكزت عليها الدراسة ب

 ومبحثني هيدالفصل إىل متقسمت هذا قد و وإحلاق هذه التيارات ابلفرق األم اليت أرى أهنا حتّدرت منها، 
 عن االختالف وما هي األسباب املؤدية ملبحث األول:يف ا تكلمت .من املطالب عددمبحث حتت كل 

تكلمت فيه  ثاين:الواملبحث ة لظهور الفرق يف العهد اإلسالمي، العقديسياسية و اب السباألإليه؟ مبينا 
يف عصران وارج التيار املوافق للخ املطلب األول: عن تطرقت يفعن أثر التيارات املنحرفة على الربيع، و 
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يف العصر  يعةلشق لالتيار املوافواملطلب الثاين: عن هو )داعش(، وأثره على الربيع الربيع العريب.  احلاضر
 وهو )احلوثية(، وأثرهم على الربيع العريب.  احلديث،

 ةفكريالضااي بعض القوقد جاء احلديث فيه عن  السابقني:لفصلني مكمال لجاء  :ثالثالفصل ال
ة وأثرها على كريفتكملت فيه عن بعض القضااي الاألول: : وفيه مبحثان، املرتتبطة ابلتيارات املذكورة

كلمت فيه عن والثاين؛ توسنة التدافع،  ،العقدي، األول؛ الصراع يف مطلبنيوجاء كذلك  اجملتمع الدويل،
وأثرها على اجملتمع  ةفكريجاء على بعض القضااي الواملبحث الثاين:  بني الوهم واحلقيقة. نظرية املؤامرة،

والثالث؛ والثاين: ، يلتكفري الفكري اوالفرد املسلم، وتكلمت فيه يف املطلب األول؛ تكملت فيه عن ظاهرة 
  الفكر التوفيقي. ظاهرة عن

بعض اليت توصلت إليها يف الدراسة، وأدليت ب لنتائجعرض أهم اباختتمت الدراسة مث  اخلامتة:
  ني.واحلمد هلل رب العامل .اليت استعنت هبا بعد عون هللاواملصادر  ، وعرض للمراجعالتوصيات
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 رافمفهوم اإلميان واالحن :لتمهييا
 

 : ثالثة مطالبوفيه 

 .، والعالقة بينه وبني اإلسالممفهوم اإلمياناملطلب األول: 

 .االحنرافالثاين: مفهوم املطلب 

 املطلب الثاين: االحنراف الفكري، والعوامل املؤدية إليه.
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  واالحنراف.اإلميان متهيي: مفهوم 

عض بعض بالدعوة إىل ويف زمن كثرت فيه  من اوخارج والداخل،يف ظل التحدايت احملدقة ابألمة، 
سنة التمسك ِبا كان عليه األئمة من أهل الاألفكار املنحرفة واليت زخرف أهلها والداعون هبا القول يف 

مما أكشل على الكثري ممن ضعفت عقيدهم وقلَّ علمهم فجعل العض يف حرية وختبط، وجعل واجلماعة، 
كي ندخل يف صلب املوضوع؛ والذي سنتناول فيه الكالم عن البعض يندفع حنوهم مؤيدا ومناضال. ول

بعض التيارات املنحرفة واليت كان هلا ظهورا واضحا عقب جمرايت الثورات العربية اليت وقعت يف العامل 
أولئك والذي ه والتحذير مما سار عليالعريب، وابلتحديد يف كل من )تونس، ومصر وليبيا واليمن وسوراي(. 

ظل األمة احلرص على أن تمن ابب و  .املخالفنيللفتنة وإشاعة للبدعة وحتامال على  قد أضحى مصدرا
هللا سبحانه  لقول حتقيقاو  .، وعمالً ، وقوالً ابإلسالم اعتقاداً  دينمتماسكة كما أراد منها رهبا عز وجل، ت

ا ِصر اِطي ُمْست ِقيًما ف اتَِّبُعوُه و ال  تـ تَِّبُعوا السُّ وتعاىل ِبيِلِه ذ ِلُكْم و صَّاُكْم ِبِه ُبل  فـ تـ ف  :﴿ و أ نَّ ه ذ  رَّق  ِبُكْم ع ْن س 
. لذا كان هذا املبحث والذي سوف يكون الكالم فيه بعون هللا تعاىل ]153: مألنعا [﴾ ل ع لَُّكْم تـ تـَُّقون  

م املتعقلة ي، واملفاهإلميانا داللةعن مفهوم العقيدة، وبيان املراد أبهل السنة واجلماعة، مع الوقوف على 
مسألة اإلميان من أكرب املسائل اليت حصل فيها النزاع بني أهل السنة واملخالفني هلم، ولوال  حيث تعدُّ  به؛

 ماء.والصراعات، وملا أريقت الد الفهم اوخاطئ ملسمى اإلميان ملا وجدت هذه اوخالفات،

اد منذ نشأته  احنراف االعتقوال خيفى ما أحدثه االختالف يف مفهوم وداللة اإلميان من أثر ابلغ يف
ليتضح و ابتداًء، إىل يومنا هذا، وال يزال أثر هذه االحنرافات واضحا على الكثري من الكّتاب واملفكرين، 

  .اجلماعة هم الوسط بني املغاليني مثل الوعيدية، وبني اجلفاة مثل املرجئةو أن أهل السنة 

المي عموما أفكارها ومعتقداهتا يف العامل اإلس يف تلك على ثالثة طوائف انتشرتجاء الرتكيز قد و 
ملسلمني سقط فيها كثري من أبناء ا ،ملا وقع منهم من فتنة عظيمة ؛ويف دول )الربيع العريب( خصوصا

ِثريًا و ض لُّوا ع نْ ض لُّوا ِمْن قـ ْبُل و أ ض   ﴿ذين:بناء األمة خبطورة الفرق املنحرفة الأل اوتنبيه. هبم اغرتاراً   لُّوا ك 
اوخلل الذي وقعت فيه تلك الفرق، يف د حرصت قدر االستطاعة أن أفنّ ف ،]77:ةاملائد [﴾س و اِء السَِّبيِل 

 ان.ملا عليه أهل السنة يف حقيقة اإلمي التلقي، ومبيناً  اخمالفتها للكتاب والسنة اللذان مها مصدر 
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األصل، فأردت قبل وإمنا جاء االحنراف حادث وطارئ على هذا ، هو األصل اإلميانوحيث أن 
هذا الشيء الذي مت االحنراف فيه؛ وبال شك أنه )اإلميان(؛ حيث  والكالم على االحنرافات، إدراك ما ه

أن احلاجة إليه يف بيان الفرق بني ما سار عليه أئمة أهل السنة، وما الذي عليه بعض املتأخرين مما خرج 
ضموانً، كحال بعض ممن يطلقون على أنفسهم: على األمة ابسم أهل السنة، وهو خمالف هلم شكاًل وم

)السلفيون(، وحاهلم خيالف ما عليه السلف، بل أهم أقرب لإلرجاء منهم من السلف، وكحال تنظيم 
الدولة اإلسالمية )داعش( مع ادعائهم أبهنم يسريون على ما سار عليه أئمة أهل السنة؛ إال أهنم قد 

 ا ِبا مل أيت به األوائل. ل، وأتو محادوا عن منهج أهل السنة ابجمل

لباس الذين خرجوا على الناس ب ؛كما أن الكالم على اإلميان يهمنا يف بيان حقيقة أدعياء الزيدية  
الزيدية وزيد برئ منهم؛ بل هم على منهج الرافضة حقيقة، وال يعين ذلك أن ما عليه الزيدية موافق ألهل 

 ة احلوثية من الزيدية، وخروجهم عن املذهب الزيدي عموما.السنة إمجاال، إال أن املراد هو تعرية الطائف

كي يتضح املعتقد الصحيح من السقيم، ويعرف من لعن اإلميان؛ مبحث كما أن املراد من إيراد 
االحنرافات قة ، ولُتعرف حقيالكالمهم الذين متسكوا ِبنهج أهل السنة من الذين ليس هلم يف دعواهم سوى 

ر بعض اجلماعات املنحرفة، واليت لّبست على الناس احلق ابلباطل، ومدى أتث اليت وقعت فيها ةفكريال
بعض اجلهلة من املسلمني هبذه التيارات املنحرفة، وكيف استطاعت هذه التيارات أن تركب املوجة؛ أقصد 

دودات ر ، وحرفت املسار الذي كاد أن يكون أمال وإجيابياً على الشعوب العربية، إىل م(الربيع العريب)موجة 
عكسية أثرت سلباً على شعوب املنطقة، وال زالوا يتجرعون غصصها إىل يومنا احلاضر؛ إال أن األمل ال 

هذه االحنرافات قد  كما أن  إبذن هللا وسوف حتقق تلك الثورات الربيعية أهدافها، وجتىن مثارها. ازال قائمي
 داء اإلسالم عليه. ل أعب  فت ذلك التحامل من قِ عكست صورة سلبية عن اإلسالم خلّ 
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 ، والعالقة بينه وبني اإلسالم:اإلميان مفهوم املطلب األول: 

لكن عندما على اإلميان الغييب، و  دالةات، فأركانه يغيبمع الة كلمة اإلميان مباشر   غالبا ما ترتبط
 ،1سنةلعب فإهنا مجعت بني الغيبيات وأعمال الظاهر، ولذا نتج عن ذلك نزاع حاد بني أهل اجاءت الشُّ 

 ندعمهماً  فهو يعدُّ  ؛جعل الكالم على مسمى اإلميان يعد مهماً  مااألخرى، وهذا 2وبني الفرق والطوائف
     .. ولبداية الكالم عن اإلميان والعقيدة سيتم التعريف هبما هلمنيلمخالفليعد مهماً  ماك  ،أهل السنة

 :يف اللغة االصطالحاإلميان أوال: مفهوم 

 التصييق(. –)األمن  له معنيان:اإلميان يف اللغة 
 )األمن(:األول: 
. واأل م ن ُة ﴾ أم ن ًة نُعاساً  ﴿واأل ْمُن: ضدُّ اوخوف. واأل م ن ُة ابلتحريك: األ ْمُن. ومنه قوله عز وجل:  -

ُتُه ِبعىنً  نـْ ُتُه على كذا وائْـت م   .واحد3 أيضاً: الذي يثق بكلِّ أحد، وكذلك األُم ن ُة مثال اهلمزة. وأ ِمنـْ
 .]4: شقري [﴾ و ء ام نـ ُهْم ِمْن خ ْوف   يقال: آمن فالاًن: أعطاه أمااًن قال تعاىل:﴿ وآمنته ضد أخفته.

 .5ويقال: األمنة واألمانة: نقيض اوخيانة .4يف األمن. واستأمن إليه، أي: دخل يف أمانه داخل آمن:و 
 ار  ذا أمن من أن يكون مكذوابً،يقال آمن به وآمن له، واهلمزة فيه إمَّا للصريورة كأنَّ من آمن ص -

 .6وإمَّا للتعدية كأنَّه صريَّ حمّدث ه آمناً من التكذيب

                                                   
 الذين صحابةال عليه كان ما على واكان الذينو  أمجعني، عنهم هللا رضي الصحابة هبم أريد فإنين السنة، أهل علماء أو السنة، أهل أورد عندما 1

 ومالك عمشواأل والزهري عيينة ابن وسفيان الثوري وسفيان البصري كاحلسن الكرام الصحب ولئكأ تبع ومن ، النيب خطى على ساروا

 حجز وابن النوويو  كثري وابن تيمية وابن واألشعري واملسانيد، السنن وأصحاب ومسلم والبخاري حنبل بن وأمحد والشافعي حنيفة وايب

  السنة. أهل من أبهنم اشتهروا الذين السلف أولئك تالميذ من هم الذين املتأخرين األئمة من وغريهم
 إمجاع حمط هو امم وغريها والغيبيات، والوعيد، والوعد والصفات واألمساء اإلميان كمسائل االعتقاد أصول يف السنة أهل خالفوا من هبم أقصد 2

 املرجئة. وغالة واوخوارج، واملعتزلة واجلهمية الرافضة مثل السنة. أهل عند
 .2071 ص ،5ج )أمن(، ابب: (،هـ 1414 ،3ط ،صادر دار الناشر: )بريوت، مكرم، بن حممد منظور، ابن 3
 .22ص ،13ج األلف، فصل (،سابق مرجع) العرب، لسان مكرم، بن حممد منظور، ابن 4
 والتوزيع، والنشر للطباعة ةالالرس مؤسسة ،بريوت) ،الرسالة مؤسسة يف الرتاث حتقيق مكتب حتقيق: ،احمليط القاموس الدين، جمد ،الفريوزآابدى 5

  .1176 ص اهلمزة، فصل (،2005 ،8ط
 دار مطبعة البيضاء، )الدار ،محاين محيد .د حتقيق: ،اإلخالص كلمة من واوخاص العام مشرب ،مسعود بن احلسن املواهب أيب إلماما ،اليوسي 6

 .467ص: ،1ج (،2000 ،1ط ،احلديث للنشر الفرقان
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املؤمن: اسم من أمساء هللا احلسىن، ومعناه: الَّذي و   آمن  لـ.، و مفرد: اسم فاعل من آمن  بـ؛ ُمؤِمنو  -
نيا واآلخرة، وأمن عباده أن يظلمهم   .]23: راحلش [﴾ ال ُم اْلُمْؤِمنُ ﴿ السَّ :1منح األمن واألمان لعباده يف الدُّ

 )التصييق(: الثاين: 
ر: آمن إميااًن، ك أ كر م إكراًما، أفع ل ال ف اع ل ، اإلميان" مصد و" .2أي الذي يصدق قوله ابلعمل  -

فاعلة   وإالَّ كان
ُ
مصدره الفعال، حنو قاتل ِقتااًل، وض ار ب  ِضرااًب، وهو قياس يف مصدر: فاعل، وامل

قاتل
ُ
ضارة.كامل

ُ
 .3"وهو لغًة: التَّصديق ة وامل

 بطن من التصديق: آمنت ابهلل رابً؛ أي: صدقت به. واملؤمن مُ . وقول4والتصديق: ضد التكذيب -
إخوة ما يؤكده القرآن يف حوار  هذاو  ،]136: ةالبقر  [﴾ مثل ما يظهر، قال هللا:﴿ ُقوُلوْا آم نَّا اِبهللِ 

: ال أي ؛]17يوسف:  [﴾ نت  ِبُْؤِمن  لِّن ا و ل ْو ُكنَّا ص اِدِقني  :﴿ و م ا أ  عليهم السالم أبيهممع يوسف 
 وال تطمئن إليه، ولو كنا صادقني.تقر خبربان، 

ه العمل. قال ما وقر يف القلب وصدَّقو يقال: تصديق ويقني ابلقلب وإقراٌر ابللسان وعمٌل ابجلوارح،  -
تُُه ز ا  .]2: لاألنفا [﴾ د هْتُْم ِإمي اانً تعاىل:﴿ و ِإذ ا تُِلي ْت ع ل ْيِهْم ء ااي 

 مبادئ يعتنقها الشخص ويتعامل مع اآلخرين من خالهلا.  :وهي معابجل ويقال: إميانّيات، -
ال  يـُْؤِمُن أ ح دُُكْم )يؤمن ابلنصر إميااًن ال يتزعزع، ويف احلديث ، و قال: آمن الشَّخُص: اعتقد وصّدقيو  -

ا ء ام ن  السُّف ه اءُ وقال هللا ،5(نـ ْفِسهح ىتَّ حيُِبَّ أل ِخيِه م ا حيُِبُّ لِ  . ]13: ةالبقر  [﴾ :﴿ ق اُلوا أ نـُْؤِمُن ك م 
ِتِه و ُكُتِبِه و ُرُسِلِه ، وآمن ابهلل: أسلم له وانقاد  .6 ]285: ةالبقر  [﴾قال هللا:﴿ ُكلٌّ ء ام ن  اِبهلِل و م ال ِئك 

، وذلك عنياناإلميان لغة له ماللغة، جند أن  أ: مما سبق من التعريفات املتعلقة ابإلميان عند علماءإذ
وبه قال ، (التصديق – األمنالوارد عندهم يف مجيع حاالت التعريف إبالميان، ومها )حسب االستعمال؛ 

                                                   
 .2071 ص ،5ج )أمن(، ابب: (،هـ 1414 ،3ط ،صادر دار الناشر: )بريوت، العرب، لسان رم،مك بن حممد منظور، ابن 1
 (،1987 ،4ط ،مالينيلل العلم دار )بريوت، ،عطار الغفور عبد أمحد حتقيق: ،العربية وصحاح اللغة اتج الصحاح اجلوهري، نصر أبو ،الفارايب 2

 .1506ص ،4ج صدق، ابب:
 ،1ط والتوزيع، رللنش األثر أهل مكتبة )الكويت، ،عجميال دغش د. ت: ،األربعني تفهم على املعني الشافعي، رعم الدين سرج ،امللقن ابن 3

 .105ص (،2012
 .208ص ،1ج ،1ابب: (،1958 ،1ط ،احلياة مكتبة دار )بريوت، "،حديثة لغوية موسوعة" ،اللغة منت معجم أمحد، ،رضا 4
 (.45) رقم: اإلميان، يف مسلم وأخرجه لنفسه، حيب ما ألخيه حيب أن اناإلمي من ابب (13) برقم: البخاري أخرجه 5
 )بريوت، مرعب، ت: اللغة، هتذيب األزهري، ن(. م )أ م( 2008 1ط، الكتب، عامل )القاهرة، املعاصر العربية اللغة معجم أمحد، عمر خمتار، 6

   .2071ص ،5ج م(1987 ،4ط للماليني، العلم دار ،)بريوت الصحاح، واجلوهري، .513 ص ،15 ج م(،2001الرتاث، إحياء دار
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رمحه ويين اجلاملعايل أيب احلرمني ، وقد أكد على ذلك القول إمام أهل السناألصول من الكثري من علماء 
و م ا أ نت  ِبُْؤِمن   ﴿ن عندان التصديق، وهو معناه يف اللغة واللسان، قال تعاىل:حقيقة اإلميا فقال: "هللا 

واملؤمن على التحقيق من انطوى  ؛ معناه: وما أنت ِبصدق لنا.]17يوسف:  [﴾ لِّن ا و ل ْو ُكنَّا ص اِدِقني  
نه ما عرف جبنانه؛ ا، فإن اعرتف بلسعقدا على املعرفة بصدق من أخرب عن صانع العامل وصفاته وأنبيائه

فهو مؤمن ظاهراً وابطناً، وإن مل يعرتف بلسانه معانداً؛ مل ينعفه علم قلبه، وكان يف حكم هللا تبارك وتعاىل 
 1من الكافرين به؛ كفر جحود وعناد"

يف  ؛ ألنه أدقميان هو )اإلقرار(وهو أن اإل، رأي خمتلف يف معىن اإلميان من لهمن املتأخرين و 
هذا  أكثر أهل العلم يقولون: إن اإلميان يف اللغة: التصديق، ولكن يف" الشيخ بن عثيمني:  ليقو  املعىن،

نظر! ألن الكلمة إذا كانت ِبعىن الكلمة؛ فإهنا تتعدى بتعديها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه، 
فال  منت له.آ واإلميان ال يتعدى بنفسه؛ فنقول مثاًل: صدقته، وال تقول آمنته! بل تقول: آمنت به، أو

مث إن كلمة  .بفعل متعد ينصب املفعول به بنفسه ،ميكن أن نفسر فعاًل الزمًا ال يتعدى إال حبرف اجلر
 فإن )آمنت( تدل على طمأنينة خبربه أكثر من )صدقت(. ،)صدقت( ال تعطي معىن كلمة )آمنت(

 .2"ققرار، وال إقرار إال بتصدين: اإلوهلذا؛ لو فسر )اإلميان( بـ )اإلقرار( لكان أجود؛ فنقول: اإلميا

على هذا  انمياإلفيكون ومالزمته لإلقرار، أيضا نالحط من كالمه رمحه هللا إدخال معىن التصديق 
ه بني ذلك وبني  ، وعند املقارنعرتافوهو اإلقرار واال التصديق،يتضمن معىًن زائداً على جمرد  التعريف أنه

بول لألخبار املستلزم للق ذلك يستلزم اإلقرار ضمنا للتصديق،كالم اجلويين رمحه هللا جند أن كالمه ك
ىت ح ،كاف    إبميانفهذا ليس  ؛أما جمرد أن تؤمن أبن هللا موجود ميان،هو اإلوهذا  لألحكام،واإلذعان 
؛ مل عرتف بلسانهمل ي فمن ،يف األخبار واإلذعان يف األحكام ستلزم للقبولاملظاهراً وابطناً، ان مييكون اإل

لو قلت تصديق لزمك و لزمك التصديق،  رنفس املعىن فلو قلت إقرا هلماكال املعنيني و . قلبه إميانه ينعف
 اإلقرار، فكل منهما داخل يف اآلخر.

                                                   
  .84ص (،1992 األزهرية، املكتبة )الفاهرة، الكوثري، حممد ت: اإلسالمية، األركان يف النظامية العقيدة ،املعايل أيب احلرمني مامإ اجلويين، 1
 ـ231ص ،2ج (،ه 1421 ،6ط ،والتوزيع للنشر وزياجل ابن دار )السعودية، ،الصميل سعد ت: ،الواسطية العقيدة شرح حممد، ،العثيمني 2
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 صطالح:اإلميان يف اال
أمشل من  أن املعىن االصطالحيإال ع تعريف اإلميان الشرعي، يتوافق تعريف اإلميان يف اللغة م

الذي نتعبد هللا تعاىل به. وعند قول أمشل؛ يتضح لنا أن التصديق مثال هو لفظة اللغوي، ألنه هو املراد 
وهو داخل كذلك يف مسمى اإلميان، فعندما أييت غري مقرتن بلفظ  ،من ألفاظ التعريف االصطالحي

شمل ي اإلسالم، يراد به يف هذه احلالة الدين كله، متاماً مثل اإلسالم إذا جاء غري مقرتن بلفظ اإلميان فإنه
أما إذا جاءا مقرتانن فيفسر كل واحد منهما ِبا خيصه  ل،وفروعه، من اعتقاد وأقوال وأفعا أصول الدين،

 يكون مع ثبوت أن العبد ال ،هر، واإلميان يفسر ابلعمل الباطنمن أعمال، فاإلسالم يفسر ابلعمل الظا
  إذا عمل.كامل اإلسالم إال إذا آمن، وال يكون مؤمن كامل اإلميان إال  مسلماً 

اليت مدارها  ملفهوم العقيدةاملعىن احلقيقي  االصطالح هوالقول: أن اإلميان يف  عمن ذلك نستطيو 
اجلازم، ونطق اللسان الصادق، وانقياد اجلوارح الالزم؛ بربوبية هللا وألوهيته وأمسائه  القلب اعتقاد) :على

  .(والقدر خريه وشرهوصفاته، واإلقرار ابملالئكة والكتب والرسل واليوم اآلخر 

دين بن امللقن بـــ: " ابلتصديق ابلقواعد الشرعية؛ من وجوب وجوده لوقد عرفه اإلمام سراج ا
 .1سبحانه وتعاىل ووحدانيته وصفاته الثابته له، وتنزيهها عن مسات احلدث والنقص"

 جيوز عليه العدم، ال اإلميان ابهلل هو التصديق بوجود هللا تعاىل، وأنه"  :العباس القرطيبأبو وقال 
احلياة، و وأن تعاىل موصوف بصفات اجلالل والكمال؛ من العلم والقدرة واإلرادة والكالم والسمع والبصر 

زات، وعن صفات األجسام واملتحيوأنه تعاىل منزة عن صفات النقص اليت هي أضداد تلك الصفات، 
فعل يف ي ِبا شاء من التصرفاتفيها وأنه تعاىل واحد حق صمد فرد، خالق مجيع املخلوقات، متصرف 

 .2ملكه ما يريد وحيكم يف خلقه ما يشاء"
على  املعرفة واإلقرار لصحة اإلميان، والوفاة، و " وتشرتط الشهادة حلقن الدماء وقال اإلمام البيهقي:

 . 3اإلميان حىت يستحق دخول اجلنان بوعد هللا تعاىل"

                                                   
 .105ص (،2012 ،1ط ،األثر أهل مكتبة )الكويت، ،عجميال دغش د. ت: ،األربعني تفهم على املعني الشافعي، الدين سرج ،امللقن ابن 1
 )دمشق، ،زالب حممودو  بديويو  يدالس محدوأ مستو ديب :ت ،مسلم تلخيص كتاب من أشكل ملا املفهم ،عمر بن أمحد العباس أبو ،القرطيب 2

 .139ص (،1996 ،1ط ،الطيب الكلم دارو  كثري ابن دار
  .713ص (،2009 ،1ط والنشر، للدراسات الفتح دار )األردن، البيهقي، لإلمام االعتقاد خمتصر ،االعتقاد يف الشعار سعيد، فودة، 3
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عل لفعل جي إما أن: "  تعريف اإلميان شرعا فقاليف حال الفرق يف لتفتازاينقد فصل اإلمام او 
القلب فقط، أو اللسان فقط، أو كليهما وحدمها، أو مع سائر اجلوارح. فعلى األول هو اسم للتصديق، 

، فيما علم جميئه به ابلضرورة، وللمعرفة عند الشيعة وجهم، عند األكثرين؛ أعين تصديق النيب 
د شرط املعرفة عند الرقاشي، وبشرط التصديق عند القطان، وال شرط عنوالصاحلي. وعلى الثاين لإلقرار ب

الكرامية. وعلى الثالث جملموع التصديق واإلقرار، وعليه أكثر احملققني، إال أنه كثريا ما يقع يف عباراهتم 
ل ممكان التصديق املعرفة أو العلم أو االعتقاد. وعلى الرابع لإلقرار ابللسان والتصديق ابجلنان والع

ابألركان، إما على أن جيعل اترك العمل خارجا عن اإلميان داخال يف الكفر، وعليه اوخوارج، أو غري داخل 
فيه وعليه املعنزلة، خمتلفني يف أن األعمال فعل الواجبات وترك احملظورات، أو مطلق فعل الطاعات. وإما 

لق والشافعي؛ ذهااب إىل أنه قد يطعلى أن ال جيعل خارجا، وعليه أكثر السلف. وهو احملكي عن مالك 
على ما هو األساس يف النجاة، وعلى الكامل املنجي بال خالف. وإال فانتفاء الشيء ابنتفاء جزئة 

 .1ضروراي"

ن أن يكون مث ال ميكبدون أن يؤمن أبركان اإلميان، حيقق معىن اإلميان املسلم ال واحلق يف ذلك أن 
فعال احلميدة، ابلسلوكيات واألعمل الواجبات وترك احملرمات، ويؤيدها باالعتقادي  إقرارهيربط حىت  امؤمن

جم ذلك لذلك ال ميكن أن يزعم املرء أنه أقر بقلبه، وال يرت و  فال يصح اإلقرار القليب دون االنقياد العملي.
كد أ ب حقيقة خرج على اجلوارح امتثاال، ولذا نرى اإلمام اجلويين قد، فما كان يف القلهأفعالبلسانه و 

واملؤمن على التحقيق من انطوى عقدا على املعرفة بصدق من أخرب عن صانع العامل  على ذلك بقوله، "
وصفاته وأنبيائه، فإن اعرتف بلسانه ما عرف جبنانه؛ فهو مؤمن ظاهرًا وابطناً، وإن مل يعرتف بلسانه 

 .2د وعناد"رين به؛ كفر جحو معانداً؛ مل ينعفه علم قلبه، وكان يف حكم هللا تبارك وتعاىل من الكاف
  

                                                   
 .176 ص (،1998 ،2ط الكتب، عامل )بريوت، عمرية، الرمحن عبد ت: املقاصد، شرح عمر، مسعود التفتازاين، 1
  .84ص (،1992 األزهرية، املكتبة )الفاهرة، الكوثري، حممد ت: اإلسالمية، األركان يف النظامية العقيدة ،املعايل أيب احلرمني مامإ اجلويين، 2
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 مسمى اإلميان: يفالعالقة بني اإلسالم واإلميان، ودخول األعمال 
ن مرتكب أقحموا الغلو فيه فنفوه ع :األوىل تني منتاقضتني يف مفهوم اإلميان؛مجاعلقد ظهرت 

يف بعون هللا  م، وهؤالء هم ابوخوارج، وسنأيت على ذكرهالكبرية ابلكلية، وأن مآله يف اآلخرة إىل النار
ابإلرجاء إىل احلد فعوا دوالثانية: املبحث األول من الفصل الثاين فيما يتعلق ابلتعريف هبم وِبعتقدهم، 

ان يف معصية، وأن اإلميه أي إميانال تضر مع و  ،هؤالء أن مرتكب الكبرية كامل األميانفقضى ، املذموم
يتزعزع. وهذا  ال حلاد، فإنه يبقى إميانه كامالً ولو تلفظ ابلكفر واإل ؛فال يضر الشخص أي شيء ؛القلب

م ، وهؤالء هم املرجئة، وأيضا سنأيت على التعريف هبم وِبعتقدهوجفاء ممقوت منهما ،مذموم بال شك غلو
 من هذا البحث. يف املبحث الثالث من الفصل الثاين

ك هناو الح، ومعىن يف االصط ،أن له معىن يف اللغة ،اإلميانمفهوم جاء عند الكالم على 
ن أل ؛إلسالملك يف التعريفات الشرعية لاستعماالت ترد يف التعريف الشرعي لإلميان، استعملت هي كذ

واليت قال  ،بعد امهذه املعاين لإلميان هي اليت تشيد عمليه التعامل يف احلياة على األسس اإلسالمية في
آمركم ): -امرضي هللا عنه– عباس بنعبدهللا : يف حديث جاء وفد عبد القيسعندما فيها  الرسول 

أبربع: آمركم ابإلميان ابهلل وحده، أتدرون ما اإلميان ابهلل؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال: شهادة أن ال إله 
 .1(إال هللا وأن حممداً رسول هللا، وتقيموا الصالة، وتؤتوا الزكاة، وتؤدوا اوخمس من املغنم

 سبحانه حني يستجيب هلل ننسان على اإلميان ابهلل، فاإلنساريب اإلفأركان اإلسالم هي اليت تُ  
الذي ال إله إال هو، ويذهب للقائه كل يوم مخس مرات يف صالته ليعلن والءه التام له، فإنه جيدد تلك 

كاة، والز  ،والصالة ،جعل هذا هو اإلميان، فذكر فيه الشهادتني الطمأنينة، وذلكم اإلميان، ولذا نرى أنه 
يستلزم دخول  فإنه ؛على أنه قد يفسر اإلسالم ِبا يفسر به اإلميان، فإن اقتصر على اإلسالم ذلكفدل 

 .يف اآلخر منهما يدخل فإن كالا  ؛دخلت فيه األعمال الظاهرةفيه، وإن اقتصر على اإلميان  أعمال القلب

ا يف حديث كمواإلميان هو أعمال القلب،   ،أما إذا ذكرا مجيعًا فاإلسالم هو األعمال الظاهرة
أخربين )فقد فّرق بينهما، فذكر اإلسالم مغايراً عن اإلميان، حينما سأله جربيل قال:  ؛2(جربيل املشهور)

                                                   
 :برقم مسلم وأخرجه صحيحه، من موضعاً  رعش أحد يف أخرجه وقد لفظه، وهذا اإلميان من اوخمس أداء ابب (،53) برقم: البخاري أخرجه 1

 الدين. وشرائع  ورسوله تعاىل ابهلل ابإلميان األمر ابب اإلميان، يف (17)
-9) ورقم: (8) رقم: ومسلم (.4777) ورقم: واإلحسان، واإلميان اإلسالم عن هللا رسول جربيل سؤال ابب (،50) رقم: البخاري أخرجه 2

   هريرة. أيب طريق من واإلحسان، مواإلسال اإلميان بيان ابب (،10
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عن اإلسالم؟ قال: أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم 
هلل، صدقت، فأخربين عن اإلميان؟ قال: أن تؤمن ابرمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبياًل. قال: 

 ؛الظاهرة ففسر اإلسالم ابألعمال .(هومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن ابلقدر خريه وشر 
عندما يقوم العبد هبا فهو يؤدي أعمااًل ظاهرة، وإن كان يف األصل مردها إىل إميان ذلك العبد يف اليت 

يف اإلميان  رير قوعلى ذلك نرى أن التيف احلديث بعمل الباطن، عمال، الذي فسر حقيقة القيام هبذه األ
  .تصديق ابلقلب وقول ابللسان، وعمل اجلوارح هي تصديق لدعوى اإلميان :أنه

وال خالف عند األشعري وأصحابه بل وسائر املسلمني أن من تلفظ  قال اإلمام السبكي: "
 تنفعة املعرفة مع نه الوأ ،وإن عرف بقلبه ،هلل العظيم خملد يف النارابلكفر أو أفعال الكفر أنه كافر اب

فس اإلميان لفائت عليه نوهل اوقال أيضا: " تغين عنه شيئا، وال خيتلف مسلمان يف ذلك. ولن ،العناد
ن ائل عنه، وقول ابز على أن اإلسالم  –أي األشاعرة  –قال: وأمجعوا  ؟ق ركنا منه أو شرطهلكون النط

خطأ عليهم صادر عن أمرين: عدم املعرفة بعقائدهم، وعدم التفرقة بني  ،إنه مسلم :النقل عنهم حزم يف
 .1اإلميان واإلسالم"

 ن هناك فرق بني اإلسالم واإلميان، وأن قول الكفر وفعلأ-رمحه هللا  –ويتبني من كالم السبكي 
ضد اإلثبات  ومعلوم أن النفيبه،  الكفر ال ينفع مع املعرفة. فقد نفى اإلميان عمن عمل الكفر وتلفظ

 فكونه نفى عنه اإلميان بذلك فعليه يكون إثبات اإلميان ابلقول والععل بعد املعرفة. 

وندين أبن ال نكفر أحدا من على ذلك بقوله: "  -رمحه هللا  -وقد أكد أبو احلسن األشعري 
، وزعمت ر، كما دانت بذلك اوخوارجأهل القبلة بذنب يرتكبه ما مل يستحله، كالزان والسرقة وشرب اوخم

ونقول: إن من عمل كبرية من هذه الكبائر مثل الزان والسرقة وما أشبهها مستحال هلا، غري  أهنم كافرون.
 .2" ونقول: إن اإلسالم أوسع من اإلميان، وليس كل إسالم إمياان معتقد لتحرميها كان كافرا.

 ."أوسع"من جهة وترابطهما من جهة أخرى بقوله  تضح من قوله التفريق بني اإلميان واإلسالموي
، يف منزلة العمل من اإلميانالسلف من أهل السنة  عندهذا املفهوم اجملمع عليه ما خيالف ظهر وقد 
، فبينما يرىمرتكب الكبرية، على كم واحل خيلد يف  أن من ارتكب أي كبريةاملغالون  بني مغال  وجاف 

                                                   
 91ص ه(،1413 ،2ط ،والنشر للطباعة هجر الناشر: )السعودية، ،احللوو  الطناحي ت: ،الكربى الشافعية طبقات ،الدين اتج ،السبكي 1
 .26 سابق(، )مرجع ،الداينة أصول عن اإلابنة ،إمساعيل بن علي احلسن أبو األشعري، 2
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 يف الدنيا يف منزلة بني املنزلتني، ويف اآلخرة مصريه إىل النار؛ كما تزعمالنار على قول اوخوارج، أو هو 
الكفر أو  بهعمل صاحال يزول مهما  اإلميان يرى أنبني من و  املعتزلة؛ وضيقوا هبذه النظرة على غريهم،

 ،أما منهج أهل السنة فهو املنهج الوسط بني ذلك ،لاغو  فابني ج امجئة، فه، كما تزعم املر تلفظ به
 .ضره املعصيةال ت كاملتكب الكبرية، كما أهنم ال يقولون أن إميانه  فال يسلبون اإلميان ابلكلية عن مر 

لقد احتدم النزاع بني أهل السنة واوخوارج واملعتزلة من جانب، وبني املرجئة من يقول العواجي: " 
 برية هل هو مؤمنجانب آخر يف دخول األعمال يف مسمى اإلميان، ويظهر أثر ذلك يف مرتكب الك

هو كافر يف الدنيا وخملد  أم، كما يقول السلف  ؛إبميانه فاسق بكبريته وأمره يف اآلخرة إىل هللا وإىل مشيئته
 اآلخرة أم هو يف منزلة بني املنزلتني يف الدنيا ال مؤمن وال كافر، ويف ،كما تقول اوخوارج  ؛رة يف الناريف اآلخ

كما   -؟ أم هو مؤمن كامل اإلميان مل يتأثر إميانه ابلكبرية مطلقاً -زلةكما تقول املعت  -هو خملد يف النار
ال ينقص بل ال يزيد و  ان عندهمألنه مصدق بقلبه فال جمال ألن يتأثر إميانه؛ ألن اإلمي -تقول املرجئة

 . 1"ذا كان التصديق موجوداً يف قلبهيبقى إميانه كاماًل إ

ل نتبني أي املذهبني يف اإلميان هو احلق؛ مذهب أه ومن هنا نستطيع أنويقول الشيخ احلوايل: "
ومعيار احلكم يف هذا يبدأ من أصل اوخالف، وهو اختالف مصدري  املرجئة؟ مذهبالسنة واجلماعة أم 

التلقي واالستمداد عند الفريقني؛ فمن يستقي من مصدر الوحي املعصوم فضروري أن يكون مذهبه هو 
ر تفاق دين هللا ووحيه مع خلقه وفطرته، ومن استقى من مصدالعا احلق املتفق مع حقيقة اإلنسان تب

 .2"فال بد أن يقع يف التناقض، وأن يصادم حقيقة اإلنسان تبعا ملخالفته لصريح القرآن! -أايا كان  -آخر 

ن أهل السنة واجلماعة يف اعتقادهم اجلازم أن خنلص إىل أنستطيع أن ومن خالل هذه النظرة 
مع  يني، ومها قطعا منسجماناملعصوم نيمن معني الوحيذلك إمنا يستقون  ،لعمل إمياناإلميان عمل، وا

لب أما ما تعتقده املرجئة من التفريق بني اإلميان والعمل، وإثبات اإلميان كامال يف الق .مع الطبيعة البشرية
عرفة جمرد املأن اإلميان عتقد ذلك ال شك أن من يو  .تلك الطبيعة مع وقوع عمل اجلوارح على خالف

 - ة املوتالذي ال يتوقف إال حلظ- ينحقيقة ابلغة األمهية، وهي كيف يفسر العمل اإلنسا عنهغيب ت
 .ما مصدره؟ ما دوافعه إن مل يكن اإلميان؟ أايً كان هذا اإلميان!!

                                                   
 .1079ص ،2ج (،2001 ،4ط العصرية، املكتبة )جدة، ،منها اإلسالم موقف وبيان اإلسالم إىل تنتسب رةمعاص فرق غالب، العواجي، 1
 .126ص (،1999 ،1ط الكلمة، دار )القاهرة، دكتوراه، رسالة اإلسالمي، الفكر يف اإلرجاء ظاهرة سفر، احلوايل، 2
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 :إدخال األعمال يف مسمى اإلميان

 حدين من النار ودخوهلم اجلنة:من األدلة يف جناة املو  جمموعةقال اإلمام السبكي، بعد أن سرد 
 .1وأحاديث كثرية غري ما ذكران قاصمة لظور املعتزلة القائلني خبلود أرابب الكبائر يف النار""

وقال رمحه هللا: " الذي دل عليه كالم احملققني أن اإلميان التصديق اوخاص، واإلسالم يف اللغة 
النقياد اوخاص هو فعل الطاعات، وهذا االنقياد االنقياد، يقال أسلم إذا دخل يف السلم، ويف الشرع ا

اوخاص نتيجة اإلميان، فمىت صدق انقاد، مث إن االنقياد ابلقلب والنطق واألعمال؛ واألعمال أعمال 
ت يسواألعمال اأْلُخ ر لاجلوارج، واالنقياد ابلقلب الزم اإلميان والنطق شرط يف صحة اإلميان أو ركن، 

إلميان ولكنها من مجلة اإلسالم، فحاصله أن الشارع شرط يف اعتبار بشرط وال ركن يف صحة أصل ا
اإلميان بعض اإلسالم وشرط يف اعتبار كل اإلسالم اإلميان، فال يصح شيء من اإلسالم إال مع اإلميان، 
وال يعتد ابإلميان إال إذا انقاد ونطق ابلشهادتني وكف عما يوقع يف الكفر من األفعال وغريها، فمن 

 . 2به ومل يفعل ذلك مع القدرة عليه فهو غري مؤمن إمياان معتربا"صدق بقل

يقرر رمحه هللا مبدأ املخالفة مع الوعيدية يف قضية ختليد مرتكب الكبرية وذلك بسرد مجلة من 
ما ك  ا عليه أهل السنة من مالزمة العمل لإلميان،األدلة اليت فيها كما ذكر أهنا قامسة لظهورهم، إبثبات م

  .موقفا يف اجلميع بني شرط الصحة وشرط الكمال يف ما يتعلق ابلنطق نراه كان

أما املرجئة فجاءت ابلنقيض متاما فقالوا: كل من انتسب إىل اإلسالم وصدق به فهو مؤمن وإن 
عبد لعمل ما عمل من الكبائر، وهو خمالف ملا عليه علماء أهل السنة، قال اإلمام السبكي بعد ذكره 

يعتقد أن اإلميان هو املعرفة فقط، وال يشرتط النطق؛ وتلك بدعة شنعاء ال أقبح  كان  "الكناين: زالعزي
انتقلت األمة من البحث يف أعمال اإلميان ؛ وعندما اتسع اوخالف".  3منها نسأل هللا السالمة يف الدين"

احلاجة  ظهرتف ،يهاف ليتجادلوا ؛وحده املنطقي ،وفرائضه ليحققوه بكماله إىل البحث يف ماهيته اجملردة

                                                   
    .58ص ،1ج (،بقسا مرج) ،الكربى الشافعية طبقات ،الوهاب عبد الدين اتج ،السبكي 1
 .127ص ،1ج سابق( )مرجع ،الكربى الشافعية طبقات ،الوهاب عبد الدين اتج ،السبكي 2
 .89ص ،1ج ،(سابق مرجع) الشافعية، طبقات الدين، اتج السبكي، 3
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، فتواردت أذهان  إىل قول فصل وأصل جامع يعرف به الناس هذا املفهوم يف كتاب رهبم وسنة نبيهم
 .1"علماء اجلماعة وتواطأت أقواهلم وتواترت

 :ز وجلقول هللا عومن األدلة اليت يستشهد هبا أهل السنة على دخول العمل يف مسمى اإلميان: 
ثبت يف سبب نزول هذه اآلية كما يف ، 2يع  ِإمي ان ُكْم ِإنَّ اَّلّل  اِبلنَّاِس ل ر ُؤوٌف رَِّحيٌم ﴾و م ا ك ان  اَّلّلُ لُِيضِ ﴿ 

فلم ندر ما نقول  ،وقتلوا ،)أنه مات على القبلة قبل أن حتول رجال، حديث الرباء الطويل وغريه ويف آخره
أمجع املفسرون على أنه أراد "قال احلليمي:  .3﴾ ُكمْ و م ا ك ان  اَّلّلُ لُِيِضيع  ِإمي ان   فأنزل هللا تعاىل:﴿ ؟فيهم

صالتكم إىل بيت املقدس، فثبت أن الصالة إميان، وإذا ثبت ذلك، فكل طاعة إميان إذ مل أعلم فارقاً يف 
 . 4"هذه التسمية بني الصالة وسائر العبادات

تُُه ز اد هْتُْم  و ِجل ْت قـُُلوهُبُْم و ِإذ ا تُ كذلك قوله تعاىل:﴿ ِإمنَّ ا اْلُمْؤِمُنون  الَِّذين  ِإذ ا ذُِكر  اَّللُّ    ِلي ْت ع ل ْيِهْم آاي 
ومثله .5ْلُمْؤِمُنون  ح قاا﴾ا ِإمي ااًن و ع ل ى ر هبِِّْم يـ تـ و كَُّلون  الَِّذين  يُِقيُمون  الصَّال ة  و ممَّا ر ز قْـن اُهْم يُنِفُقون  أُْولـ ِئك  ُهمُ 

اِمع  ﴿ ِإمنَّ ا اْلُمْؤِمُنون  الَِّذين  آم ُنوا اِبَّللَِّ و ر ُسولِِه و ِإذ ا ك انُو  تعاىله مجيع اآلايت املشاهبة كقول ا م ع هُ ع ل ى أ ْمر  ج 
ُبوا ح ىتَّ ي ْست ْأِذنُوُه ِإنَّ الَِّذين  ي ْست ْأِذنُون ك  أُْول ِئك  الَِّذين  يـُْؤِمُنون  اِبَّللَِّ و ر ُسولِ  ت ْأذ نُوك  لِبـ ْعِض  ف ِإذ ا اسْ هِ ملْ  ي ْذه 

ُُم اَّللَّ  ِإنَّ اَّللَّ  غ ُفوٌر رَِّحيٌم﴾ ُهْم و اْستـ ْغِفْر هل  فيها داللة واضحة هذه اآلايت .ف6ش ْأهِنِْم ف ْأذ ن لِّم ن ِشْئت  ِمنـْ
 . 7هباعمل يجاء النفي الصريح لإلميان ملن مل هلذا ، و من واجبات اإلميانالواردة أن مجيع األعمال  تفيد

ومعلوم أنه مل يرد أن هذه األعمال " املتقد.حديث وفد عبد القيس أيضا  األدلة الصرحية منو 
تكون إمياانً ابهلل بدون إميان القلب، ملا قد أخرب يف مواضع أنه البد من إميان القلب، فعلم أن هذه مع 

ه فسر ا الدليل؟ فإنإميان القلب هو اإلميان، وأي دليل على أن األعمال داخلة يف مسمى اإلميان فوق هذ
  .8"اإلميان ابألعمال ومل يذكر التصديق مع العلم أبن هذه األعمال ال تفيد مع اجلحود

                                                   
 .130 ص ،(سابق مرجع) اإلسالمي، الفكر يف اإلرجاء ظاهرة احلوايل، 1
 (.143) اآلية: البقرة، سورة 2
 (.525) :رقم ،الكعبة إىل القدس من القبلة حتويل ابب ،الصالة يف مسلم أخرجهو  (،40رقم:) اإلميان، من الصالة :ابب بخاري،ال أخرجه 3
 .DORAR.NET :السنية الدرر موقع ،السقاف القادر عبد بن ع لوي الشيخ إبشراف الباحثني من جمموعة ة،فكريال املوسوعة ينظر، 4
 (.4-1) اآلية: األنفال، سورة 5
 (.62) اآلية: النور، سورة 6
 .(18/7) تيمية، ابن اإلسالم شيخ فتاوى جمموع ينظر: املوضوع هذا يف للتوسع 7
 .HTTP://WWW.ISLAMWEB.NET ،اإلسالمية الشبكة موقع بتفريغها قام صوتية دروس الطحاوية، العقيدة شرح انصر، العقل، 8
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 ، كما جاءت أحاديث عدة يف1: )ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن(ومن األدلة أيضًا قوله 
قال احلافظ  .2ن ال أمانة له(ال إميان مل) :نفي اإلميان عن مرتكب الكبرية، أو ترك الواجبات، منها قوله 

ميان ترك هذه الكبائر من مسمى اإلميان ملا انتفى اسم اإل فلوال أنّ " يف تعليقه على احلديث:ابن رجب 
 .3"عن مرتكب شيء منها ألن االسم ال ينتفي إال ابنتفاء بعض أركان املسمى أو واجباته

واملتمسكني ابإلميان جنة وال انرا، إال  أبن ال ننزل أحدا من أهل التوحيد قال األشعري: " وندين
ابجلنة، ونرجو اجلنة للمذنبني، وخناف عليهم أن يكونوا ابلنار معذبني، أجاران  ،من شهد له رسول هللا 

ويف هذا رّد على اوخوارج الذين حيكمون خبلود مرتكت  .هللا منها بشفاعة سيدان وحبيبنا رسول هللا 
 .4"أن اإلميان قول وعمل، يزيد وينقصو أهل السنة يف اإلميان بقوله: " الكبرية يف النار. وقرر مذهب

له ال فاهلل ورسو  ؛دال على أهنا واجبة -األعمال – إن نفي اإلميان عند عدمها"ن تيمية: قال ابو 
ْن ملْ  يـ ْقر أْ ينفيان اسم مسمى أمر هللا به ورسوله إال إذا ترك بعض واجباته كقوله  ة  ِلم   أِبُمِّ  : )ال  ص ال 

  .6: )من أعطى هلل ومنع هلل، وأحب هلل وأبغض هلل، وأنكح هلل فقد استكمل إميانه(ومنها قوله ، 5اْلُقْرآِن(

عند الكالم على املرجئة وعّدد بعض فرقها كـــ: )اليونسية، والغسانية، واليومية،  وقال اإلمام الرازي
: ة واملرجئةقررا ما عليه أهل السنة، من التوسط بني الوعيديمالثوابنية، واوخالدية(، وبيان حاهلم يف اإلميان، 

" وأما مذهب أهل السنة واجلماعة يف هذا الباب فهو أان نقطع أبن هللا تعاىل سيعفوا عن بعض الفّساق 
أحدا  ع اقبال يُـ لكنا الن نقطع على شخص معني من الفّساق أبن هللا ال بد وأن يعفوا عنه ونعلم أنه 

مسى مرتكب املعاص فاسقا ومل يسمه مؤمنا كامل اإلميان كما تقول بذلك فنراه  .7دائما"ق من اْلُفسَّا
 املرجئة، كما أنه مل يسمه كافرا أو هو خالد يف النار كما قطعت بذلك اوخوارج.

                                                   
 هريرة. أيب حديث من (.57) ابملعاصي، اإلميان نقصان ابب ومسلم، ،(6782) يسرق، حني السارق ابب البخاري، أخرجه 1
 يف األلباين وصححه قوي، سنده املهذب: يف الذهيب قال .أنس حديث من ،(422/1) رقم: ،حبان وابن (،135/3) رقم: ،أمحد أخرجه 2

 .(7179) اجلامع صحيح
 .105ص ،1ج (،2001 ،7ط الرسالة، مؤسسة )بريوت، ،األرانؤوط شعيب ت: واحلكم، العلوم جامع رجب، ابن احلنبلي، 3
 .27 سابق(، )مرجع ،الداينة أصول عن اإلابنة ،إمساعيل بن علي احلسن أبو األشعري، 4
 كالمها ركعة، كل يف الفاحتة قراءة وجوب ابب؛ (394) ومسلم، (756) الصلوات يف واملأموم لإلمام القراءة وجوب ابب، البخاري، أخرجه 5

 .عنه هللا رضي الصامت بن عبادة حديث من
 السلسلة يف األلباين وحسنه اجلهين، معاذ حديث من (2521) والرتمذي، عنه، هللا رضي أمامة يبأ حديث من (4681) داود أبو )أخرجه 6

 .صحيح الطريقني ِبجموع واحلديث وقال: (380) الصحيحة
 .71ص (،1402 ة،العلمي الكتب دار )بريوت، ،لنشارا علي ت: ،واملشركني املسلمني فرق اعتقادات ،الرازي الدين فخر هللا عبد أبو ،الرازي 7
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على أن األعمال جزء من مسمى اإلميان يكمل بوجودها وينقص  كل ذلك يفهم منه إمجاال
انت ألن األعمال إذا ك؛ آلايت واألحاديث الدالة على زايدة اإلميان ونقصانهبنقصها، ومثل ذلك مجيع ا

ما هم كإمياان كان بكماهلا تكامل اإلميان، وبتناقصها تناقص اإلميان وكان املؤمنون متفاضلني يف إمياهنم  
لطاعات كلها ن األ ؛ وإميان املالئكة والنبيني واحدإمياين :أن يقول قائلوال يصح متفاضلون يف أعماهلم، 

 ميانإلاقص ان ومن خلط الطاعات ابملعاصي كان، كان أكثر طاعة كان أكثر إمياانً   فمن، ا كانت إمياانً إذ
    .ممن أخلص الطاعات

السنة  واملرجئة من جهة، فأهلوبني الوعيدية جهة من  بني أهل السنَّةأن هناك تباين  واحلاصل:
 ئر تتفاوت فمنها ما يذهب اإلميان ابلكلية حىت لو كان قواليدخلون العمل يف مسمى اإلميان، وأن الكبا

أو فعال، كون ذلك العمل من شروط الصحة، ومنها ما ينقص اإلميان، وال ينتفي عن فاعلها اإلميان 
ان فأهل السنة وسط؛ خالفا للوعيدية اليت تنفي اإلمي ابلكلية، كون العمل يف هذا اجلانب شرط كمال.

كبرية؛ كاوخوارج، أو تقول هو ليس ِبؤمن وال كفر يف الدنيا، ويف اآلخرة خملد يف ابلكلية عن مرتكب ال
وعيدية اإلميان فعند ال ملرجئة اليت تقول ال يضر مع اإلميان أي معصية.ا هم خالفكذلك   النار كاملعتزلة.

 يزول ابملعصية وعند املرجئة إميان العاصي كإميان الصحايب.  

ون هناك إميان يف القلب مع خلوه من مجيع أعمال اجلوارح، يقول اين ولذا ميتنع أن يكون أن يك
من لوازم إميان القلب، وإن إميان القلب التام بدون شيء من األعمال الظاهرة  إنَّ جنس األعمال تيمية: "

ا وإذوقال: "فالعمل يصّدق أن يف القلب إمياان،  .1ممتنع؛ سواء ُجعل الظاهر من لوازم اإلميان أو جزء منه"
مل يكن عمٌل كذب أن يف قلبه إمياان، ألن القلب مستلزم للعمل الظاهر، وانتفاء الالزم يدل على انتفاء 

 . 2امللزوم"
  

                                                   
 .14ص ،7ج (،1995 ،1ط فهد، امللك جممع )املدينة، تيمة، ابن اإلسالم شيخ فتاوى جمموع ذلك يف ينظر 1
 (.7/294) السابق، املرجع 2
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 اخلالف بني الِفرق املخالفة ألهل السنة يف معىن اإلميان:
العالقة و  ،م اإلميانيف مفهو يدور أغلبه  الفرق املنتسبة لإلسالموبني  السنةاوخالف القائم بني أهل 

بب اليت حصلت، واليت ال تزال بني طوائف املسلمني، وبس الفاتاإلسالم، وهذا هو أساس اوخوبني بينه 
 وموضعلوسائل، اكل يسعى إلثبات فهمه بكل اختالف األفهام يف مفهوم اإلميان أريقت دماء املسلمني،  

ابلعموم هو بني هذين  املرجئة من طرف، والوعيدية من طرف آخر، إذ اوخالفهم اوخالف احلاصل 
 هو:اصل اوخالف وح الطرفني وأتيت بقية الفرق تبع، وليعلم أن الوسطية دائما هي من مسات أهل السنة.

ك من ترب ذلويع .كذلك  الكفر خصلة واحدة، وأن ال يزيد وال ينقص أن اإلميان شيء واحد أوال:
يه أساس قت عليه كل األطراف وبنوا علهو أصل واحد توافو  ،أهم أسباب اوخالف القائم بني مجيع الفرق

، وقد ذكر اإلمام الرازي عددا من فرق النزاع وهو: )أن اإلميان كل ال يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله(
 .1املرجئة منهم اليونسية والغسانية، فقال: " وهم يقولون إن اإلميان ال يقبل الزايدة وال النقصان"

 كن أن ميأنه الو  إميان ونفاق.واحد قلب جيتمع يف  ميكن أن أنه الوهو مكمل لألول وهو:  اثقيا:
واملعتزلة  لقد ذهبت اوخوارج البدر: " قال الدكتور شرك.إميان وشعبة من عمل العبد شعبة من يف يكون 

مذهب أهل السنة واجلماعة يف تعريف اإلميان من حيث أنه شامل لألعمال واألقوال واالعتقادات، إال 
السنة واجلماعة بقوهلم إن اإلميان كل واحد ال يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله، وأنه ال  أهنم فارقوا أهل

ومن هنا كان اإلخالل ابألعمال وارتكاب الكبائر عندهم خمرجًا من اإلميان كلية، على  ،يقبل التبعض
ن ال نسميه حن خالف بينهم يف تسميته كافراً، فاوخوارج قطعوا بكفره، وانزعهم املعتزلة يف االسم وقالوا

مؤمناً وال كافراً، وإمنا هو يف منزلة بني املنزلتني أي: بني منزلة اإلميان والكفر، وإن كانوا قد اتفقوا مجيعاً 
 .2"م القيامة خالد خملد يف انر جهنمأنه يو 

رجئة(، وأقوال أهل واملما يتعلق ابلتعريف هبذين الفرقتني، ومها: )اوخوارج وسوف نورد بعون هللا 
الثاين  املبحث أسباب االفرتاق يف األمة يفة لديهما، عند الكالم عن فكرييتعلق أببرز القضااي العلم وما ال

ت عنهما بقية تفرع والذي كان سببا يف أنهم قضااي اوخالف القائم يف ذلك، وبيان أل الفصل األول،من 
 .اإلميان ومسماهالفرق يف مفهوم 

                                                   
 .70ص سابق(، مرجع) ،لنشارا علي ت: ،واملشركني املسلمني فرق اعتقادات ،الرازي الدين فخر هللا عبد أبو ،الرازي 1
 .348 ص (،1996 ،1ط والكتاب، القلم دار مكتبة )الرايض، ،فيه االستثناء وحكم ونقصانه اإلميان زايدة ،احملسن عبد بن الرزاق عبد ،البدر 2
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 .العديية، و مياناإل بني االلتداء

مع اإلميان فيما إذا احنرف أحدمها فحتما ينحرف يف اآلخر، فمثال عندما احنرف  العقيدةتوافق ت
اوخوارج عن العقيدة ابدئ أمرهم، أدى احنرافهم إىل االحنراف يف مسمى اإلميان، فجعلوا اإلميان شيء 

ميان غلوا، إلواحد ال يتجزأ وال يتبعض إن ذهب بعضه ذهب كله، فأخرجوا صاحب الكبرية من دائرة ا
 ومثلهم املرجئة ابلعكس جفاء.

وهلذا إلميان، افهو يعين ما يعتقده اإلنسان ويؤمن به بقلبه، وهذا هو العقيدة مسمى  يطلقوعندما 
ومها أصل  ،أعمال القلوبكالمها يدخل يف شيء واحد، و مها  ؛قيدةفإن املعىن ابملفهوم العام لإلميان والع

 الدين وأساسه. 

لدين إال ابلعقيدة الصحيحة، وال تتم العقيدة إال ابإلميان؛ وكل ذلك يكون على وفق وال يستقيم ا
فهم أهل السنة، فاإلميان واسع الشتماله على االعتقاد والقول والعمل، أما العقيدة فهي أمشل لدخول 

   ال القلبية.ماإلميان والتوحيد أبنواعه من ربوبية وألوهية وأمساء وصفات فيها، غري أهنا تقتصر على األع

كما يدخل يف لفظة اإلميان مفاهيم متنوعة فحينا يراد به اإلميان املتعلق بزايدة الطاعة ونقصاهنا، 
عند و وحينا يدخل فيه شعب اإلميان، وحينا يراد به الغيبيات، أما لفظة العقيدة فهي اثبتة ال تتبدل. 

 لعقيدُة فتشمل قول القلب وعمله.اكله، أما لفظة   شمل الدِّين  فإهنا تإلميان إطالق لفظة ا
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 الثاين: مفهوم االحنراف، املطلب 

وحثهم  املؤمنني ابلتوحيد، وخصهم بنور اهلداية والرشاد،وتعاىل على عباده  سبحانهلقد امنت هللا 
سبحانه على طلب اهلداية والثبات على الصراط املستقيم، بل وأجب ذلك عليهم وجعله من فرائض 

ر اط  اْلُمْست ِقيم   :﴿صالةكل   العبد أن يكرر طلب اهلداية يفالدين، حيث لزم   .]6: الفاحتة[﴾اْهِدان  الصِّ
فاالستقامة هبة من هللا تعاىل يهبها ملن شاء من عباده، ونقيض هذه االستقامة هو االحنراف والعياذ ابهلل، 

ل  أن يلطف هللا به، ووابوالزيغ عن الصراط املستقيم، ومن احنرف أو زاغ، فهو ملا حمالة هالك، إال
املنحرفني ليس عليهم فقط، بل يتعدى هذا الوابل إىل جمتمعه وأمته، ويف هذا املبحث سوف نتكلم عن 

 ، والعوامل املؤدية لالحنراف.فكريمفهوم االحنراف ابلعموم، ومفهوم االحنراف ال

يع أولئك ية، وقد تناوهلا مجافات الفكر ، والعلماء، هي ظاهرة االحنر فكرينمما يشغل الكثري من املو 
سلوكية، لاجتماعية أو االة أو فكريعلى خمتلف مللهم ومذاهبهم، وخاضوا يف ذلك سواء من الناحية ال

ملعرفة  لسعيوا ؛ الكشف عن حقيقتهاهو ... اخل. وكان الدافع من وراء هذا االهتمام امللحوظ حيال هذا
 ولكل دارس  رأيه الذي توّصل به إىل تلك األسبابنها. األسباب املؤدية هلا، وإجياد احللول للوقاية م

قد يكون البعض قد اقتصر يف دراسته على األفراد فقط، كأن تكون دراسته موجهة إىل والتصدي هلا؛ ف
ىل املؤسسات إاآلابء مثال، وقد يكون البعض منهم قد وجه دراسته إىل املؤسسات التعليمية، والبعض 

ن مجع على أت واألساليب، إاّل أن اجلميع قد أغري ذلك من الغاايجلماعات، ا وأاملنظمات األمنية أو 
 دين. والخالق ألو  يف القيمينخر عدُّ شٌر حُمدق تعصف ابألمة اإلسالمية، وتُ  خطرية ظاهرة االحنراف ظاهرة

 ريدو ا من أدانه إىل أقصاه قد أصبح قرية صغرية، يُعرف ميف هذه احلقبة الزمنية ال خيفى أن العامل 
فيه يف حلظات وجيزة، وكل ذلك بسبب الكم اهلائل من وسائل االتصاالت احلديثة، سواء املسموع منها 
أو املقروء أو املرئي، وهذا هو الذي جعل العامل احلديث عبارة عن غرفة عمليات مصغرة، وعلى ما فيها 

عصران احلاضر،  ري من االحنرافات يفمن تقدم ورقي يف العلم واملعرفة؛ إال أهنا تشكل اوخطر الرئيس وراء كث
ويبث  أصبح ِبقدور أي شخص أن يطرح ويناقش وقد لقيم والسلوك.لعقائد واا ةزعزعوقد تكون سببا يف 

ما لديه من عقائد فاسدة، بواسطة تلك الوسائل املتاحة يف شبكة "االنرتنت، ابإلضافة إىل سهولة التأثر 
 فيها من مسوم هدامة لألفكار.  ثمة، لكثرة ما يبِبختلف احلضارات املناقضة للقيم السلي
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 .لغة واصطالحا االحنرافتعريف 

السهل أن يتحدث اوخطيب أو احملاضر عن االحنرافات، كذلك يسهل على الكاتب أن خيوض  من
يف غمار االحنرافات بشىت أنواعها، وتكمن السهولة يف ذلك عندما يتم احلديث عنها ابجململ، ولكن 

 الباحث يف جلج املعاين الدالة على االحنرافات، ويتعمق يف حبورها، ليكتشف املعاين الدقيقةعندما يغوص 
هلذا املفهوم هنا تكمن الصعوبة نوعا ما، ألنه يسعى يف إيضاح مامل يكن واضح، أو التوسع يف موضوع 

 قد عرض جممال، وهذا يعين أنه حيقق يف مفاهيم ومعان عدة، حلالة هذا املوضوع. 

 معىن االحنراف لغة:: أوال

ـــــ: بقد يطلق االحنراف ويراد به التخصيص يف أحد املضامني العامة، كأن خيصص هذا االحنراف 
راف أو االحن السلوكي،لقانوين، أو السياسي، أو االجتماعي، أو النفسي، أو أو ا االحنراف الفقهي،"
ن املواضيع، أن يقدم ابإليضاحات عند الكالم على أي موضوع مو إخل.  ،.، ..فكريال ، أوفكريال

 ضمنته من املعاين.، وما تهذلك املوضوع كتهيئة ملعرفة ما اشتمل عليه من البيان، كي يسهل فهملاللغوية 

 . أتيت على ثالثة أصول: اْلف اءُ  - الرَّاءُ  - احلْ اءُ  1أصل كلمة احنراف هو: )ح ر ف( االحنراف:

  :َحيُّ الشَّْيءِ  األصل األول:

 . 2حرف كل شيء؛ كحد السيف، وحد اجلبل، وحد الساحل، وحد والدولة :دُّ احلْ   -
 و ِمن   ﴿:ومنه احلرف: وهو الوجه. تقول: هو من أمره على حرف واحد؛ أي طريفة واحدة، كقوله تعاىل -

اعة ط العبدب على جي هوذلك أن ؛ أي: على وجه واحد.]11: جاحل [﴾ النَّاِس م ْن يـ ْعُبُد اَّللَّ  ع ل ى ح ْرف  
كما   ،فإذا أطاعه عند الّسراء وعصاه عند الضراء فقد عبده على حرفراء، اء والضّ ر تعاىل عند السّ  ربه

ن ٌة انـْق ل ب  ع ل ى  :﴿قال هللا رْيٌ اْطم أ نَّ بِِه و ِإْن أ ص ابـ ْتُه ِفتـْ  .]11: جاحل [﴾ْجِهِه و  ف ِإْن أ ص اب ُه خ 

  

                                                   
 )حرف( مادة سابق، مرجع احمليط، القاموس الفريوزآابدى، 1
 .2000- 1979 من الثقافة، وزارة )العراق، اوخياط، ومجال النع يمي حممَّد العربية: إىل نقله العربية، ماملعاج تكملة بيرت، رينهارت 2
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 تديير الشيء: :يناأْلَْصُل الثَّا

 :1وهي حديدة يقدر هبا اجلراحات عند العالج، قال: القطامي :اْلِمْحر افُ  ها،منو  -

اِإذ ا الطَِّبيُب ِبِْحر افـ ْيِه   ز اد ْت ع ل ى النـَّْقِر أ ْو حت ْرِيِكه ا ض ج ًما ....   ع اجل  ه 

  .2الصناعةُ  :ابلكسروِحْرفة:  .ِحْرفات وِحر ف ، اجلمع:ِحر ف: مجع ِحرفةومنها:  -
 أبو زيد: أ ْحر ف  الرجل . قال3صانع حمرتف، حريفي،ِحْريفّ: صاحب احلرفة، وفالٌن و  .: الصانعُ حرتفُـ وامل -

ياله، أي يكسب ع: يقال: هو حيرف ل. قال األصمعيمنا مالُُه وص ُلح  و فهو حُمِْرٌف، إذا جاء ابملال الكثري 
  .4أصحاب الصَّنائع احِلر ف:أهل . و من هاهنا وهاهنا

 حمدوٌد حمروٌم، وهو خالف مبارك. :حُمار فٌ ورجل  در عليه رزقه.حملارف هو الذي قُ وقيل: أن ا -

 :نهع والعيول الشَّْيءِ فراق  :لثالثَّااألصل 

رَّفْ  ناحْن ر ف  ع - ر افًا. و ح   عدل به وأماله. ه: يـ ْنح ِرُف احنِْ
: ها: من - حريف الكالم، وهو وذلك كت. رَّفواملفعول حمُ  حُمرِّف،فهو  حتريًفا، حيرِّف، (. حرَّف  )فعلح رَّف 

ه وصرفه عن وزوَّره؛ . عن جهتهِ ع ْدلُُه  ِلم  ع ْن م   :﴿قال هللا. معانيهغريَّ ؛ ]46: ءالنسا [﴾ و اِضِعهِ حُي رُِّفون  اْلك 
:حرَّف و  .مييلون به عن مواضعه :أي ، القانون  رف ححرَّف احلقيقة  و  ،صحَّفه وأخطأ يف قراءته النَّصَّ

 . 5ع  الوقائحرف 
-   : رافٌ مصدر  احْن ِرْف، أ حْن ِرُف، (، ِاحْن ر ْفُت،متعد الزم،مخاسي  )فعل:ِاحْن ر ف  عن، احنرافًا، فهو /ىلإ: ِاحنِْ

رافٌ . واجلمع: احنرافات .ُمنحِرف، واملفعول ُمنحر ف إليه ن جادة عن الطريق املستقيم: اوخروج ع ِاحنِْ
  لسيارة: ابتعدت عن الطريق.الصواب، واحنرف عن هدفه النبيل. واحنرفت ا

د من واحكل و ، (البعد وامليل، واحلد والتبديل) شمل:ت اأهنو هذه األصول  ترابط مما سبقجممال ويتضح 
 .منحرف هأبحد تلك الصفات يقال ل فتلك األوصاف تفيد نفس املعىن يف االحنراف، وأن من وص

                                                   
 آلمدي.ا القاسم أليب الشعراء أمساء يف واملختلف املؤتلف أنظر: شاعر، القطامي. بن عبدود بين أحد حبيب بن محال بن احلصني 1
   والكسر. ابلضم القاموس: يف  2
 سابق. مرجع العربية، املعاجم تكملة بيرت، رينهارت 3
   )حرف( مادة سابق، مرجع الصحاح، اجلوهري، 4
 السابق. املرجع   5
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 :االصطالحاالحنراف يف  اثقيا: معىن

ل خمتص كني، لذلك جند أن  دارسفرين والالعلماء، واملاهتمام الكثري من راف هوم االحنلقد حاز مف
 ، ويوكد ذلك ما جاء معنا يف املفاهيم اللغوية ملعىننظر إىل تلك االحنرافات من منظور جماله العلميي

 .ه، وكٌل يف جماله وختصصويتناسق معه االحنراف، فكل علم مستقل بذاته له مفهوم يناسبه

 ،ملعتقداعدة مفاهيم؛ ومفادها مجيعا يدور حول احنرافات االحنراف ِبعناه االصطالحي يندرج حتت 
عند البحث يف و  ولتوصيف احلالة، لزم التعريف هبا.راستنا وبشكل رئيس. يهمنها يف دهو ما و والفكر، 

الحنراف ل ة، مل تعريفا كافيا شامالفكرياملراجع ومعاجم اللغة الدراسات اليت حتدثت عن االحنرافات ال
يف االصطالح، أما معاجم اللغة فقد اقتصرت على التعريف اللغوي، وأما الدراسات اليت حتدثت  فكريال

طالحا يف االصطالح، ومن جاء ابلتعريف اص فكريعن املوضوع فإن الكل مل يتطرق ملفهوم االحنراف ال
ن املراد منها وأة، كريفحنرافات الدراستنا متعلقة ابالفإنه راح به إىل التعريف ما يتعلق ابلفكر. وكون 

 الفكري. ، ولعل ذلك يرجح تعريفنا االصطالحي لالحنراففكرايابوخصوص هو التيارات الفكرية املنحرفة 

لقد بدل الكثري من العلماء واملفكرين جهدهم يف الوصول إىل تعريف شامل لالحنراف ابملعىن و 
 ه، لكل جمال تعريفه االصطالحي املتعلق به.على عدة وجو االصطالحي، وقد أتت هذه التعريفات 

 ومن ذلك:  ،سنذكر منها ماهو املفهوم العام مث نذكر التعريق االصطالحي املتعلق ابالحنراف الفكري

 الجتماعية،ا" انتهاك للتوقعات واملعايري  كما يقول الدكتور غباري: هو  االحنراف ِبعناه الواسع -
 .1لة من التصرفات السيئة "ن أنه حاوالفعل املنحرف ليس أكثر م

وهو امليل عن  ،هبا ورسوله" ضد االستقامة اليت أمر هللا أما الدكتور العيد فيعرفه بقوله: االحنراف هو -
 .2طاعة هللا ورسوله، والوقوع يف احملرمات فيما يتعلق ابلعبادات، واملعامالت، واألخالق "

                                                   
 املكتب ،اإلسكندرية) ،فيه االجتماعية اوخدمة ودور اإلسالمي العالج ؛األحداث الحنراف جديد عالجي مدخل سالمة، حممد ،غباري 1

 .6 ص م(،1989 ،2 ط اجلامعي،
 العدد ،4 جمللدا والتدريب، األمنية للدراسات العربية اجمللة )الرايض، إسالمي، منظور من االحنراف من األوالد وقاية قاسم، بن سليمان العيد، 2

 .246 ص هـ(،1420 األمنية، للعلوم العربية انيف جامعة ،28
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 رتكابه،اي فعل هنت الشريعة اإلسالمية عن " ارتكاب أأما الشيخ السدحان قريى أن االحنراف هو: -
 دون أن يكون للفعل أو للرتك عذر شرعي به،أو ترك أي فعل أوجبت الشريعة اإلسالمية القيام 

  1ُمعترب"
والُبعد عن الوسط  الصواب،" اوخروج من جادة  إال:أن االحنراف ما هو ويرى الدكتور الزحيلي  -

 .2وترك االتزان " املعتدل،
أن هذه التعريفات تعرب عن االحنراف ابملفهوم الواسع، إال أهنا مجيعا تصّب يف بوتقة  نموابلرغم 

الفطرة السليمة، واالستسالم للغريزة البشرية دون قيد، والقيام  احلياد عنو واحدة وهو احنراف التدين، 
اط ل عن الصر و لعداب، عموماأبعمال تؤدي إىل انتهاك لقواعد ومعايري متعارف عليها، ويوصف مرتكبها 

 .املستقيم

  

                                                   
 .14 ص هـ(،1417 العبيكان، مكتبة )الرايض، عودية،الس العربية اململكة يف املنحرفني األحداث رعاية انصر، بن هللا عبد السدحان، 1
 .163 ص ، هـ(1414 ،1ط القلم، دار )دمشق، والشباب، اإلسالم الزحيلي، حممد 2
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 الفكري، والعوامل املؤدية إليه. االحنرافاملطلب الثالث: 

قضية االحنراف قضية حساسة ومهمة من مجيع الزوااي اليت تعنيها هذه الكلمة يف شىت شئون احلياة، 
لذا جند أن هناك من العلماء ختصصوا يف بيان االحنراف السلوكي، ومنهم من تكلم يف االحنراف 
االجتماعي، ومنهم من خاض يف مفهوم االحنراف الفقهي، انهيك عن اجلوانب العلمية كاالحنراف 
الفيزايئي والفلكي وغري ذلك ذلك، وإن األهم برأئي يف ذلك كله هو االحنراف املتعلق ابلعقيدة والفكر؛ 

احنرف الفكر  إنألن ابستقامتها يستقيم الدين، وإن استقام الدين تستقيم احلياة، والعكس كذلك، ف
والعقيدة، يعين احنراف الدين، ولو احنرف الدين، احنرفت احلياة. فما هو هذا االحنراف وما هي العوامل 

 املؤدية له؟ 

 االحنراف الفكري:مفهوم أوال: 

 له.ريفًا تعلذلك مل تذكر معاجم اللغة و  احلديثة؛" من املصطلحات مصطلح "االحنراف الفكري
ما ال يُعد   تمعا يُعد احنرافًا فكراًي يف جمفم متغري،ف الفكري أبنه " مفهوم نسيب ويتصف مفهوم االحنرا

؛ ولذلك فقد 1كذلك يف جمتمع آخر؛ وذلك الختالف القيم واملعايري الدينية واالجتماعية والسائدة "
 :ماذكره منها عدة،ُعرِّف االحنراف الفكري بتعاريف 
للمجتمع،  ؛فكر خُيالف القيم الروحية واألخالقية واحلضاريةنوع من ال"  الدكتور طالب مبارك، أبنه:

وأهم من ذلك كله هو ذلك النوع من الفكر الذي خُيالف املنطق والتفكري  اجملتمعي،وخُيالف الضمري 
 .2ويؤدي إىل ضرب وتفكك وحدة وكيان اجملتمع" السليم،

 نطباعاته،اببق الفكر الشخصي عدم اتساق أو تطا "أبنهاهلماش االحنراف الفكري الدكتور ويعرف 
 .3اجملتمع " السياسات املستقرة يف أو والثقافية،ة العقديمع جمموعة املبادئ والقيم  وآرائه، وتصوراته،

                                                   
 العلوم يف الفلسفة ،دكتوراه أطروحة اإلرهاب، موجهة يف الفكري األمن لتحقيق وطنية اسرتاجية بناء حنو هللا، عبد بن عبداحلفيظ ،املالكي 1

 .70 ص (،2006 األمنية، للعلوم العربية انيف جامعة )الرايض، ،األمنية
 ألمنية،ا للعلوم انيف جبامعة والبحوث اساتالدر  مركز )الرايض، الفكري، االحنراف من أبنائها وقاية يف ودورها األسرة ،حسن طالب، 2

 .116 ص هـ(،1426
 والتحدايت"، فاهيم"امل الفكري، لألمن األول الوطين للمؤمتر مقدم حبث كري،الف األمن تعزيز اسرتاتيجية حممد، بن شديد بن متعب ،اهلماش 3

   .8 ص هـ(،1430 األول، مجاذ 25 – 22 سعود، امللك جامعة )الرايض،
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عارف االحنراف الفكري أبنه: " انتهاك للمعايري املت علي اجلحين ف الدكتوررّ ويف نفس السياق ع
  .1عة "وحماولة اوخروج على قيم وضوابط اجلما عليها،

زم ابلقواعد " ذلك الفكر الذي ال يلتأما الدكتور سعيد القليطي، فيعرف االحنراف الفكري بقوله: 
 حلميدة،اأي أنه ذلك الفكر الشاذ الذي حييد ابجملتمع عن تقاليده  االجتماعية،الدينية واألعراف والنظم 
 .2والقيم السمحة " احلنيف،وخُيالف تعاليم اإلسالم 

االحنراف  "ورة هيا آل الشيخ تعريفا تستنتج منه مآل االحنراف الفكري بقوهلا: وتضيف الدكت
زة حد ألن التطرف والغلو جُماو  واإلرهاب؛الفكري ُمرادف للتطرف والغلو الذي يرتتب عليه العنف 

ما أن الغلو والتشديد ك  تطرف،فالتقصري يف التكاليف الشرعية والتفريط فيها  التوسط،االعتدال وعدم 
  .3فيها تطرف "

ويتضح مما سبق من التعريفات أهنا تدور حول خمالفة العقيدة، واوخورج عن مبدأ الوسطية واالعتدال، 
والذي حتلق جبناجني أحدمها الغلو والتشدد واآلخر اجلفاء والتفريط، وكالمها يف فيما يتعلق ابلدين، وال 

ة املخالفة من تلك التعريفات أهنا تركز على قضييتضح كما   شك أن كال احلالتني خطري على الفرد واألمة.
للمجتمع، وما يؤمن به من قيم وأخالق وثقافة، وما يعانيه املنحرف من العزلة االجتماعية، تسبب هبا 

 فكره وتصوره وآراءه املعارضة ملا عليه اجملتمع.    

 ة واالعتدالطوسيعن ال هوجوخر  ميل الفكر: تعريف االحنراف الفكري أبنهخالصة وبذلك مُيكن 
قيم خُمالفته لو فهم األمور الدينية وتطبيقاهتا  وعدم التفريط،أو الغلو سواء يف واجملاوزة؛  ابجتاه التطرف

ل خطراً على نظام ُيشكّ وكل ذلك ، للبلد اليت يقطنها قواننيالنظمة و ، ومناهضة األاجملتمعوثقافة  وأخالق
 .الدولة وأمنها الوطين بكل مقوماهتا

  

                                                   
     .63ص هـ(،1429 ،12 العدد املعلمني، كلية حولية الد،خ امللك امعةج )أهبا، اجملتمع، ومسؤولية الفكري االحنراف اجلحين، بن علي 1
 .5 ص هـ(،2007 ،زالعزي عبد امللك جامعة )جدة، السعودية، ابململكة الفكري األمن لتحقيق االسرتاتيجي التخطيط ،سعيد ،القليطي 2
 .6 ص هـ(،1430 الفكري، لألمن الوطين املؤمتر خالد، امللك جامعة )الرايض، وأصوله، الفكري األمن مفهوم مكوانت ،هيا الشيخ، أل 3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

  48 
 

  .فكريمفهوم االحنراف الا: اثقي

مجيعهم  أثبت هؤالء ،النفسو  ،مدعومة أبحباث علماء األجناس ،ت أحباث علماء األداينتلقد أثب
مستدلني  ة،يأقدم داينة ظهرت يف البشر هي  التوحيد( وربوبية هللا،أن عقيدة اوخالق األكرب أو )فطرية 

ذ تؤكد أن إ ،يثًا، وهذا ما تقرره الدايانت السماويةعلى ذلك أبهنا مل تنفك عن أمة من األمم قدميًا وحد
 ، وهذه هيهوالتقرب إلي ،والسعي لعبادته ،فطرت النفوس على اإلقرار بوجوده ؛اً عظيم اً لكون خالقل

 .)قضية الوجود(

ة من حيث مل ختل أم ،الدايانت السماوية مرتبطة ابإلنسان منذ وجوده على األرضوهلذا ظلت  
فر األدلة ويدعوهم إىل عبادته، وبذلك تتضا ،يرشدهم إىل اوخالق العظيم ؛عث إليها رسوالاألمم إال وقد بُ 

عن انبع  غالبفيكون يف ال ؛فكريالاالحنراف  أما ما ينتح بعد ذلك من تعاىل،التارخيية على وجود هللا 
أو أتويل  ،طبيعةلالبحث فيما وراء اك  ،أو يف جماالت فوق طاقة العقل ،العقل يف غري ما خلق له استخدام

مليول أو ا ،قرآن حسب األهواء الشخصيةال آايتفسر تأو  ،آايت القرآن املتشاهبة أتويال يف غري موضعه
 ،لرسول وكذلك عدم التصديق أبحاديث ا ،وآايته تعاىل على هللا افرتاء وكل ذلك  ،املذهيب والطائفي

 نتيجة أسباب وإمنا أييت ،ال أييت من فراغراف ، لذلك يتبني أن االحناحملدود حبجة عدم موافقتها للعقل
واتر الذّم وهلذا قد ت ها بعون هللا تعاىل يف موضعها عند الكالم على أسباب االحنراف.سأذكر  ،عديدة

 ألهل األهواء منذ عصر النبوة، وتتابع الذّم هلم عرب األزمان والقرون.

وذكروا  ،هْم فرقامة بعدق األادين أ هنم ذكُروا افرت لفاء الرَّاشقد روى ع ن اوخقال اإلمام اإلسفراييين: " 
نْي  وروى عن النَّيب  ،ةخر ا والبوار يف اآلأ ن الفْرقة النَّاجية مْنها فرقة واحدة وسائرها على الضالل يف الدُّ

م جموس هذدذّم الق وهم  ؛رقنياوروى عنُه أ يضا ذّم امل ،وروى عنه ذّم املرجئة مع القدريَّة، مةه األريَّة وأ هنَّ
   .1"يَّة واملرجئة واوخوارج املارقةر ابة ذّم القدالصَّح وروى عن أ ْعالم، اوخوارج

لوات هللا صهللا شأن أنبياء تعاىل، فهو من  كالم هللالباع اتّ من  ؛الطريق السري على جادةأما  
إلسالم هو ا تهم، مث كان خري هدي خصت به أمةطريق هم وسار علىأثر  ىاقتفمث من وسالمه عليهم، 

ا   ف اْست ِقمْ  ﴿:يم الذي أمران هللا به يف قول هللا تباركطريق السلالهو ف ؛عليه الصالة والسالم هدي النيب ك م 

                                                   
 .5ص (،سابق مرجع) الفرق، بني الفرق القاهر، عبد منصور أبو ،اإلسفراييين 1
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، ومعلوم ما الذي يضاد هذا االتباع ]112هود: [ب ِصرٌي ﴾أُِمْرت  و م ْن ات ب  م ع ك  و ال ت ْطغ ْوا ِإنَّهُ ِب ا تـ ْعم ُلون  
 .الطغياناالحنراف واالنزالق و إال ! ما هو ؟ستقامةوهذه اال

مل يرد  وقد علم كل ِذي عقل من أ ْصحاب املقاالت املنسوبة أ ن النَّيب قال اإلسفراييين رمحه هللا" 
ين لدّ ابلفرِق املذمومة الَّيِت أهل النَّار فرق اْلُفق ه اء الَّذين اْختلُفوا يف فروع اْلِفْقه م ع  اتِّف اقهم على اصول ا

ل و احْلر ام على قـ ْول نْيِ أ حدمه ا ق ول من يرى تصويب  ا اْختلُفوا ِفيِه من فروع احلْ ال  ن اْلُمسلمني ِفيم  ال 
تصويب  اْلُمْجت هدين كلهم يف فروع اْلِفْقه و فرق اْلِفْقه كله ا ِعْندهم مصيبون و الثَّاين ق ول من يرى يف كل فرع

م طئة الب اِقني  من غري تضليل ِمْنُه للمخطىء ِفيِه و ِإمنَّ ا فصل النَّ و اِحد من املتخلفني ِفيِه وخت يب ع ل ْيِه السَّال 
 ِبذكر اْلفرق املذمومة فرق أ ْصح اب اأْل ْهو اء الضَّالة الَّذين خالفوا اْلفْرق ة النَّاِجية يف ابواب اْلعْدل والتوحيد

بأ و يف اْلو ْعد والوعيد أ و يف ابىب اْلقدر  اي ة والضاللة  واالستطاعة أ و يف تـ ْقِدير اوخْ رْي و الشَّر أ و يف اب  اهلِْد 
ب ب الروية واإلدراك أ و يف اب  ر اد ة واملشيئة أ و يف اب  ب اإْلِ جل وأمسائه وأوصافه هلل عز و  صفات  أ و يف اب 

ب من أ بـْو   ب من أ بـْو اب التـَّْعِديل والتجويز أ و يف اب  وه ا من االبواب الَّيِت اب النـُّبـُوَّة وشروطها و حن ْ أ و يف اب 
ا أهل اأْل ْهو اء  اتّفق ع ل يـْه ا أهل الّسنة و اجلْ م اع ة من فريقى الرأى واحلْ ِديث على أصل و اِحد خالفهم ِفيه 

 .1"الضَّالة من اْلق د رِيَّة واوخوارج و الرَّو اِفض والنجارية واجلهمية واجملسمة واملشبهة

لكه سمن على ات؛ املمزوج خوفا واضطرااب، والذي ال ميكن أن يرى ظلمالطريق هو  االحنرافو 
ًة أ ْعر ض  ع ْن ذِْكرِي ف ِإنَّ ل ُه م   قال هللا:﴿ و م نْ الشقاء عالمات و  النصب،آاثر و النكد سوى مظاهر  ِعيش 

تـُن ا  ِصرياً،ب  ح ش ْرت يِن أ ْعم ى و ق ْد ُكْنُت ض ْنكًا و حن ُْشرُُه يـ ْوم  اْلِقي ام ِة أ ْعم ى، ق ال  ر بِّ مل   ق ال  ك ذ ِلك  أ تـ ْتك  آاي 
الذي عليه مجاعة السالم، سبل لذا ترى أن من احنرف عن و  .]124: هط [﴾تـُْنس ى فـ ن ِسيتـ ه ا و ك ذ ِلك  اْليـ ْوم  

، وتغشى لفراقهميف طريقة السالكني، واستوحش دروب السالكني، رغب عنهم، وأنس قع املوحدين، و 
هبم كل  وتراه يتمىن نزل ابملسلمني كل مصيبة، وحلت ،والشماتة ألي انزلة تعرتض طريقهمفؤاده احلقد 

  نكبة، والعكس ابلعكس، إن جاءهم نصر من هللا، وعمتهم بشائر الرمحن فإن ذلك الفرح حيزنه.
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Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

  50 
 

ن مهته ني للباطل، ويشحذو وقد ترى من أصحاب ذلك املنحرف، والذين كانوا يتولون قيادة التزي
، ويشدوا من عزمه على الضياع؛ ممن سقط يف حبائل الشيطان، ومحلوا راية الطغيان إىل جواره، الغوايةيف 

يه، النقي املستقى من كتاب هللا وسنة نب العلمذلك املسكني من االغرتاف من مناهل  رونحيذممن كانوا 
ما  عاً يسر ، و ملن أهنكه الظمأوعد السراب ا مثل وعوده بل كانوا يقطعون ل، والذي هبما خالص البشرية

م  يـ ع ضُّ الظَّاملُ و يـ وْ  ﴿ة تفطر الكبد، قال سبحانه:حسر مرارة توهن الفؤاد، و الوعود إىل  تتبدل كل تلك
ِبياًل  ت يِن اختَّ ْذُت م ع  الرَُّسوِل س  ل يـْ ْيِه يـ ُقوُل اي  ت يِن مل ْ ( 27)ع ل ى ي د  و يـْل يِت ل يـْ ِلياًل  اي  اًن خ  ْذ ُفال  ل ق ْد أ ض لَّيِن  (28)أ ختَِّ

ان  الشَّْيط اُن ِلإْلِنس اِن خ ُذواًل﴾ فهذه الطرق املتعرجة   ؛]29-27الفرقان: [ع ْن الذِّْكِر بـ ْعد  ِإْذ ج اء ين و ك 
 ار،والدم اوخرابالكفر واإلحلاد وتؤدي إىل إىل  تؤدي النتائج،فاشلة  متاهاتتوصل إىل  ،لالحنراف

، وما هو احلال يف أمتنا اإلسالمية إال نتيجة تلك االحنرافات بشىت أنواعها، وال 1واإلذاللوالفضيحة 
 . حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

  

                                                   
 )بتصرف( /HTTPS://SAAID.NET موقع: من هـ(15/4/1425 مجعة )خطبة وأسبابه، االحنراف سعود بن فيصل احللييب،  1
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  :فكريالالعوامل املؤدية لالحنراف اثلثا: 
حنراف الوالحيدث ااالحنراف عن العقيدة من أعظم املهلكات، وهو الطريق املوصل إىل الضياع، 

يف العقيدة،  ألن العقيدة هي الدين، وقد جاء معنا أن من معاين العقيدة: ؛ إال بسبب الضعف يف الدين
هو مايدين به املرء، وعند توارد الشكوك على اإلنسان فهذا يعين أنه أصبح فريسة للمنحرفني، فينحرف 

ل عن املخلوق املميز ابلعقن ألو و  عن اجلادة، ومع الزمن يصبح من دعاة االحنراف عن املعتقد السليم،
الشك انه لن يصل أبي حال من األحوال اىل  ،استسلم للوحي االستسالم الكاملغريه من املخلوقات؛ 

ْحُكم  هللا يقول: ﴿ ِإمنَّ ا ك ان  قـ ْول  اْلُمْؤِمِنني  ِإذ ا ُدُعوا ِإىل  اَّللَِّ و ر ُسولِِه لِي  ألن  االحنراف؛درب من دروب 
نـ هُ  ْعن ا و أ ط ْعن ا و أُول ِئك  ُهُم اْلُمْفِلُحون  بـ يـْ ُأول ِئك  و م ْن يُِطِع اَّللَّ  و ر ُسول هُ و خي ْش  اَّللَّ  و يـ تـَّْقِه ف   (51)ْم أ ْن يـ ُقوُلوا مسِ 

ُ و ر ُسولُُه ق ض  و م ا ك ان  ِلُمْؤِمن  و ال  ُمْؤِمن ة  ِإذ ا  وقال سبحانه وتعاىل:﴿  ،] 52-51النور: [ُهُم اْلف ائُِزون ﴾ ى اَّللَّ
اًل ُمِبيًنا ﴾ ُُم اوخِْري  ةُ ِمْن أ ْمرِِهْم و م ْن يـ ْعِص اَّللَّ  و ر ُسول هُ فـ ق ْد ض لَّ ض ال  وعندما  ،]36األحزاب: [أ ْمرًا أ ْن ي ُكون  هل 

لذي ا مور املغيبات، ومل يعطي لنفسه األمن من خالل إمياهناأحاول االنسان القاصر اقحام العقل يف 
ِذي ل ُه م ا يف ِصر اِط اَّللَِّ الَّ  هرت االنزالقات عن الصراط املستقيم،﴿ظجبلت عليه، نشأت االحنرافات و 

ِ ت ِصريُ اأْلُُموُر ﴾ ك  ق ال  ف ِبِعزَّتِ  ﴿أراد:فكان للشيطان ما  ،]53الشورى: [السَّم او اِت و م ا يف اأْل ْرِض أ ال  ِإىل  اَّللَّ
ُْغِويـ نـَُّهمْ  ُهُم اْلُمْخل ِصني  ( 82) أ مْج ِعني   أل  ابليس يقسم، والعقل  فهذا ،]83-82 ص:[﴾ ِإالَّ ِعب اد ك  ِمنـْ

 .يصدق، واهلوى يتأقلم، واحلصيلة احنراف عن الفطرة السليمة
إلحلاد، وهللا تنتهي ابابلشرك و  مروراالبدعة ابملعصية ومن مث  تبدأدركات،  اتاالحنراف ذا جند أنل
ُهْم ع ل ى أ نـُْفِسِهْم أ ل ْسُت ِبر  و إِ  ﴿ يقول: بُِّكْم ق اُلوا بـ ل ى ْذ أ خ ذ  ر بُّك  ِمْن ب يِن آد م  ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيّـَتـ ُهْم و أ ْشه د 

ا غ اِفِلني   بشرية، حصل يف ال احنرافكل ، ف]172األعراف:  [﴾ ش ِهْدان  أ ْن تـ ُقوُلوا يـ ْوم  اْلِقي ام ِة ِإانَّ ُكنَّا ع ْن ه ذ 
غويهم ن يأتوحيد وإميان اتم، فأقسم  علىن يكون بين آدم أىب أمن مهزات الشيطان، الذي  يمنا هإ

وحى أكانت يف قوم نوح عندما   ول عبادة لألصنامأن أويضلهم كي يشاركوه يف اجلحيم، لذلك جند 
 فسري قوله تعاىل:﴿ت يف ،ففي احلديث عن ابن عباس .صناماً كانت لقوم صاحلنيأن يعبدوا أ مالشيطان هل

ُرنَّ و داا و ال  ُسو اًعا و ال  يـ ُغوث  و يـ ُعوق  و ن ْسرًا ُرنَّ آهِل ت ُكْم و ال  ت ذ  قال: ، ]24-23: حنو  [﴾ (23) و ق اُلوا ال  ت ذ 
السهم ىل جمإن انصبوا أىل قومهم إ الشيطانوحى أمساء رجال صاحلني من قوم نوح، فلما هلكوا أهذه )

 . 1(ي العلم عبدتسذا هلك أولئك ونُ إنصاابً ومسوها أبمسائهم ففعلوا ومل تعبد حىت أفيها  اليت جيلسون

                                                   
 .279ص م(،1996/ هـ1417 ،1ط املؤيد، )دار زيد، أبو بكر حتقيق: اجمليد، احلميد هللا تحف حممد، بن حامد حسني، 1
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اد ، بداية األمر أييت من ابب االستحسان، مث يتدرج ابلعباالحنراففهذه هي وسيلة الشيطان يف 
أ خ اُف اَّللَّ  ر بَّ  ِإيّنِ ب رِيٌء ِمْنك  ِإيّنِ  شيئًا فشيئًا حىت يوردهم املهالك، مث يقول يف هناية املطاف:﴿

 دم يفآوقعت على بين  ةول شبهأن أ، يرى لك من أتمل مكائد الشيطانلذ ،]16احلشر: [اْلع ال ِمني ﴾
باطل، مزج احلق ابل :كانت لرجال صاحلني، وكان من األصول اليت اتبعها يف ذلك هي  نامعبادة األص
ىل إفضي به هة واليت تُ فيقع والعياذ ابهلل يف الشب يصبح ال يستطيع التمييز،فاألمر على املرء حىت خيتلط 

رف وراء ومن أىب التسليم للوحي، واجن، التسليم للوحينيو  ابلعلم؛ إال من عصم هللا مياناوخروج من اإل
ىل فكرة إي بدايته شبهة، مث يتطور فلالحنراف، ف الكيفيات، فال شك أن ذلك هو لطريق املوصل

  .تضحية ومنافحة من أجل ذلك ، إىل أن يصل إىلة واستسالمىل عقيدإواستحسان، مث يتحول 

ُُم اختَّ ُذوا الشَّ  ﴿:وقد اقتضت حكمة هللا أن ل ُة ِإهنَّ ي اِطني  أ ْولِي اء  ف رِيًقا ه د ى و ف رِيًقا ح قَّ ع ل ْيِهُم الضَّال 
ُْم ُمْهت ُدون   و حي ْس ُبون  ِمْن ُدوِن اَّللَِّ  ف رِيقاً ه دى وهم املؤمنون فعلم ) السمرقندي: قال ،]30األعراف: [﴾ أ هنَّ

جب عليهم الضاللة، و  :أي ﴾ ف رِيقًا ح قَّ ع ل ْيِهُم الضَّالل ةو   ﴿،هللا تعاىل منهم الطاعة ويكرمهم ابملعرفة
ُُم اختَّ ُذوا الشَّياِطني   فخذهلم ومل يكرمهم ابلتوحيد حيث علم منهم املعصية والكفر ﴿ ﴾ يعين: ألهنم  ِإهنَّ

ُْم ُمْهت ُدون ﴾ و   اختذوا الشياطني أ ْولِياء  ِمْن ُدوِن اَّللَِّ يعين: اختذوهم أولياء وأطاعوهم ابملعصية ﴿ حي ْس ُبون  أ هنَّ
وكل ذلك ال يتم اال إبرادة هللا السابقة واملعلومة حبال كال الفريقني، وقد  .1(يظنون أهنم على اهلدى :أي

الشياطني أولياء، وأهنم سوف يصدوهنم عن ذكر هللا، وعن سبق يف علمه أن هؤالء سوف يتخذون 
ليهم ن هؤالء سوف يوحدونه، ويعبدونه حق العبادة، وليس للشيطان عأالسبيل املستقيم، وسبق يف علمه 

ُقْل  ﴿:املراد بقوله تعاىلأن :  النيبوسعيد بن جبري وجابر: وروي معناه عن  ،ابن عباس وعنسبياًل. 
أ ُكْم تـ  أ م ر  ر يبِّ ابِ  ا ب د   ﴾ُعوُدون  ْلِقْسِط و أ ِقيُموا ُوُجوه ُكْم ِعْند  ُكلِّ م ْسِجد  و اْدُعوُه خُمِْلِصني  ل ُه الدِّين  ك م 

هل أ، و الشقاء يف االخرة: الذين ُكتب عليهم ؛هل الشقاء والكفر يف الدنياأأبن  اإلعالم ؛]29: فاألعرا[
كمها مور اليت أحهلها يف االخرة، ال يتبدل من األأنيا هم كتب هلم يف الدمن   :السعادة واالميان هم

 . 2ودبرها شيء
  

                                                   
 األعراف. سورة من (30) اآلية ،511ص ،1ج نشر( معلومات أي يوجد )ال العلوم، حبر السمرقندي، 1
 .392س ،2ج (،1422 ،1ط العلمية، الكتب دار )بريوت، حممد، مالسال عبد ت: الوجيز، احملرر ،قاحل عبد عطية، ابن 2
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 :العوامل املؤدية الحنراف العدييةأهم 

 ليه مايلي:إ جند أن أعظم العوامل املؤديةيف االحنرافات اليت وقعت يف األمة  االستقراءمن خالل 

عهم فوق ورف تلبس بلباس العلم، ابملعىن األصح منالعلماء و الغلو يف طاعة  ، أوأوال: العلماء
ابسم ن عندما يكو  ؛الذين يلبسون احلق ابلباطل، وأشد ما يكون ذلك التلبيسوهؤالء هم منزلتهم، 

العب ذلك من الت وغري ،الدّب عن أعراض املسلمني حبجة وأآلل البيت،  الوالء وأالتمسك ابلسنة، 
  .تبع لعلمائهميف أمر دينهم والناس  .ِبشاعر املسلمني

باع ما ى اتّ الناس علبدوره أيطر هو ، والذي لسلطانالطاعة املفرطة لوهذا سببه : اثنيا: السلطان
، أو ما يوافق هواه وإن كان يعلم أنه ابطال لغلبة شهوته يف ذلك، أو وجود من صواب وحق يعتقد أنه

اُلوا ر بّـَن ا ِإانَّ أ ط ْعن ا و ق   ﴿له:يزين له القبيح من علماء السوء، وهللا املستعان، وقد مجعهما هللا تعاىل بقو 
 وقال الكافرون، قال اإلمام الطربي يف تفسري اآلية: "]67 :األحزاب [﴾ س اد تـ ن ا و ُكرب  اء ان  ف أ ض لُّوان  السَِّبيال  

يقول:  ؛﴾  السَِّبيل  ف أ ض لُّوان   ﴿يوم القيامة يف جهنم: ربنا إان أطعنا أئمتنا يف الضاللة وكرباءان يف الشرك 
. 1"فأزالوان عن حمجة احلق وطريق اهلدى واإلميان بك واإلقرار بوحدانيتك وإخالص طاعتك يف الدنيا

 .2"سادة: امللوك، والكرباء: العلماءهم الضقال بع" املاتريدي: وقال اإلمام 

 ألمراء،اهنم يف السادة هنا ثالثة أقاويل: أحدها: أهنم الرؤساء. الثاين: أ" املاوردي: اإلمام وقال 
قاله  ،أحدمها: أهنم العلماء قاله طاوس. ويف الكرباء هنا قوالن: ،قاله أبو أسامة. الثالث: األشراف

" السادة الكرباء، واألظهر العموم يف القادة القرطيب: اإلمام وقال  .3"طاووس. الثاين: ذوو األسنان
 ، أي عن﴾ ِبيال  ان  السَّ ف أ ض لُّو  ﴿وان إليه:والرؤساء يف الشرك والضالل؛ أي: أطعناهم يف معصيتك وما دع

 .4"وهو التَّوحيد يلالسَّب

ُبون أبِ ْضغ اث أ حالعليهم من ُيس وُِّدوا "وهذا شأن الدمهاء، أن  ابن عاشور:اإلمام وقال  مه، يـُْعج 
عمه وحرارة ط ِبعسول كالمه، ويسريون على وقع أقدامه، حىت إذا اجتنوا مثار أكمامه، وأقوا مرارة ويُغرَّون

                                                   
 331ص ،20ج (،2000 ،1ط ،الرسالة مؤسسة )بريوت، ،شاكر أمحد :ت ،القرآن أتويل يف البيان جامع ،جرير بن حممد الطربي، 1
 .417ص ،8ج (،2005، 1ط ،دار الكتب العلميةبريوت، ، )جمدي ابسلوم، ت: أتويالت أهل السنة، أبو منصور، حممد املاتريدي، 2
 .426ص 4(، ج2007، 1، النكت والعيون، ت: السيد ابن عبد املقصود، )بريوت، دار الكتب العلمية، طبو احلسن عليدي، أاملاور  3
 249، ص14(، ج1964، 2ط القرطيب، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، ت: الربدوين وأطفيش، )القاهرة، دار الكتب املصرية، 4
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عادوا عليه ابلالئمة، وهم األحقاء ِبالمه...، ألن كرباءهم ما أتيتَّ له إضالهلم إال بسبب طاعتهم ، أُو اِمه
واالستدالل فيما يدعوهم إليه من فساد ووخامة مغّبة، العمياء إايهم، وانشغاهلم بطاعتهم عن النظر 

 ."1يح على ما يدعوهم إليه الرسول وبتس بُّب وضعهم أقوال سادهتم وكربائهم موضع الرتج

عرف على ، الذي ال خيلو يف مجلته من نفع كالتاالنفتاح اإلعالمي(: )االنرتنت والفضائيات اثلثا:
عظيًما ما  احقائق األخبار ابلصوت والصورة وبعض املعارف والعلوم، لكنه يف أغلبه فتح على الناس شرً 

رفة فالتقليد األعمى أبخذ أقوال الناس من غري معلشباب، ، وخصوًصا على فئة احسب الناس له حساابً 
انبهر  حيثصحيحها من سقيمها؛ كما هو الواقع على تلك القنوات وشبكات التواصل االجتماعي، 

 أجواء األرض ، ويشيع يف، حيمل بني رماده النار امللتهبةالشباب ِبا يعرضه هذا اإلعالم من فساد مدروس
سهل له الوصول إىل الفواحش، ويزين له صور السكر ومعاقرة الفجور، ويدله رائحة اوخبث واجملون، وي

ويتعلم منه الشاب ألوااًن من العنف واإلرهاب، ويعوده على مشاهدة مناظر الدماء  ،على حفره ومواقعه
 ،وسفك األرواح، حىت أصيب مجلة من شبابنا أبلوان من التفلت على مبادئ دينهم وعقيدهتم وأخالقهم

ىت تقاليدهم ومروءهتم ، وأصبحوا غري مبالني أبمتهم وجمتمعهم، وأصبحوا يشاهدون خالل شاشته بل وح
ساد هنا ، فراح صاحب الشهوة يفجر شهواته يف بؤر الفعقيدهتم ودينهمالشبه اليت تثري محاسهم ضد 

كات وإهدار لوهناك، وراح اجلاهل منهم يستقبل تلك الشبه املضلة بقلب خاو  ليرتمجها إىل تفجري للمت
 .رىالناس يف تقلب وشكوك وتبدل من عقيدة إىل أخبل أصبح بعض لكرامة النفس واألرواح املستأمنة. 

ن العوامل ماجملتمع املسلم الدخيلة على األفكار  : تعتربالفهم اوخاطئ عن الدينو اجلهل رابعا: 
من شباب األمة يف  لكثريدها توقع ا، ولذا جنعلى صورة االستحسانغالبا  أتيتألهنا على العقيدة؛  املؤثرة

االحنراف؛ لرغبتهم يف اوخري وظنا منهم أهنم يف الطريق الصحيح، ومن هذا الباب دخل الشيطان على 
ك، ، وأقبل على العقيدة علما وتعلما، وينشأ على ذلالناس قدميا وحديثا، ولو تفقه اإلنسان يف دينه

رْيِ ل ْن ُيصِ داخل الشيطان، )لعرف مالستطاع أن مييز بني احلق والباطل، و  ْم ِمْن ُمرِيد  لِْلخ  ، وكم 2(يب هُ و ك 
من مستقيم حرفة الشيطان هبذا السبب، حىت اعتقد أن التشدد يف الدين مطلوب، ولذا جتد من ابتتلي 

اره، وهو يظن أن يف ذلك قربة، قال ابن القيم: " إن الشيطان يشم بذلك يسعى إىل إلزام األخرين أبفك
                                                   

 .437(، ص1984، 1)تونس، الدار التونسية للنشر، طالتنوير، التحرير و التونسي، الطاهر بن عاشور،  1
دار  )السعودية، ت: حسني الداراين، (، ابب: كراهية أخذ الرأي، وهو أثر عن ابن مسعود رضي هللا عنه.211أخرجه الدارمي، يف السنن، ) 2

 .286، 1(، ج2000، 1املغين، ط
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ه عن االعتصام أخرجلعبد وخيتربه، فإن رأى فيه داعية للبدعة وإعراضا عن كمال االنقياد للسنة قلب ا
هبا، وإن رأى فيه حرصا على السنة، وشدة طلب طلب، ومل يظفر به من ابب اقتطاعه عنها، أمره 

لزايدة واابالجتهاد، والدور على النفس، وجماوزة حد االقتصاد فيها، قائال له: إن هذا خري وطاعة، 
، فال يزال حيثه وحيرضه حىت خيرجه عن االقتصاد فيها، فيخرج عن حدها.. وهذا واالجتهاد فيها أكمل 

حال اوخوارج؛ الذين حيقر أهل االستقامة صالهتم مع صالهتم، وصيامهم مع صيامهم، وقراءهتم مع 
 بدعة فريط واإلضاعة وهذا إىلقراءهتم، وكال األمرين خروج عن السنة إىل البدعة، لكن هذا إىل بدعة الت

 . 1اجملاوزة واإلسراف"
، التدين وحنيوجهه  و الذيهناك دافع داخلي يف كل البشر ه: للمعرفة الدوافع الداخليةخامسا: 

مستوى  ، ملعرفتهم أن تلك احلقيقة فوقإىل املعرفة والوصول إىل احلقيقةولذلك جند أن الناس يسعون 
اط هبا بواسطة الدليل احلسي امللموس، وإمنا حياط هبا ِبا جاء من عند هللا العقل البشري وال ميكن أن حي

ال بعض قفإن ذلك طريق إىل االحنرافات، ، عندها حيصل التيه واحلريةو  .عن طريق الوحي إىل رسله
بايل ي السلف: ما أمر هللا أبمر إال وللشيطان فيه نزعتان، إما إال تفريط، وإما إىل جماوزة، وهر اإلفراط، وال

أبيهما ظفر، زايدة أو نقصان. فكل اوخري يف االقتصاد وإخالص مقرون ابالتباع، كما قال بعض الصحابة: 
سنة، فاحرصوا أن تكون أعمالكم على منهاج الاقتصاد يف سبيل وسنة، خري من اجتهاد يف خالف 

  .2األنبياء عليهم السالم وسنتهم"

 الدافع الداخلي الذي ينقب عن اوخري، ويف الغالب،ود وال وج، فلاالحنرافاتبعض عوامل  هذهإذا 
حيصل اوخطأ لعدم الفقه يف الدين، أوهناك من يبحث عن املتعة وحنوها، أو هناك من حيبث عن دنيا 

 د احلفاظ على العرش كحال امللوك.وصدارة كحال بعض العلماء، أو هناك من يري

 

 

 

                                                   
 .108، ص2(، ج1996، 3، )بريوت، دار الكتاب العريب، طحممد املعتصم ابهللت: اجلوزية، ابن القيم مشس الدين، مدارج السالكني،  1
 .108، ص2(، جمرجع سابق) الدين، مدارج السالكني،اجلوزية، ابن القيم مشس  2
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 التحيايت، األسباب و العريب الربيع : ثوراتاألولالفصل 

 على ثالث مطالب: حيتوي مباحث كل مبحث كذلك  ةويشتمل على ثالث
 

  وفيه مطلبان: الثورات العربية بني الربيع واخلريفاملبحث األول: 

 حالة الربيع العريباملطلب األول: 

 الربيع العريب بني االحنياز واحليادية:املطلب الثاين: 

 ، وحتيايت التغيريالعريب األسباب املؤدية للربيعاملبحث الثاين:  

 األسباب املؤدية لقيام ثورات الربيع العريب. املطلب األول: 

 أثر التدخالت الداخلية واوخارجية على الربيع العريب املطلب الثاين:
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 متهيي:

، يف الشوارعوالساحات و  امليادين إىل ت مجوع هائلة من املتظاهرينخرجم(  2010عام ) هناية مع
؛ لوضع حد من االستبداد واجلربوت والظلم؛ الذي ميارسه 1العامل عدد من دول جة يفموجة غضب هائ

حكام تلك املناطق، يف حالة من القهر الذي تعشية تلك الشعوب يف ظل حكام متسلطني، مارسوا 
من أولئك اجلموع أهنا ستنهي حكم االستبداد  قانون الوصاية على تلك الشعوب لعدة عقود، ظناً 

أو على أقل تقدير أهنا ستنهي الظلم الذي مارسه أولئك الطغاة على جمتمعاهتم لعقود عدة، واجلربوت، 
 .وقد استطاعت تلك الثورات أن تسقط أنظمة، وأن هتز عروشاً ابتت ختشي موجة الطوفان

ية نطقتنا اإلسالمية؛ ملا تعيشه أمتنا اإلسالمية والعربمل هومن املؤكد أن نصيب تلك االحتجاجات 
لتدين يف األساسيات؛ كاملستوى املعيشي والصحي والتعليمي، انهيك عن الكماليات والرتفيهيات من ا

طالبة للم اليت ليس هلا وجود أصال، وكان من أهم املناطق اليت غمرهتا تلك املوجات االحتجاجية
ولقد  .لكذ ابإلصالح، هي اليمن، ومصر، وتونس، وليبيا، وسوراي، أما العراق فهي تعيش العراك من قبل

استمرت تلك املظاهرات يف ابدئ أمرها أسابيع عدة، يف ظاهرها، أما حقيقة احلال هو أن تلك املظاهرات 
 تبدلت إىل مقاومات نتجت عن تلك االحتجاجات الطاحمة يف االستقرار والعدل.

أزيل مجيع حكام تلك الدول منهم من هرب؛ وهو زين العابدين بن على حاكم تونس، ومنهم   
من قتل؛ وهو معمر القذايف حاكم ليبيا، ومنهم من سجن؛ وهو حسين مبارك حاكم مصر، ومنهم من 

ال صاحل حاكم اليمن، ومنهم من مل يتزحزح و   عاد بوحشية مقيتة؛ وهو عليأُحرق وأوشك على اهلالك مث
. وال زال يزال مستمر يف إجرامه ووحشيته وطغيانه اشد مما كان عليه؛ وهو بشار األسد حاكم سوراي

االحتجاج قائم يف تلك الدول لعدة سنوات متتالية، ولكن ختتلف طريقة تلك الحتجاجات من مكان 
ت، قب دخول صدام حسني للكوييار منذ حرب اوخليج األوىل عأما العراق فهو يعيش حالة االهن آلخر.

 لذلك مل أورده يف قائمة الربيع العريب. 

                                                   
 ذا يف ذكرهاسن اليت اوخمس الدول مثل التغريي احلضور ذلك يكن مل أنه غرب واالحتجاجات التظاهرات تلك فيها خرجت الدول من كثري هناك 1

 كان منها والبعض ها،حين يف امخدت أهنا غري واملصري، التونسي الربيع ِبوجة متأثرة االحتجاجات فيها قامت اليت الدول هذه من املبحث؛

 كما ان(،السود ان،لبن املغرب، فلسطني، السعودية، االمارات، الكويت، البحرين، عمان، جيبويت، موريتانيا، اجلزائر، )األردن، هي: حمدودا

 العربية الشبكة االستبداد، ضد ثورات العريب، الربيع ينظر: روسيا(. الصني، )إيران، مثل: العربية الدول غري يف تظاهرات أيضا قامت

  (.2013 ،1ط الكتاب، )شرق الدميقراطية، للدراسات
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يت ابتت ال-تلك الثورات  آمااًل علىمنهم  علَّق كثري أما عن حال تلك الشعوب الغاضبة فقد
ا هلم هلم ذلك الربيع قادة جدد؛ من شأهنم أن يبدلو  لبجيأن  أمال يف -""الربيع العريب تعرف بثورات

العدالة و  ،ةفكريالواحلرية  ،االصالح السياسي إىل فرح، وأن حتققذلك البؤس إىل هبجة، واحلزن 
يقول جني شارب: " جند اليوم أن العديد من البلدان متر يف مرحلة من التغيري االقتصادي ، االجتماعية

 ؛ةاحلرة قد ازداد يف السنوات العشر األخري  ولوالسياسي واالجتماعي السريع، فبالرغم من أن عدد اللد
عة، أتخذ ييتمثل يف أن العديد من األمم أثناء هذه التغريات األساسية السر  احمدق ااك خطر نه إال أن

دكتاتورية جديدة، حيث تسعى الزمر العسكرية وأصحاب املطامح  ظمةنريان أن اجتاها معاكسا لتقع حتت
ا، وتبقى االنقالابت نتخبني واألحزاب السياسية واملذهبية ابستمرار من أجل أن تفرض إرادهتاملسئولني وامل

. 1اك حقوق اإلنسان األساسية واحلقوق السياسية للعديد من الشعوب"هظاهرة مألوفة، وتستمر ظاهرة انت
أعمال و احلروب، والدمار،  أملا من محل معهالذي  الواقعوهذا ما نراه حقيقة يف الربيع العريب، ذلك 

ئك وكان من حال أول ،تلك األحالم الربيعية ، والفساد، والنهب والسرقات، أكثر مما محل هلمعنفال
 صواهتم من أجلعلى رفع أاحملتجني أن تضاعف عليهم القمع أببشع صوره وألوانه، كل ذلك ألهنم جترأوا 

  يسوده العدل والطمأنينة. راحة، جمتمع أكثر أن ينعموا يف ظل

 الديكتاتوريةنظمة مع االايش التع يف قابلية الشعوب العربيةعدم برهنت على الربيع  ثوراتكما أن   
لك ت املّر جبميع درجاته، إذ مل يكن من املتوقع أن هتبَّ  منها رأت منها أصناف االستبداد، وذاقتاليت 

ذلك يدل  عدة بتلك السرعة، وكل لتنفظ عنها غبار الذل املرتاكم لعقود   ؛اجلموع يف غضون أايم قالئل
م ذ وقت طويل، ولكن احلكم الديكتاتوري كان حائل بينهعلى احلنق اجلامث على صدور تلك الشعوب من

 (البوعزيزي)من ألوىل اوبني تلك الثورات، وكان اجلميع ينتظر الفارس الذي أييت لنجدهتم، فكانت الشرارة 
 الذي أضرم النار على جسده، هو بوابه العبور، وبداية اليقظة، وسببا لنبذ اوخوف.

ثورة يكون لتلك ال دون أن ،وحتقيق أهدافها ،اح إي ثورةمن املمكن جنليس أنه  :القول ميكنو 
ي ثورة تقوم على الظن يف أ رؤية واضحة، أو يكون هلا تنظيم حمكم يتوىل قيادهتا، وإال فغالبختطيط، أو 

   ويكون ذلك إبعادة هيكلتها، وتنسيق أجبدايهتا. ؛العشوائية، لن حتقق مرادها، إال أن يشاء هللا

                                                   
 .11ص (،2003 ،2ط ،USA )بوسطن، عمر، خالد ترمجة: احلرية، إىل الدكتاتورية من جني، شارب، 1
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ملطلوبة رات الربيع العريب، والكيفية اليت اندلع هبا الربيع العريب، لريى أن املعايري اإن املتابع  لثو و 
ألي ثورة غري موجودة يف ظاهرها البتة، بل الذي يظهر على جمرايت األحداث أهنا قامت عفوية أو كما 

مدت الثورات تقد اعو  يقال: )على الربكة(، فلم يشعر اجلميع إال وقامت ثورة هنا وتبعتها أخرى هناك.
على العفوية؛ كمنظومة أساسية، وعلى السرعة؛ كربانمج ملموس، وعلى نبذ القهر والظلم  بشكل أساسي،

واحلرمان من أبسط احلقوق؛ كمطلب، وكان الغضب الكامن يف النفوس هو احملرك هلا. ولذلك ميكن 
(، هذا الذي سقاط النظامد إالثورات هي ثقافة: )الشعب يري القول أبن الثقافة اليت سارت عليها هذه

 .ميكن أن نستلهمه من هذه الثورات

أما عن مسار تلك الثورات فكان يف بداية أمرها هي ثورات مساملة، بعيدة عن العنف بكل 
أشكاله، ومتحاشية للفوضى جبميع ألواهنا، بل كان الثوار دائما ما يواجهون العنف املوجه حنوهم؛ ابحلكمة 

 الثورات السابقة يف العامل. واهلدوء، خالفا جلميع

، ألن الشباب؛ وابلذات شباب اجلامعات، كانوا هم الذين 1ومسيت هذه الثورات )بثورة الشباب(
بدأوا ابلنزول إىل ساحات االعتصامات، واكتضت هبم ميادين التحرير يف كل ُقطر كانوا ينزلون به. وكان 

اسية، لشباب أن جيعلوا من هذه الثورات قضااي سيالبوعزيزي أول من أشعل الفتيل. وقد استطاع أولئك ا
أجربت العامل لاللتفات إليها، وهذا بسبب حسن التدبري الذي كانوا يتمتعون به. فكان ألسلوهبم األثر 

على التنحي  مهالظاملة، وأجربت بعض حصلت، ومتكنت من الضغط على األنظمة األكرب يف التغريات اليت
 عن مناصبهم. 

 هللا تعاىل سنعرض حلالة الربيع العريب، وما هي األسباب اليت أاثرت الشارع إبذن ويف هذا الفصل
العريب ومتخضت عنها تلك الثورات، وما هي التحدايت اليت واجهت الثورات الربيعية، واليت ال زالت 

 تعاين منها تلك الدول إىل يومنا احلاضر. 

  

                                                   
 للدراسات العربية لشبكةا االستبداد، ضد ثورات العريب، املستقبالربيع وحتدايت الوسطى الطبقة لشباب السلمية الثورة يناير ٢٥ عصام، صيام، 1

 .53ص ،(2013 ،1ط الكتاب، )شرق الدميقراطية،
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 يفالثورات العربية بني الربيع واخلر املبحث األول: 

مل تكن لتقوم عن فراغ، فلكل ثورة مقدمات إهنا ثورة قامت على مرِّ التاريخ ال شك أن ما من 
مرارها استالشعوب، كما أن لكل ثورة مقومات قامت عليها وأدت إىل  ها، وأهلبت سياطهاأاثرت وهج
ع العريب ر سنبني حلالة اجلدل اليت عصفت ابلشا، ويف هذا املبحث إىل هناية قصتها جيجهمن حني أت

 وبني من يرون أن هذه الثورات كانت ال بد أن ،االشارع الدويل بني مؤيد هلذه الثورات وبني معارضو 
ب هلا جاء الرتتيتقوم على حكام عظم بالءهم على شعوهبم؛ غري أن التوقيت مل يكن مناسباً، أو أن 

الفريق غري  ربات اليت جعلت ذلكعشوائيا مما جعل مثارها مل تنظج النضج املطلوب إىل غري ذلك من املب
راض  على وضع الثورات يف حينه، وفريق آخر يرى أن هذه الثورات من صنع الغرب الذي يريد اإضعاف 

  .1ب، فريى أهنا مؤامرة راح ضحيتها الشعو يف العامل اإلسالمي الدول اإلسالمية، ويعرقل عملية النهوض

ا، صنع حضارهتلاألساس ساعد األمة، و لذين هم كما سنرى أيضا الدور الفاعل للجيل اجلديد؛ ا
ثورة الشباب حمليا بثورات الربيع العريب عرفت وهلذا  ؛وكيف أهنم كانوا هم النواة األساسية هلذه الثورات

مون راية مما جعلهم يسل ؛وعامليا، غري أن القدرات اإلدارية للقيادة األمة مل تكن كافية ألولئك الشباب
طت هبم والذين هم كذلك مل يكونوا حمل الثقة اليت أني ؛هبم الظن من القيادات الوطنية التغيري ملن أحسنوا

 .فكانوا سبباً يف وأد تلك الثورات

لتغيري باطؤا عجلة األنظمة الساقطة يف تامللوث لكان هناك دورا واضحا وملموسا للفتات كذلك  
دخول إما مباشرة أو من وراء حجاب، وقبل ال ؛أن مجيع تلك الدول الربيعية ال زالت تعاين منهم واليت أرى

ثورات الة حسوف نلقي نظرة عامة على  ذي بدء ابدئإىل صلب املوضوع املشار إليه يف هذا املبحث 
بعون هللا تعاىل بيان  مث سنأيت يف كل من تونس، ومصر، وليبيا، وسوراي واليمن.واليت قامت الربيع العريب، 
ن اليمن وسوراي ابوخصوص، وكيف أثرت تلك االحنرافات على الثورات ة على كل مفكرياالحنرافات ال

 العربية )الربيع العريب(.

                                                   
 .97ص ،م(2012 ،1ط والدراسات، للبحوث مناء مركز )بريوت، الثورة، أسئلة سلمان، العودة، 1
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 املطلب األول: حالة الربيع العريب

 أوال: الربيع التوقسي:
احتجاجات يف  (م1984قبل الربيع التونسي احلديث، كاد أن يكون هناك ربيع يف تونس عام، )

طلق هلا هو الدافع ، وكان املنواليت مسيت" ابنتفاضة اوخبز" آنذاك، الشعب التونسيهبا قام  واسعة شعبية
ظاهرات حوادث امل وقعت بتلك اقتضى برفع األسعار يف املواد الزراعية، بعد قرارواليت جاءت  ؛االقتصادي

شهدت صراعات دموية حادة بني املواطنني ورجال األمن، بسبب ، و مؤملة سقط خالهلا الضحااي ابملئات
ومل هتدأ  ،نلقوة ضد املتضاهريا ، واستخدام وزير الداخليةحينهابز أقرها رئيس الوزراء يف سعر اوخزايدة 

زين ينها حتلك الثورة اال بعد تراجع احلكومة عن الزايدة بعد يوم واحد فقط من إقرارها، واستدعّي 
 .1ليشغل منصب مدير عام األمن الوطينالعابدين بن علي 

عد أن بعلى بورقيبة والذي ابت يعرف ابالنقالب )الطيب(،  النقالب( حصل ام1987يف عام )و 
 ذلك مث لى إثرهعبورقيبة عن مواصلة احلكم بسبب تقدمه يف السن.  ليعلنوا عجز ؛أحضر سبعة أطباء

كان   إذ قام به زين العابدين بن علي؛ والذيلكنها مل تكن هذه املرة بواسطة الشعب،  ؛إقصاء بورقيبة
. عندها ظن التونسيون أن نسمات 2س الوزراء حينها، حبجة تدهور حالة بورقيبة الصحيةيشغل منصب رئي

دية بتسلط عادت بعدها القبضة احلدي قد هبت عليهم، غري أن تلك النسمات مل تدم طويال، فقدالربيع 
 . خصوصاً حركة النهضةأشد واضطهاد مرير ابلذات على التيارات اإلسالمية، 

قد انطلقت فحتجاج اجلماهريية اليت أزاحت زين العابدين بن علي من السلطة مظاهرات االأما عن 
سيدي بوزيد الصغرية  ويف مدينة ،2010 ديسمرب 17حد ففي حرفياً ومأساوايً، من عمل شاب وا شرارهتا،

أيساً نفسه أمام املأل  عاماً، النار يف 24الواقعة يف وسط البالد، أضرم حممد البوعزيزي، البالغ من العمر 
ن طريق عيشه ع واحتجاجاً على بؤس أوضاعه. ونظراً ألنه مل يتمكن من إجياد عمل، فقد حاول كسب
ُزعم أن املوظف و  بيع الفواكه واوخضروات على عربة تُدفع ابليد، ولكن موظفاً حملياً منعه حىت من ذلك،

ولكن األخري  د،يدي بوزيقام بضربه وشتمه. وذهب البوعزيزي لتقدمي شكوى بشأن احلادثة إىل وايل س

                                                   
 (.12 / 5 / 2004- 832 العدد:-املتمدن احلوار) ،واالستتباعات الوقائع :1984 جانفي 3 اوخبز انتفاضة التونسي، العمال حزب 1

 (.1ط مدن،املت احلوار ،تونس) ،2011 سبتمرب تونس والكرامة. احلرية ثورة مسار يف قراءة والّدميقراطّية والّثروة الّسلطة يف حلقّ  بشري، احلامدي، 2
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ىل إ رفض مقابلته حبسب ما ذُكر. لقد شكَّل ذلك التصرف اعتداء ابلغًا على كرامته وأوغل يف إهانته
  .1حد أنه أقدم على إضرام النار يف نفسه، مطلقاً بذلك سلسلة من األحداث اليت ال تزال تتكشف فصوالً 

 4)ضت روحه يف فا حني- م النار يف نفسهوعزيزي إبضراالبالتضحية ابلنفس اليت اجرتحها  إن

لشعب من ا قد اصابت وترًا حساسًا يف جمتمعه، مما أطلق العنان ملشاعر اإلحباط لدى أفراد -(يناير
طهم على وسخ –انعدام الوظائف واملرافق وغريها من اوخدمات األساسية  –ظروفهم املعيشية القاسية 

قد بدأت و  ن قبل احلكومة اليت مل تكن أتبه ِبعاانة الناس.هتميشهم الدائم ودفعهم إىل أتون الفقر م
ىل إ االحتجاجات يف وسط تونس، وركزت على املطالب االجتماعية واالقتصادية، وسرعان ما امتدت

 أحناء أخرى من البالد، وحتولت إىل مطالب من أجل احلرية والتعبري عن تظلمات أوسع ضد السلطات،
ومسؤولة عن الفقر والبطالة. وفوق ذلك كله، أدى رد احلكومة ابلبطش، اليت رأى الشعب أهنا فاسدة 

  .2العابدين زينتفاع موجة املطالبة إبسقاط االحتجاجات وإمخادها، إىل إشعال شرارة الغضب وار  الحتواء

هليبها تضامنا  اندلع(، والذي ثورة األحرار التونسيةجاء الربيع التونسي واليت أطلق عليها: )هكذا 
ي اجليش خلفت ورائها الكثري من القتلى واجلرحى جراء تصدقد و  هليب النار املشتعلة على البوعزيزي،مع 

شكل ب واألمن هلا، مث كان الناتج األعظم فيها هو هروب طاغية تونس آنذاك زين العابدين بن علي
احلكم جزئيا، إذا مل جتد م(، وتغيري  2011يناير  14، )مفاجئ حبماية أمنية ليبية إىل السعودية يوم اجلمعة

نفعا تلك املواجهات القمعية من بن علي، كذلك مل يلتفت الشعب لبعض التغريات اليت اختذها يف حينها 
من إقالة وزير الداخليه وعددا من الوزراء، وال لدغدغة مشاعرهم الثائرة ببعض الوعود الكاذبة إلصالح 

فتح اليوتيوب بداية ب -شتد هبم األمر ويزيد عليهم اوخناقاليت عادا ما يلجأ إليها احلكام عند ي-الفساد 
 ،تفاضةتوسعت االنالذي دام حجبه مخس سنوات مث ختفيض جزئي يف أسعار املواد الغذائية، فقد 

من الدستور وإعالن شغور  (57)اجمللس الدستوري اللجوء للفصل قرر بيوم ، وبعد هروبه وازدادت شدهتا
عن تويل رئيس  (م2011يناير )اوخامس عشر من  ،لك أعلن يف يوم السبتمنصب الرئيس، وبناًء على ذ

 .3جملس النواب فؤاد املبزع منصب رئيس اجلمهورية بشكل مؤقت إىل حني إجراء انتخاابت رائسية مبكرة

  
                                                   

     .1ص ،(2011 ،1ط ،AMNESTY INTERNATIONAL LTD LONDON UK) ،الثورة خضم يف تونس الدولية، العفو منظمة1
 2ص ،للحكومة املناهضة االحتجاجات خالل الدولة عنف الثورة خضم يف تونس الدولية، العفو منظمة 2
 .26ص (،2014 مايو .23 العرىب الدميقراطى زاملرك) ،العرىب الربيع ثورات قيام أسباب آية، ،مالسال عبد 3
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 املصري.الربيع  اثقيا:
شطاء نهناك أما الكالم عن مصر فهو كحال بقية املناطق املناهضة حلكم الطواغيت، فقد كان 

  السجونآخرون يقبعون يفويف املقابل هناك ، للحكومةوغريهم من املنتقدين  والسياسة،من أهل الدين 
وحشية ات المارسقد زُج بعشرات اآلالف منهم خلف قضبان احلديد اجلائر، كما ازدادت يف حقهم امل

قد ال توجد يف  نسانية اليتاإل سوء املعاملة، وأبشع صور االنتهاكات، ابإلضافة إىل تعذيببشىت ألوان ال
و ال جلرم ارتكبوه؛ غري أهنم انتقدوا أ ابإلعدام منهم ئاتاملُحكم على كما   سجون الكيان الصهيوين،

، بسبب مشاركتهم يف االحتجاجات أو بسبب صلتهم املزعومة عارضوا النظام الطاغويت املقيت
 .السياسية ات اإلصالحية أوابملعارض

فكان يوما  ،يف ميدان التحرير يف القاهرةانتفاضة شعبية اندلعت  يف ثورة الغضباستيقظت 
و النفجار الربكان يف مصر هاليوم احملدد مشهودا خرج فيه حشد مجاهريي من الشعب املصري وكان 

عشرين بدأت االنتفاضة الشعبية غري املسبوقة يوم الثالاثء اوخامس والحيث اليوم الذي يوافق عيد الشرطة، 
اعترب  السيئة، وما ؛احتجاجًا على األوضاع املعيشية، والسياسية، واالقتصادية(، 2011) عاممن يناير 

ك اليوم هو يف ذل الناشطالشباب  أبرزوكان من فساداً ىف ظل حكم الرئيس السابق حممد حسىن مبارك.
سى زين العابدين نوكان للثورة التونسية الشعبية الىت أطاحت ابلرئيس التو خالد سعيد، م. و وائل غنيالشاب 

بن على أثٌر كبرٌي ىف أتجيج مشاعر الغضب الشعىب ىف الشارع املصرى ضد استمرار النظام، ومن خالل 
، متت الدعوة ملظاهرات يوم على موقع فيسبوك، 1(كلنا خالد سعيد: حتت مسمى )صفحة أو جمموعة

 .2ارة ذلك الغضبيف إشعال شر  كان للثورة التونسية اليت أسقطت زين العابدين بن على الفضل  .الغضب

ظ قدر لتحاف على غرار تونس حاولت املؤسسة العسكرية يف مصر االستغناء عن رأس النظامو 
نهاية مدة الصراعات، لكنه يف الإطالة اإلمكان على النظام نفسه وتعيد إنتاجه. تسبب هذا األمر يف 

اقل  ألمنية، ويف إطالق دينامية انتقالالنظام واجهزته ا ساهم اىل حد معني يف انفصال اجليش عن رأس
 .3اجليش عنًفا مع احملافظة على مؤسسة

                                                   
 ابلضرب قتل اإلسكندرية، مدينة من مصري شاب (2010 يونيو 6 يوم ومات 1982 يناير 27 يوم )ُولد قاسم صبحي سعيد حممد خالد 1

 .2016 أغسطس، 3 (،http://thawrastory.com ثورة، )قصة املصرية. الشرطة خمربي من أفراد يد على
 اإلدارة أكادميية دولية،ال والعالقات الدبلوماسية ختصص ماجستري، )رسالة العربية، الثورات جتاه اإليرانية السياسة ،الغين عبد عطاء اجلزار، 2

 .73ص (،2015 األقصى، جامعة مع ابالشرتاك العليا للدراسات والسياسة
 .20ص ،(2013 ،1ط الكتاب، )شرق الدميقراطية، للدراسات العربية الشبكة االستبداد، ضد راتثو  العريب، الربيع حسن، كرمي 3
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املة خاصة على سوء املعخرجت تلك اجلموع كسابقتها من احلشود اليت خرجت يف تونس حمتجة 
املعتقلني، قوق الشرطة حلأمن الدولة و ورة اليت تظهر انتهاك فيديو املصتسجيالت الالكثري من بعد ظهور 

املتظاهرين،  علىالرصاص احلي، ، مستخدمة األسلحة إبطالق الشرطة واألمن بعنففيها تعاملت واليت 
 يل السويسأها أرغمشاب مما عشرين من المات فيها أكثر من ، اليت وكانت البداية يف حمافظة السويس

التظاهرات  تلكت حتولاملصرية، عندها  احملافظاتقية املدن يف هرات حاشدة، تبعتها باظتخترج يف أن 
فساد احلكومة يف ظل الرئيس حسين  على اتإىل احتجاج ،الشرطة وحشية األمنعلى  اتمن احتجاج

 .1طالباملرتقب للحكم، وغري ذلك من امل والتوريث، واالقتصاد ،سوء األحوال املعيشيةو  ،البطالةمبارك، و 

من الرئيس حينها حسين أُعلن حظر التجول أبمر  م(  2011يناير  من 28ة، )اجلمع يومعصر  ويف
يف  يشقوات اجل ، فظهرتاقتحام السجونبعد خاصة ، الشرطة أمام املتظاهرينانكسرت  بعد انمبارك، 

يش عن امتنع اجلذلك احلظر، كما حتدت اجلموع الغاضبة  لكن، ميادين القاهرة، واإلسكندرية والسويس
نحي ن التحرير حىت أُعلن تيدايالتظاهرات ِبتلك االحتجاجات و استهداف املتظاهرين، واستمرت 

اجمللس  فيكلم( وت2011 فربايراحلادي عشر من ، )مساء اجلمعة عن احلكم يف حسين مبارك الرئيس
 .2بعدها راشهمثانية وتوىل اجمللس العسكري إدارة مصر لفرتة ، إدارة شؤون البالد األعلى للقوات املسلحة

تزل التظاهرات مستمرة، واالضطراابت يف البالد على أشدها  احلد فلمألمر عند ذلك مل ينتهي ا
ومل يدم حكم الرئيس حممد مرسي طويال حيث ال زالت  حممد مرسي رئيسا ملصر.انتخاب حىت مت 

ستمر حكمه ااملظاهرات من املناوئني له مستمرة وإضراابت املوظفني والعاملني كما كانت ممن قبل، فقد 
حممد  بعزل الرئيس عبد الفتاح السيسيقام وزير الدفاع ( م2013يوليو  3ويف ) واحد فقط. ة عامملد

أحدث  قدذلك احلدث ، بعد مظاهرات خرجت مابني مؤيد ومعارض للرئيس مرسي. وكان مرسي
، البعض شثورة استجاب هلا اجلي االبعض يسميهف، احىت على تسميته ةوخارجي ةداخلي اتانقسام
عارك من اجليش شبه ابملما هو أ  قياموقد أدى ذلك احلدث إىل،انقالاب عسكراي ايسميه اآلخر

ومؤيدوا الرئيس الشرعي ملصر حممد مرسي، والذي أودع السجن يف حينها  وأنصار اإلخوان املسلمني ضد
  .3بتهم شىت نتيجة آتمر دبر له بليل

                                                   
 .15ص (،2014 مايو .23 العرىب الدميقراطى )املركز العرىب، الربيع ثورات قيام أسباب آية، السالم، عبد1
 .73ص (،سابق )مرجع العربية، الثورات جتاه اإليرانية السياسة ،الغين عبد عطاء اجلزار،2
    (.2017 يوليو 4 اجلديد، العريب صحيفة )القاهرة، بوست واشطن ،ابنقالب للقيام احتجاجات مصر جنراالت استخدم كيف ،نيل ،كيتشلي 3
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_3_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88_2013_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 اللييب:الربيع اثلثا: 
لية القنص ( أمامم2006فرباير  17) يف الليبيون ذكرى احتجاجاتة أحيا يورة الليبقبيل انطالق الث

واليت قمتعها السلطات الليبية وسقط  اإليطالية يف بنغازي على خلفية الرسوم املسيئة للنيب حممد 
فرباير  15 هذا احلدث يوم )( شخصا، فاستبق النظام اللييب150نتيجتها عشرة قتلى إىل جانب اعتقال )

حلني االعتصام بني ا ابعتقال حمامي أسر وضحااي جمزرة سجن أبو سليم؛ الذين اعتادوا على (2011
واآلخر، فخرجت مظاهرات عفوية يف مدينة ينغازي تطالب ابإلفراج عن احملامي، قابلها النظام بغمع 
شديد تسبب ِبقتل عدد من املتظاهرين، وبذلك كانت بداية الثورة، وخالل مخسة أايم اهنارت قوات 

 .1ية املدن الليبيةاهرات إىل طرابلس وبقالثوار، وبعدها انتقلت التظالنظام يف بنغازي وأصبحت يف قبضة 

 قيام ثورةوكان ذلك اليوم هو بداية  (،2011فرباير  17) يف اليوم شرارة الغضب لقد انطلقت
ئيس اللييب معمر على الر  على شكل انتفاضة شعبية مشلت معظم املدن الليبية الشعب اللييب والذي كان

ت بعد اندالعها إىل نزاع ، ألهنا حتولاحلرب األهلية الليبية سمالبعض ابالقذايف يف ليبيا، واليت قد يسميها 
 قامت ذكرها وكذلك االحتجاجات اليت سبقإثر االحتجاجات اليت لح، يف أغلب املدن الليبية، على مس

لتظاهرات اليت اجتاحت متأثرة اب ، والفساد احلاصل يف البالداألوضاع املعيشية ِبدينة البيضاء الليبية على
 ومصر واليت أسقطت النظامني احلاكمني هناك.تونس 

لشرطة إىل ا ، اضطرالقذايف شخصيااملتمثل يف ارتفعت األصوات مطالبة إبسقاط النظام لقد 
 ، واليت استمرت إىل اليوم الثاين، لتتواىل موجات االحتجاجات يف أكثراستخدام العنف ضد املتظاهرين

على أرض مدينة البيضاء يوم السادس عشر من فرباير من مدينة غرب ليبيا، وكان لسقوط أول شهيد 
ة من اطالق ، وكانت الطريقة اليت استخدمتها الشرطظاهراتتالار استمر األثر البالغ يف تفاقم حدة النزاع، و 

الرصاص احلي، اليت أدت لسقوط احملتجني صرعى على األرض هي والقود لتلك الشرارة، وتوسعت 
الليبية، وكلما ازدادت التظاهرات ازداد عدد القتلى واجلرحى والذي  االحتجاجات لتشمل اكثر املدن

وصل يف بداية أمره إىل اربعمائة مابني قتيل وجريح، برصاص قوات األمن واجلماعة املرتزقة اليت جلبها 
حىت جاء يوم الغضب يف يوم اوخميس )السابع عشر من فرباير االفريقية، القذايف من بعض الدول 

، اليت قامت ِبالحقة القذايف مع بقية رجاالت النظام الظامل الشعبية،ت فيه االنتفاضة (، كرب م2011

                                                   
 .7ص (،2017 / مارس األوسط، الشرق دراسات مركز )األردن، أين؟ إىل الليبية األزمة-الباحثني من جمموعة- العريب، األزمات فريق 1
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وحصلت املواجهات العنيفة املسلحة بني الطرفني واليت استخدمت فيها أنواع األسلحة اوخفيفة والثقيلة 
ف ص على حد السواء، بل واسخدم فيها القصف اجلوي لقمع التظاهرات، كما شارك حلف الناتوا يف

بل حتولت إىل  ،الشعب الثائر، ومل تعد الثورة الليبية تسمى ابلثورة السلمية اسوة ابلثورة املصرية والتونسية
حرب أهلية بني أقاليم مؤيدة للنظام وأخرى تسعى لإلطاحة ِبعمر القذايف الذي قرر القتال حىت اللحظة 

قيادة اجمللس أعلنو قيام اجلمهورية الليبية ب األخرية، وبعد أن أمت املعارضون سيطرهتم على الشرق اللييب
ة طرابلس وسيطروا ( من شهر أغسطس دخل الثوار إىل العاصم 22 – 21الوطين االنتقايل، ويف يومي )

قام و  واسقاط نظام القذايف، طهاسقاإبمن العاصمة  ثوارفلح أ ومن مث، (2011أكتوبر  20)عليها، ويف 
أعلن وعندها  ،على آخر معاقل القذايفبعد أن سيطروا  تة ابالحتفاالاحملرر الشباب الثوار يف املناطق 

اجمللس االنتقايل مقتل العقيد معمر القذايف، متأثرا جبراحه إثر أسره من قبل الثوار يف مدينة سرت مع وزير 
 هدفاعه وحراس شخصيني إثر هروهبم من غارة للناتو استهدفت القافلة اليت كانوا سيهربون هبا، وقتل مع

 بُثت صور حية للقذايف وهو يف أيد الثوار مث بُثت بعدها صور له وهو مقتول، وقدوقد  .1ابنه املعتصم
ا، وقد صدر القذايف بعد مقتل والده بشهر تقربي سيف اإلسالمابنه  اعتقلكما   ،كان سريِبدفنت جثته 

 .2ئيةحبقه مذكرة اعتقال من احملكمة الدولية اجلنا

اد مل يكن للمحتجني أن ينتازلوا عن مطالبهم، ومما ز ى التنازل عن امللك، و عل القذايفيوافق مل  
ة ليبيا مع لألسف بعد أن قتل طاغيو  .البالء سوء هو إصرار القذايف على مقاتلة املتظاهرين يف كل مكان

عدد من أهله وأعوانه، ظن الناس أن األمر سرعان ما سوف ينتهي حبادثة مقتل القذايف اليت نشرت يف 
العديد  هناكمجيع وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي، غري أن االمر سار على عكس ما كان متوقع، ف

رف، وكان ، من كل شق وطاالنقسامات العميقة تضربهوابتت  من النـزاعات املسلحة اليت جتتاح البلد
جاح الذي مل يدم ذلك الن للتدخالت اوخارجية لرعاة املاسونية العاملية يف املنطقة األثر الواضح يف إخفاق

طويال، وذلك لوقوف بعض الدول مع بقية شراذم النظام الذين ال زالوا يؤججون تلك الصراعات يف ليبيا، 
كتاتور ، اليت كانت ملتحمة ضد الديافاألطر تلك ف مجيع ااقرت انقسامات شىت أدت إىل واليت أحدثت 

  .3لة، جراء النزاعات الداخلية احلاصلإلنسانية جسيمة وانتهاكات جرائم معمر القذايف، الذي نتج عنها

                                                   
 .8 ص (،2012وبر/أكت والبحوث، الدراسات إدارة األمة، جملس )الكويت، – الليبية الثورة ؛العريب العامل يف التفيري رايح صايف، مري،الش 1
 26 السابق، املصدر 2
 .127ص (.ه1433 ،9 سنواي، يصدر حمكم )اسرتاتيجي(، تقرير البيان، جملة )لندن، واآلالت، األسباب ،العربية الثورات مصطفى، عالم، 3
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 الربيع اليمين:

ت رفعبسلسلة من اإلحتجاجات الطالبية، عل الساحة اليمنية بدأت احلادي عشر من فرباير يف 
ت اليت أتثرت ِبوجات الربيع العريب، وابلذات جبمعة الغضب اليت أطاحو ، بثورة الشباب السلمية بعد

 من جامعة صنعاء يف )السابع والعشرين من يناير من عام يف ابدئ أمرها ، واشتعل شرارهاحبسين مبارك
(، سبق ذلك اليوم وابلتحديد يف )الثالث والعشرين من يناير( أن أعلن الرئيس على صاحل عدم 2011

سة يف الفرتة املقبلة، كما أنه أعلن عدم توريث امللك البنه أمحد، وإمنا قلت امللك ومل أقل ترشحه للرائ
يكون  نمن أوكاد احلكم يف الي ،احلكم الن على صاحل مل يكن يعد نفسه رئيسا لليمن فقط بل ملكا هلا

نطلت عليه قد ا ي تنطلي هذه املرة على الشعب الذ، غري أن هذه الكذبة ملوراثيا كغريها من اململكات
 .1هذه الكذبة مرات عديدة

 ليمين حينهاامنادية ابسقاط العصابة احلاكمة اليت يتزعمها الرئيس خرجت تلك اجلموع الغاضبة  
 بداية كانت تطالب يف  صاحل والذي مكث جامث على احلكم أكثر من ثالثة عقود، اليت عبد هللاعلى 

أمرها فقط ببعض اإلصالحات، إال أن األسلوب القمعي أضطر الشباب لرفع سقف املطالب وهو رحيل 
صاحل، وكان القائد والوجه للثوار هي شبكات التواصل االجتماعي من  عبد هللاحاكم مملكة اليمن على 

 .2من شبكات التواصل( وغريها-آبوواتس –وتويرت -)فيس بوك 
فرباير( توسعت التظاهرات بصورة ملموسة وتداعي هلا الشعب من كل   11) يوم اجلمعة، ويف

ة العاصمة اليمنية وابلتحديد من جامع حمافظات اليمن حيت بدأت تلك التظاهرات واالحتجاجات من
ِبسريات طالبية وآخرى لنشطاء حقوقيني، مجيعها تنادي برحيل علي صاحل، وكانت أوىل تلك  صنعاء،

سريات متوجهة حنو السفارة التونسية، غري أن احلال هو نفس احلال الذي واجهته التظاهرات السابقة امل
يف مصر وتونس؛ من االعتقاالت والضرب لعدد من املتظاهرين والناشطني، كما قام األمن املركزي يف 

ي حممد صاحل، عمه حيتلك املرحلة ابلتعاون مع احلرس اجلمهوري اللذان يتزعمهما أمحد على صاحل، وابن 
 .3ابستعمال العنف ضد املتظاهرين قاموا

                                                   

 .130ص .(2017 مارس، األول، العدد لالستعالمات، العامة اهليئة ،مصر) حمكمة ريةو د عربية، أفاق جملة اليمنية، األزمة تطورات فوزي، حسن، 1
 للدراسات العربية بكةلشا االستبداد، ضد ثورات) ،التفكك إىل التشكل من اليمن يف والتغيري احلرية لثورة التارخيية الكتلة جماهد، عادل الشرحيب، 2

 .147ص (،2013 ،1ط الكتاب، )شرق الدميقراطية،
 .131 ،سابق( مرجع) ،اليمنية األزمة تطورات ي،فوز  حممد ،حسن 3
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على العصابة احلاكمة الذين أسقطوا فيها أكثر من  امشئوم امارس( يوم 18كان يوم اجلمعة )
برصاص القناصة اليت كانت متواجدة على أسطح  ،1اثنني ومخسني شهيدا، وأكثر من سبعمائة جرحيا

يف الربيع  والذي أصبح هو اليوم املفصليرف فيما بعد جبمعة الكرامة البناايت اجملاورة واليت ابتت تع
حا، الشعب اليمين من أكثر شعوب العامل تسل ورغم أن اليت سوف يذكرها التاريخ إىل األبد،اليمين، و 

وابلرغم من االستفزازات اليت كان يقوم هبا النظام إال أن الثوار يف مجيع احملافظات حاولوا على بقاء 
يف ثورهتم قدر املستطاع، ومل حياول الطالب واملتظاهرون أن يقوموا أبي مواجهة مسلحة، أو أن  ميةالسل

 .2يشكلوا أي تشكيالت للتصدي للعصابة اجلائرة أبي نوع من السالح

وبعد حادثة )مجعة الكرامة( أتثر بعض من زعماء القبائل والقيادات العسكرية، وعدد من الوزراء، 
أسهم ر كان على   أنضمامهم للثورةماعية، ورجال األعمل من تلك الوقعة مما أدى إىل الشخصيات االجتو 

علي حمسن األمحر قائد اجلناج العسكري املضاد جلناح األسرة احلاكمة. وبعد انضمام على حمسن  اللواء
ألمن اابلفرقة األوىل مدرع، حدثت اشتباكات هناك وهناك غري أهنا كانت متقطعة بني احلرس اجلمهوري و 

املركزي من جهة، وبني الفرقة األوىل من جهة أخرى، مما أدى إىل انقسام العاصمة صنعاء إىل قسمني: 
القسم اجلنويب الشرقي وكان حتت سيطرة العصابة احلاكمة، والقسم الشماىل الغريب حتت سيطرة الثوار، 

القبائل  مام مجاعات مسلحة منواستمرات تلك االشتباكات بني عصابة احلكم وبني الثوار، مث ازداد انض
موالني للنظام فقاموا ببعض املمارسات القذرة على الثوار، مث ازداد األم سواء بعد االنفجار الرهيب الذي 

يونيو( إثر سقوط قذائف عليه، مما أدى إىل احرتاق على  3)يوم اجلمعة ، حصل يف مسجد دار الرائسة
ة صاحل، وبعض املسئولني، مما اضطر على صاحل ملغادر صاحل وسقوط عدد من احلراس الشخصيني لعلي 

 .3البالد للعالج يف السعودية، ليعود بعد ذلك إيل اليمن حيمل الكره املضاعف لليمنيني

ة واليت عطل حلل األزمة اليمني املبادرة اوخليجيةمن نفس العام مت التوقيع على  (؛نوفمرب 13) ويف
 بعدها تفويض مت ليجية هي املرجعية املؤقته إلدارة البالد، وقدِبوجبها الدستور واعتبار املبادرة اوخ

الصالحيات إىل انئبه عبدربه منصور هادي، حلني انتخاب رئيسا جديدا لليمن، ومنح احلصانة من أي 
،  مث أعلن -واليت كانت يف رأي شر قرار اختذ يف تلك املباردة-مالحقة قانونية لعصابة احلكم أمجعني 

                                                   
 اليوم. نفس يف لوجياوالتكن العلوم جامعة ومستشفى بصنعاء، التغيري ساحة يف امليداين املستشفى يف اجلرحى بزايرة تشرفت قد كنت 1
 https://www.hrw.org (،2012 ،27 سبتمرب ،ووتش رايتس هيومن) ،الكرامة" مجعة "مذحبة حتقيقات ،اليمن ،اليت اتيلر، 2
 ه. 1432-7-2 اإلضافة، اتريخ ،HTTP://WWW.LOVELY0SMILE.COMK اليمنية، الثورة مسايل، لفلي 3
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دعم واسع والذي كان مؤيدا ب ،الرائسية لليمنكمرشح توافقي لالنتخاابت نفسه  هادي  عبدربة منصور
 .1االحزاب وشباب الثورةو اليمنيني وعلماء الدين ورجال القبائل كثري من من  

ل ميكن القول أن اليمن حتتل املرتبة الثانية بعد سوراي يف الدول اليت قام فيها الربيع العريب، فهي ال تق
سوراي، فلقد ابت القتل والدمار يشوب مجيع مدهنا وقراها، يف ابدئ األمر كادت الثورة أن تؤدي قسوة عن 

مثارها لوال أن اآلايد اوخفية لعبت دورا كبريا أدى إىل إخفاقها متاما، ولقد أوشك على عبدهللا صاحل على 
أن ُحرق  ومرافقيه، وكان نصيبةاهلالك؛ إثر حادثة مسجد دار الرائسة اليت أودى حبياة الكثري من معاونية 

جسدة ابلكامل، لوال أن حكمة هللا اقتضت أمرا آخرا، ليعود طاغية اليمن متحالفا مع من كان عدوه 
ابألمس؛ أال وهم مجاعة احلوثي، والذين بدورهم قد قبلوا هذا التحالف اإلجرامي القائم يف األساس األول 

ات هلم وهيه–اضي اليمنية، ظانني أن قد حيصل هلم ما أرادوا على إابدة أهل السنة، وحمو معاهلم من اآلر 
ائفة على مث أنه وبعد استيالء هذه الط الن احلق هو املنتصر يف النهاية حتما دون شك. -هيهات إبذن هللا

أغلب مناطق اليمن وخاصة الشطر الشمايل منه، وبعد طلب من الرئيس املرشح آنذاك على عبد ربه منصور 
سعودية أن تعينه على التخلص من هذا املد الرافضي، قامت السعودية بدورها إبقامة حتالف هادي إىل ال

يضم إليه عددا من الدول العربية واإلسالمية، حملاربة تلك اجلماعة املارقة، وابلفعل بدأ ذلك التحالف يف 
اصة التابعة هلم، عسكرات اوخحماربتهم وشن الغارات اجلوية اليومية على املناطق اليت هبا تواجد هلم، وعلى امل

بقيادة  أدت الضرابت اجلوية اليت شنَّها التحالفواليت حصلوا عليها من جراء حتالفهم مع على صاحل. وقد 
 .2السعودية وعمليات القصف اليت نفذهتا القوات احلوثية إىل مقتل اآلالف من املدنيني

ذ اندالع إلنسان الدولية واحمللية، منالكثري من منظمات حقوق االذي كشفت عنه تقرير الوحبسب 
خالل سبع سنوات من قيام  املستمرة حرب اليمن القتلى الذين سقطوا يف كبري من  عددهناك أن )الثورة، 

ت كثرية من اجلرحى، ابإضافة إىل حاال الثورة الشبابية، يقدر بعشرات اآلالف من القتلى ومئات اآلالف
اليت  ما يقرب من مثلي التقديراتيصل إىل  من اوخطف القسري، واالنتهاكات احلقوقية واالعتداءات( 

                                                   
 .131 (،سابق مرجع) اليمنية، األزمة تطورات فوزي، حممد حسن، 1
 .131ص بق،السا ملرجعا 2
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وقال جيمي مكجولدريك منسق العمليات اإلنسانية ابألمم املتحدة يف  .1لون وعمالاستخدمها مسؤو 
 اليمن. يد يستند إىل معلومات رمسية وفرهتا منشآت طبية يفإن الرقم اجلد :مؤمتر صحفي ابلعاصمة اليمنية

اتبع أن العدد رِبا يرتفع ألن بعض املناطق ليست هبا منشآت طبية وعادة ما يدفن األقارب هناك ذويهم و 
وقال مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية األسبوع املاضي . مباشرة دون تسجيل الوفاة رمسيا

ودية مدنيا قتلوا يف الصراع وإن الضرابت اجلوية اليت ينفذها التحالف بقيادة السع ف ومثامنائةثالثة آالإن 
 . 2من الوفيات (%60)مسؤولة عن حنو 

واملؤسف يف ذلك كله أنه قد أصبح من الوظائف املهمة لألمم واملتحدة، ومنظمات حقوق اإلنسان 
لة من يف عدد الوفيات والضحااي إال عندما يتعلق األمر بدو هي القيام ابلعدِّ، وال جند تلك األرقام العالية 

دول املسلمني وال حول وال قوة إال ابهلل، حىت أن الكثري من الناس أصبح وقد ألف ذكر تلك األرقام من 
الوفيات، والضحااي، لكثرة ما يذكر ذلك يف وسائل اإلعالم، وقد غاب عن حكام املسلمني قاطبة أن 

عل املسلمني أمة واحدة، وأن املسلمني كما أخرب النيب صلى هلل عليه وسلم جسدا هللا جل وعال قد ج
ِهْم، و تـ ع اطُِفِهْم م ث ُل اجلْ س ِد ِإذ ا اْشت ك ى ِمْنُه ُعْضوٌ واحدا،  اع ى ل ُه  " م ث ُل اْلُمْؤِمِنني  يف تـ و ادِِّهْم، و تـ ر امحُِ ت د 

ِر و احْلُمَّ  ، وهذا هو األصل يف األخوة اإلسالمية، ليس كما هو احلال عليه، من 3"ىس ائُِر اجلْ س ِد اِبلسَّه 
 الرتابط داخل الُقطر الواحد، ومن هو خارج هذا الُقطر ال يعنينا شأن.

لجوء يف ألف على المئتا إن الصراع أدى إىل نزوح ثالثة ماليني ميين وأجرب  :وقال مكجولدريك
لعودة ا ألف من النازحني ينوون تسعمائةها معلومات تفيد أبن وأشار إىل أن األمم املتحدة لدي .اوخارج

من ى أن حنو وأكد عل -هذا حتد كبري خاصة يف املناطق اليت ال تزال تشهد صراعا-إىل دايرهم. واتبع 
ية مليون نسمة حيتاجون ملساعدات غذائستة وعشرون من سكان اليمن البالغ عددهم  مليوان أربعة عشر

ماليني من انعدام األمن الغذائي. ولفت مكجولدريك إىل أن الوضع اإلنساين يف اليمن بينما يعاين سبعة 
(. وقد أقيم على هامش "مأساوي" وأضاف "ال ميكن للعمل اإلنساين وحده أن حيل هذه املشاكل

                                                   
 منظمة 3/ السلطة نتقالا عملية وهتديد العقاب من تفالإلا تكريس :)اليمن تقرير من قربة.ملا إىل الشهداء نقل ،اليمنية الثورة ،مارتن اكااتلين 1

 ،والتأهيل اتمعلو امل مركز اليمنيون، شركاؤها مع ابلتعاون نساناإل قوقحل الدولية الفدرالية أعدته الذي تقريرال (؛2011ديسمرب .هود
 .نساناإل قوقحل اليمنية الشبكة يف عضاءاأل نظماتملاو  ،العريب الشقائق منتدىو 

 (.2016 أغسطس آب 30 )رويرتز، األقل، على آالف 10 اليمن حرب قتلى عدد املتحدة: األمم رويرتز، صحفيووا 2
 .عنه هللا رضي بشري بن النعمان حديث من وتعاضدهم، وتعاطفهم املؤمنني تراحم ابب: (،2586) رقم: مسلم، أخرجه 3
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ة ولكن متفاوتت اوقأبرعاية األمم املتحدة يف   -زعموا– لسالملحماداثت  الصراعات يف اليمن عدة
اهنيار  لك  وبعدللمفاوضات،  على جولة جديدة، إال أهنم يتفقون التوصل التفاقة هي عدم النتيج

لسعودية قبل وعقب حماداثت يف ان. تصاعدت حدة القتال يف خمتلف أحناء اليماليت تقوم ت لمفاوضاتل
ة اتفقوا على دأايم قال وزير اوخارجية األمريكي جون كريي إن الوالايت املتحدة ودول اوخليج واألمم املتح

القيام ِبساع جديدة من أجل السالم. مضيفا أن احملاداثت اجلديدة ستحاول اجلمع بني مقرتح ابنسحاب 
 .1ة(وتشكيل حكومة شامل (م2014)احلوثيني من املدن اليت سيطروا عليها منذ عام 

  

                                                   
 (.سابق مرجع) األقل، على آالف 10 اليمن حرب قتلى عدد املتحدة: األمم رويرتز، صحفيووا1
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 : الربيع السوري:خامسا

 بكل ما تعنيه تلك الكلمة من املعاين أما عند الكالم عن الثورة سوراي فإنك تتكلم عن املأساة
لقمع ردًا على اوكانت هذه الدماء تراق ابدئ األمر األكثر دموية يف املنطقة، والدالئل، فهي البلد 

ت فيها كبرتاضده، وقد  الحتجاجات اجلماهرييةاليت قام هبا طاغية سوراي بشار األسد على ا الوحشي
انية وكانت لسوراي نصيبا من كبريا يف األزمات اإلنسماعي، الفردي واجل نطاقأوسع ال رائم علىأفظع اجل

لذان ، بسبب احلرب والدمار السكانالأكثر نزح  اليت تعرضت هلا املنطقة أمجع، وكان حال احلرب أن 
ة والروافض حاضرا يف تلك املعركة اليت كانت من جهة النصريي فكريتسببا يف جماعة مؤملة، وكان املعرتك ال

 من طرف وبني خليط من الفصل من طرف.

رهاصاهتا إىل تعود إتلك الثورة اليت ثورة األحرار هي االنتفاضة الشعبية، أو أو  ،السوريالغضب 
عوة غرب مواقع التواصل االجتماعي، ترافق ذلك مع تصريح ، إثر د(م2011 مارس عام 18)  ،وم اجلمعةي

ظام احلاكم نالرئيس السوري أبنه ال جمال حلدوث تظاهرات يف سوراي، ألنه ال يسودها أي سخط على ال
ملصرية، مع الثورة احسب قوله، عند ذلك بدأ بعض الناشطون ِبحاولة تنظيم عدة مظاهرات تضامنية 

راكهم، ي اعرتش املتظاهرين وأهنى حواستمرت تلك املظاهرات بشكل يومي يف دمشق، إال أن األمن السور 
ألمن الين يظة بعد إهانة رجل اومت إغالق سوق احلريقة بدمشق، ومتجهر التجار والسكان يف املناظق احمل

أحد التجار، عندها ردد املتظاهرون وألول مرة )الشعب السورى ما ينذل(، كما حضر وزير الداخلية يف 
فرباير( اعتصم عشرات السورين أمم السفارة الليبية تضامنا  22حماولة للتفاهم مع احملتشدين، ويف يوم )

من ون وألول مرة كذلك شعار )خاين يلي بيقتل شعبه(، فضها األمع الثورة الليبية، أطلق فيها املتظاهر 
السوري ابلقوة أيضا. ومثل هذه األعمال االحتجاجية البسيطة هي يف حساب النظام الدكتاتوري حمرمات 
قاطعة. وتزامن ذلك مع حالة احتقان يف مدينة درعا جنوب سوراي، بعد اعتقال عدد من األطفال املتأثرين 

  .1يب لكتابة شعارات مناهضة للنظام على جدران املدارسابلربيع العر 

فضت رجت عدة مظاهرة ضمت العشرات من اجلامع األموي، ف، خ(2011مارس  15)ويف يوم 
 18)وم اجلمعة يف يو التايل، مقابل مبىن وزارة الداخلية يف ساحة املرجة.  ابلقوة. وتكرر األمر ذاته يف

ودرعا ومحص وابنياس، واجهها األمن يف درعا إبطالق  دمشق خرجت مظاهرات صغرية يف مدن ،(مارس
                                                   

 .13ص (،2014 ،07 /22 االسرتاتيجية، للدراسات عمران )مركز البداية، قصة السورية الثورة معن، فهد، 1
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https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/12/syria-russias-shameful-failure-to-acknowledge-civilian-killings/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/12/syria-russias-shameful-failure-to-acknowledge-civilian-killings/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/12/syria-russias-shameful-failure-to-acknowledge-civilian-killings/
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رحا ملظاهرات كانت درعا وقراها مس  النار، وابلتفريق واالعتقال يف املناطق األخرى. وطوال األسبوع التايل،
أكثر من مائة شهيد، ويف كل يوم يزداد انظام شراسة  حاشدة واشتباكات مع األمن، أوقعت خالل أسبوع

املتظاهرين يرافقه ازدايد يف احلرص والوعي الثوري على صرورة االستمرار، وأبدوات سلمية،  ودموية بوجه
مع االمتداد األفقي للحراك الثوري كّرست امطاب والشعارات الوطنية اجلامعة مبدأ التعاضد بني فئات 

نسج لوشرائح اجتماعية وسطى وفقرية واسعة، أجتعت بواسطة الدم والتضحيات على حلمة خيوط ا
الوطين احلديث، وعلى وحدة السورين ِبختلف مدهنم وبلداهنم وقراهم، وِبختلف مكوانهتم وأطيافهم 
الدينية واملذهبية إىل خمتلف املناطق ، ومع تزايد سقوط الشهداء وسيالن الدم يف الشوراع والساحات 

من وإظهار التضاتغايرت لغة الشعرات ومضامينها، وراحت تطالب إبشقاط النظام ورحيل رموزهن 
  . 1والتكاتف مع خمتلف املدن والبلدان اليت تعرضت للقمع الشديد

وكبت  ضد القمع والفسادوككل ثورات الشباب أو ثورات الربيع العريب يف بداية أمرها قامت 
لعائلة األسد الذين مل خيلو اترخيهم األسود من اجملازر والدماء فحكم يف حتد  غري ، وقد قامت احلرايت

ث حيحبكم حافظ األسد الذي له بصمة سوداء على أهل السنة من السورين مسبوق شار األسد ب
ارتكبت اجملازر حبق أهايل تدمر وجسر الشاغور ومحاة، على إثر أحداث مدرسة املدفعية، وسامهت 

رية إىل و رية إىل وقوع عدد كبري من القتلى مما دفع احلكومة الساألحداث الدامية اليت شهدهتا املدن السو 
حبظر احلركة، ( م1980( عام )49لتحجيم دور األخوان املسلمني ، حيث أصدر حافظ األسد القانون )

قام هبا كرية هي أوسع محلة عسواليت تعترب  جزرة محاةتعرف ِبوقد أدى ذلك احلظر إىل قيام جمزرة دموية 
استمرت ملدة سبعة ، يف حينه اإلخوان املسلمني مجاعة  ضد ، فرتة حكم حافظ األسد، السوري النظام

تطويق السوري باجليش يث قام ؛ حمحاة عشرات اآلالف من أهايل مدينةوعشرين يوما سقط ضحيتها 
قائد تلك  ان، وكجمزرة مروعةهبا مث اجتياحها عسكراي، وارتكب ابألسلحة الثقيلة،  وقصفها محاة مدينة

وتشري تقارير الصحف األجنبية عن تلك اجملزرة ، حافظ األسد يسشقيق الرئ رفعت األسد احلملة العقيد
، كما اهلضرب املعارضة وأتديب املتعاطفني مع الكاملة الصالحياتاجليش منح  حافظ االسدإىل أن 
جاوز ألبيه . مث داء االبن متاالحتجاجات الشعبية، اإلداانت احلقوقية، و لتفادي اخبارايتعتيمًا  شهدت

  .2عليه نقمة هللا
                                                   

 .14ص السابق، املصدر 1
 .33ص (،2015 عام غزة، – األزهر جامعة ،ماجستري )رسالة والدولية، اإلقليمية التوازانت حتوالت ظل يف السورية ةاألزم سهام، سليمان، 2
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
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 اجهةفتحّولت انتفاضتها السلمية إىل مو  املعارضة؛ل القمع ضد اقد مارست احلكومة السورية أعمل
 2013أغسطس  21بلغت املواجهات مداها يف  ، وقد، خّلفت خسائر فادحة ابملدنينيامعسكرية بينه

 منطقة الغوطة شرق دمشق، راح ضحيته املئات من سّكان لىالكيميائي ع الحعندما متّ استخدام الس؛ م
 املنطقة؛ بسبب استنشاقهم لغازات ساّمة انجتة عن هجوم  بغاز األعصاب، وقد تبادل كل من النظام

رسلتها أ ية عن تلك اجملزرة، وأجرت األمم املتحدة حتقيقاً بواسطة جلنةواملعارضة املسّلحة االهتامات ابملسؤول
 ، تضّمن أّن اهلجوم حدث يف ساعة حمّددة بدقّة؛ لضمان(أيلول 16)إىل سوراي، وأصدرت تقريرها يف 

 .1إصابة أكرب عدد ممكن من األشخاص

غالبا  تظاهرات واليتب هم من توىل زمام القيادة يف تلك الالشبااالحتجاجات كان  كغريها من 
 يةقوات األمناللكن  ، حرية،حريةشعار ) واقتصادية ورفعوامعيشية إبجراء إصالحات ما تبدأ ابملطالبة 

لك الثورة ، مما جعل تابلرصاص احليووا تلك التظاهرات السلمية يف ابدئ أمرها السوري واجهواجليش 
دن املمن ري واليت عمت الكث ؛سقاط النظام(تقوم بتغري مطالبها إىل مطلب رئيس وهو: )الشعب يريد ا

استمرَّت بعدها ابلتوسع والتمدد شيئاً  (مارس من 25) يف (مجعة العزة) حتت شعارة، واحتدت سوريال
قليمية، وُيالحظ أّن التطّورات اإل، عدة جمموعات مسلحة ملواجهة النظام احلاكم تشكيلإىل أن مت فشيئاً 

ائفية يف سوراي طأّن الرتكيبة ال ، كانت حافزًا للثورة السورية، إاّل باولي رمن تونس ومص وخاصة يف كل
 .2لليوممة ال تزال مآسي تلك البالد قائ، و مماثلةمرّوعة غري تطّورات ختتلف عن تلك الدول، ملا رأينا من 

ا العرض حلالة الربيع العريب، فإن احلاجة تكون ملحة للتعرف على الربيع العريب هذمن خالل 
 والرفض، حيث القبول من-الثورات العربية  –هذه الظاهرة  لبحث يف مكنونق أكثر، وذلك يف اِبعم

وكشف األقنعة عن أنظمة تلك الدول؛ الذين عا ى من استبدادهم وتسلطهم شعوب تلك الدول العربية، 
أهم و املؤدية الندالعها،  سباباألالبحث عن كذلك و ومن هي الركائز األوىل لقيام هذه الثورات، 

التحدايت اليت واجهت وال زالت تواجه تلك الثورات الربيعية، اليت ابتت عند البعض خريفا وليست 
 .للقيامها وحماولة فهمها من خالل النظرايت واملداخل املفسرةربيعا، 

                                                   
 السابق. ملصدرا 1
 بناء وإعادة قراطيالدمي االنتقال حتدايت العربية. والثورات "اإلسالميون ندوة يف الورقة هذه قدمت السورية، الثورة حالة معاذ، أمحد اوخطيب، 2

 بتصرف (.2012 للدراسات، اجلزيرة مركز )قطر، ،2012 ربسبتم (12 – 11) :ابلدوحة الدولة"
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  :يةياز واحليادبني االحنالربيع العريب : املطلب الثاين

عية تلك بعض األحكام املتعلقة ِبشرو ن أشري إىل قبل الولوج إىل قضية الثورات الربيعية، أود أ
وما هي النظرية  الثورات سلباً وإجيااب، ميكن التعريض ابحلكم العام علىكما   فيها، ياحلكم الشرعالثورات و 

وحيصل  ثرياً،كع تطرح  يضااملو  ألن هذهاليت قامت عليها الثورات؟ إىل غري ذلك مما خاض فيه الكثري؛ 
غري أن ذلك سيكون إبشارات موجزة من يل بني مؤيد ومعارض، ومقر ومستنكر. فيها النقاشات الطو 

ابب العلم ابلشيء وليس من ابب أتصيل املسألة، ألن أتصيل تلك املسائل مناطها كتب الفقه وأصوله 
 وليس هذا املقام لنقاشها.

لسائد الذي ي ااإلطاحة ابلنظام السياسي واالقتصاد : "ماكسيموف بداية نقصد ابلثورة كما يقول
نظام جديد يرفع إىل أعلى مستوى رخاء القسم األعظم من  إهنا تعين بناء -أي -يقوم على االستغالل. 

واحلرية، اليت تستبدل أخالق السادة الكنسية  اجلماهري، والذي ينتج أقصى قدر من حقوق اإلنسان
  .1والدولتية أبخرى تقوم على احلرية واملساواة والتضامن"

رت أمان: " أن الثورة هي انكسار مؤقت أو طويل األمد الحتكار الدولة للسلطة يكون ويرى بي
 .2" الطاعة مصحواب ابخنفاض

ا يف الواقع كادت الثورة يف هناية طيف معانيها يف االستعمال الشائع أن تكون مراف ويقول بريننت: "
 ."3الفت للنظرأتكيداي لكلمة )تغيري(، ورِبا مع اإلحيا أبن التغيري مفاجئ أو 

 .وهذا التعريف لكرين، ينطبق واقعيا على ثورات الربيع العريب، اليت كثري ما توسم بثورات التغيري

  نوعند النظر إىل حادثة الربيع العريب بنظرة شرعية، من خالل منظور السياسة الشرعية، جند أ
خطورة هذا واضحا له، ومع أمهية و وعيا به أو تعريفا  جتد " تتكرر كثريا دون أنكلمة السياسة الشرعية 

املفهوم يف البناء احلضاري يظل غري حاضر يف االهتمام املعريف الشرعي؛ بسبب االنشغال ابلفروع 

                                                   
 من نقال (1935 نوفمرب، أكتوبر/ ،5 العدد ،11 اجمللد ،الطليعة جملة) ،املاز كم مازن ت: السوفييت، واالحتاد املضادة الثورة ماكسيموف، غ. 1

 (.2016 أبريل 17 واالسرتاتيجية، السياسية للدراسات املصري املعهد واألبعاد، املفهوم – والسياسية الثورات نظرية، قراءات
 .99ص (،2007 الوطنية، الكتب دار ليبيا:) ،السياسي االجتماع علم زيد، مولود الطيب، 2
 .23ص (،2009 ،1ط الفارايب، دار )بريوت، اجلليب، مسري ت: الثورة، تشريح كرين، بريننت، 3
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فهاء عن ، ويعرب عدد من الاجلزئيات، واوخوف من مماسة أمر يتعلق ابحلاكم إال ابلقدر الذي يقره رضاه
 وله ابن خلدون، أو قائم مقام النبوة، كما يقول املاوردي،السياسة أبهنا: نيابة عن صاحب الشرع، كما يق

 .1"ويف هذا شيء من اللبس؛ ألنه يضع السياسة وكأهنا صمن املقدس

ل مع فقيه شافعي، قال له: ال سياسة إال من وافق الشرع، فردَّ عليه ابن عقيويف مناظرة البن عقيل 
ه أقرب إىل الصالح وأبعد من الفساد، وإن مل أبن السياسة ما كان من األفعال، حبيث يكون الناي مع

، وال نزل به وحي، فإن أردت بقولك: "ال سياسة إال ما وافق الشرع؛ أنه ال خيالف ما يشّرعه الرسول 
وفق و نطق به الشرع، فصحيح، وإن أردت أنه ال سياسة، إال ما نطق به الشرع، فغلط وتغليط للصحابة. 

سة هو العمل الذي تعرف فائدته ابلتجربة واوخربة، وإن مل يكن له ذكر قاله ابن عقيل: فأساس السيا ما
يف الشريعة، ما دام ال يصادم نّصا فال حنتاج يف معرفة فضل العمل املؤسسي مثال، أو استخدام األمناط 

 .2يوجد ما يعارضها أالاإلدراية أو إدارة التغيري إىل نصوص شرعية، بل بكفي 

، تعاىل جند أن القرآن " جاء آمرا ابحلكم ِبا أنزل هللا؛ أي: فيما فيه النص وعند النظر إىل كتاب هللا
ومقررا للقواعد العامة؛ كالسمع والطاعة ابملعروف، واحلكم ابلعدل، والشورى، والنهي عن الظلم والبغي 

ل كان ب والعدوان، فاوخطاب القرآين يف الشأن السياسي مل يكن تفصيليا كما يف مسائل العبادة واإلميان،
خطااب مقاصداي يراعي متغريات الزمان واملكان، ولذلك ينبغي أن نضع املعيار يف تطبيق تلك القواعد 
العامة، ووراء تلك التفصيالت والفوع واإلجراءات واألمناط املرتوكة الجتهاد الناي حبسب ظروفهم 

جتد يف الكتاب  الجتهاد، والومايصلح هلم واليت ختتلف بني بيئة وأخرى، وزمان وآخر، ويتفاوت فيها ا
والسنة تفصيالت كثرية يف طبيعة احلكم وانتقاله، وتفصيل العالقة بني احلاكم واحملكوم، كما ال جتد فيهما 

ف ُعُهْم : )تفصيل مسائل الطب أو التجارة أو اإلدراة، ولكن يشمل هذه املعاين وغريها قوله  ِإْن ك ان  يـ نـْ
 . 4(3ذ ِلك  فـ ْلي ْصنـ ُعوهُ 

وال يعين ذلك " أن تصدان قراءة الواقع التارخيي السياسي عن النظر األصلي إىل القيم القرآنية، 
ولذا  ،والنبوية املؤسسة للحكم العادل، وأال تنسينا املمارسات واحملاوالت العلمية والشعبية للتأثري واملعاجلة

                                                   
  .53ص (.2012 ،1ط والبحوث، للدراسات مناء مركز )بريوت، الثورة، أسئلة سلمان، العودة، 1
 .54ص السايق، املرجع 2
 .(2361) رقم: الرأي، سبيل على الدنيا معايش من  ذكره ما دون شرعا قاله ما امتثال وجوب ابب: مسلم، أخرجه 3
 .57ص (.2012 ،1ط ث،والبحو  للدراسات مناء مركز )بريوت، الثورة، أسئلة سلمان، العودة، 4
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القية ع االستبداد وأضعف الروح األخحند أن بعد املمثلية الدينية عن الدولة يف التاريخ اإلسالمي أشا 
 .1واملؤسسية يف الدولة

 إذا خالصة ذلك:
 تستلزم السياسة الشرعية األخذ هبا فيما فيه نص قاطع. -1
 ميكن االجتهاد يف السياسة الشرعية فيما ليس فيه نص صريح وحتقق به املصلحة. -2

قضية  العريب وأخذ إبنزالعلم أن هناك من خرج على اجلموع الثائرة يف فرتة الربيع نمث إننا 
االحتجاجات ابملنع التام، والبعض تساهل يف األمر لدرجة أن يرى اوخروج حتت أي مربر كان، ولذلك 
الصحيح أن تؤخذ هذه القضية بعني احليادية، فنحن أمة وسطاً يف مجيع أموران، فال جنفوا وال نغلوا، ولذا 

، وأنه قرر ملنهج الوسطية عند أهل السنة يف مجيع املسائلفإن هذه الدراسة منذ استهالهلا، إىل خامتتها ت
 األصل القائم عليه ديننا. 

ثورات ما ابت يُعرف بثورات الربيع العريب اليت اندلعت وفجرها الشباب يف كل  الناظر إىل إنو 
 بتعرب عن األمل لدى الشعو واليت كانت  (؛م2011)، ومطلع (م2010)البلدان العربية خالل أواخر عام 

ددة حتصر فقد تصرف الكتاب واملفكرون بل والشعوب حياهلا ِبفاهيم متع ،العربية يف مسار تغيري حياهتم
 يف املؤيد املطلق، واملعارض املطلق، واملؤيد بشروط، واملعارض بضوابط.

حيث تتوق يف  اجملاالت،أهنا قادرة على إخراج بلداهنم مما هي فيه من تدهور يف شىت فاملؤيد يرى 
وابلتايل هذا التيار  ،واملواطنةملها إىل إجياد عدالة اجتماعية وحتقيق جمتمع تسوده قيم احلرية واملساواة جمُ 

ن احلدث وينظر أنصار هذا التفسري على أ. مناهض وانقد للنظم االجتماعية والسياسية القائمة يف البالد
 .2لشعوب العربيةوالتغيري بشري خري جلميع ا وأينع، أمثر-ثورات الربيع العريب  –

ة  حلول للمشاكل والقضااي العربية املصريي حيمل معهعند أصحاب هذا الرأي هذا التغيري كما أن 
كتحرير العراق وفلسطني. وأن ترتك األنظمة العربية دورها كقاصر وتنتقل من التبعية والتخلف والفساد 

ة احلقيقة والعدالة على أساس الدميقراطي إىل االستقالل والتحديث والشفافية والنهوض ابجملتمعات العربية
                                                   

 .67ص السابق، املرجع 1
 .14ص (،20 / 4 / 2013 ،4068 العدد:-املتمدن احلوار) العريب، الربيع ثورات ،صاحل جربان ،حرمل 2
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دريج، فال ابلت –حسب هذا االجتاه  –االجتماعية واملساواة بني اجلميع. واألهم أن يكون هذا التغيري 
ميكن أن حتقق الثورة كل شيء بني ليله وضحاها، فالتغيري املفاجئ يف اجملتمعات العربية غري مناسب، وال 

ألن أي بلد عاش أهله لعقود طويلة حتت االستبداد والقمع والفساد، يف  خيدم مصاحل الشعوب العربية،
ذا التيار مناهض ه وابلتايل؛ عب تغيريا مفاجئا عنيفًا وسريعاً ظل حكم نظام مشويل، ال ميكن أن يستو 

 .1 وانقد للنظم االجتماعية والسياسية القائمة يف البالد

فهناك روط، واليت عربان عنها ابملؤيد بش والتيار،اه وتوجد مثة اجتاهات فرعية داخل أنصار هذا االجت
من يركز على اجلوانب االجيابية للثورات العربية اليت قامت واألنظمة السياسية اليت حلت حمل املنهار، 

إال إنه ينتقد األسس اليت تستند إليها هذة  ؛وهناك من يقر بوجود ثورة حاصلة ونظام عريب جديد
مياهتا التيارات اإلسالمية ِبختلف مس –عى لتحقيق مصاحل قوى معينة وهنا ابعتبارها تس ؛األنظمة
مفجريها وحمركيها األصل وهم الشباب من رسم سياسات بلداهنم الداخلية  واستبعادها-وأنواعها

 .2واوخارجية

وء على أدلة حبيث نسلط الض ،النظر إليها من جهة واحدةعدم ينبغي  ؛ فإنهلثوراتابما يتعلق أما 
اوخروج على احلكام بني  يفقوال من جانب، وهنمل أدلة وإمجاع من جانب آخر. فأهل السنة وسط وأ

ملن يقول أو  حث ال تتحققاحليادية يف مثل هذا املبيط. يقول الدكتور العودة: "التفر و حجية اإلفراط، 
ذا ليس حكراً ية، هأو يدافع من دون التزام ابملعايري املوضوع ،معيناً  يكتب وهو يريد أن يشرعن وضعاً 

على أتباع السلطان، بل يف اجلانب اآلخر جتد من جيعل الثورة حبد ذاهتا معياراً للحق والصواب، والفرز 
إىل  ..،. والتصنيف، أو يرفض كل ما هو قائم مما ينتهي غالبا إىل منط من االستبداد الفردي واجلماعي،

لثورة ة الشرعية والعالقة بني احلاكم واحملكوم، واأن يقول: لكي نصل إىل رؤية انضجة يف قضااي السياس
 الفرد ، وقدر آخر من احلياد والتعايل على مصاحلفكريالوالدميقراطية، حنتاج إىل قدر من اهلدوء النفسي و 

أو العائلة أو القبيلة، مع عدم الوقوع يف تعميمية منط خاص على جمتمعات متفاوتة يف ثقافتها وتكوينها 
  .3"صادية واالجتماعيةوأوضاعها االقت

                                                   
 .14ص، السابق املرجع 1

 .15ص (،20 / 4 / 2013 ،4068 العدد:-املتمدن احلوار) العريب، الربيع ثورات ،صاحل جربان ،حرمل2
 .16ص م(2012 ،1ط والدراسات، للبحوث مناء مركز )بريوت، الثورة، أسئلة مان،سل العودة، 3
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كها كيف يحر ت، وتقوم بخلفها أحزاب تتالعب هبامل يكن أنه ، أمرها ابدئالثورات على  والواضح
ة ذا ال يصح احلكم عليها أبهنا كانت دميولتوجهها كما تريد،  -ظاهراً –قيادات  اليوجدكما أنه تشاء،  

قيقة قيام ، كل ذلك يف نظري يُعدُّ إجحافا حلتقوم بتسريها ألحزاب، أو أن هناك أايد  غربيةيف يد بعض ا
ي ذالو  ،أي ترتيب مسبق هلذا احلدث الثورات، فإن هيجان الشارع يف دول الربيع مل يكن يظهر عليه

ه هي أدى النفجاره الضغوطات املرتاكمة عليه، وهذ وهلة األوىل أنه جمرد تفاعل شعيبيظهر عليه من ال
 بشأهنا. احليادية احلقة

منا  مل تكن هلا فلسفتها اليت استلهمت منها احلراك الربيعي املناسب للتغيري، وإذه الثورات أن هكما 
كان هناك عامل مشرتك هو الذي حيرك اجلميع، وصنع هلم القادة واملنظرين عرب ساحات االعتصام؛ هو 

 التخلص من االستبداد وديكتاتورية القرن.

، مفقودة تكن ، ملوعمليات التوجيه ،والتخطيطت، اأن القياد :ثوراتلاباملهتمون استنتج ولقد 
كل   الساحات وشبكات التواصل االجتماعىيإذ ولدت  ولكن  مت العثور عليها يف خميمات االعتصامات؛

اذج متميزة يف من ابألمس متعدد الصور اليوم،عصار، فأصبح ما كان غائبا مع بداية اإل ما مل يكن حاضراً 
  .1وسهلة

 شهدت نسبة اليت بعض الشيءكذلك افضل املناطق    وتعدّ وكان ذلك نطلق، تعترب تونس هي املو 
ماكان  قانون خيتلف على وضعجناح ضئيلة ملموسة، من خالل إماته دستور القمع السابق؛ والسعي ل

ري أن الوضع غ .من العدالة على جرائم املاضيجزئي وحتقيق قدر عليه احلال يف حكم زين العابدين، 
، ومثة حاجة الوضع حباجة إىل حتسن أكثر زاليوال لحد املنتظر، يتعاىف لقتصادي ال زال مل اإلنساين واال

 ت. ماسة إىل اإلصالحا

 :يقصد هبا أمران نهأفيما يتعلق بفلسفة الثورة، حممد الشيوخ:  يف علم االجتماع؛ ثالباحيرى و 

 .(الرؤية)ها شكل يف جمموعطروحات اليت تتبناها الثورة، واليت تفكار واألجمموع التصورات واأل (1

                                                   
 COM.AAFAQCENTER :2013/01/02 والبحوث، للدراسات أفاق مركز وأهدافها، العريب الربيع ثورات فلسفة حممد، الشيوخ، 1
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 تعكس عمال الثورية اليتوالذي يتمثل يف األ ،ىل أهدافهال إالنهج الذي تسلكه الثورة للوصو  (2
 . 1وتوجهات الثورة غالبا أفكار

مهية توثيق الروابط أفالطون كان يؤكد على أأن " :خيربانجنده  القدمي اتريخ الفلسفةعند النظر إىل و 
و يقيم عالقة رسطأن يكون قائد الدولة ملكا فيلسوفا، وهذا أينادي أبمهية  بني الفيلسوف والسياسي،

ستاذه ليصبح االسكندر فيما بعد أعظم رجل يف أ كرب من خالل مدخل تربوي كونهمع االسكندر األ
لفقه ورواب وخاصة فيما يتعلق ابأللعديد من ملوك  ا، وهذا جان جاك رسو يصبح مستشار العامل القدمي
ورسيكا. وال كل من بولونيا وك  ساسية لدستورساتري، فيساهم يف وضع املبادئ األوصناعة الدالدستوري 

ملاين فيلسوف األة كريستني. وال ننسى الو ديكارت وامللكأيغيب عن البال عالقة فولتري بفردريك الكبري، 
  ،زمانهاملنتجة أبحداث و عجابه بنابليون، وماركس يف تنظرياته الثاقبة، وعالقته الفعالة إالكبري هيغل يف 

خالل عالقتهم  مور السياسة بطريقة مباشرة منأدورا فلسفيا كبريا يف زماهنم يف كل هؤالء وغريهم قد لعبوا 
السياسي  نو بطريقة غري مباشرة من خالل دورهم وأتثريهم يف شئون جمتمعاهتم، ومنها الشأأابحلكام، 

 .2"والتغريات املصاحبه له

يع العريب الذي ففي غمرة الرب"األمر يبدو خمتلفا. اصر للفلسفة جند أن املع تاريخال إىل ابلنظرأما 
فلسفة وعلى الرغم ن الأىل اوخليج، جند إمير هبا الوطن العريب من احمليط حداث التارخيية اليت نعيش واأل

اما، بل ميكن ة متحداث سياسيأهنا غائبة عما جيري من أال إزمن يف الثقافة العربية عموما، من حضورها امل
هنا مل متهد السبيل هلذا الربيع، ومل تساهم فيه وُأخذت على حني غرة. وهذا ما يفسر غياب إالقول 

الفالسفة العرب عن احلراك السياسي يف هذه املنطقة، واتليا غياب البعد الفلسفي السابق واملواكب 
 .3"والالحق يف هذا الربيع، فنحن هنا امام ربيع دون زهور الفكر

ن معقدة، أو يشوهبا نرى أهنا مل تككرؤية أولية، ،  الربيعية الرؤية اليت تبنتها الثورات إىلعند النظر و 
 ن.ثناساسني مل خيتلف عليهما اأمطلبني وقائمة على  يف غاية الوضوح. هي، بل شيء من االرتياب

 لمية.ياسي بصورة سضرورة انعتاق اجملتمع من هيمنة االستبداد السإسقاط النظام؛ وهو  :األول
                                                   

 سابق(. )مرجع وأهدافها، العريب الربيع ثورات فلسفة حممد، الشيوخ، 1
 23-03- 2012 والفلسفة، للعلوم خلدون أبن )ملتقى ،الفلسفة وغياب الثورات حضور العريب: الربيع يوسف، مكي، 2
 السابق. املرجع 3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

  81 
 

العدالة  نةحيي سو  ،الشراكة الشعبيةيفّعل و  ،القانونشرعية عزز ي سياسيم اإقامة نظ :ثاينال
 .1تاحلراي احرتام واملساواة،

املهمة،  العديد من املكاسب تحققيرى أهنا قد ، تهووضوح رؤي ،احلراك الثوري ميةسلومن يشاهد 
صبحت ا يرون من أهنا أمل، والتفافهم حوهلاتبين الثوار هلا، م من جراء اإلمجاع احلقيقي والتا واليت من أبرزها

ا؛ بوال دوليق فرضت أهنا. إىل جانب ، إلخراج قادة على مستوى عال من املسئوليةهي البديل املوضوعي
النظام صابة ع ضدها الشعوب، مما أجرب تاثر  يتالبقبوهلا، والضغط على األنظمة ابملطالبة  ال احلاحشكّ 

 التام ملطالب الثوار. رضوخوال ،ى االستجابة لضغط الشارعلع
 وخارجية،اقلما شهدت التقاء عدد متزايد من التدخالت يرى أهنا طقة الشرق األوسط واملشاهد ملن

 يف سواء ،الربيع العريب االنتفاضات اندالع منذ شهدته الذي النحو على والدولية األهلية واحلروب 
 دةجدي إقليمية سياسات املنطقة شهدتحيث  إثرها، علىمن و . ليبيا أو ن،اليم أو سوراي، حاالت
 . وعسكراي سياسيا  الدول، غري من والفاعلون  الدول، إطارها يف تتنافس

 "مار ك لينش" يري  ،شرق األوسطاحلروب العربية اجلديدة: االنتفاضات والفوضى يف الويف كتاب 
  ،سوراي وسقطت مصر، يف الدميقراطي التحول انتهي أن بعد حر، سقوط حالة يف تبدو املنطقة أن

" داعش "نظيمت وأحكم قاسية، ظروفا الالجئني ماليني والقي األهلية، احلرب براثن يف واليمن  وليبيا،
 واحلروب ة،اإلقليمي التدخالت بل الدميقراطية، نشر احملصلة تكن مل ،مث ومن. العراقو  سوراي على قبضته

 مستعدين غري العرب أن أو  العريب، الربيع فشل يعين ال ذلك ولكن. املتصاعد والقمع األهلية،
كار ارجية، أو إناوخ العوامل أو  املؤامرة، ضوء على العريب الربيع تفسري املمكن من أنه أو للدميقراطية،

 تدخالتو  قمعية، أوتوقراطية أنظمة من العربية االنتفاضات تداعيات فجميع. الوطينأمهية السياق 
  .2األخري يف ستنتهي األهلية واحلرب مأمولة، أو متوقعة تكن مل عسكرية

                                                   
 .(سابق مرجع) وأهدافها، العريب الربيع ثورات فلسفة حممد، الشيوخ، 1
 ،لبهيا رغدة عرض، THE NEW ARAB WARS: UPRISINGS AND ANARCHY IN THE MIDDLE EAST لينش، مارك 2

 (.18/12/2016 الدولية، الشئون يف متخصصة دورية ،ماألهرا مؤسسة )القاهرة،
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ولذا نرى " أن السجال النظري الدائر اترخييا وواقعيا حول السياسة الشرعية واملصاحل واملفاسد 
مهم، ولكنه ال يُفرز نظرية كاملة، وال يالمس حاجات الواقع القائمة، ويتجه غالبا إلفحام اوخصم وإظهار 

  .1عجزه واحنارفه"
 ،مجيع مناحيها فقد كانت تنهج السلمية يف، الربيعيةالثورات ارت عليه نهج الذي سملاب لقأما ما يتع

ا تربهاع اليتو ، تلك الدولرددها املتظاهرون يف خمتلف يالشعارات اليت ا شاهدانه من ذلك مويؤكد 
من العوامل ة بعد أن ذكر جمموع يقول صيام نظمة املستبدة.األ علىضغط األقوى للوسائل هي الاحملتجون 

ساعدت هذه العوامل جمتمعة سامهت يف إبراز الوجه السلمي للثورة و على تبين الشباب للثورات العربية: " 
على حتويل ميدان التحرير طوال أايم االعتصام إىل منطقة آمنة حتول فيها النضال السياسي واالعتصام 

وسيقى ارك فيه األسر أبطفاهلا، حيث امليف مواجهة أعلى النظم قمًعا وفساًدا إىل كرنفال احتفايل تش
 .2حياانوإمتام مراسم الزواج أ والغناء واملسرح واحلوار احلر ومعارض الكاريكاتري والبالوانت واألعالم، بل

ومع القول أبن هذه الثورات يف ابدئ أمرها مل تقوم على ختطيط ورؤية واضحة، كذلك ال ميكن 
 ية.نقول بفوضويتها مطلقاً فإن ذلك أيضا خيلوا من املوضوع أو القول أبن هبذا التشخيص على إطالقه،

حى )خريفاً حيث يرونه قد أض فقد يتحفظ البعض على كلمة ربيع،، العريبأما عن ذلكم الربيع 
ِلما محل معه من الرايح العاتية على الدول اإلسالمية عموما قبل دول الربيع نفسها، ألن حقيقة  ؛عربياً(

(، قد نتوافق مع لعبارة )خريف احلياديةوابلنظرة مل معه النسيم العليل، والزهور اجلميلة. الربيع هو أن حي
، عبارة )الربيع( أنقصد الانتقاد تظاهرات الربيع العريب وإمنا  ذلك هو وال يفهم منقائلها بعض الشيء، 

 نسائمال هتب علينا مل يومالألنه منذ انفجار الغضب الشعيب حىت مل تعد حاضرة ابملعىن اجلميل للربيع، 
وإسقاط  رى أن األخذ على يد الظامل،، فإننا نآخر من جانبالعريب لربيع للو نظران و ، املرجوة الربيعية

ق هو حبد ذاته جانب مشر ن أعظم الواجبات يف عصران، و على احلق م اوأطرهأنظمة الطغيان والظلم، 
 العريب.من الربيع 

                                                   
 .55ص م(2012 ،1ط والدراسات، للبحوث مناء مركز )بريوت، الثورة، أسئلة سلمان، العودة، 1
 االستبداد: من اوخالص ثورة العريب، لربيع دراسة: من نقال ،املستقبل وحتدايت الوسطى الطبقة لشباب السلمية الثورة يناير 25 عماد، صيام، 2

 .57ص (،2012 ،1ط الكتاب، شرق )مصر، حاالت، دراسة
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ي يف كثري اليت اجتاحت العامل اإلسالم-وإن شئت قل اوخريفي-عي املتأمل يف دراما املشهد الربي إن
من الدول العربية واإلسالمية؛ واليت أخذت صدى واسعا يف الدول اوخمس الربيعية، ليجد أن تلك الثورات  
كما أشران يف ابدئ أمرها مل تقم على املقومات اليت حتتاج إليها أي ثورة، غري أن الكل يف تلك الثورات 

ا على هدف ال حميص عنه؛ وهو اسقاط األنظمة الديكتاتورية اجلائرة؛ اليت تسلطت على احلكم اتفقو 
 لفرتات طويلة، وهلذا ميكن أن نسمي هذا هو: )اهلدف العام( لقيام هذه الثورات. 

وابملقابل فيمن يقول أبن ما عصف ابألمة العربية من أدانها إىل أقصاها جمرد مترد وسخط اجتماعي 
 وأن هذه الثورات تفتقر إىل رؤية ونظرية، كذلك فإن هذا اإلطالق يفتقر إىل املوضوعية أيضا. فوضوي، 

وعة أشكال متن تتجه كل املنطقة العربية حنو اوخروج من نظام متكامل ذي: "1يقول األستاذ كرمي
فاضات توبدأ يسقط مع هذه االن من التسلط، او من ابرادمي التسلط الذي حكم املنطقة لعقود طويلة

لدميقراطية. طويلة ومعقدة تسعى خالهلا إىل تلّمس ا الشعبية، لتدخل املنطقة العربية يف مرحلة انتقالية
ستطال كل االنظمة أبوقات ودرجات خمتلفة، وستشمل كل املنطقة،  لكنها مرحلة مليئة ابلصراعات اليت

 .2"لدانلفة حسب اوضاع هذه الباحلسم يف مآل األمور نتيجة التعقيدات املعروفة واملخت رغم صعوبة

نعم ميكن القول أبن هناك بعض املؤاخذات على تلك الثروات تتمثل يف عدم وضوح رؤيتها اليت 
انطلقت منه، كما ميكن القول أبن الربامج واألهداف مل تكن شفافية يف براجمها أو بعض تفاصيلها، وقد 

 . وضرورهتا احقيقتهولكن هذا ال يلغي منها، تكون يف بداية أمرها حتتاج إىل النظرية اليت تنطلق 

  

                                                   
 .نانلب يف اإلمنائي ،املتحدة األمم برانمج يف احلوكمة برامج ومدير بريوت يف األمريكية اجلامعة يف السياسية العلوم أستاذ 1
 العربية الشبكة) ،داداالستب من اوخالص ثورات العريب، عيالرّب كتاب من ،قراطيةالدمي اىل االنتقال وعملية العريب الربيع مقال: حسن، كرمي 2

 .11ص (،٢ متوز األوىل العربية الطبعة ،الدميقراطية لدراسة
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 هنا سؤال يتوارد كثرياً وهو: ما الذي حيث بعي ذلك؟و 

أهم األحداث وأعظمها تداوال على مجيع األصعدة مما ال شك فيه أن الثورات الربيعية قد مثلت  
 م ودراساهتم.يف حبواثهتسواء السياسية أو االقتصادية، أو االجتماعية، وقد تناوهلا احملللون والدارسون 

ون إليها ، مع وجود البعض ممن ينظر إجيابية اثراً كما أنه مما ال شك فيه أهنا وبشكل عام قد تركت آ
 نظرة سلبية حمضة، وال شك أن من ينظر إليها كذلك فقد أبعد النجعة، ووقف مضادا للتيار.

 ظاهرةيل البحثية يف حتلات الدراسدور مراكز تفعيل أمهية وقد أكد الكثري من الباحثني على 
 رقي.ستقبل التنمية وال، لتحديد اوخطى الدافعة ِبالثورات

ش الربيع العريب يعي": مدير مركز دراسات الشرق األوسط يف األردن الدكتور جواد احلمدقال 
 لىموكدا ع. "الستقرار الذي رِبا يتحقق خالل فرتة ليست ابلبعيدةمرحلة انتقالية على طريق سعيه حنو ا

 .1جلديدةكشروط لبناء األنظمة ا  ؛وااللتزام بلعبة الدميقراطية ،وتضافر اوخربات ،أمهية تعاون العقول

ما زال يثق يف أن رايح الربيع العريب قد "نه أ على احلمد أكد ؛على هامش احللقةويف حديث 
ضال عن ف ،الدموية صراعاتإىل ال ترجع ؛تطال كل الدول، رغم أن هذه الرايح متر حاليا ِبرحلة سكون

انشغال دول الثورات كمصر وتونس وليبيا جبهود بناء الدولة اجلديدة، إضافة إىل استباق دول أخرى  
ربيع كما أقر احلمد بوجود مظاهر للتعثر يف مسرية ال  كاألردن واملغرب رايح التغيري إبجراءات إصالحية.

 املثل ت اليت واجهتها هذه الثورات، ضارابالعريب، واعترب أن هذا أمر طبيعي ابلنظر إىل حجم التحداي
بليبيا اليت قال إهنا حتتاج إىل جهود إلعادة بناء الدولة من الصفر، فضال عن الصعوابت اليت تعرتض 

 .2"طريق بناء النظم اجلديدة يف مصر وتونس بسبب غياب شراكة كاملة بني خمتلف القوى السياسية

                                                   
 الشرق كلتش يف يةالبحث واملؤسسات املراكز ودور مآالهتا، واستشراف الثالث عامها يف العربية الثورات أداء "تقييم عنوانب ندوة جواد، احلمد، 1

 ALJAZEERA.NET. ،(27/5/2013 القاهرة فرع ،واألحباث للدراسات الرتكي ستا )مركز اجلديد، األوسط
 السابق. املرجع 2
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ى املأمول، إنه ليس على املستو " :لدول العربية، قال احلمدوفيما يتعلق بدور مراكز األحباث يف ا
ألن الكثري من الدول العربية تفتقد لوجود عدد كاف من هذه املراكز، يف حني أن مراكز األحباث الكربى 

 .1"يف بعض الدول تتأثر توجهاهتا ِبا حتصل عليه من متويل خارجي

ع لتعامل مجتربة املركز يف امن خالل أنه " :ينيةمدير مركز الدراسات الفلسطاهيم الدراوي ويرى إبر 
اعترب أن مراكز الدراسات العربية حباجة إىل مزيد من التعاون والتواصل، فضال عن حيث الربيع العريب، 

 .2االعتماد على األجيال الشابة كي تؤدي دورها املفرتض يف املساعدة يف هنضة دول املنطقة

 نه يعتقد أن القضية الفلسطينية استفادت إجيابيا من تطوراتإ" :ه، قال الدراويذاتيف الوقت و 
الربيع العريب، لكنه تطرق إىل ما تشهده الساحة املصرية يف الوقت احلايل، وقال إن الصراع بني املعارضة 
والسلطة أثر سلبا على القضية حيث بدا كأن اإلعالم احملسوب على بعض قوى املعارضة يريد شيطنة 

 .3طينية عرب نشر معلومات مغلوطة عنها وعن تدخالت مزعومة هلا يف الشأن املصرياملقاومة الفلس

تلك  رتتعرض لالعتداء يف سائأصبحت اإلنسان أبسط حقوق نرى أن  ؛سنوات ست مضي بعدو 
ورايح ، النساءو  ئات اآلالف من الناس، بينهم العديد من األطفالاملناطق، وكانت حصيلة القتلى تقدر ِب

اعية اليت املنطقة برمتها، بل وتصاعد األمر إىل اهلجرة اجلمعات املسلحة اليت ال تزال تضطرم يف النـزاتلك 
ابت أهلها يف عداد الالجئني، وحصل أن تبدل ذلكم الربيع إىل خريف موجع، اجتث األخضر واليابس، 

من املتظاهرين  لعظمى، يقول : مل تكن الغالبية اوابتت املنطقة من املناطق األشد أتزما يف شىت احلياة
تعرف شيئا عن األيديولوجيات السياسية، فلم يكن ما أخرج هؤالء إىل الشارع هو رغبة متقدة يف 

قتصادية طاحنة كانوا يعيشون فيها، وكان هؤالء يلقون ابللوم عن انتخاابت حرة ونزيهة، وإمنا ظروف ا
  .4"اائيل وابلطبع على الغرب أيضتلك املتاعب على أنظمة احلكم الفاسدة يف بلداهنم، وعلى إسر 

                                                   
 سابق(. )مرجع ،مآالهتا واستشراف الثالث عامها يف العربية الثورات أداء "تقييم عنوانب ندوة جواد، احلمد، 1
 الشرق تشكل يف بحثيةال واملؤسسات املراكز ودور مآالهتا، واستشراف الثالث عامها يف العربية الثورات أداء "تقييم بعنوان دوة إبراهيم، الداودي، 2

 .ALJAZEERA.NET (،27/5/2013 القاهرة فرع واألحباث، للدراسات الرتكي ستا )مركز اجلديد، األوسط
 السابق. املرجع 3
 .149ص (2013 ،1ط والثقافة، للتعليم هنداوي مؤسسة )مصر، احلكيم، عبد شيماء ت: العريب، الربيع بعد ما آر، جون براديل، 4
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ويقول أيضا: " لقد كان الربيع العريب فشال ذريعا حمزان؛ فجميع املؤشرات تدل على أن ما سيأيت 
سوأ بكثري مما كان قبله؛ يف تونس ويف كل مكان آخر، وقد تسببت األحداث املؤملة اليت بعده سيكون أ

ؤسا والعنف، وجعلت حياة أان بسطاء أبرايء أكثر بوقعت حىت اآلن ابلفعل يف قدر هائل من الفوضى 
وشقاء مما كانت عليه قبل ذلك، فمن الناحيتني االجتماعية واالقتصادية، أعاد الربيع العريب بلدان مثل 

 .1تونس واليمن وسوراي عقودا إىل الوراء"
طلب، وأهنا مخيتلف كل حر يريد التحرر من صنم الديكتاتورية أن هذه الثورات كانت  أنه ال الإ

الشعوب استطاعت أن تكسر ذلكم الصنم بعزمية وإصرار، وِبجرد أن استفاقت تلكم الشعوب متكنت 
التغيري من  وم ن ِمن الناس ال حيتاج إىل التغيري؟! فإنمن تغري من كان يُظن أهنم ال يتغريون وال يتبدلون. 

 تغيري؟ و هل حنن فعال جنحنا يف ذلكم الواملهم يف األمر هسنن احلياة، ومن ال يتغري يتجمد ويتبّلد. 

يت تتخذ قومات القق النجاح والدميومة يف ظل غياب بعض املحيالتغيري ال ميكن أن ال شك أن 
ومن  جنحت. دق ، واليت على إثرها نستطيع القول أبن اهلدف قد حتقق، وأن الثوراتملثل تلك األحداث

لـمركز دراسات الوحدة ر خري الدين حسيب الباحث الدكتو أهم املقومات لنجاح أي ثورة كما حددها 
 :العريق عوامل أربعة يؤدي توّفرها إىل جناح ثورة أي شعب على النظام يف بالده، بقوله: "العربية

هو انكسار حاجز اوخوف عند الشعوب من التحرُّك ضد أنظمتها بسبب القمع الذي  :األول
 متارسه منذ أتسيسها. 

وب إىل االنتفاض سلماً على أنظمتها. ويعين ذلك أن تبتعد عن العنف يف الثاين هو مبادرة الشع
اثل للعنف تُبادل قوات النظام الرمسية وغري الرمسية بعنف مم أالالتظاهرات الشعبية واالعتصامات. كما يعين 

عنف  نالذي قد تستعمله الهناء االنتفاضة. فالتوازن السلمي" سيكون مفقوداً بني الفريقني. فضالً عن أ
 الثوار أو املنتفضني قد يعطي املربر للقوات الرمسية كي ُتصعِّد عنفها إذا كانت هي البادئة يف استعماله. 

والثالث، هو وجود شبه إمجاع شعيب على مطلب تغيري النظام أو تعديله، وشيء من التجانس 
 أيضاً بني أبناء الشعب.

  

                                                   
 .159ص سابق(، مرجع) احلكيم، عبد شيماء ت: العريب، الربيع بعد ما آر، جون براديل، 1
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فاضة للجيش أو القوات املسلَّحة بكل فروعها من االنت أما العامل الرابع واألخري فهو املوقف الفعلي
الشعبية أو الثورة أو االحتجاج أو االنتفاضة. فإذا كان مؤيدًا ملطالبها يصبح جناحها حتمياً. وإذا كان 
موقفه حمايداً بينها وبني النظام أو السلطة اليت حتكم ابمسه فان جناحها أيضًا يصبح مؤكدًا وإن استغرق 

  .1أطول. أما إذا كان معارضاً هلا بل معادايً فإن األمل يف جناحها يتضاءل كثرياً  ذلك وقتاً 

أمحد طه، عامال مهما وهو من املقومات األسياسية لقيام الثورة واليت جتنبها القيام  ويضيف الدكتور
 الثوري،حلرس اأوىل التحصينات ضد عوامل الثورة املضادة هو:  بعمل مضاد من احلكم املثار عليه بقوله: "

ظام حتت رمحة رجال أمن الن كن أن يكون رجال الثورة وقادهتاوجد ثورة بال حرس ثوري، إذ ال ميت فال
اذا سيكسبون، م ؛حساابهتمالقدمي، فهؤالء سيظل والئهم للنظام القدمي كامن يف نفوسهم، وستكون كل 

 .2"مادايً؟وماذا سيخسرون 

لعوملة ومـن ضمنها الـربـيـع الـعـربـي، يرتبط بشكل قـوي ِبسار ا إن تطور األحداث يف البلدان العربية،
أببعادها االقتصادية والسياسية والعسكرية، هـذه العوملة، هي ظاهرة مثل أي ظاهرة اترخيية خرجت على 

 .رال يوجد أحدمها من دون اآلخكالمها وجهان متجددان السطح يف كل العصور لـهـا منظروها وأتباعها، و 

ي ال كالتعسف يف اإلجراءات االنتقالية،  عند الكالم عن اجلانب اإلداري ينبغي مراعاه عدم ذا ول
قالية حلظية، وكذلك حمكوماً ِبصلحة انت هتأسيسي، وجتعلالطابع الأو تؤثر سلباً على  مسار التغيري، تعطل
ر التكويين املستقبلي، ااملس على تعطل أو تؤثر سلباً  كي العدم التعسف يف اإلجراءات التأسيسية،   ينبغي

 ؛لحظيةات الحتاشيًا لإلجراء هتوازانتودميومة  ،سياسيةال همصاحل حلمايةالذي يتطلب اختاذ كل ما يلزم 
الكرامة ، و حتقق احلرية اليت، املستقيمةالوصول إىل بناء الدولة هلذا التغيري هو تكون الغاية النهائية حبيث 

الشعب، يما بني فالرأي اختالف ته، واحرتام سيادعيد للشرع والقانون تو  ،العدالة االجتماعيةو  ،اإلنسانية
 تعطيل عملية ؤدي إىلاليت قد ت اء، وبني التعصب للفكر أو احلزب؛وعدم اوخلط بني الرأي والنقد البنّ 

يت من شأهنا النظر المينع تكّون وجهات إىل شكلها األسبق، مما  يعيدها التحويل األمشل للمجتمع، أو
  .موازين قوى مغايرة وحتوهلا إىل أكثرايت مقررةدث حتوال إجيابيا، وختلق أن حت

                                                   
لها أو الثورات تُنِجح أربعة عوامل بعنوان: مقال ،سركيس ،نعوم 1  ،2014 الثاين كانون 8 ،تُفشِّ

HTTPS://NEWSPAPER.ANNAHAR.COM 
 COM.TIPYAN://HTTPS ،ه1438 صفر 4 ،أهدافها حتقيق يف الثورات تنجح هكذا ثورة: ابء ألف أمحد، ،طه 2
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وازن والتكامل بني لتلتحقيق ااحرتام مجيع األطراف التغيري؛ هو يتمثل التحدي األكثر أمهية يف و 
 ومن-التايل الذي سوف أنيت عليه الحقا يف املطلب- البعد االنتقايل والبعد التأسيسي والبعد التكويين

ذريعة ضادة تدخل القوى املجتعل من  بريةيف تعقيدات كالتغيري لتوازن أن يدخل اباإلخالل هذا أن ش
 .اإلصالحالتغيري و إلجهاض مشروع 

يقول الدكتور عبد الشايف: "كثري من الثورات يغيب عنها البعد األيديولوجي املتكامل، العقيدة 
 .1ف الفصائل والتيارات"السياسية والفكرية املشرتكة اليت تلتف حوهلا خمتل

؛ األهدافلى وتوافقت عالرؤى  ما بينها يفالقوى احلية يف اجملتمع في إذا ما توحدتومقصد ذلك 
، وال يتم ذلك ساواةوامل ،العدالةو احلق يسود فيه لوصول إىل جمتمع اوبوصلة  سفينة النجاة،تكون فإهنا س

ل البعد جاة ومفتاح الفرج لألمة، والبعد كوق النإال ابحلرص على التمسك ابلوحيني والعمل هبما فهما ط
عن اجلعجعات اليت تدغدغ العواطف؛ حينا ابلتمسك ِبنهج السلف والذي يف حقيقته بعيد كل البعد 

 آل بيت رسوله هللا م، وحينا ابحلب والوالء آلل البيت؛ كرّ -رمحهم هللا تعاىل-عن منهج السلف الصاحل 
  ،امة خالفة على منهاج النبوة؛ ومنهاج النبوة برئ مما تنهجه تلك اجلماعة، وحينا ابلتبجح إبق-من هؤالء

 حتث ،غة الوضوحرسالة ابلما خلفته تلك الثورات من  ؛للساحة العربية ابلذات املتتبعال خيفى على و 
، وإال ولدكل ما من شأنه أن ينعش الربيع يف تلك ال  ، لتحاشيعلى املبادرة الفوريةمجيع دول املنطقة 

  فإن الطوفان قادم، والشعوب على استعداد اتم للنهوض.

  

                                                   
 حمكم، سنوي اتيجياسرت  تقرير التغيري، ومآالت اإلصالح واقع األمة من نقال املآالت، واملسارات األسباب العربية، الثورات عصام، الشايف، عبد 1

 .78ص ه(،1433 التاسع، اإلصدار البيان، جملة )الرايض، ،البيان جملة عن يصدر
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      دور اجملتمعات يف تغيري اخلارطة 

ابتت تمعات تريد أن تسقط األنظمة االستبدادية، ال سيما وأن تلك اجمل العربية الثائرة الشعوب
يف غياب  ى عقودألهنا كانت على مد ؛إىل األمامبعجلة التغيري وغري قادرة على الدفع  ،عاطلة وخاملة

ة، وأن ما يدار على الطاوالت السياسية ال جيوز تداوله يف الشارع، ومل يعد ِبقدور أي سياساتم عن ال
من الناس اوخوض يف القضااي السياسية البتة، ألن مصري اوخائض فيها: )خلف الشمس(، مما حدى بتلك 

اد أي قانون صارم يف اختاألجهزة األمنية وتفويض م، وأتييد صر مهمتها على الوالء للزعيقْ الشعوب أن تُـ 
 .به ممن يتطاول على النظام أو يطعن فيه، وحىت ينتقد بعض اجلزئيات بنائهاألعدام حىت لو وصل حلد اإل

جتماعي فكلما كان النسيج االدورًا ابرزًا يف اجملتمع؛ التنوع يف التكوين السكاين كما يلعب 
نقسامات واال، القوى، ويسهم يف إزالة االلتباسات السياسيةساعد على توحد كان ذلك مما ي  ،متجانس

انقسمت بني  ة قدبعد الثورات الربيعي اجملتمعات ، ولذا جند أن تلكاليت تعطل التغيري املنشود وهريةاجل
لعريب " انطلق الربيع ايقول الدكتور حنفي:  ،وبني من يدعو إلسقاط النظام ،ابحث عن األمن واألمان

 و املشرق العريب، يف تفاعل وانسجام ميد جوره بعيدا يف أعماق التاريخ العريب، ويستمد قوتهمن املغرب حن
من وحدة اللغة الدين والتاريخ واجملتمع. فهذه الثورات جتد منطلقها وتفسريها يف وحدة الشعوب العربية، 

طرية، ابعتبارها ة القُ وهي وحدة ثقافية ودينية ولغوية، تدحض كل الدعوات اليت مت تروجيها حول األنظم
 .1بديال للوحدة العربية"

ت هي نفسها ابتواليوم ويف ظل التحدايت اليت واجهتا دول الثورات الربيعية جند أن الشعوب 
 كثري منيدته  أ ، كمالتنظيم الدولةالسوريني انضم كثري من واليمن يف سوراي  :من املشكلة فمثال جزءاً 

 زرعت بني أبناء تلك املناطق.اليت ، على الطائفية املقيتة رداً السورية والعراقية؛ العشائر 

وهو احلال نفسه مع احلوثيني يف اليمن، حيث توارد الكثري من أبناء اليمن لالنضمام إليهم، بسبب 
 الطائفية واحلزبية اليت تربع عرش النظام السابق على نسيجها، وقد استطاع بسياسته املشينة أن يفرق بني

بدعوى التشطري: )جنواب ومشاال( واترة بدعوى التحزب: )مؤمتري واصالحي(، واترة بدعوى  اليمنيني اترة
الطائفية: )سين وزيدي(، وأخرياً: إبشعال دعوى العنصرية بني اليمن وجرياهنا ووصفهم ابلغزاة املعتدين، 

النتيجة ما نراه و  والتحريض على قتاهلم مما جعل الكثري من اليمنيني يلتفون حول تلك الدعاوى الباطلة،
                                                   

 (.2011 مارس 17 ،3848 عدد: الدولية، الزمان جريدة )لندن، الثورية، الوحدة حسن، حنفي، 1
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ت خصوصا يف اليت ساد ،الرتكيبة القبلية املعقدةكما ميكن أن يضاف إىل ذلك؛   واقعًا يف اليمن اليوم.
يني الكثري من احلزب احلاكم السابق مع احلوثوتواطؤ  ،يف اجملتمعات انشقاق، وما نتج عنها من اليمن

ى، مل يعريوا شأان لألحزاب السياسية األخر احلوثيون يقول: "  حنقا على الرئيس هادي وحزب اإلصالح
وبغض النظر  ،يف حني عقدت اجلماعة الزيدية الشيعية حتالفا سافرا مع الرئيس السابق علي عبدهللا صاحل

عن اترخيهما العدائي، وخوضهما حرواب متعددة ضد بعضهما، فقد تكمن الفريقان يف هذا الصراع من 
وثي قل يف الوقت الراهن، للتفرغ لقتال هادي وأنصاره، ويستفيد احلوضع معظم خالفاهتما جانبا؛ على األ

من حلفاء صاحل األقوايء يف اجليش اليمين، وهو عامل ساهم كثريا يف صعودهم املبكر إىل السلطة، ورِبا 
ساعد يف ذلك مهاراته السياسية. ومن انحية أخرى يسعى صاحل الستعادة جزء من السلطة اليت خسرها 

 .1توسع نفوذه من خالل حزبه السياسي؛ املؤمتر الشعيب العام"وأيمل أن ي

طريق بني مجيع مكوانت الشعب أبحزابه وشرائحه الهو غياب خارطة ومن األسباب أيضا 
 ألنظمة؛اهذه  إن: "نعمة يقول ري ذلك.ومؤسسات اجملتمع املدين والقطاع االقتصادي وغ ،االجتماعية

ني ؤسسة، وبني العام واوخاص، وبني الوظائف اإلدارية والسياسية، وبع احلدود بني الشخص واملاليت تضيّ 
وتوزع  ،اجلمهور واململكة أو اإلمارة أو اجلمهورية، وبني التقليد واحلداثة، وجتيب الريع لزايدة ثروات احلكام

خيدم  عالقات الوالء والتبعية، وِبا بغرض إعادة ،على الرعااي حبسب درجة القرابة والوالء اصة منهاحل
والعناوين  ،استقرار احلكم، واستبعاد إمكان بناء عالقات املواطنة القائمة على احلق والرقابة واملساءلة

الفرعية هلذه اوخارطة هي ذات الشعارات اليت رفعتها هذه الثورات واالنتفاضات واملتمثلة يف احلرية والعدالة 
 كل احلناجر من املغرب حىت اليمن، مستخدمة  االجتماعية والكرامة اإلنسانية، وهي شعارات هتفت هلا

أبن خارطة الطريق اليت تساعد على االنتقال السلمي واإلصالح  :يشري نعمةو  .املفردات دون تعديلنفس 
ببت يف ؛ ويريد هبا معاجلة املشكالت اليت تساالنتقالية: احلقيقي يف أي جمتمع تتطلب ثالث مراحل

 .اهبا القيام ببعض اوخطوات لتتمكن من جماراة املطالب األكثر إحلاح؛ ويريد التأسيسيةو  هيجان الشارع.
 .2"والتكوينية؛ ويريد به بناء مركتزات للمشورع اجلديد

                                                   
 .5(،ص5201تمر،سب السياسات، ودراسة لألحباث العريب م )الدوحة، متباينة، وآفاق دمعق صراع اليمن: يف األهلية احلرب ألسكندر، مرتسكي،1
 .2015. نوفمرب 04 ،4807 ع الوطن، صحيفة عن نقال (،2014 ،1ط الفارايب، دار )بريوت، العريب، والربيع الغنائمية الدولة أديب، نعمة، 2
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 ية عليه، وأثر التيخالت اخلارجية والياخل: األسباب املؤدية للربيع العريبلثايناملبحث ا

على الوضع وم يق بية، البعض منهاالدول العر يف الكثري من غم تعدد الدعوات للتغري واإلصالح ر 
السياسي يف دولة ما، لذا جند أن سياسة املظاهرات واملسريات املطالبة ابإلصالح يسمح هبا يف يلد ما 
خالفا للمنع اجلازم يف البعض منها؛ ولذا ميكن أن نقسم الثورات إىل ثورات حية متت وانتعشت مع 

ع الثورات ظاهرات قد أُثري قبل الربيع العريب، إال أن تتابتظاهرات الربيع العريب، وإن البعض من تلك امل
يف الدول العربية قد أنعش ما كان كامنا منها، والبعض اآلخر ما زال كامنا ساكنا مل حتركة تيارات تلك 
الثورات، مع توفر عواملها التنظيمية وداعي التغيري يف أماكن تواجدها، إال أن تسلط األنظمة يف تلك 

كام قبضتهم على احلكم جعل منها كامنة وغري حمددة للوقت، وغري مالكة للتوقيت، وإن كان  الدول وإح
 .  1كذلك البعض منها قد حترك نسيبيا ولكنه قوبل القمع الشديد، مما أدى لوأده يف مهده

يت جعلت من ال ؛مل يكن ليقم فجأة دون تراكمات من األسبابفإنه العريب  الربيعوهذا ما نراه من 
ها حجة لالنطالق، ومل يكن من املعقول أنه جملرد أن يقوم شاب يف تونس حبرق نفسه تتداعى معه أدان

اجلموع واحلشود من خمتلف بلدان املنطقة العربية ابلعموم، وبلدان الربيع العريب على اوخصوص، لذلك 
الثورات  تلك لربرات املن لكن ميكن القول أهي الدافع للثورات،  ميكن أن تكون فأن حادثة البوعزيزي ال

، جملتمعاتاواالجتماعي، الذي تعايشه تلك  واالقتصادي، ، واألمين،السياسي واقعالكانت موجودة يف 
النفوس ع يف از املشبَّ الغوالذي تعد هي احملاور الرئيسية لقيام الربيع العريب، وإمنا كان البوعزيزي ِبثابة 

قادمة من  ت تلك الرايحك الغاز احملتقن، فكان أن هبّ ة هتب من أي اجتاه تشعل ذلشرار املرتقبة ألي 
  يف العامل العريب برمته. اتونس، ليتسع انتشاره

لغت منتهاها يف هناك تراكمات بجيد  ؛الربيع العريب ابلذاتلعربية، ودل الشعوب ا املتتبع حلال إن
أن األسباب  أن من الواضح النفوس، وتكاد أن تنفجر ألد ى سبب ليكون هو الذريعة املوصلة للغاية، كما

اليت قامت ألجلها ثورات الربيع العريب جوهراي تكاد متشاهبة، وال ختتلف كل واحدة عن مثيالهتا، فهي 
 خليط من العوامل، واألسباب تراكمت على مدار عقود، جاء الوقت الذي أتيح هلا أن تصرخ. 
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ولدى  سبابه.أ ّخرت وكان هلذا التأخرال شك أن موجة التحرر من التسلط يف املنطقة العربية قد أت 
نقع على تفسريات تشمل  ال تزال تتفاعل، فإننا(؟ و 2010) البحث يف سؤال ملاذا انطلقت اواخر عام

يف ية الدولة وأدى إىل تراجع وظيفتها الرعائ التغيري الذي طرأ على دور بعض أو كل العناصر التالية:
وتغري  ،واالزمة املالية العاملية، فضاًل عن أثر الثورة املعلوماتيةغذاء، أسعار الاالت االجتماعية، وارتفاع اجمل

 والثورة اوخضراء ،لدى فئات واسعة من الشباب خصوًصا، اىل أثر التغيري يف العراق الثقافة السياسية
اوحة اعمارهم املرت  ولكن ما هو بنيوي وأكثر اقناًعا إمنا يعود اىل ظاهرة ازدايد اعداد فئة الشباب. 1اإليرانية

دد عاالحصاءات إىل ان  الذين لعبوا الدور الرائد يف هذه التحركات. وتشري ؛سنة( 35 – 15)بني 
 . 2(2010) مليون عام( 90) من ىل أكثر( إ1980) مليون يف عام( 40)هذه الفئة قد قفز من حوايل 

 الناسخرجت أ، واليت سباب اليت أدت لتدفق موجة الربيع العريبوال شك أن هناك الكثري من األ 
من حيز الكبد النفسي، إىل حيز الغضب اجلماهريي الثائر، الذي مل يعد يبايل ابألنظمة، وجربوهتا، بل 

برز أشري إىل ألذا س أدت تلك االحتجاجات إىل سقوط أنظمة مل يكن أن يُتصور أن تسقط للحظة.
طبيعة يما يتعلق بفن املمكن حيث م ،بلد األسباب الرئيسية اليت قد تكون كفيلة إلقامة أي ثورة ويف أي

افيا الطبيعية لكل غر اجل وذلك الختالفبعض الشيء،  الربيعية هي اختالفها عن بعضهاأسباب الثورات و 
ها هي أن تعترب ميكن بعض األسباب اليت هناك هو أن املؤكد الذي من لكن شعب من تلك الشعوب، 

احدثت ة الوقود اليت ِبثابهي اليت بل العريب،  نايف عامل توالتظاهرا االحتجاجات جلميع احملرك الرئيسي
ا يف بلد ، مع االكتفاء ببعضهبرمتها يف بلد مااألسباب ميكن اجتماع تلك و العظيم، االنفجار  مذلك
ذا حدة. لد على يف كل بل كل األسبابيتعذر رصد وحتليل   لذا قد لكنها كفيلة إلشعال ثورة فيه، ،آخر

 تماعي(.)احملور السياسي، احملور االقتصادي، واحملور االج: رئيسية وهي ثالثة يف حماورا مجيعميكن إمجاهلا 
  

                                                   
1 For discussion of causes, see Foreign Policy, Revolution in The Arab World, 11 February 2011. 

 (.2012 آب، ،10 )احلياة، املسنني، مواجهة يف الشبان أوين، روجر 2
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 :األسباب املؤدية للربيع العريباملطلب األول: 

ء البعض منها ابسطرت لنا كتب التاريخ والرتاث الكثري من احلركات الداعية للتغري واإلصالح، 
تلك النظر شرعية ذلك التغري من عدمه، أو أبهلية من قام ب ابلفشل كما كتب للكثري منها النجاح، بغض

الدعوات من عدم ذلك، غري أن واقع التغيري قد مت، وما شاهدانه يف الدول العربية يف فرتتنا املعاصرة ما 
فلقد شهدت معظم الدول العربية خالل الفرتة حمل الدراسة الكثري من هو إال امتداد لتلك السلسلة، 

 وجدو وحاالت من االحتجاج على النظم العربية، إي نعم البعض منها ظهر على الساحة  دعوات التغري
البعض منها واجه قمعا مباشرا وأده يف مهده، بينما ميكن التوقع أن هناك دعوات  صدى واسعا، فيما 

 يف؛ وهي اليت حتمل العوامل اهليكلية اليت أستندت عليها عمليات التغيري كامنة قد تنهض يف أي وقت
د من أبرزها عدم وضوح األبعاإال أن هناك بعض العوائق هي من حالت دون قيامها، قد يكون  ،املنطقة
وال شك أن مجيع تلك الدعوات مل تكن لتقوم من ابب الرتف الثوري، أو العبث الشعبوي، بل  واملعامل.

 لتغيري.صدع ابأستحثت أولئك التغيرييني، وبررت هلم الب اسبأمجيع دعوات التغيري كان هلا 

سقط النظم ؛ حيث مل تالثورات واحلركات الشعبية يف هذه املرحلة فلسفة الال منطقحكمت وقد "
املتوقعة،   )مثل اليمن، حىت كتابة هذه التقرير(، وسقطت النظم غرياليت كان يتوقع اجلميع سقوطها منطقيا 

 حتكم عملية ى العوامل اهليكلية اليتكما حدث يف تونس مث مصر مث ليبيا. األمر الذي يتطلب الوقوف عل
التغيري السياسي يف النطقة العربية، والنماذج املعروصة هلذا التغيري، وأمناط االستجاابت الرمسية )الداخلية 

 .1واوخارجية(، والسيناريوهات احملتملة ملستقبل النظم السياسية العربية، وتداعيات ذلك اإلقليمة الدولية"

األسباب والدوافع اليت تقف وراء احتجاجات الشارع العريب، واالنتفاضات  إىل مشوليةوابلنظر 
باب نا نرى أن هناك من األسالعارمة اليت مشلت معظم الدول العربية ما ظهر لنا منها وما مل يظهر، جعل

مجيع  كربى، وهذه األسباب ميكن اسقاطها علىرئيسية  ابألسباب  هاشرتك فيها اجلميع، وهي ما نسمي
 اختصت هبا كل دولة من دول الربيع العريب لسبب قد يكون يفالربيع العريب، مث إن هناك أسباب دول 

دولة دون أخرى وهي ما نسميه ابألسباب الفرعية أو الصغرى، وسوف نعرض يف هذا املطلب األسباب 
 وكانت هي الدوافع من رواء قيام تلك الثورات.الكربى اليت مجعت مجيع دول العربية 
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 احملور السياسي:األول:  السبب

يف احلياة  وداً يف جمملها مجيف الدول العربية شكلت لسياسية اليت متارسها األنظمة إن الضغوطات ا
ري  ونسى احلكام وزابنيتهم أن اوخاحلياة،  ملعظم جماالتم الحكالشمويل ل الحتكارأكدت االسياسية، و 

ى آم ُنوا و اتّـَق ْوا و ل ْو أ نَّ أ ْهل  اْلُقر   ﴿قول هللا تعاىل:كل اوخري يف العدل واإلحسان إىل الناس، وهو مصداق ل
ُهْم ِب ا ك انُوا ي ْكِسُبون   بُوا ف أ خ ْذان  أ ف أ ِمن  أ ْهُل  (96)ل ف ت ْحن ا ع ل ْيِهْم بـ ر ك ات  ِمن  السَّم اِء و اأْل ْرِض و ل ِكْن ك ذَّ

ْتِيـ ُهْم أب ُْسن ا بـ ي ااتً  ئُِمون   اْلُقر ى أ ْن أي  ْتِيـ ُهْم أب ُْسن ا ُضًحى و ُهْم يـ ْلع ُبون   (97)و ُهْم ان   (98) أ و أ ِمن  أ ْهُل اْلُقر ى أ ْن أي 
 .]99-95األعراف: [﴾أ ف أ ِمُنوا م ْكر  اَّللَِّ ف ال  أي ْم ُن م ْكر  اَّللَِّ ِإالَّ اْلق ْوُم اوخْ اِسُرون  

عد ما يل: آمنوا واتقوا قبل أن يهلكوا بلى هذه اآلية: " ققال اإلمام املاتريدي رمحه هللا تعليقا ع
ألعطوا كل خري ينال من السماء واألرض، والربكة ما ينال من كل خري على  أصاهبم من الشدائد والبالاي؛

م بركات ذكر هاهنا أنه يفتح عليه -مؤنة وقيل: الربكة: كل شيء ينال بال تبعة عليه وال شدة  -غري 
رض لو آمنوا واتقوا، وذكر إذا مل يؤمنوا ونسوا ما ذكروا به أنه يفتح عليهم أبواب كل من السماء واأل

شيء، ومل يذكر الربكة، ففيما مل يذكر الربكة ينقصهم ما فتح عليهم من كل شيء ويسوؤهم وفيما ذكر 
 .1"فيه الربكة بعد اإلميان ال يلحقهم من ذلك تبعة وال غرم، واَّللَّ أعلم

كبت   مثل يفملموسا وقواي يت اً تزايديع الدول ثورات الربيع العريب، يرى أن هناك املالحظ على مج 
 وحتجيم الدور ،السياسي النشاطوتقييد  ،الشخصية، والتسلط على امللكيات العامةالشخصية و احلرايت 

العائلي  يزمابلتاملشاهد وامللموس واإلحساس ية عموما، احلقوقات نتهاكممارسة مجيع أنواع االو ، النقايب
 :تيةونلخصه يف النقاط اآل لضغط السياسيحلقبة العصاابت احلاكمة، وكل ذلك ميكن أن نسميه اب

  

                                                   
  .510 ،4ج (،2005 ،1ط ،العلمية الكتب ارد )بريوت، ،سلوماب جمدي ت: ،السنة( أهل )أتويالت املاتريدي تفسري صور،من أبو ،املاتريدي1
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 على السلطة. االستبياد التامو االستحواذ التوريث العائلي و أوال: 

االستبداد التام و االستحواذ شهدت ثورات الربيع العريب الكثري من التشاهبات يف هذا اجلانب وهو 
ت العليا ار احلكم، واهليمنة على املناصب العسكرية، والسياسية والوزاو د احلزب احلاكم على السلطة من أفرا

ستبعاد ص وااليالتقلو  ،شؤون البالد إدارةوعزل الشعب عن املشاركة يف  ،يف الدولة، واإلدارات العامة
 ،حتكار السلطةزايدة يف اقابل وابمل القرار،صناعة يف ممن كان هلم دور ومشاركة لفئات  املستمرو املتزايد 

ة، الفرد احلاكم، مع توسع بسيط حلصر دائرة القرارات العامة بيد العائلة احلاكمبيد ات الفاعلة وحصر القرار 
عن اإلصالح و األنظمة العربية مجهورية كانت أو ملكية عن تحدث ن فنحن إذا "ومن هم من املقربني هلم. 

األحوال  حسنأاية حرية الرأي والتعبري لكن تلك اإلصالحات يف السياسي وتوسيع قاعدة املشاركة ومح
 .1"تشبه النبااتت الصحراوية اليت تظهر بسرعة مث ختتفي ليحل حملها رمض الصحراء وسراهبا

غابت فضابط حضاري عند االختالف، اليت تعد  ؛التعدديةفال وجود ملا يسمى "يقول العماين: 
أي  بنية تعددية، تتمتع ب، والدول الربيعية خصوصا، ومل تعد تلك الدول التعددية من الدول العربية عموما

إن ة أو مذهبية. وكما هو معلوم، ففكريكانت عرقية أو ثقافية أو   سواء-جتوزا -كان نوع ذلك التعدد 
 ،ة كطريقة مثلىنظرًا لغياب التعددي. و تعددية، قيمة أصيلة يف اجملتمعات اإلنسانية، القدمية واحلديثةلل

وكأسلوب حضاري ملواجهة اوخالفات والصراعات والتحدايت اليت قد حتدث بني بعض مكوانت وفئات 
اجملتمع، فقد يستخدم املختلفون الكثري من األساليب والطرق، إلدارة صراعاهتم وحروهبم، ولعل اوخروج 

  ."2قون ومرحبونللشارع كان أحد احللول اليت و ج دت هلا مصفِّ 

 ،بداد السياسياالست: "يف حكومة بورقيبة، أن السابقريى أمحد بن صاحل، الوزير ف، املواطنة أما عن
 الشيوعي ويقول اهلمامي رئيس احلزب". الدوافع اليت فجرت ثورة تونس امه ؛وعدم تطوير نظام دميقراطي

ا مم صادايً واقت لقد سادت فرتة حكم بن علي حالة من اإلقصاء املزدوج سياسياً " :للعمال التونسيني
  .3"على واقع احلياة السياسية ِبجملها، وهذا يف رأيه السبب الرئيس يف تفجر أحداث الثورة انعكس سلباً 

                                                   
 .DEMOCRATICAC.DE ،2016 نوفمرب، 28 العريب، الدميقراطي املركز) العريب، الربيع ثورات قيام أسباب آية، السالم، عبد 1

   .HTTP://WWW.ALRIYADH.COM ،16932 العدد م،2014 /2/ 2 العريب، للربيع العشرة األسباب فاضل، العماين، 2
 .HTTP://WWW.DOHAINSTITUTE.ORG ،2012يوليو 25 رأس، بال "ثورة املواطنة ثورة تونس: ديقي،صِ  3
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إن من أعظم ما ابتلي به املسلمون هو إقصاء اإلسالم عن احلكم، مث تويل حكام أمور املسلمني،  
هم املزمع وكان من فساد،  فساداوهؤالء بلغ شرهم مشارق املسلمني ومغارهبم، وعاثوا يف أرض املسلمني

حق أسلوب توريث احلكم أتسيًا ابألنظمة امللكية األخرى ليكمل الشر وتضيق احللقة على  عقده هو
وبسبب هذه ، وراز  (؛مجهورية) مدوهلوا مس وقد-الدميقراطية )الزائفة(، الطريقة  مستخدمنيأعناق املسلمني 

 . 1اوخالفة قام أهم عنصر من عناصر الثورات العربية

 لعريب صديقي: "ا أستاذ الدميقراطية العربية يف جامعة قطروقبل عام من قيام الثورات العريب كتب 
ت احلُّكام األوتوقراطيون العرب ماهرين للغاية يف العالقات العامة. فهم جييدون استخدام لغة الدميقراطية، اب

 عملية االدوات القدمية واالعتباطية يف وحقوق اإلنسان، واألسواق احلرة، فيما يُثابرون على احلفاظ على
اختاذ القرار. وخالل السنوات العشر املاضية، سقطت األنظمة العربية يف ماميكن تسميته "اجلُْمهوراينّية 
 الُساللية"، وهو شكل من أشكال احلكومات يرتجم نفسه تقريباً بتعبري اإلْرداف اوخُْلفي: "الرائسة امللكية".

ل املظاهر اوخارجية اليت تعرضها احلكومات اجلمهورية داخل األنظمة العربية، إال لكن، ومهما كان شك
اهنا التتقدم يف الواقع أبي ضماانت اترخيية أو قانونية. فاهليمنة العائلية على احلكومات العربية ختتصر 

هذا عالوة  .الدول إىل جمرد أدوات لتعزيز املصاحل اوخاصة والشخصية، بدأل من حتقيق املصلحة العامة
على أن الدول العربية اليت توجد فيها مؤسسات سياسية حمدودة، غالباً ما تكتنفها الق ب ِلية. وهذه األخرية 

 .2"ُتسِفر بدورها عن مؤسسات سياسية الدميقراطية وُمشّوهة

كان ينبئ   والواقع قد بدى على تلك الدول، قد لتوريث كان التحضريوعند قيام تلك الثوررات  
 ،ير تلك املراسم ببساطة ويسر؛ كون مفاتيح التشريع مضمونة ألهنا تدين ابلوالء التام لألسر احلاكمةبتمر 

ه والرأي العام العاملي يبدو انه ال يعارض؛ ملا حقق ،حزب احلاكمللواالنتماء احلقيقي ملؤسسات الدولة 
حت التوريث أضفمسألة  يف املنطقة.جزء من خمططهم من إجنازات على يد أولئك احلكام الذين هم 

   .املاضية ةتتمثل يف انتخاابت شكلية دأبت عليها البلدان الربيعية يف الفرت واليت حمسومة إىل حد كبري، 

يف مصر، املسرح ابت ُمعّدًا الستقبال مجال كي يكون مرشح اوخالفة الوحيد ويقول صديق: "
ي، وابلتايل الً من الوريثني العسكري والسياسللحزب الوطين الدميقراطي. ويف ليبيا، حّدد معمر القذايف ك

                                                   
 هـ(.1431 وشعبان رجب والعشرون، الرابعة السنة ،283-282 ع، الوعي، جملة )لبنان، املسلمني، بالد يف احلكم توريث أمحد، حممود احملمود، 1
 (2009 نوفمرب 25 ،ألوسطا للشرق كارنيغي مركز )بريوت، ،واليمن وليبيا مصر يف الُساللية" "اجلُْمهوراينّية أبيه: سرّ  االبن العريب، صّديقي، 2
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ع يف عملية اوخالفة الوراثية. لكن ماميكن أن يكون غري متوّقع، هو أن تضتوقّعة ليس مثة مفاجآت غري مُ 
ند اوخالفة يف اليمن، تست قبيلة القذايف ثِق لها وراء هذا الوريث السياسي أو ذاك الوريث العسكري.

بني قبيلة الرئيس علي صاحل )حاشد( وبني اجليش. لذا، وحده العضو يف السياسية إىل ميثاق ضمين 
القبيلة ُمؤّهل لتسّنم رائسة البالد. ويبدو اآلن أن صاحل يُِعد جنله أمحد الستالم زمام السلطة، من خالل 

 .1ديف البال اً يفالقوات فتك أكثرتسهيل صعوده الكاسح يف الصفوف العسكرية وحتميله مسؤولة قيادة 

ومن خالل ماكتبه صديقي والذي كان قبل سنة تقريبا من قيام الثورات نرى أن قضية التوريث  
 ؛اوقد بدأت تلك األنظمة مسلسل الدرامكانت من القضااي املسلَّم هبا واليت ال يتمارى فيها رجالن، 

مع  ،اربهقحينما مت تفويض الكثري من صالحيات الرئيس إىل مؤسسات يقف على قمتها ابناء الرئيس وأ
ووضع دكتاتوري حيول دون منافسة أحد ألبناء الرئيس يف توىل امللك، وأهم ما يف ذلك هو اإلشراف 
القضائي الكامل على االنتخاابت ِبا ميكن النظام من التحكم يف االنتخاابت والذي يؤدي بدوره إىل 

جدوى إبداء  من املواطنني يفتزوير االنتخاابت بشكل فاضح، وهذا الذي كّون فقدان الثقة لدى الكثري 
 الدستور يفرأيهم يف االنتخاابت، لعلمهم املسبق ابلنتيجة، وكل ذلك مل يكن ليتم لوال وجود بعض املواد 

واليت مفادها منح سلطات واسعة وفضفاضة للرئيس، وابملقابل أدت إىل ضعف سائر سلطات الدولة، 
ل املشاكل اليت عجزت احلكومة عن حلها إال حتت وبدا ذلك الدكتاتور هو اآلمر والناهي؛ الذى ال حت

  .  2يده، كل ذلك حيصل وال ميكن ألحد حماسبة تلك األنظمة، أو يسأهلا

  

                                                   
 سابق(. )مرجع ،واليمن وليبيا مصر يف الُساللية" "اجلُْمهوراينّية أبيه: سرّ  االبن العريب، صّديقي، 1
 ،(2016 نوفمرب، 28 ياسية،والس ،االسرتاتيجية للدراسات العريب الدميقراطي املركز برلني،) العريب، الربيع ثورات قيام أسباب آية، السالم، عبد 2

 بتصرف. ،19ص
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 :قساناالضطهاد، وعيم مراعاة حدوق اإلاثقيا: 

منظومة عسكرية، ال لتحقق الغاية اليت أرادها  تقد أوجدالدول العربية  يفاألنظمة احلاكمة إن 
ل الرسل، وهي إعالء كلمة )ال إله إال هللا(، والدفاع عن محى اإلسالم، بل غايتها الدفاع هللا من إرسا

لشعب  وإن سعى يف مصاحل اعن محاها، وأن حتكم الشعوب بقبضة حديدية، والويل ملن خالفهم؛ حىت
تقل، سأما ما يعرف يف الغرب حبقوق اإلنسان، أو اهليئات اإلصالحية، أو السلك القضائي امل ،إبخالص

االضطهاد وعدم مراعاة حقوق وال شك أن  فهذا قد حمي من قاموس تلك األنظمة األحادية التسلطية.
ول مخغياب الدور األمين احلقيقي الذي أنشئ ألجله، و و  ،واحتقار الشعوب لدرجة االستعباد اإلنسان

ى واقع لبا علس كل هذه الضغوطات ال شك أهنا ستؤثر  ،الدور القضائي عن الواجبات املناطة عليه
ات انقمة داخل وجد طبق، وتنعكس صورة عدم الرضى على كافة اجملاالت، واليت بطبيعة احلال ستاحلياة

 . نيةاإلنسا لكرامةلضياع و  من الشعور ابلظلم واملهانةمت عليها حالة خيّ اليت ، اتاجملتمع

متنوعة من  ل ذي أشكالمتكامنظام واجهت ن املنطقة العرربية إب" وبتلخيص يقول الدكتور كرمي:
التسلط الذي حكم املنطقة لعقود طويلة، لتدخل املنظقة العربية يف مرحلة انتقالية طويلة ومعقدة تسعى 
خالهلا إىل تلّمس الدميقراطية، لكنها مرحلة مليئة ابلصراعات اليت ستطال كل األنظمة أبوقات ودرجات 

ملختلفة، األمور نتيجة التعقيدات املعروفة امآل  متختلفة، وستشمل كل املنطقة، رغم صعوبة احلسم يف
  .1حسب أوضاع تلك البلدان"

قوق ائر حلجنتهاك الذي فرضته احلكومة املصرية، والذي يوصف ابقانون الطوارئ وميكن أن نعد 
عليه احلالة األمنية يف مصر، وكثرياً ما اندى الشعب املصري حكومته دأبت ن، وهذا ما اإلنسان واملواط

ع حالة الطوارئ، غري أهنم كانوا يُقابلون إبصرار النظام هناك وكأن ذلك الشعب ال قيمة له وال كرامة، برف
، الذي زاد من (1967)لذا فإن من تداعيات الثورة املصرية، هي هذا القانون الذي بدأ العمل به عام 

املة لدولة اهليمنة الكسخط الشعب املصري، ملا واجهوه من انتهاكات واعتقاالت، جعلت لرجال أمن ا
 . 2على البالد والشعب، متجاهلة مجيع احلقوق الشرعية، والقانونية، والسياسية

                                                   
 ،1ط الكتاب، رقش )مصر، حاالت، دراسة االستبداد: من اوخالص ثورة) من نقال الدميقراطية، إىل االنتقال وعملية العريب الربيع حسن، كرمي، 1

 بتصرف .11ص .57ص (،2012
 بتصرف .57ص (2011للنشر، االهرام مركز )القاهرة: أوىل، قراءة يناير: 25 ثورة اجمليد، عبد وحيد :أنظر 2
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، لدويلاجملتمع االتعدي على حقوق اإلنسان حيدث يف ظل سبات مهمل أو مفتعل من ك كل ذل
ء، ومل نرى افإهنم يكتفون ابلعد واإلحص ،واللجان احلقوقية املتخصصة، وإن حصل منهم يقظة يف يوم ما

امات مجاعية من تنفيذ إعداليوم السوري  به النظام ممعاقبة أو حىت مساءلة، وميكن اإلشارة هنا إىل ما يقو 
فأين اللجان املتخصصة ، (2011)العسكري منذ  (صيداناي)ألف سجني مدين بسجن  ثالثة عشرلنحو 

 .1تعذيب فيهاع السجون السورية والبحث أوضا يقوم بتمكني فريق لو بو حبقوق اإلنسان من تلك اجلرائم، 

 ،إن تنامي شيطنة اإلنسانية إىلفيه (، أشار 2016لعام ) التقرير السنوي ملنظمة العفو الدوليةويف 
جعل ، ضيةواوخطب التحري ،واحملاكمات الظاملة ،واالعتقاالت اجلماعية ،وجرائم احلرب ،والقتل السياسي

يقول فيه:  .دولة( 159)صورة قامتة ألوضاع حقوق اإلنسان يف ورسم التقرير  وغري آمن. العامل مظلماً 
استخداماً بغيضاً وخطاب تقسيم البشر إىل معسكرين متضادين "حنن" و"هم"،  2016"لقد شهد عام 

ِبا ينطوي عليه من إلقاء اللوم على اآلخرين، وبث الكراهية، ونشر اوخوف. وساد هذا اوخطاب على 
 الرد له مثيل منذ ثالثينيات القرن العشرين. ويلجأ كثري من السياسيني إىل مستوى العامل بشكل مل يسبق

على املخاوف االقتصادية واألمنية املشروعة ابستغالل سياسات التمسك ابهلوية على حنو سام وانقسامي، 
 .2يف حماولة لكسب أصوات الناخبني"

حة اإلرهاب أن قوانني مكافرويب، و ابالحتاد األو  معايري حقوق اإلنسانآتكل تقرير عن الحتدث كما 
 .3احلرايت وطبقت دون رقابة قانونيةقلصت  ،اليت سنتها عدة دول أوروبية

اآلخر، ة الرأي ي، وانعدام حر يف أوضاع حقوق اإلنسان ترداي كبرياً دول الربيع العريب سجلت لقد 
ابجلوانب  املراكز اليت هتتم العدد منإبغالق  تلك األنظمة قيامو  ،إضافة لتزايد جرائم اإلخفاء القسري

اء من ومنع النشطاإلنسانية اإلصالحية، خوفا من مزامحة القائمني على تلك املراكز هلم على امللك، 
مع ق كل ذلك يتم بدعم من السلطة والربملان؛ بسنَّ قوانني جديدة تكرسوجتميد أرصدهتم،   ،السفر

                                                   
 عسكري" "سجن أبنه 1987 عام تشييده منذ ُعرف مسعة وأسوئها وأفظعها البالد سجون أكرب من يعد سوري؛ عسكري سجن صيداناي" سجن 1

 أغلبيتهم والعرب لسورينيا السياسيني من ملئات معتقال كان الواقع يف لكنه العسكرية، ننيالقوا ِبخالفة املتهمني والضباط اجلنود آالف يضم

 (HTTP://WWW.ALJAZEERA.NET ،2017/2/8 حتديث: آخر نت، اجلزيرة يف اجملزرة تفاصيل ينظر) اإلسالميني. من الساحقة
  www.amnesty.org.2017 فرباير / شباط 22 ،2016/2017 الدولية العفو ملنظمة السنوي التقرير 2
 السابق. املرجع 3
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وما  .م أبي نشاط ديين، أو ثقايف، أو اجتماعياحلقوق واحلرايت، بشكل يبعث الفزع واوخوف من القيا
 حصل من قمع وقتل للمحتجني يف ثورات الربيع العريب خري شاهد على ذلك.

إن املتأمل يف واقع األحزاب احلاكمة للدول العربية عموما، والدول الربيعية ابوخصوص، لريى 
ارضة، نعم حياة الكرمية، نعم لتصفية املع، ال لللحرايتل املمارسات اليت مفادها ال للمعارضة وأحزاهبا، ال

رايت، نعم لتجويع وتشريد الشعوب، ولو حتقق العدل واحلق لصلحت الشعوب، وملا كان هناك لقمع احل
احلاجة إىل املماراسات الوحشية واالعتقاالت واملمارسات الغري إنسانية، وهذا هو الدستور السائد لدى 

سالم  :كتب اجلراح بن عبد هللا إىل عمر بن عبد العزيز، فعندما  خلفاء األمة التصافهم بصفات الصالح
ن رأى فإ ،وإنه ال يصلحهم إال السيف والسوط ،فإن أهل خراسان قد ساءت رعيتهم :عليك أما بعد

مر أمري املؤمنني من عبد هللا ع :فكتب إليه عمر بن عبد العزيز ت،أمري املؤمنني أن أيذن يل يف ذلك فعل
فقد بلغين كتابك تذكر أن أهل خراسان قد ساءت  :أما بعد ،سالم عليك ،عبد هللا إىل اجلراح بن

صلحهم ي ،فقد كذبت اي جراح ؟وتسألين أن آذن لك ،وإنه ال يصلحهم إال السيف والسوط ،رعيتهم
  .1والسالم ،فابسط ذلك فيهم ،العدل واحلق

  

                                                   
 .1731ص ،3ج (،1،1997ط ،والنشر للطباعة القادري دار )دمشق، ،واملفرتق املتفق ،اوخطيب أمحد بكر أبو ،البغدادي 1
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 اح ابلتعيديةاقصاء النجاح، بسبب التالعب ابالقتخاابت وعيم السماثلثا: 

 أو األحزاب واحلركات املناهضة ،املمارسات القمعية، والسجن والتنكيل للجماعات اإلصالحية
للنظام احلاكم، مهما كانت مصلحة الشعب فيها، طاملا أهنا جاءت لفضح ختلف النظام القائم، أو 

 نعم لقد -ثمل الثالالذي ابت يوصف ابلعا-؛ هذا هو احلال السائد يف عاملنا العريب لألسف معارضته
بداد الذين مارسوا حياة االست ،ةم الطغاطوال سنوات حكالكرمية يف تلك الدول الربيعية عانت احلياة 
 ،عارضةلقوى املل اتتصفيوما متارسه من  يف دهاليز تلك األحزاب احلاكمة، لغّ من تو و لعقود عدة، 

 ريى عجبا. ة لنظم فلك األابلتواطؤ مع املؤسسات األمنية اليت تدور يف

منذ أكثر من " يف تونس و :متحداث عن أحوال الدول العربية قبل الثورات يقول الدكتور العرتيسي
 وخارج،اعشرن عاما ال تزال حركة االجتاه اإلسالمي حمظورة. وقد زج أتباعها يف السجون، وفر مث آخر إىل 

بالدة،  ال يقدر على العودة إىل يف لندن حنو من عشرين عاما بقيوأبرزهم الشيخ راشد الغنوشي الذي 
بقيت  «ةحركة النهض» وحتويلها إىل)حركة االجتاه اإلسالمي(  الرغم من نزع الصفة اإلسالمية عن وعلى

ومل تشهد  ،ممنوعة ومل يتمكن أعضاؤها من العمل عالنية أو من املشاركة يف احلياة السياسية يف البالد
ابهليمنة الدستوري احلاكم الذي حظي لوحده حبق املشاركة و  زبتونس أي حياة حزبية حقيقية ابستثناء احل

 .1" البالد االقتصادية والسياسية. مقدرات علىمع مؤيديه وأنصاره 
 نيمنذ وصول الرئيس مبارك إيل السلطة قبل ثالثفيقول: "  مصرعن لصورة نفسها ونراه ينقل ل

لطة أذانً الس اي كان من دون أي مربر. ومل تعرعاًما، استمر العمل بقانون الطوارئ الذي يتيح اعتقال أ
ن القانون. وحركة اإلخوا صاغية لكل مطالب ودعوات النقاابت واألحزاب واحلركات ابلتخلي عن هذا

ذ وممنوعة من املشاركة السياسية املباشرة من من أكرب احلركات اإلسالمية ال تزال حمظورة وهياملسلمني 
تخاابت الصغرية املعرتف هبا لكي تتمكن من املشاركة يف االن لوائح األحزاب إىلعقود أيًضا. وتلجأ احلركة 

وقد زج النظام أبعضاء وقادة هذه احلركة يف السجون مرات ومرات. ومل  النيابية يف هذه الدائرة أو تلك.
 .2"يف كثري من احلاالت. كما تولت احملكمة العسكرية حماكمة اآلخرين تتم حماكمة معظمهم

                                                   
 أبريل ،145 العربية، دوللل العامة األمانة عن تصدر دورية عربية، شئون )جملة التغيي، إصار املنطقة، وجه تغري قد اليت لثوراتا طالل، عرتيسي، 1

 .42.ص، (2011
 .السابق املرجع 2
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جد العريب بني احلزب احلاكم واألحزاب املناهضة له، فت" تنامت يف العامل إقصاء النجاحة "ن سياسإ
حملاربة تلك  ؛ر مجيع مؤسسات الدولة اإلعالمية والعسكرية والتعليمية والقضائيةأن احلزب احلاكم يسخّ 

م فإهنم ال جيدون ديهاألحزاب، ورميهم أببشع التهم، ونبزهم أبفظع األلقاب، وكون مجيع أجهزة الدولة أبي
صعوبة يف ذلك، وقد ملسنا هذا جليا يف انتخاابت اليمن ومصر وقبل ذلك اجلزائر يف بداية التسعينيات، 
ومع أن اجملتمع العريب ابت على ثقافة عالية بسبب االنفتاح الذي خلفته وسائل اإلعالم، إال أن تلك 

 الشارع.   احلقبة احلاكمة مل يعد يهمها مطالب الشعوب، وال غضب
كبريًا يف أوساط الشعوب، صدى  يكون له و أن أي حزب معارض يشارك يف االنتخاابت كما 

احلزب  مصلحة يف سرعان ما تواجه تلك اآلمال ابعتماد تغريات يف الدستور تصبّ  ،ملستقبلابتفاؤل لل
 .ابلعمالةو ابلتطرف أإما رمي من ال ؛التشويه اإلعالميلن يسلم من كما أن ذلك املرشح املتسلطة،  احلاكم 

 ختلو انتخاابت عربية خاصة ابلرائسة والسلطة من اهتامات حارة، وانتقادا نبطبيعة احلال لو 
؟ ألن الشارع العريب سئم من الكذب املتوايل عليه حيال تلك االنتخاابت، ألن الطابع الواضح شديدة

 تقام هبا تلك اليت ؛لفعليني للبالدعليها بال نزاع أهنا انتخاابت صورية صممت على مقاسات احلكام ا
يرى أنه  ، والذي يرى حال العامل العريب مع االنتخاابت ختلوا من الديكتاتورية املؤملةاالنتخاابت واليت ال

ال جديد فحقيقة االنتخاابت يف العامل العريب هي لتهدئة احتقان الشعوب، يقول األمني العام للمنظمة 
رتافق خضم فرتة متوج فيها املنطقة بعديد من االستحقاقات االنتخابية اليت تالعربية حلقوق اإلنسان: "يف 

دالع الثورات ان حتوالت كربى وجذرية يف العديد من بلدان املنطقة، سواء يف البلدان اليت شهدت مع
 لألوضاع جرى فيها حتريك نسيب وواجهت مراحلها االنتقالية عقبات وانتكاسات، أو تلك البلدان اليت

 . 1"تواء الغضب الشعيب احملتملالح
يستعيدوا وجودهم املسلوب وحريتهم، وهم جزء  يقول الدكتور العودة: " من حق اإلسالميني أن 

ضمري األمة وحاضرها ومستقبلها، وال يعين أن يتحركوا وكأهنم القوة الوحيدة يف امليدان، وأن يعربوا عن 
 آماهلا وتطلعاهتا، ولن يقوم ِبشروع األمة فصيل واحد  عنأنفسهم وكأهنم وحدهم ضمري األمة أو املعرّب 

                                                   
 حلقوق العربية املنظمة القاهرة،) العريب، العامل يف واالنتخاابت الدميقراطية :الدويل املؤمتر العريب، العامل يف واالنتخاابت الدميقراطية عالء، شليب، 1

 .7ص (،٢٠١٤ ،1ط اإلنسان،

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

  103 
 

من فصائلها، بل ِبجموع أفراد األمة إبسالمييها وغري إسالمييها، وكافة تياراهتا واجتاهاهتا الفكرية واملذهبية، 
 .1ومن غري املسلمني الذين هم جزء من شعوب عربية وكان هلم أدوار اترخيية"

 –منذ حصوهلا على االستقالل–األٌقطار العربية عرفت  صحيح أن معظمكرمي مخيس: "يقول  
أشكاالً متباينة من االنتخاابت، بل إن بعضا منها التزم بدوريتها وأعطاها درجة من التنافسية، لكن ذلك 

وسيلة إلعطاء النظم احلاكمة شرعية شكلية تتصدى هبا للمعارضات الداخلية  غري-الغالبيف -مل يكن 
ام العامل اوخارجي، بل إن إجراء االنتخاابت حتول يف بعض احلاالت إىل حالة اعتياد أو لتحسني صورهتا أم

مومسي ال عائد دميقراطيا منها. وصحيح كذلك أن كثريا من هذه األقطار شهد منذ تسعينيات القرن 
بتأثري  كاملاضي تناميا ملحوظًا يف الوعي العام أبمهية االنتخاابت كآلية للتطور الدميقراطي السلمي؛ وذل

عوامل  متشابكة، من بينها حتوالت النظام العاملي، وثورة االتصاالت، وتطور اجملتمع املدين، إال أن هذا 
الوعي مل يغري يف عملية صنع القرار، ليس فقط للطبيعة التسلطية للنظم احلاكمة، وال للعزوف الشعيب عن 

كم، سواء  ية، متثلت يف االجتاه املتزايد ملركزة احلاملشاركة السياسية، وإمنا أيضا ألنه تزامن مع ظاهرة عكس
كان بيد شخص أو عائلة أو حزب، وهو ما ولَّد حالة إحباط أنتجت الحًقا حركات االحتجاج 

 .2"طريًقا وحيدا النتزاع احلقوق –ربكل ما تضمنه من خماط–اجلماهريي اليت وجدت يف الشارع 

خاابت خيلو قانون االنت كما ال  ددية عن مضموهنا،الطابع السياسي مفرغ من فكرة التعولذا كان 
، إبخراج يور ألجل إخراج دراما وضع هلا سيناوحقيقة االنتخاابت إمنا تقام  العربية من قيود حمتومة املآل،

ري لرؤساء بقوا يف ياملنطقة العربية من أكثر مناطق العامل اليت مل تشهد تغهذا أن يؤكد  وما، احلزب احلاكم
ت قاربت نصف القرن، ومل يثين أولئك احلكام عن احلكم إال املوت احملتم على بين آدم، أو احلكم فرتا

تغري جربي كما شاهدانه واقعا يف الثورات الربيعية، هلذا رأينا أن عدم تداول رائسة الدولة بني الرؤساء 
كمقدمة ال غىن   الختالف، ولذا " ال بد من التعددية، واقيام الربيع العريبكان له دور رئيسي يف العرب،  

جميع ق بني منازعات بشر تتباين مهوهم ومصاحلهم، ويضمن للعنها، بصياغة عقد اجتماعي متوازن، يوفِّ 
حقوقهم على قدم املساواة يف املشاركة السياسية وإدارة شؤون الوطن. هذا العقد هو التعاقد بني طرفني 

 ﴾ودِ أ ْوُفوا اِبْلُعقُ  ﴿، على اإليفاء ابلشروط وااللتزامات:]29النساء: [﴾ ع ْن تـ ر اض  ِمْنُكمْ  ﴿حبفهما الرضى:
 . على حني أن كلمة أتمنيواألمناحلرايت و ، بني السياسي والناس؛ ألجل أتمني احلقوق ]1املائدة: [

                                                   
 .162ص م(2012 ،1ط والدراسات، للبحوث مناء مركز )بريوت، الثورة، أسئلة سلمان، العودة، 1
 .9ص سابق(، )مرجع العريب، العامل يف واالنتخاابت الدميقراطية كرمي، مخيس، 2
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األمن جيب أال تنصرف ألمن فئة حمددة صغرية، متلك القرار السياسي واملايل واإلداري. وحتت كلمة 
 . 1م خرق وانتهاك أمن شعوب أبكملها، وأمن حريتها، وأ/ن حقوقها، وأمن ذواهتا وأفرادها")األمن( قد يت

 ومن أجل ضمان إجراء انتخاابت حرة ونزيهة ال بد من توافر املناخيقول الدكتور طالب عوض: "
كيل مي، وتشالسل األساسية للمواطنني، وال سيما حرية الرأي والتعبري والتجمع واحلرايتالدميقراطي 

حدة القانون، وأكدت اجلمعية العامة لألمم املت األحزاب السياسية واملنظمات واجلمعيات املستقلة، وسيادة
 الدورية والنزيهة عنصر ضروري ال غىن عنه يف اجلهود املتواصلة املبذولة أن االنتخاابت ١٩٩١يف عام 

ك يف حكم بلده االشرتا كل فرد يف  حلماية حقوق ومصاحل احملكومني، وأن التجربة العملية تثبت أن حق
 اإلنسان واحلرايت األساسية األخرى، حقوق ِبجموعة واسعة من اعامل حاسم يف متتع اجلميع فعلي

 .2والثقافية" واالجتماعية وتشمل احلقوق السياسية واالقتصادية
 عداءأبيهم معارض وصفسياسيني بشكل متزايد لالكام و احلتوجه  الدول العربية من هشهدتإن ما 

ميش جمموعة هت، وابملقابل بدافع التمسك ابلسلطة ، وإسكات أصواهتم بعنف واضح أو مسترت؛الوطن
، وكأن رائماجلو  ،لكراهيةلهد الطريق ليم"مشاعة" ملشكالت اقتصادية أو اجتماعية تواجهها،  موجعله ام

و اْعت ِصُموا  ﴿هللا عليه بقوله: احلكام قد غاب عنهم مايف التكاتف واجلماعة من خري وبركة، وهو ما قد أكد
ُتْم أ ْعداًء ف أ لَّف  ب نْي  قُـ  يعًا و ال تـ ف رَُّقوا و اذُْكُروا نِْعم ت  اَّللَِّ ع ل ْيُكْم ِإْذ ُكنـْ ِتِه لُ حِب ْبِل اَّللَِّ مجِ  وِبُكْم ف أ ْصب ْحُتْم بِِنْعم 

كوا بسبيل متسو ، سَّكوا بدين هللا وابلقرآنمتقال السمرقندي يف معىن اآلية: "  .103آل عمران: [﴾ِإْخواانً 
السنة واهلدى، وال ختتلفوا يف الدين، كاختالف اليهود والنصارى. ويقال: ال ختتلفوا فيما بينكم ابلعداوة 

 كقوله ما اشتبه عليكم، فردوه إىل كتاب هللاو  ،هللا ال من القبائل والعشرية مناطلبوا النصرة .والبغضاء
قال بعض احلكماء: إن مثل من يف  .[59]النساء: ﴾ از ْعُتْم يف ش ْيء  فـ ُردُّوُه ِإىل  اَّللَِّ و الرَُّسولِ ف ِإْن ت ن ﴿تعاىل:

الدنيا، كمثل من وقع يف بئر، فيها من كل نوع من اآلفات، فال ميكنه أن خيرج منها والنجاة من آفاهتا 
 ابلتمسك فات، فال سبيل إىل النجاة منها إالإال حببل وثيق، فكذلك الدنيا دار حمنة، وفيها كل نوع من اآل

 .3حببل وثيق، وهو كتاب هللا تعاىل

                                                   
 .26ص ،(سابق مرجع) الثورة، أسئلة سلمان، العودة، 1
 .33ص سابق، جع)مر  العريب، العامل يف واالنتخاابت الدميقراطية :الدويل املؤمتر الدولية، للمعايري وفقا احلرة االنتخاابت طالب، عوض، 2
 ،1ج (،1993 ،1ط ،العلمية الكتب دار بريوت،) ،النويت ،املوجود عبدو  معوض :ت العلوم، حبر ،حممد بن نصر الليث بوا ،السمرقندي 3

 .235ص
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 الثاين: احملور االقتصادي: لسببا

تسببت هبا أنظمة دول الربيع العريب، وتتمركز تلك اإلفرازات ابلوعود املتمثلة يف إفرازات هناك 
لشعوب من حلني واآلخر، ومل ترى تلك اكانت تلتزم هبا تلك األنظمة بني االيت   ؛ةاالقتصادي اإلصالحات

امه املعومل ، الذي طبق نظالبنك الدويلاإلصالح السياسي املزعوم غري الديون املرتاكمة على بلداهنا من 
أينما حل البنك  ا، وبطبيعة احلالاجتماعيوضع الدولة اقتصاداي و تنفيذ شروط أدت إىل تراجع  عرب عليهم

طن العريب الدول الربيعية خصوصا، والو  ، وهذا ما كان واضحا عياان يفمعه الدويل فإن الفقر والبطالة حتل
الواقع االقتصادي املزرى لشعوب تلك الدول، اليت عانت من الفقر، والتجهيل، وميكن حصر  عموما.

 ة كما يلي:نسبة الفقر، يف الدول الربيعيو والتهميش لفرتات طويلة، مع ارتفاع يف معدالت البطالة، 

 :لفساد املايل واإلدارياأوال: 
 مجيع ، كذا مجيع ما حتدثنا عنه يفالضرائب، وتزايد الديون على الدولة، وارتفاع الرشوةانتشار 

احلاكم  واالستبداد التام من أفراد احلزب ،االستحواذفإهنا تصب يف هذا احملور ابلذات؛  السابقة احملاور
ات ية، والسياسية والوزات العليا يف الدولة، واإلدار على السلطة واحلكم، واهليمنة على املناصب العسكر 

 ، واالضطهاد، وسلب احلقوق واحلرايت، والبطشالعامة، وعزل الشعب عن املشاركة يف إدارة شؤون البالد
لوحدة اإلسالمية، تغييب ا، و احملسوبية والرشوةاجلائر من أجهزة األمن، واختالق التهم ضد الغري، والتزوير، 

كن أن والتوريث، كل ذلك وغريها مية )فرق تسد(، وخلق التمييز العنصري والطائفي، وانتهاج سياس
 يدخل حتت هذا احملور، ألن مجيع ما ذكر يندرج حتت الفساد أبصنافه. 

إن "جمتمعاتنا الطاحمة إىل بناء احلياة الدميقراطية اليت جتسدها ثورات الشباب العارمة، والناجتة بفعل 
املستدمية، إىل جانب االنفتاح على العامل املتقدم بكل ما حيمله من ثورة تقنية  عوامل الفقر الفاقة

ومعلوماتية، وما حتمله من دوافع إنسانية؛ تسعى لبناء جممتع واسع ومتسامح يسع للجميع، بعيدا عن 
م ظالصراعات املذهبية والعرقية والدينية والقبلية، وهذه الثورات ال تقاتل على جبهة اإلطاحة ابلن

والدكتاتورية، بل أيضا على جبهة محاية الثورة من االحنراف والبناء والتأسيس لثقافة التسامح والتصدي 
 .1الخرتاقات بعض القوى اليت تسعى إلعادة أمناط من احلروب األهلية الداخلية واحلروب األقليمية"

                                                   
 .68ص (،سابق مرجع) املآالت، واملسارات األسباب العربية، الثورات عصام، الشايف، عبد 1
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حال وجود  الضرورية، ويفيتم إرهاق املواطن ابلضرائب اجلائرة، مقابل عدم توفري أي من اوخدمات 
لدخل األويل يتحدد توزيع اتلك اوخدمات تكون على أد ى املستوايت املعمول هبا عامليا، يقول النجار: "

 ،والدعم ،يف أي بلد بنظام األجور، بينما تتم إعادة توزيع الدخل وحتسينه من خالل نظم الضرائب
لدرجة ربيعية الدول ال نية. وقد ساء توزيع الدخل يفاجملانية أو شبه اجملا واوخدمات العامة ،والتحويالت

جعلت غالبية املواطنني ال يشعرون أبية مثار للنمو االقتصادي الذي تشري بياانت احلكومة إىل حتقيقه، 
بغض النظر عن دقة هذه البياانت من عدمه، وذلك بسبب سوء نظام األجور الذي يطلق يد أرابب 

 .1"لديهم، يف ظل حد أد ى هزيل لألجر الشهري العمل يف حتديد أجور العاملني

 أن-ليمن أيضا ويف ا –ما هو مشرتك أيًضا يف جتربيت تونس ومصر  يقول الدكتور العرتيسي: "
من  العائلة اليت تدير البالد ومتسك ابالقتصاد وجتىن مليارات الدوالرات حكم إىلاحلكم حتول ِبرور الزمن 

د االعمار والتسلح والتجارة واالسترياد والتصدير يف اجملاالت كافة. وق كل مشاريع  مشاركتها املباشرة يف
 كثري من التقارير حجم اهليمنة العائلية ألسرة مبارك إيل ابقي األقارب مع شخصيات كثرية من  تداولت

ونس عندما ت ابنه. وقد تكررت التجربة نفسها يف إىلمشروع نقل السلطة  إىلرجال احلزب الوطين إضافة 
حية يف املنتجعات السياوعلى إدارة موارد البالد،  ىالسلطة وعل علىوزوجته وأشقاؤها  يمن بن علهي

لى  املعلومات أن زوجة بن ع السياحة اوخارجية، كما كشفت كثري من علىبلد يعتمد بشكل أساسي 
لنسبة لقد نتج عن ذلك كله إفقار غري حمتمل اب كانت ختطط لالنقالب عليه وترشيح نفسها للرائسة.

عد سقوط ثراء فاحًشا تبني ب «احلاكمة العائلة» إيل معظم قطاعات الشعب، يف الوقت الذي أثرت فيه
 .2"بعشرات مليارات الدوالرات تقدرالنظامني أن ثروة كل واحد منهما 

ل غري وضع الرجابإلضافة لإىل عدم تكافؤ الفرص بني أفراد الشعب،  اتأدت احملسوبيكما 
 ؛افية الدوليةمنظمة الشفعنه أعلنت "جاء يف تقرير  .وإمهال األكّفاء ،ال يستحقها ةوظيف املناسب يف

 (:2010)مؤشر الفساد لسنة  ،وهي منظمة دولية لرصد مجيع أنواع الفساد ِبا يف ذلك الفساد السياسي
 . وجاء يف مقال عرب يف3"بلد مدرج يف التقرير (178: )من أصل (98) :تبني أن مصر حتتل املرتبة

                                                   
 13/10/2011 للدراسات، اجلزيرة مركز )الدوحة، مبارك، عهد يف الفقر ومعضلة املصري االقتصاد النجار، السيد 1

HTTP://STUDIES.ALJAZEERA.NET   .بتصرف 
 .43.ص سابق(، )مرجع املنطقة، وجه تغري قد اليت لثوراتا طالل، عرتيسي، 2

 سابق(. مرجع) ريب،الع الربيع ثورات قيام أسباب آية، السالم، عبد 3
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 إن احلكم على أي سياسة اقتصادية ال يتم إال من زاوية قدرهتا علىاملهجر يتحدثون عن ثورة اليامسني: "
تبعية للدول وإخراجاها من دائرة ال، االستجابة الفعلية ملقتضيات النهوض ابلبالد يف خمتلف اجملاالت

وليس من زاوية  ،ملادية واملعنوية اثنياوعلى تلبية حاجات الشعب األساسية ا ،واالحتكارات االمربايلية أّوال
سياسات ال يفما توفره من منافع ألصحاب رأس املال احملليني واألجانب. وقد متثلت تلك االسباب 

 . 1"لنظام احلاكم السابقلاالقتصادية 

 : تردى األوضاع املعيشيةالبطالة، و اثقيا: 

 ، مع زايدة ملموسة لنسبة الفقر،الشعوب يبدوا واضح األثر عامةسوء األحوال املعيشية على 
ة تساع الفجوة بني الطبقة الغنيونسبة البطالة، مقابل غالء األسعار، وتدين الدخل، كذلك أدى ال

ري لتتحرك بوحي من مطالب التغي الشعوب مل تكن، و الشعوب ، وهو مدعاة ألن تثور تلكوالفقرية
د أن انحية، والفقر من انحية أخرى، لذا جنالسياسي فقط، فاألغلب على شعوبنا العربية البساطة من 

تلك الشعوب ال يولون اهتماما للمشهد السياسي، أو التحول الدميقراطي، وال يعي الكثري منهم مفهوم 
التعددية احلزبية، بقدر اهتمام تلك الشعوب بلقمة العيش، وتوفري احلياة اآلمنة املتمثلة يف القوت هلم وملن 

ردد يف تلك الشعارات اليت ت تكرمية كحال جرياهنم من الدول النفطية، لذلك كانياة  حلح و يعولون، والطم
وضع إبحلاح من الظروف املعيشية، وال وبالشع هالثورات: ) عيش، حرية، عدالة( وهلذا فقد حتركت هذ

غفال أن ال ميكن إهلذا االقتصادي القاسي، مع مالحظة تنامي الفجوة اليت بني األغنياء و الفقراء، و 
معربة  ،ِبثابة شرارة تسببت يف إشعال تلك الثورات، بل هو يكون احملور االقتصادي من أهم حماور الثورة

للرفض التام لالنتهاكات واملمارسات من تلك األنظمة، مع تراكمات أخرى قد مرران على البعض منها 
 .2وسنأيت بعون هللا على البعض اآلخر

من إغفاهلا يعية من األسباب الرئيسية لقيام الثورات، واليت ال يكيف الدول الربالبطالة  تفاقم نسبة إن
هنائيا، إذ أن فتيلها األول الذي أدى الشتعاهلا من طرف البوعزيزي؛ كان مبدأه من أجل البطالة، ومما 
زاد األمر سواء كون تلك البطالة انتشرت يف صفوف املتعلمني من خرجيي اجلامعات؛ بل وحىت من ذوي 

                                                   
 بتصرف. سابق(. مرجع) العريب، الربيع ثورات قيام أسباب آية، السالم، عبد 1
 بتصرف.السابق املرجع 2
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ليس  ،ثري من الناسروج الكمن األسباب املؤدية وخ العالية، فارتفاع نسبة البطالة، وانتشار الفقر؛املؤهالت 
  ، اليت تعاين من الظلم لعقود عدةبكافة أطياف الشعمن  وإمنا  ،الشباب فقطمن 

د ايف تقرير ملنظمة العمل الدولية جاء فيه: "ال تزال بيئة استخدام التشغيل يف املنطقة تستدعي اعتم
اجراءات ملحة وخاصة فيما يتعلق ابلنساء والشباب. وتعاين منظقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا أعلى 

كما تعاين املنطقة من أعلى  (. %12,2و 10,9)مستوايت البطالة يف أي إقليم يف العامل، حيث تبلغ: 
 . 1(. %29و 27,2)مستوايت البطالة يف صفوف الشباب على املستوى العاملي؛ 

قول غاي رايدر، املدير التنفيذي ملنظمة العمل الدولية:" يف منظقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ي
تعاين الكثري من االقتصادايت من ضعف استحداث فرص العمل، وعمق الفروقات. ومن مواطن الضعف 

 . 2الكامنة اليت مل تعاجلها بعد التحوالت السياسية يف مرحلة ما بعد الربيع العريب"

ى سوق العمل، شكل سليب علبانعكست أن ثورات الربيع العريب "انن كرمية ذكر فيه:  مقال لعديف
ووصل ، (2013)عام  (%17)إىل  (2010) ،(%14) العربية من دولرتفاع معدل البطالة يف الالا أدى مم

 ويف الوقت. وفق إحصاءات منظمة العمل العربية، مليوانً  (20)العمل إىل أكثر من  عنعدد العاطلني 
يمة العمالت وتراجع ق ،وتدهور االحتياط النقدي ،ذاته، أدى تراجع مؤشرات النمو إىل تزايد عجز املوازنة

دد الفقراء، حىت عوكلفة املعيشة، وكلها عوامل سلبية سامهت يف تفاقم  ،وارتفاع معدل التضخم ،الوطنية
جهود اإلنفاق  بسبب ؛ة العجز يف املوازنةإىل وضعي ،ن دواًل عربية انتقلت من وضعية الفائض املايلإ

ختتلف و  لضمان االستقرار االجتماعي وما تاله من تعثر اقتصادي وصعوابت يف املناخ السياسي واألمين.
، (%16)الة ففي تونس بلغت نسبة البط :املؤشرات السلبية بني دول الربيع العريب ابختالف أرقامها

عدد العاطلني من العمل يف مع ارتفاع  ،(%15) يا تسجل البطالةويف ليب ،(%24) ونسبة الفقر أكثر من
من  (%54) ، ويعيش(%60) أما اليمن فنسبة البطالة بني الشباب تصل إىل حنو، القطاع احلكومي

 إىل، وتتجاوز النسبة بني الشباب (%14.3)إىل لبطالة امصر يصل معدل  ويف ،اليمنيني حتت خط الفقر
أواخر  ففي-، يف املئة من املصريني يف فقر مدقع سبعة وعشرينيعيش أكثر من  يف املئة، بينما ثالثني

من سكان مصر يعيشون حتت خط الفقر أي يعتمدون على دخل قومي يعادل -(% 40)كان  (2010)
                                                   

 .17ص (.2013 أبريل، )واشطن، ابلتنمية، املعنية الدولية واللجنة واملالية النقدية الدولية اللجنة 1
 17ص (،12/2/2013 الدولية، العفو )منظمة اإلمنائية، النتائج ت:التحوال مرحلة يف احلقوق وتفعيل تكريس غاي، رايدر، 2
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ني وستمائة مليون انضم إىل صفوف البطالة أكثر من فقد سوراي، أما دوالر يف اليوم لكل فرد (2)حوايل 
 .1شخص من املعالني فقدوا سبل الدعم املايل األساسية (مليون 11)ن أسوري، ما يعين  وسبعني ألف

صف التطورات، تربز خطورة حتدايت الفقر، إذ أفاد تقرير لألمم املتحدة أبن ن وكنتيجة طبيعية هلذه
 ىلابتوا حتت خط الفقر، ويتوقع ان يصل معدل اوخط األد ى إ (مليون 23)سكان سورية البالغ عددهم 

 .2من السوريني فقراء مليون( 20)فيصبح أكثر من (، %90)واألعلى إىل حنو (، 60%)

كل   ،معدل البطالة كبري يف  ارتفاعيف مع مالحظة  الغنية،طبقة الغناء و الطبقة الفقرية،  زايدة إفقارف
لسلبية اواليت تسببت يف االنعكاسات وء األوضاع السياسية واالجتماعية؛ مع تراكمات س هذا األوضاع

جدي لي ؛ حىت وإن أعطوا وعوداً، فهذا مل يعدحالة من اليأس التام من األنظمةدت لدى الشعوب؛ ولّ 
 اليت وصلت لدى البعض حتت خط الفقرو اليت تعاين منها الشعوب،  سوء األحوال املعيشيةنفعا يف ظل 
عائدات بني الطبقتني تلك ال يف صرف يف التوزيع اجلائر للناتج الوطينبسبب التفاوت احلاد  لعدد منهم؛

 احمللي، وابلتايلعلى املستوى الدويل و األساسية ، ابملقابل لوحظ غالء يف أسعار السلع -والفقرية-الغنية-
طيع التعايش مع ال تست اليت الفقراءطبقة و  ،القادرة على اإلنفاقطبقة األغنياء  هائلة بنيفجوة  تخلق
 يد فئة وتكديس الثروة يف تلك الشعوب،إفقار غالبية دية إىل املؤ السياسات  الغالء، وكانت هذههذا 

ابقت من قبل تلك األنظمة؛ اليت تسهلم ت امتيازات منحأصبحت هلم الذين  ؛رجال األعمالممن تعرف ب
 .ارجإىل اوخاألموال  تلكبتهريب  واقامتلك الشعوب، و  هنب ثروات وبنوكيف 

 اتاجملتمع ت تلكوبذلك انقسم -زورا-تسمى حكاما ذلك يتم ِبشاركة العصابة اليت وال ريب أن 
وال  ،متلك أي شيء ال (%80)متثل  ، وفئة متلك كل شيءمن الشعب  (%20)متثل فئتني؛ فئة إىل 

 ،مستلبة احلقوق ؛قريةاغلبية ف، وفئة أقلية غنية مسيطرة تستأثر ابلسلطة والثروة؛ فئة وسطبينهما  يوجد
، هذا هو الواقع الذي تعايشه دول الربيع ابوخصوص ،املسيطرة لفئةاللقمع واالضطهاد من قبل  عرضة

  .3األمة اإلسالمية والعربيةشد املخاطر اليت هتدد استقرار أ ةوتعترب البطال
وميكن أن نرجع السبب الرئيس يف تنامي ظاهرة البطالة يف جمتمعاتنا اإلسالمية والعربية لسبب هام  

صادي يف ابإلمعان يف تطور النمو االقت"عنه األستاذان الطيب وهبلول:  كنا قد أشران إليه؛ وهو ما حتداث
                                                   

 بتصرف. م(،٢٠١٤ ديسمرب ٢٢ اإلثنني، النشر: اتريخ )لندن، احلياة: صحيفة عدانن، كرمية، 1
 بتصرف. الفساد. أنواع مجيع لرصد دولية منظمة وهي الدولية؛ الشفافية منظمة عنه أعلنت تقرير حسب 2
 21ص (،2011ابريل ،42 ع ،االهرام مؤسسة )مصر، ،الدولية السياسة ،الدميقرلطية الوسطى للطبقة البعث واعادة الثورة وجيااركيول ،امحد زايد،3
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ن هذا أن وأشد م ،صيب دخل الفرد بدرجة حمسوسةنفلم ترفع  ،يبة لمآمالها خمالعربية، جند دولال
حيث  ؛نهـالتباين معدالت النمو يف كل م ؛الفجوة بني الدول العربيـة والدول الصناعية يف تزايد مستمر

ة، حيث إضافة إىل أتخر اجلهود اإلمنائية والصناعي ،ك إىل مجود اهليكــل االقتصادي للدول العربيةيوعز ذل
تباطؤ النمو  ؛ا يزيد العقباتممو  .أن صناعاهتا انشئــة ال تستطيع منافسة منتجات الدول الصناعيةرى ن

  .1"البطالةحل ألزمة  املنظر اليت كانو  ،االقتصادية ةسياسالوفشل  ،االقتصادي

 ،واملواطنثروات الوطن وهنب  ،استئثار النخبة احلاكمة ابلثروة: اثلثا

، حىت أن الطبقة فالريينة و وبني املد، األغنياءو  الفقر والتفاوت الطبقي الكبري بني الفقراءحالة 
ء الفاحش، بل الثرا، وابملقاالشبابيف أوساط البطالة الوسطى تكاد تنعدم إن مل تكن عدمت، وفشو 

 الرئيسية لنهوض الثورات الربيعية.كل ذلك وغريه من الدوافع   ،تتمتع به األسر احلاكمة الذي

 وابلنظر إىل "التشابه يف عوامل التغيري؛ والدوافع احملفزة على االنفجار السياسي واهليمنة الكلية على
قتصاد، وجتين ابال مقاليد األمور يف ايلبالد، وحتول احلكم إىل حكم العائلة اليت تدير البالد، ومتسك

املليارات الدوالرات من مشاركتها املباشرة يف كل مشاريع اإلعمار، وصفقات التسلح، والتجارة، واالسترياد 
والتصدير يف كافة اجملاالت، وسياسة التبعية للوالايت املتحدة دون إي اعرتاص على ما تقوم به من 

 قد مارست برانجما مشوليا يقضي بعدم االكرتاثممارسات أوما تتبناه من سياسات"، فنرى أن األنظمة 
 .2ميكن أن نعده يف طبقة املهمشني ابملدنيني، ومجيع طبقات الشعب الذي

ومل تستثمر   ،ستحقةامل مث ليتهم اكتفوا بذلك! بل كان نصيب الشعب هو احلرمان من إيراداهتا
 مقال أسباب ة عبد السالم يفكذلك يف حتسني بعض املنشآت اوخدمية لتلك الشعوب، تقول الباحثة آي

ليت مشلت كافة ا ؛(صةخاوخص)لقد مت تبديد املمتلكات العمومية بعنوان "قيام ثورات الربيع العريب: 
ر الرأمسال األجنيب وقد استأث ،القطاعات ِبا فيها االسرتاتيجية كاإلمسنت والكهرابء والغاز واالتصال والنقل

وهو ما سيمّكن أصحاب  ،وهي حصة قابلة لالرتفاع ،صةخاوخص من عائدات (%75)إىل حد اآلن بـ
ات وجتريد الشعب من كل إمكانية للتحكم يف خري  ،البالد درمن السيطرة على مصا يباألجناملال رأمسال 

صبحت  أو  ر طبقة اجتماعية مصاحلها تتعارض مع وجود صناعات وطنية،و ظهابإلضافة ل ،بالده وثرواهتا
                                                   

 .بتصرف ،COM.HRDISCUSSION 2012 يناير 15 البشرية، املوارد إلدارة العريب )املنتدى العريب، الوطن يف البطالة هبلول، لطيفةو  الوايف، 1
 .73ص .(سابق )مرجع واآلالت، األسباب العربية، الثورات عصام، د. ،الشايف عبد 2
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د من ان يدفع الب يهاحيصل عل لكيو  ،للمواطن ابجملان غري موجودة  فرتو تجيب أن  اليتكل اوخدمات 
وميكن القول يف موضوع اوخصصة املفروضة من قبل . هاألن القطاع اوخاص هو املسئول عن ،ذلك مقابل

كثر أ االستعمار االقتصادي الذي أودى ِبستقبل الدول العربية فأصبحت تعتمد :أجندة خارجية أهنا هي
ويرهن مستقبلها  ،ستعماريةاالشركات الؤسسات و املدول و للوهو ما يعمق تبعيتها  ،الستريادا علىفأكثر 

 .1"األجنبيةومستقبل أبنائها وبناهتا ِبراكز القرار 

فالوايل املسلم هو الذس ينبغي عليه أن يفكر ابلتفكري اإلجيايب الذي اختذه عمر بن عبد العزيز 
أن جيعلوا ته، وال يفكر ابلنظرة السلبية اليت كان ينظر هبا اجلراح و رمحه هللا وجعله مسلكا يف طريق خالف

ًئا و ِإْن ك ان  ِمثْـق ال  و ن ض ُع اْلم و ازِين  اْلِقْسط  لِيـ ْوِم اْلِقي ام ِة ف ال  ُتْظل ُم نـ ْفسٌ  ﴿شعارهم قول هللا تبارك وتعاىل: يـْ  ش 
ن ا هِب ا و ك ف ى بِن ا  بَّة  ِمْن خ ْرد ل  أ تـ يـْ وإن   أيقال الصابوين يف التعليق على اآلية: " . ]47: ءاألنبيا [﴾ ح اِسِبني  ح 

غاية  وإن كان يف ؛قال أبو السعود: أي .كان العمل الذي عملته زنة حبة  من خردل جئا هبا وأحضرانها
حمصياً  ك أن يكونكفى برب  :أي ﴾وكفى بِن ا ح اِسِبني  ﴿القلة واحلقارة، فِإن حبة اوخردل مثٌل يف الصغر 

قال اوخازن: والغرُض منه التحذير فِإن احملاسب ِإذا كان يف العلم حبيث ال  .ألعمال العباد جمازاًي عليها
ميكن أن يشتبه عليه شيء، ويف القدرة حبيث ال يعجز عن شيء فحقيق ابلعاقل أن يكون على أشّد 

 .2؛ أي هللا تبارك وتعاىل"اوخوف منه
  

                                                   
 بتصرف. ،سابق مرجع ،العريب الربيع ثورات قيام أسباب آية، السالم، عبد ينظر: 1
 .336ص (،1997 ،1ط ،والتوزيع والنشر للطباعة الصابوين دار ،القاهرة) ،التفاسري صفوة ،علي حممد ،الصابوين 2
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 تماعي:الثالث: احملور االج السبب

، مل تكن األزمة االجتماعية أبقل شأن منهم حيث ابت أمام تفاقم األزمات السياسية واالقتصادية
تلك  جتاوزت لديهم مرحلة الشكوك يفتنامي جتاه األنظمة احلاكمة، و  يف الشعوبلدى الوعي الشعيب 

أصبحت وتطلعات الغد، ف جتاوزات طغت على تراث األمس، األنظمة إىل مرحلة اليقني اجلازم، ملا رأوا من
الشعوب ترى من تلك األنظمة هدما ملبادئ اجملد اليت ورثوها عن أسالفهم واليت متثلت يف مقاومة 
االستعمار، إبدخال االستعمار حبلله اجلديدة على البالد، اترة حبجة اإلصالح االقتصادي، واترة حبجة 

وب ست هناك شعوب غبية وأخرى ذكية. الشعليفاالتفاقيات األمنية، وأخرى حبجة تبادل املعلومات، 
هي الشعوب يف كل مكان، الفارق رِبا يكون يف درجة الوعي أو اوخربة التارخيية اليت مرت هبا. فهناك 
شعب اكتوى بنار حاكم فكون مضادات للحكم االستبدادي، وهناك شعب طال عليهم أمد الظلم 

ا أو لذاك سي مسألة وقت. وليست هناك حصانة هلذفقست قلوهبم، لكن مسألة بقائه يف املستنقع السيا
من املشكالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية، بل إن فكرة اإلميان بتفوق شعب معني على بقية 

 قوق. احل.يف كافة قواننيطبعه، هي أفكار عنصرية غري صحيحةالشعوب، أو أن هناك شعبا متخلفا ب

و"، ييزي احلايل، مهاتري حممد، كتااب بعنوان "معضلة املالكتب رئيس الوزراء املال، 1970يف عام "
داعيا إىل ثورة صناعية. كان الكتاب صادما يف حينه ومت حظره، وبعدها  ،وذلك حينما كان سياسيا شااب

بنحو عشر سنوات، كانت ماليزاي على موعد من وضع هذا الكتاب املمنوع موضع التطبيق، بعد أن 
ا الفرق بني م ة الوزراء. وكلنا يعرف هناية القصة وما أصبحت عليه ماليزاي.وصل مؤلفه إىل منصب رائس

الشعب املاليزي وأي شعب آخر، سواء أكان عربيا أم غري عريب؟ هي فقط درجة من الوعي، وهذا الوعي 
عدم، ولكنه ينشأ عرب مبادرات فردية وخنبوية تستقبلها الشعوب برتحاب إذا أحسن الال يستحدث من 

  .1"، وابلتايل، فإن نكبة أي شعب هي نكبة وفشل خنبته يف األساس، قبل أن تكون فشال شعبياازارعوه

دى حالة من الشجاعة والتحدي ل صاحبته، السائد إىل جانب االحساس ابلظلملقد أصبحنا نرى 
أن  ات مؤشر عطأ. بقماش نقش عليه )الشعب يريد إسقاط النظام(الرصاص  االذين واجهو  الشعوب

 وميكن حصر احملور االجتماعي يف الفروع التالية: .حليف الثورات النصر

                                                   
 2018 يونيو 10 األحد، ،COM21.ARABI://HTTPS ،21 عريب جملة ،األنظمة ووعي الشعوب وعي هاين، بشر، 1
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 العزوف عن التعليم الشرعي، وتيين املنظومة التعليمة، وارتفاع قسبة األمية. أوال: 

 ،يت ابتليت هبا األمةال البالاي وراثت الثقافية المتنا، من أعظمالتأثر ابحلياة املادية، والتهوين من امل
ِحل ق  ضحتحىت أ ،تعلم العلم الشرعي من شباب األمةيف اآلونة األخرية عزوفا عن  نلحظ لقد بدأانف

يه جمتهدا ، وهذا القليل ال ترى فمن طالب العلمإال القليل  هباخاوية على عروشها؛ فال تكاد ترى العلم 
شية أن خخطر؛  يفوق كل أمتنا اإلسالميةطر عظيم على األمر ينذر خبوهذا إال أقل من ذلك القليل، 

ن أعطاكموه ن هللا ال ينزع العلم بعد أإِ ) :النيب الكرمي عليه أزكى الصالة والتسليمحديث  يسري علينا
لُّون  فُيض ،ولكن ينتزعه مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى انس جهال ُيستفتون فيفتون برأيهم، انتزاعاً 

ويف احلديث الزجر عن تريس اجلاهل ملا  قال اإلمام ابن حجر عند كالمه على احلديث: "؛1(و ي ِضلُّون  
لكن  من ال جييز تولية اجلاهل ابحلكم، ولو كان غاقال عفيفا، يرتتب عليه من املفسدة وقد يتمسك به

دار إذا دار األمر بني العامل الفاسق واجلاهل العفيف أوىل ألن ورعه مينعه عن احلكم بغري علم فيحمله 
 .2ا حض أهل العلم وطلبته على أخذ بعضهم عن بعض"على البحث والسؤال ويف احلديث أيض

 ؛اد  يف طلب العلمالجتهجيب ا .اليت فقدت مكانتها املناسبة هلا بني األُمم األُمَّةترتقي هذه حىت 
، لبة العلمطاترة ابللمز، واترة السب، والتجرؤ على  لرتويج اإلعالمي ضد العلماءخاصة يف زمن أضحى ا

تفريخ ، ورميهم أبلقاب شنيعة، والتعدي عليهم، بل واهتامهم زورا بملراكز الشرعيةوا ات حتفيظ القرآنوحلق
على دة الضغط مع زاي، اإلرهاب؛ وما ذاك إال لتعمد التضييق عليهم وإغالق تلك احملاضن الرتبوية النرية

 إىلي لسياسااوخالف  كما أدىلعلوم األخرى.  أدى إلمهال العلم الشرعي، واإلقبال على ا أهل العلم، مما
واحليلولة بينهم وبني العلماء حبجج واهية، مما جعل الشباب يلجأ إىل تلقي العلم من  ،طالب العلم ةعرقل

 . لغلوللبدعة، واترة هبم ل هولة عرب )االنرتنت( فتارة هتويمصادر جم

 قضت على البقية الباقية من أسباب العزوف عن العلم الشرعي،وسائل التقنية احلديثة  إنمث 
فقلصت من تعظيم العلم، وإمهال منزلته الرفيعة يف الدارين، فانشغل شباب األمة بتلك الوسائل اليت 

كما أن لغياب اجلانب الروحاين الذي كان يطفوا على حلقات العلم، شوشت عليهم دينهم وعقوهلم.
 العلم.واجللوس بني يدي العلماء دور كبري يف تزهيد الشباب يف طلب 

                                                   
 عنه. هللا رضي عمرو بن هللا عبد حديث من القياس. وتكلف الرأي ذم من يذكر ما ابب (،7307) رقم: البخاري أخرجه 1
 .287 ص ،13ج (،1379 ،املعرفة دار )بريوت، الرأي، دم من مايذكر ابب الباري، فتح حجر، ابن العسقالين، 2
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إذا  "نصار:  قولي أمهل هذا اجلانب العظيم وزهد فيه،أمته ملا مسئوليته جتاه سلم ولو استشعر امل
كانت كل أمة حترص على أن تكون ثقافتها وفكرها ونظمها الرتبوية والتعليمية انبعة من عقائدها وفلسفتها 

بعة من عقيدهتا، اليت توارثتها عرب األجيال، فأوىل أبمة اإلسالم أن تكون سياستها التعليمية والرتبوية ان
بنظرة إىل واقع و  تلك العقيدة اليت ترفع العلم إىل أمسى مكان، شريطة أن يدور العلم يف فلك اإلميان.

الحظ أنه ال ينطلق من األهداف اليت متثل حياة األمة، وال يعمق العقيدة اليت تقوم ن بلدانناالتعليم يف 
الفداء يف خ اإلميان، مثقف القلب، قابل للتضحية و حياهتم عليها، وال يؤدي وظيفته يف إجياد جيل راس

سبيل األهداف والغاايت الكبرية يف احلياة، بل إن أهداف التعليم يف أي بلد عريب ال ختتلف عن األهداف 
املرسومة يف مناهج أية دولة غربية؛ ألننا ال نستمد أهدافنا من قيمنا وتراثنا وما مييزان بقدر ما نستمدها 

 .1"العامل من حولنا مما نرتجم من

حتت عنوان السيطرة االستعمارية الغربية يف التعليم، جاء فيه: " كان التعليم اإلسالمي التقليدي، 
والذي أنقص إىل احلد األد ى، يقدم حتت إشراف صارم من السلطات االستعمارية، بيد أنه بفضل هذه 

كما حاولت   يف البلدان املستعمرة،بناء الشعب اجلهود ذاهتا أمكن احلفاظ على الدين واهلوية اإلسالمية أل
واعترب استخدام لغة  ،بلدن االستعمار من القضاء على اهلوية الوطنية للبلدان املستعمرة وثقافتها ولغاهتا

 .2"أجنبية يف احلياة اليومية بدال عن اللغة األصلية للبلد دليل على احلضارة والثقافة

تفاوت يف  العام؛ مع مستوى التعليم بل جتاوز إىل اخنفاض كما مل يقف األمر ابلعلوم الشرعية
يامهم بتلك وقزايدة سخط الناس  مما أدى ابلتأكيد إىل ،ضعف املنظومة التعليميةيف  الدول العربية

يف نسبة  يةعددلازايدة الرغم يف الدول الربيعية، ستوايت التعليم مل املموس اولقد رأينا تدني الثورات،
 مثال هلو قارانف أهنم مل يصلوا ملستوى التأهيل الذي وصل إليه التعليم يف خمتلف دول العامل، ، إالاملتعلمني

، وبني -لدول العربيةاوكل بل -لوجدان أن هناك فرق ابئن بني الدول الربيعية ابلتعليم يف دولة كماليزاي 
 التعليم على قلة دول الكربى يفاليت سعت وال تزال إىل أن تنافس ال ،تقدم املنظومة التعليمية يف ماليزاي

  .يف مواردها الوطنية، إال أن التعليم كان من أوىل االهتمامات يف احلكومات املتعاقبة عليها

                                                   
 بتصرف. م.2012 أول تشرين 15 اإلثنني ،SAIDACITY.NET الديين، الوازع ضعف أسباب الدين، حمي أمحد نصار، 1
 ،2ط وأوالده، درغام ان،لبن) اإلسالم، يف واجملتمع دالفر  العربية، الثقافة جوانب خمتلف حديبة، بو الوهاب عبد ابشراف الباحثني، من خنبة 2

 .175ص ،2ج اليونسكو، مطبوعات (،2000
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ذا م، وهلأغراضهختدم استمرار الفوضى التعليمية؛ ألهنا هو أعداء اإلسالم  ما يريدهأن ذا نرى ول
الفاسدة؛ ر النظرايت واألفكافرض  ية تغذيةبغكل ذلك على مؤسسات التعليم،   جندهم بسطوا نفوذهم

"فقد ن النفوس.م أركان الدين،و بتقويض العقيدة ، ومجيعها كفيلة نفسية وأفلسفية  وكانت أسياسية  
سعت الدول االستعمارية بوجه عام إىل استخدام التعليم إلحكام سيطرهتا واستغالهلا ونئر لغاهتا 

 وب املستعم رة من عدم وجود تعليم عام، وخاصة يف اجملاالتوأيدلوجياهتا وثقافتها. ولقد عانت الشع
العلمية والتقنية وكان النزر القليل من التعليم احلديث يقدم ملن سيدعون يف املستقبل وخدمة النظام 
االستعماري؛ من إداريني ومعلمني وموظفني، كما كانت بعض املستعمرات تقوم بتأهيل أعداد قليلة من 

  .1طباء ومن إليهم"رجال القانون األ

ف جوانب خمتل وحتت عنوان الدفاع عن االستقالل الوطين والسلم العاملي من كتاب اليونسكو
: " تعاين األمم اإلسالمية بوجه عام من أتخر شديد يف اجملال التغين ومن سوء استعدادها الثقافة العربية

امل السياسي، تعزز الكفاءات التقنية والتكعسكراي ومن التمزق السياسي، فهل ميكن للرتبية اإلسالمية أن 
وأن تعد الرجال والنساء للدفاع عن بلداهنم كي يستطيع العامل اإلسالمي أن يواصل حياته يف حرية وسالم 
مع سائر البشر؟ إن مستقبل العامل اإلسالمي يتوفق إىل حد بعيد على جناح الرتبية اإلسالمية، أو بعبارة 

 كن هلذه الرتبية أن تقدمها لتلك القضااي احلامسة بغية بناء جمتمع جيد فيهاإلجاابت اليت ميأدق على 
اإلسالم أصدق تعبري عن مبادئه، وميكن للمسلمني أن يسهموا يف حتقيق أخوة إنسانية هبدي من إله 

  .2لى للرتبية اإلسالمية"واحد هو رب الكون وخالقه، تلك هي هناية املطاف والغاية املث

ّكر املنظمة ذ تـ ":لرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو(املنظمة العربية ل الوطن العريب، قالت عن األمية يفو 
أّن الدول العربية مـــــاتزال تعاين من ارتفاع  يف نسبــــة األّميـــة مقارنـــة بدول العــــامل الّنامي، حــــيث تشري 

يف العــــامل، وقـــّدر املرصد  %16مقارنة بــــــــــ  %27.1عربيـــة البيــــاانت إىل أن معــّدل األّميـــــة يف الدول ال
مليون أّمي، وهــــــــذا  54بلغ قرابــــة  2015العربــــي للرّتبية ابأللكسو أّن عــــدد األّمــــيني يف الوطن العريب عام 

                                                   
 .175ص ،2ج سابق(، مرجع) اإلسالم، يف واجملتمع الفرد العربية، الثقافة جوانب خمتلف حديبة، بو الوهاب عبد ابشراف الباحثني، من خنبة 1
 .80ص السابق، املرجع 2
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مات ونزاعات تعانيها الدول العربية اليت متـــــّر أبز العدد مرشــّــح للزايدة يف ظــــــــّل األوضاع التعليمّية التـــي 
 .1" مليون طفـــل عريب ابلتعليم النــظامي. 13.5مسّلحة واليت نتج عنها حتــــى اآلن عدم التحاق قرابة 

من بدل الكثري من املنظمات جمهودا ملحوظا يف حمو األمية، إال أننا جند هناك سياسة وابلرغم 
لتجهيل الشعوب اإلسالمية من بعض األنظمة، فما رأينا يف اليمن من التجهيل املتعمد  ممنهجة يف احملاولة

 على الشعب، جيعل املرء جيزم أن النظام هناك كان يسعى لسياسة التجهيل بكل ألواهنا. 

 :رتفاع معيالت اجلرميةااثقيا: 

ماقه هذا توقظ يف أعو  ،النزعة الدينية األصيلة اوية مجيعها ختاطب يف اإلنسانالرساالت السم
اعد فالوحي اإلهلي جاء رمحة من عند هللا، يهدي النفوس الضالة، ويس ،الشعور الديين املتأصل يف النفوس

الفعال  والوازع الديين هو احملرك النفسي ،إىل احلق من أقرب الطرق وأيسرها العقل اإلنساين على الوصول
لقيم العليا ا ، وغياب الوعي الديين، وجتاهلواقع ملموسالذي يدفع اإلنسان إىل ترمجة أحكام الدين إىل 

ر نساين، املتمثلة يف العبودية احملضة هلل عز وجل، واليت هي منبع احلرية احلقيقية، البد أن تؤثللوجود اإل
ثُر ك    فإن كل سلوك فردي له ابلضرورة انعكاس اجتماعي؛ قلَّ أو سلبا على السلوك اجلماعي للمجتمع،

 بتداءا نشأكل ذلك   ،احلميدة لسلوك، وااللتزام ابالضمري ، وإعمالاألخالقفكل من صل، من حيث األو 
 .ائرتهداجملتمع، وليس لضبط نزوات الفرد يف دائرة داخل  فردال عاتلضبط نز جتماعية االاجة احلعن 

جان  ؛ كما عند، قبل أن تفسده احلضارة)طبيعيا(ي النبيل املفطور على الطيبة كما أنه ليس البدائ
وهو أيضاً ليس منقاداً ابلضرورة إىل القانون األخالقي الداخلي الفطري )السياسي/ القانوين( الذي  .رسو

وهذا هو  ؛ليس ألن النوازع الذاتية قادرة على اخرتاق هذا القانون بتفوقها عليه فسحب .2قال به كانط
ضها عند أكثر وابلتايل، فتعار  ؛األفراداتفاق بني مجيع  حملمبادئ هذا القانون الذايت ليست  ألن، األهم

راع إضافة إىل كونه تعارضًا يفتح اجملال حلالة ص. كما أنه ؛ فيوهن من الثقة هبامبادئهامن فرد خيرق 
 .3يف هناية املطاف (ذئبية)ع الكل ضد الكل؛ لنعود إىل حالة املبادئ، ومن مث، صرا 

                                                   
 .2017 يناير 8 األّمية حملو العريب اليوم ِبناسبة األلكسو() بيـــان والعلوم، والثقافة للرتبية بيةالعر  املنظمة أليسكو، 1

HTTP://ALECSO.ORG/NEWSITE 
 بتصرف. .COM.ALRIYADH.WWW ،2016 نوفمرب 17 السعودية، الرايض صحفية الديين، الوازع وضعف الفساد حممد، احملمود، 2
 السابق. املرجع 3
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 ؛صاحل األفرادملخ القانون األخالقي كضابط سيما قبل السياسية، حاولت تر  ؛اجملتمعات البدائية
وإنزال  ،ومن مث َّ، شرعت يف سن القواننيحقيق الضبط، ة غري كافية لتدر لكنها أدركت أن األخالق اجمل

بقى ومع هذا، ت . وال شك أن اوخارج على القانون خارج على األخالق.العقاب على اوخارج عن القانون
حىت إن قويت؛  ،البدائية أو شبه البدائية قليلة، أو هي كثرية ولكنها ضعيفة القوانني واألنظمة يف اجملتمعات

الرادع و  تعزيز الوازعب ذلكيكون تعويض قابل املويف  ،فإن تطبيقها املتخاذل جيعلها يف حكم الضعيفة
 ؛ع التقليديمكثرياً ما يُعّول عليه اجملتالواسع  هذا الرادع مع أن  -القوانني الرادعةمع – األخالقي و الديين

يس أكثر من ل -يف كل أحواله-الديين يبقى ي، و دع األخالقاإن الر ، ...، الذي ينفر بطبعه من النظام
  .1"حمل اتفاق اجملتمع نع فردية ذاتية، غري اثبتة، وليسموا

ب نفس مجيع دول الربيع هي يف األغل بنيأن العوامل املشرتكة  :يف مجيع احملاور القولخالصة و 
ا اوخالف ، ال اختالف يف ذلك، وإمناغلب الدول العربيةقد تكون هي نفسها املربرات لدى بل ت، املربرا

ميكن و  .تأثريلذلك ا وحجما، عن مثيلتهما أتثري أي من تلك العوامل يف دولة قد يكون شكليا يف نسبة 
سبة التأثري رِبا  نيفوجود االختالفات ثورات ربيعية أخرى، ألن مجيع الدول العربية مرشحة لالقول أبن 

يتنامى يف وقت ما ألي مربر كان؛ حيث أن ابلنظر إىل مربر البوعزيزي؛ فإنه ليس ابملؤثر القوي الذي 
رِبا بل  ابقة.السألسباب ل ؛ميعاجلهاجت له تلك اجلموع، ومع ذلك جند أنه أشعل فتيل الثورات على 

 تكونط جديد منا، يتم من خالله إشعال جديد هبا ثورات يبتدع أسلواب أن شباب تلك الدول اليت مل تقم
، وميكن القول أبنه يف امعاتاجلفالقوى اليت تبنت التغيري ونفذته هم شباب  الثورة. ؛واحدة وهي نتيجته

ضوحها لعدم و  عند انفجارها؛ كبرية  ةأعطاها قو  الذيهذا رِبا و  ؛غري منظمحينها كان شباب عشوائي 
ات تغلغل يف كل قطاعللسيطرة عليها، كما أهنا استطاعت أن ت ولعدم متكن أي نظام من حتديدها

 بيت.لذلك ال ،أو أي انتماء طبقي أو سياسي ،القومي أو الديين االنتماءبغض النظر عن  ،اجملتمع

  

                                                   
 بتصرف. ابق(، )مرجع الديين، الوازع وضعف الفساد حممد، احملمود، 1
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 الربيع العريبواخلارجية املؤثرة على الياخلية التحيايت املطلب الثاين: 

، مة الساقطةاألنظ االبيقوم به غهو داخلي  ة منها مادمت لوأد الثورات كثري احملاوالت اليت استخ
ومنها ما هو خارجي تتالعب به أيد خبيثة ممن كانت جتمعها مع األنظمة الساقطة مصاحل شخصية؛ 

 هبا. ا، إذ لو كانت كذلك ملا أطيحألن األصل يف األنظمة الساقطة أهنا مل ترعى املصاحل العامة لشعوهب

 تغيريالربيع العريب وحتيايت ال

اليت احلديد و  ميالدا، مثثل يف خطـري  اسـياسي امنعطف م2010 أواخرمنطقتنا العربية يف شهدت لقد 
لك الثورات تالربيع العـريب، هو مصطلح أطلق على بدأ خماضه مع لتظاهرات الشعبية واليت ابتت تعرف 

عمر القذايف، ماكم ليبيا حو  ،حسين مباركحاكم مصر زين العابدين بن علـي، و تونس كم ا حباليت أطاحت 
 عبد هللا صاحل.وحاكم اليمن على 

تغيريات مؤثرة على الساحة العربية هلا تداعيات طويلة األمد، كما "احلدث أدى إىل وقد أدى هذا 
تركت نتائجه حراكا ولغطا حول مكاسبه وخسائره، ليس على الصعيد السياسي فحسب، بل االقتصادي 

والعسكري واألمين، فالبعض يراه أمثر وأينع، والبعض اآلخر يراه حرك  العقديواالجتماعي والفكري و 
املياه يف البحرية العربية اليت بدأت ِبد وانتهت جبزر، وفريق اثلث يضع خسائر الثوار واألنظمة السابقة 
إضافة إىل خماوف تيارات وطوائف بعينها يف كفة واحدة، ومكاسب تيارات اإلسالم السياسي اليت 

ولت السلطة يف الكفة األخرى، وما زالت احملصلة النهائية للمكاسب واوخسائر مل تظهر بعد صعدت وت
حتت وطأة الضجيج، احلشد السياسي، وتغليب أيديولوجية الشارع على منطق الدولة، إضافة إىل قصر 

ما قال الزعيم كاملدة الزمنية اليت مرت على نشوب هذه الثورات واليت مل تعد كافية لرصد النتائج النهائية  
م: إنه من 1799م، عندما سئل عن الثورة الفرنسية اليت نشبت عام  1975الصيين ماوتسي تونغ عام 

 .1"السابق ألوانه احلكم على هذه الثورة

                                                   
 العدد:-املتمدن احلوار) قبلاملست وسيناريوهات الواقع الثورات؛ نظرية فروض ضوء يف حتليلية رؤية ،العريب الربيع ثورات صاحل، جربان ،حرمل 1

4068 -2013 / 4 / 20) 
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 :قظمة الساقطةأللاألساس الومهي  -املؤثرات الياخلية 

عيا يف استعادة لوسائل، سبشىت ا ال زالت حتاول الظهور ،الثوراتأتثري  األنظمة اليت سقطت حتت
ات، الثور تلك فشال إه إىل من خاللهتدف بوجه العرش البائد اليت تربعت عليه لعدة عقود، فتارة خترج 

 اً الفحتبصناعة حتالفات ظاهرها فيه الرباءة وابطنها فيه اإلجرام والدمار، فنرى أن تلك األنظمة قد صنعت 
ما فعلته تلك  اً يبىن، متناسوالوطن للجميع وابجلميع يُ  ،تسامحيرفع شعار الركائز الثورة، ممن  مع جزء من

 .اً يرفض عودهتا هنائيّ  اراديكالييُعّد يف نظرها الذي منها، و على اجلزء اآلخر  األنظمة؛ للقضاء

رموزا ا وترى فيمن قام ابلثورة وأسهم فيه ،ابلسلطة يةاألنظمة ال زالت ترى يف نفسها األحق كما
 ، لذا نراها ال زالتوما عداها هو عميل وخائن وال يستحق احلياة ،الوطنهي أهنا ترى  للعمالة، كما

عادة إنتاج ى إلنرى أهنا تسع، و تستمر ابلطريقة االستبدادية وترفض التنوع والتداول السلمي للسلطة
د يف وأ مستمرة األحزاب احلاكمة زالت حماوالتوال من جديد أو تعرقل أي عملية نقل للسلطة، نفسها 
في اليمن ف الدول من الفوضى وعدم االستقرار تلك هتشهدوراء كل ما  ، وهي املسبب الرئيسالثورات

" صادفت املرحلة االنتقالية عراقيل ابستمرار اإلضراابت بني األطراف الرئيسية يف األزمة علي عبدهللا  مثال؛
واستهدف صاحل ضمان صاحل وأنصاره من جهة على حمسن األمحر وعائلة األمحر من جهة أخرى، 

استمرارية نفوذ عائلته يف السلطة، ودعمها منافسيه؛ طاملا ضمنت هلم حرية الوصول إىل موارد الدولة، 
ائلهم جمع اليمين لإلصالح، ووسوذلك غرب تنظيماهتم السياسية من حزب املؤمتر الشعيب العام والت

ري نظامية ابإلضافة إىل ميليشيات مسلحة غ اإلعالمية، وشبكاهتم يف الفرق أوىل مدرع واحلرس اجلمهوري،
ا تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب، كما وجد صاحل نفسه يف حتالف مع مجاعة احلوثني حبكم اشرتاكهم منه

  .1يف األعداء، وظل الصراع واوخالف مسة املرحلة االنتقالية"

ة السياسية ت لعرقلة العمليلذا جند أن الطرفني الداخلي منها واوخارجي يستخدم الكثري من احملاوال
ع ريالس أو االهنيار املستطاع، وحماولة إظهار عدم االرتباكالصراع قدر أمد إطالة محاولة اجلديدة؛ ك

فوف وزايدة اإلرابك يف ص ،االعتماد على الدعم اوخارجي من أجل مصلحة النظاممع  ،ألقصى فرتة ممكنة
  .اوخصوم الداخليني واوخارجيني

                                                   
 131ص سابق(، )مرجع عربية، آفاق جملة اليمنية، األزمة تطورات فوزي، مدحم حسن، 1
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توحي أبن  بعبارات أو شعاراتاستفزاز الراي العام العاملي تطع ذلك تراه يلجأ إىل ويف حال مل يس
نع مهذه الثورات تدار أبايد  متطرفة، وضمن خمططات تنظيمية؛ إلقامة حكم إسالمي يف املنطقة، و 

دون على عت؛ انقالبيون، م)إرهابيون :ية واحدةوار ادين، واتفاقهم على التواجد يف املياحملايد من اإلعالم 
ذلك من  ، إىل غريواالستمرار على تعزيز هذه الرواية منذ اللحظة األوىل(، لنظام، وااملواطننيالوطن و 

ستوى احلفاظ على ممن جانب، وحماولة  ردود فعل األطراف الدوليةالفقاعات اليت يراد هبا استدعاء 
ثورية الوجة ملاومع إندالع ثال؛ " ، ففي مصر مالقائم من تلك األنظمة جتاه تلك الثوراتالعنف املستمر 

، وكأن (عبالتصاحل مع الش)كنوع من أنواع ؛  أرادت املؤسسات القمعية إيهام الشعب ابإلحنياز إىل ثورته
 تلك املؤسسات حتولت ىف يوم وليلة من مؤسسات قمعية إىل مؤسسات وطنية تنحاز إىل إرادة اجلماهري!

عالمية ومع انتشار احلمالت اإل. ة والداخلية كمنقذ للشعبابإلضافة طبعًا لتقدمي املؤسسة العسكري
ي حتركات تسعى لتدمري البالد، وتصوير أ (فاشية)تضخم فكرة وجود تنظيمات إرهابية املكثفة اليت 

سياسية ذات مضمون إجتماعي أبهنا من فعل تنظيمات سرية تسعى لنشر الفوضى والتخريب، فضاًل 
 (لوطنيةا) أكثر من جمرد الرقص على إيقاع مل يكن األمر حباجة إىلعن كوهنا حتمل أجندات خارجية، 

إن تصدير الرعب للجماهري س ّهل ظهور تلك املؤسسات   واحلرب على اإلرهاب لوأد احلركة اجلماهريية.
كالبطل املنقذ من كل هذه األهوال اليت مت تصويرها يف اإلعالم، وساهم يف جعل رجوع الدولة البوليسية 

 .1ه من الكثريين أحزاب وحركات وأشخاص كانت حمسوبة على قوى الثورةمرحباً ب

د ويالت اليت من شأهنا أن جتنب البال تنازالتأي من التقدمي يف حني أن تلك الُنظم تتوا ى عن 
احلرب والدمار؛ كما هو احلال يف ليبيا وسوراي. أو تقدمي تنازالت هبدف املراوغة وااللتفاف على الثورة 

ف لقوات بالتزامن مع القمع العني؛ كما هو احلال مع النظام اليمين، " فراد منها كسب الرأي العامبطريقة ي
أعلن الرئيس علي عبد هللا صاحل أنه  فرباير، 2األمن، أعلن رئيس اجلمهورية عن بعض التنازالت. ففي 

 ساء حوار مع تكتل، عند انتهاء واليته، كما عرب عن استعداده إلر 2013سيتنحى عن السلطة يف عام 
واليت مل توافق املعارضة  أبريل 27شريعية املقررة يف اللقاء املشرتك. مث أعلن بعدها عن أتجيل االنتخاابت الت

مارس/آذار، بعيد جمزرة صنعاء، أقال رئيس  20. ويف اسية هامةعلى تنظيمها ما مل جتر إصالحات سي
آذار، اقرتح تنظيم استفتاء دستوري وانتخاابت مارس/ 23اجلمهورية حكومته وأمر بفتح حتقيق، ويف 

                                                   
 (.2013 سبتمرب 20 الثورة، أجل من إعالم )اإلشرتاكي، للحرايت، قمع أم اإلرهاب على حرب الرمحن، عبد علي، 1
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. استمرت االحتجاجات رغم كل الوعود 2011تشريعية ورائسية مث أعلن عن مغادرته احلكم قبل هناية 
توحدت املطالب يف كل أرجاء البلد. إذ اتفق كل املناضلني سواء  ،مارس/ وأبريل املقدمة. ففي شهري

اء يف املعارضة أو من شباب الثورة أو كانوا اشرتاكيني أو لرباليني أو أكانوا يف الشمال أو اجلنوب أو أعض
إسالميني، على املطالبة ابستقالة الرئيس وإبقالة جنله أمحد علي عبد هللا صاحل من منصب قائد احلرس 
اجلمهوري والقوات اوخاصة، وبتشكيل حكومة وحدة وطنية. نظم أنصار الرئيس جتمعات كبرية لتأييد 

كل يوم مجعة يف صنعاء، ولكنها مل أتت بثمارها بفعل املظاهرات احلاشدة واليومية اليت كان   احلكومة
ينظمها املعارضون يف سائر الرتاب الوطين. رفض الرئيس االستجابة ملطالب املتظاهرين يف حني واصلت 

 . 1"ات األمن قمعها الدموي للمظاهراتقو 

الولوية اازالت من النظام، أصبح النظام هو من يرى نرى أن اجملتمع الدويل بدال من أن يطلب تن
 أي والتمسك حىت الرمق األخري بعدم تقدمي ،ألطراف الدولية واإلقليميةا من له يف تقدمي التنازالت

ية هلا يدرك النظام أنه البد من تبين اسرتاتيجففي سوراي جند أن النظام "  تنازالت للمعارضة الداخلية
القيام بعمليات  -غوبلز  –وجية ومث عسكرية أال وهي سياسة )صنع العدو( نظرية غاايت سياسية وأيديول

إرهابيون فقد و  متثيلية على أساس أهنم من جبهة النصرة، أو من اجليش احلر، وأهنم طائفيون ومهجيون
 مروعة إلعدامات ميدانية اهتم هبا اجليش احلر، وبعض« فيديو» عمل النظام األسدي على فربكة مشاهد 

املقاتلني املنضوين حتت أعالم أخرى وإن كانوا قلة، حبسب بعض املراقبني املطلعني على يوميات احلدث 
قط فيما لو س–غاية النظام من ذلك هو ختويف دول العامل من أن مستقبل سوراي  السوري ، وكانت

ق له انسجاما طاب حيقولن حتقق مصاحل العامل احلر، مدركا أبن هذا اوخ سيكون أبيدي غري أمينة –األسد 
 .2"والدولية ابملعىن االسرتاتيجي مصلحيا مع الكثري من الدول اإلقليمية

  

                                                   
 مركز / اإلنسان قوقحل الدولية الفدرالية) السلطة انتقال عملية وهتديد العقاب من اإلفالت تكريس ،اليمنية الثورة ،مارتن كااتلينا ،كوزموس 1

 .8ص (،2012 ،1ط ،اإلنسان حلقوق والتأهيل املعلومات
  .19ص (،22/7/2014 ،االسرتاتيجية للدراسات عمران مركز) البداية، قصة السورية، الثورة معن، فهد، 2
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 :ةالعربي اتمن التغيري  وموقفهاالعظمى؛ الدوى املؤثرات اخلارجية: 

رعة  تصدق قيام الثورات هبذه السملبداية ، لقوى العظمى أورواب وأمريكا وروسياما يسمى ابأما 
لمت س  تقتنع ِبا تشاهده يفعل حبلفائها وعسكرها يف تلك املناطق، غري أهنا سرعان ماوالكيفية، كما مل

تلك الثورات، ووقف جبانب حلفاءه كما هو احلال مع  عارض، فكان منهم من لواقعابأخذت لألمر، و 
كس فعلت العو  مع القذايف عالنية، وعارضت القرارات الدولية يف التدخل يف ليبيا، يف الوقوفروسيا، 

ا ال حبا يف ذلك الصنيع وإمن ؛رحب هباد، ومنهم من األس متاما الشعب السورى بوقوفها إىل جانب
 .وخفاء على إجهاضها والتآمر عليهاالعمل يف ا، مث يتم الحتواء الشارع العريب

أصبح التالعب منهم ابلثورات واضح جدا، خاصة يف ظل أحقية كل  منهم يف استخدام  وهكذا
ففي حني متتنع روسيا والصني عن استعمال القوة ضد النظام اللييب، نراها ابملقابل تصر  ،حق )الفيتو(

تخدام ، وتربر الصني ذلك اسعلى استخدام القوة ضد املعارضة السورية، وتقف جبانب النظام السوري
أسفر عن  العراقأفغانستان و ملنع تدخل غريب يف سوراي؛ ألهنا ترى أن استخدام القوة يف حق )الفيتو(؛ 

مصائب، وحقيقة األمر أن الصني لديها حساسية إزاء التدخل والعقوابت ملعاانهتا من التدخل األجنيب 
 .1يف آواخر القرن املاضي، فضال عن منعها من إشغال مقعدها الدائم يف جملس األمن لربع قرن"

وامتزج  ونظم دولية،ومن هنا جند مثال أن " األزمة السورية شكلت نقطة اشتباك بني نظم إقليمة 
التنافس الدبلوماسي بني أطراف دولية وإقليمة بعراك عضوي على الساحة السورية، وهلذا السبب أصبحت 
الدول تتنافس سواء تنافس صراعي أو تنافس تعاوين؛ من أجل احلصول على املكاسب االتسرتاتيجية اليت 

قف كل القة، ومن هنا ميكن ازدواجية موقأصحبت أكثر أمهية يف منظقتنا يف ظل الثورات والفوضات اوخ
من الوالايت املتحدة وفرنسا يف التعامل مع األزمات، ففي الوقت الذي تكون هلا مواقف متشددة يف 
ليبيا وتصر على إهناء النظام اللييب، جند أهنا تتهاون يف اختاذ موقف حازم حول ماحيدث يف سورية. أما 

 سورية فهو مفاجأة للكثري من املراقبني، حيث أهنما هلما الدور الفاعلموقف روسيا والصني جتاه األزمة ال
يف بقاء األزمات تتأرجح دون أن حتسم لصاحل جهة معينة، وخلق فوضى خالقة وهو ما أرادته القوى 

 .2الكربى"

                                                   
 .40ص (،2016 الثامن، العد األكادميية، للدراسات الباحث )جملة منها، الكربى الدول وموقف وريةالس األزمة يف نظرة موفق، اوخزرجي، 1
 .47ص (،2016 مارس ،5 العدد الدولية، العالقات السياسية الدراسات )جملة السورية، األزمة إزاء الدولية التفاعالت معتز، اجلبوري، 2
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، خاملأوسط  أهنا أمام شرق تظنمستهل األمر كانت فهي يف ، ألمريكااً حيمر يكن مل الربيع العريب 
 كما مل  -سرائيلإ القائم على محاية-ي صر النظام امل :تعتمد عليها مثل كانتمتتعت فيه بتحالفات  ا لذ

ينتمي رئيس وهو  ؛ب حممد مرسياانتخمت  واليت على إثرها  تستطع أن جتاري األحداث املتتابعة يف مصر
 .يةدول آتمراتاجليش بعد عام، وسط من قبل  عزلهوالذي مت ، يةإسالمألحد األحزاب 

ور ال ميكن ألحد أن يلوم إدارة أوابما لفشلها يف مواكبة األميقول فيه: " كيفن كونوللييف مقال ل
 نيملسلمعندما يفوز اإلخوان ا نتائجها؛ بال حتيف الشرق األوسط، فهي إدارة حتب االنتخاابت، ولكن 

 ،ن على األقل(الواحد والعشريوهي أيضاً ال حتب االنقالابت العسكرية )يف القرن ، ، يف مصركاسحاً   فوزاً 
يكا وال تزال أمر ، لكنها مراتحة لوجود نظام مدعوم من اجليش حيافظ على فكرة السالم مع إسرائيل

ذا وهي ال تعاين وحدها من ه ،ابلطبع قوة عظمى، ولكنها مل تعد تفرض األمور يف الشرق األوسط
 .1"وار يف سورايعثر يف عالقات إشكالية مع الثالفشل، فرتكيا أيضاً مل خترت اجلانب الفائز يف مصر، وتت

فيما نافس اليت تتسابق يف الت-، القوىوكحال األنظمة يف قناعاهتم أبحقية ابحلكم، كذا هو حال 
رة، وعلى ادعاء القوة اتمبدأ معتمدة على  ،األجدر يف تسيري املنطقة ية، وأهنانفسها األحقل ترى-بينها

 عرب عنتيف اختاذ قرارها، وتعطي احلق لشعوهبا أن حرة  جديدةوء أنظمة نشاترة، لذلك ترى أن  احلضارة
 مؤشر على بداية انتهاء نفوذها وتقليص دورها.، بل هو ليس يف مصلحتهارغباهتا، 

اً يعين تطور ، نوالقانو  لالعدوإقامة  ،قوقاحلمراعاة نظام جديد يتم فيه إىل الدول الربيعية حتول إن 
 دول أمريكا يف هو الواقعكما - دور التابع إىل دور املنافس، واالنتقال من تصادهاتطوير اقو ، تلك الدولل

 الدولب من تقرت ، وابتت الدول املنافسةربى، وصارت من ك  ةاقتصاديهنضة  شهدتاليت  ؛الالتينية
 ونيدرك -كاأمري خاصة- املوسومة ابلعظمىلدول ل على السياسة اوخارجية نيالقائملذا نرى أن  -العظمى

ب اقطأحتوهلا إىل ن ميكو ، الدول على تلك النفوذ ، وأفول جنمأن جناح الثورات العربية يعين هناية السيطرة
متوافق  رة تغيري االسرتاتيجية األمريكية جتاه سورية وهذا كان،" لذلك ترسخت لديهم قناعات بضرو ةمنافس

 .2لسورية"ا يف العالقات األمريكيةمع رغبة الرئيس األمريكي ابراك أوابما، لذلك بدأت مرحلة جديدة 
  

                                                   
 بتصرف. م(، 2013 ديسمرب14 القدس، األوسط، الشرق يف سي يب يب )مراسل متوقعة، غري نتائج عشر العريب: الربيع كونوللي، كيفن 1
 .47ص (،2016 مارس ،5 العدد الدولية، العالقات السياسية الدراسات )جملة السورية، األزمة إزاء الدولية التفاعالت معتز، اجلبوري، 2
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مل تكن الوالايت املتدة األمريكية أبكثر حظا من مقارابهتا االسرتاتيجية لألوضاع  "يقول ولد أابه: 
العربية اجلديدة، صحيح أهنا واكبت عملية التغيري يف تونس ومصر بيد أهنا أظهرت عجزا فادحا عن التأثري 

ليت ، على الرغم من حتركات وتصرحيات وزيرة اوخارجية )هيالري كلنتون( ايف البلدين يف املعادلة اجلديدة
زارت مؤخرا املنطقة والتقت ابحلكومتني املؤقتتني يف مصر وتونس. فإدارة أوابما حرصت بقوة على تغيري 

اب طصورة أمريكا الباهتة يف الرأي العام العريب، ووجدت الثورات العربية األخرية فرصة ساحنة الستعادة خ
قاربته ملواجهة م تصدير الدميقراطية للعامل العريب الذي بلوره احملافظون اجلدد، وتبناه الرئيس السابق بوش يف

 .1" يف االستبداد القمعدر اإلرهاب بصفته 

عي أي مل تقم أبي حترك جتاه احلوثي، بل ومل تر  أمريكا والدول الغربيةوكذا احلال يف اليمن؛ جند 
ذي قام به، وكأن ذلك االنقالب وجد قبوال لديهم؛ إن مل يكونوا هم وراءه أصال، اهتمام لالنقالب ال

ويف ظل األعمال اإلجرامية اليت يقوم هبا احلوثيون جند أن الطائرات من غري طيار تقيس األمور ِبكيال 
خبس، فنسمع بني احلني واآلخر أن تلك الطائرات األمريكية من غري طيار تصب جام غضبها على 

 اعدة، بينما احلوثيون يسرحون وميرحون حبماية تلك الطائرات؛ فأين منهم شعارات )املوت ألمريكا(!الق
حقيقية  (مريكااملوت ال)لو كانت صرخة احلوثيني يقول الدكتور عادل الشجاع الكاتب اليمين املعروف: " 

، صواريخ الذكيةوال ،طيار والحقت احلوثيني ابلطائرات بدون ،وقدمت إىل اليمن، حلركت امريكا اساطيلها
، ومتنع إجتثاثهم ،فإن امريكا حتمي احلوثيني ،وِبا أن املوت المريكا جمرد شعار اهلدف منه قتل اليمنيني

الوجه اإلرهايب  يكشف ،واستقباله من قبل عصابة احلوثي اإلرهابية ،وصول املبعوث االممي إىل صنعاءو 
 .2"المريكا الداعم الرئيسي هلذه العصابة

 لى مصراعيهع الباب مفتوحا هارتكب ،املتحدةلعبة األمم  ؛الفوضىاستمرار و ساعد يف املراوغة مما و 
عن  ةدوعطلت منابر األمم املتح، تلك األنظمة حللفاء مين على األرضاألعسكري و الارجي اوخدعم لل

وهذا ما  ،سلمنيوإن كنا أصال مل نشاهد منها أي موقف إجيايب جتاه املالوظيفة اليت أنشئت من أجلها 
ف يزيد من احتماالت : "الفتيو سو كلنتون  حني صوفت )الفيتو( أبنه خمز. وقالتأحملت إليه رايس بقوهلا: "

 .3وانتقدت الوالايت املتحدة الفشل الكامل للمجلس األمن يف إجياد حل لألزمة السوريةنشوب أهلية. 

                                                   
 .86ص (،2011 ،1ط والتوزيع، للنشر جداول )بريوت، ،واملصري املسار اجلديدة، العربية الثورات السيد، أابه، ولد 1
  https://ababiil.net.(.2018 يونيو 6 مينية، أنباء )أاببيل، أمريكا، من احملمية احلوثية عادل، شجاع، 2
 .45ص (،سابق مرجع) منها، الكربى الدول وموقف السورية األزمة يف نظرة موفق، اوخزرجي، 3
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 ؟خريفا العربية ربيعا أمثورات ال: هل يتوارد كثريا سؤالوهناك 

رحت يف املطلب الرئيسي الذي صمجيعها  تثورات الشعوب العربية جنحاجلواب على ذلك: أن 
من أجله وهو )الشعب يريد إسقاط النظام(، عدا سوراي اليت ال زال طاغيتها يراوح يف مكانه ِبساعدة 

تلك األنظمة ع نو  مهما كانو حلفاءه غري أنه واقعيا سقط يف عني اجلميع إال بقيا من فلوله وحلفاءه. 
هبا وال حىت قبل وال ت ،رى أي شكل من أشكال املشاركة الشعبيةة، اليت تالتقليديبسياستها ، الشمولية

انتماء و  بال جوهرلكن  ،ومظهر وطن ،هيكل دولة ألن تلك األنظمة كانت عبارة عن ،منها ابحلد األد ى
إىل الربيعية  أساس فشل الثوراتظر البعض يف نهي السابقة تلك العوامل مجيع إن  .حقيقي لتلك األرض

 .جمدًدا رايح أخرىستأيت آتت بعضا من مثارها، وحتما وإن كنا نرى أن رايح التغيري  يومنا احلاضر

ومن وجهة نظري أن هذه الثورات: ربيعية من جانب، وخريفية من جانب آخر؛ أما اجلانب 
ا، ونفضها يف يقظة الشعوب وانتباهها من سباهتالربيعي، فإهنا قد حققت بعض أهدافها، واليت تتمثل 

لغبار اوخوف والذل الذي كان جامث على صدورها لعقود من الزمن، كما أن من أهم األهداف اليت 
حققتها أهنا استطاعت أن تزيل تلك العروش الطاغوتية املقيتة االستبدادية؛ حىت وإن مل أيت إىل اليوم من 

 أهنا استطاعت أن تتخلص من الديكتاتورية املهيمنة على البالد لفرتات يكون الفارس املنقذ حقيقة، إال
طويلة، كما أن تلك الثورات استطاعت أن تقصي مجيع زابنية تلك األنظمة سواء كانت تلك الزابنية من 
العائلة املالكة أو من املقربني منهم، بل واستطاعت اذالهلم وجعلوهم يسقون من كأس اوخوف الذي سقوا 

تلك الشعوب، حىت أن الداير اليت كانوا يعيثون فيها فسادا مل تعد تسعهم فالذ من الذ ابلفرار وسقط منه 
 من سقط يف يد الثوار، وعاش الباقي يف خوف وهلع يتوارى عن األنظار.

غيريي حنو برانمج تو  ، وكإرادةمل تفشل ومازالت مستمرةوحمو ألنظمة االستبداد الثورة كفكرة إن "
ذلك طول يقد  بعض الشيء، تلكأت حبسن الظن بثوراتنا الشبابية الشهمة ميكن القول أبهنااألفضل، و 

 .1"التلكؤ وقد أيذن هللا ابلفرج العاجل؛ ولكن الكثري من السياسيني واحملللني يعربون عنها ابلفشل التام

  
  

                                                   
 .www.alaraby.co.uk (،2014 نوفمرب 19 اجلديد، )العريب ،الفشل يعين ال التعثر ،ربيةالع الثورات مسري، محدي، 1
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لك الثورات، وقد ام لتصحيح أن الثورات تعثرت تعثراً شديداً، إال أننا ال زلنا ال نقول ابلفشل الت
ابتدائي، متمثل يف احلركات املعارضة أنفسها، فهي يف احلقيقة اليت فشلت يف إجناح  فشلنقول حدث 

طريقتها يف إدارة املوقف، وال شأن لذلك الفصل بذات الثورات، ألن الثورات قامت على مبدأ واحد 
مل  ولكن احلركات املعارضة هي اليتوهو )الشعب يريد اسقاط النظام( وابلفعل سقطت تلك األنظمة، 

نظمة ألالثورة حتتاج اىل مناضلني متمرسني يف مواجهة اتنجح يف السيطرة على الوضع، وهلذا نقول أبن 
تنا أبمس اور ثعالية، يف الفنون السياسية والقانونية.  كوادر علمية ذات كفاءاتىل  وحتتاج إبل املراوغة، 

 ت من املعارضاتات اليت ارتكبتجاوز اللتفادي األخطاء و متجرد؛ تقييم وحتليل عميق، و  احلاجة اىل مراجعة
تبحث -الية ، واجمليء بقيادات ذات كفاءة عرتفةاملياة السيادة واحلعن  اً حبثعلى ظهور الشباب؛  املتسلقة

هيكلة  ةإلعاد -عن رضى هللا بضمان حقوق الشعوب، ال تبحث عن رضى الشعوب بضياع حق هللا
  .1نزيهةشكيالت عرب ت، الثورة

 ،قيام الثورة)ني لط بال خيأينبغي عليه  أهدافها،مل حتقق  يةالربيع الثوراتالذي ال زال يظن أن إن 
أم آجال  تؤدي هلفة احلرية إىل االنتفاضة. وعاجال"امني ابربر: جيقول املفكر االمريكي بن وقيام الدولة(.

به إىل األمام.  رية زمخا كبريا للتطلع الدميقراطي وتدفعكما تشكل هلفة احل  يتم إزاحة املستبدين عن العرش.
غري أنه ومع اندالع االنتفاضة يكون الوقت قد أتخر للحديث عن أتثري الثورة على مسار أتسيس 

ضح ما إذا كانت ايظهر التاريخ أن الطرق املؤدية إىل الدميقراطية خمتلفة، وليس من الو  دميقراطية حقيقية.
. على العكس تؤدي حتما إىل الدميقراطية -ولو مت فيها اإلطاحة بدكتاتور مستبد  حىت-انتفاضة مسلحة 

أو يف طهران  (1917)، ويف موسكو عام (1789) من ذلك فإن االنتفاضات الثورية، سواء يف ابريس عام
 كانتو  ، مل تفلح يف إرساء نظم دميقراطية رغم جناحها يف إسقاط األنظمة الديكتاتورية.(1979)عام 

النتيجة املباشرة يف كثري من األحيان عدم االستقرار والفوضى واحلرب األهلية، أو االستبداد مرة أخرى يف 
 .2"حلة جديدة

 ِبجملها سواء كانت سياسية أومن أجل التخلص من العيوب  اتالشعوب ابلثور ما تقوم دائما 
اندة من الزابنية الذين ِبسديكتاتورين لحقبة من االيت سيطر عليها  اقتصادية أو اجتماعية أو حىت ثقافية،

                                                   
 سابق(. مرجع) ،الفشل يعين ال التعثر ،العربية الثورات مسري، محدي، 1

2 BENJAMIN R. BARBER UNI NEW YORK، التحفظ مع لالستشهاد، هو كما الكاتب كالم نقل مت الثورات، جناح مفتاح املدين، اجملتمع 

   HTTP://WWW.DW.COM موقع، هو. كما الكالم نقل تقتضي العلمية األمانة أن إال فيه، العبارات بعض على
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لى تقوم ع أما الدولة فهييقومون ابلدور العسكري القمعي أو ابلدور الوعظي من علماء السلطان. 
  عية.بية، وتتغري حسب الظروف املكانية واالجتمالشعاطالب املجل حتقيق ألعمل يومي متجدد  برانمج

 ،لع السابقهيف فرتة وجيزة، دون حسبان للاحلكم أنظمة  ونقول للشعوب: ِبا أنكم ختلصتم من
نسمع زلنا ال ف عشية وضحاها،فكر العاطفي بني التخلص من ال سهولةأنه ليس من ال ال بد أن تعلموا

ه لن ن، إلقناع الشعوب أمن أعمدة االنظمة الديكتاتورية السابقة شخصيات كانت من يدندن أبمساء
 هي القابضة على سدة احلكم. الشخصيات لكظلت تلدولنا قائمة إال إذا تقوم 

كانت هذه أهم التحدايت اليت واجهت الربيع العريب من الداخل واوخارج، وميكن نطلق عليها 
العظمى  ىإمجاال حتدايت سياسية ألن الصراع فيها كان صراعا سياسيا، وإن كنا نلحق فيما يتعلق ابلقو 

ات الفصل األخري من الدراسة، أما يتعلق ابالحنراف املرتبط ابحلضارات، يف فكريجانبا من الصراع ال
ا آثر على ظاهرة واليت هل -داعش واحلوثية  –ة العقدياملتعلقة ابحلركات والتيارات ذات األصول  الفكرية

 الربيع العريب من حيث الظهور وتغيري املسار، فهو الذي سنفرد الكالم عليه يف الفصل الالحق بعون هللا.
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 ة وأثرها على الربيع العريبفكريالتيارات ال :ينثالا لفصلا

 مطلبان: كل مبحث ، حتت  مبحثنيويشتمل على 

 ، وفيه مطلبان:اختالف األمة وافرتاقها املبحث األول:

 مفهوم االختالف واالفرتاقاملطلب األول: 

 املطلب الثاين: األسباب املؤدية إىل اختالف األمة

 مطلبان:، وفيه ربيع العريبنحرفة على الربيع الامل التيارات رالثاين: أثاملبحث 

 التيار املوافق للخوارج يف العصر احلديث؛ )داعش(: املطلب األول

 التيار املوافق للشيعة يف العصر احلديثاملطلب الثاين: 
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 اختالف األمة وافرتاقها  املبحث األول:

 ف ال يفسد الود، وال يؤدي إىلال شك أن هناك تفاوت بني االختالف واالفرتاق، ألن االختال
مفسدة، بل الغاية منه هو البحث عن احلق ابختالف مفهوم الدليل لدى أهل العلم من اجملتهدين، أما 

يعين الكالم على مرض انتشر، وفّت يف جسد األمة اإلسالمية، فكما أن فإنه االفرتاق؛ الكالم عن 
اجل ويعيها االفرتاق، وعندما يُهمل املرض ومل يع األجساد مترض ويوهنها املرض، فكذلك األفكار مترض

العالج الالزم بال شك أن النتيجة ستكون عكسية، وسيتسبب املرض يف آاثر قد تطول مع ذلك املرض، 
ورِبا ال تزول، إاّل أن يشاء هللا تعاىل زواهلا. كذلك األفكار إذا مل تعاجل العالج الصحيح فإهنا سبب يف 

ومن هذه التيارات اليت أثرت يف األمة هي تلك  نقضاض عليها من أعدائها.وهن األمة وسهولة اال
لربيع العريب، هو والغاية من ربط تلك االحنرافات ابالتيارات املنحرفة اليت قويت بعد ظاهرة الربيع العريب، 

انت مواتية كما كان للربيع العريب من دور كبري يف إنعاشها؛ إذ مل تكن لتظهر هذا الظهور لوال أن الفرصة  
هلا حني اشتعل فتيل الربيع العريب. وقد يقول قائل مسكني ذلكم الربيع العريب يُرمى على عاتقه كل ما 

 هو قبيح، مع أنه جاء مجيال، وخملصا للشعوب املضطهدة واملنهوبة، وحامال أزهار النجاة هلم!

لذي أقصده شعوب، ولكن اأقول صحيح ما يقال، ولكن مل أقصد بذلك ظلم الربيع العريب لتلكم ال
هو أن الربيع العريب قد ظُلم من تلك التيارات، واليت تسلقت على أكتاف املخلصني الصادقني ممن هنض 

ملنحرفني لألسف غري أن هؤالء ا -وكم هم كثري يف تلكم اجملتمعات، وتلكم الثورات-يف وجه أولئك الطغاة 
، هم من بدأ ببذرة املواجهة يف تلك االحتجاجاتهم من سلبوا حقوق أولئك حقيقة؛ فالشباب املخلص 

ولكن جاء من سرق منهم ذلك اجملهود، بل وخذهلم، وأقصاهم من أبسط احلقوق والصالحيات، هذا ما 
 أردُت إبنعاش الربيع العريب لالحنرافات الباطلة، وظلمها للربيع العريب.
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 ،:مفهوم االختالف واالفرتاقاملطلب األول: 

لتيارات اليت احنرفت عن عقيدة أهل السنة واجلماعة، أهنا مرض ظهر يف األمة املالحظ على ا
اإلسالمية، مث إن هذا املرض مل أيخذ العالج الشرعي املطلوب، ولذا نري اليوم أن أثر هذا املرض قد 
تفّشى وبدى ظاهرًا مع ظاهرة الربيع العريب، فنخر فيها، وأوشك الكثري أن يهلك بسبب أتثري تلك 

وقد ورد يف التحذير من االفرتاق الكثري من األدلة من الكتاب والسنة نذكر البعض  يارات املنحرفة.الت
منها كي تكون قاعدة ننطلق منها يف الكشف عن حال بعض التيارات املنحرفة واليت ظهرت بصورة 

لعريب كان توسعا اواضحة يف الربيع العريب، وإن كان هلم تواجد من قبل غري أن توسعهم مع ظاهرة الربيع 
 ملوحظا، ومن ذلك:

ُهْم يف ش ْيء   ﴿تعاىل:وله ق وقوله تعاىل:  ،]159االنعام: [﴾ ِإنَّ الَِّذين  فـ رَُّقوا ِدينـ ُهْم و ك انُوا ِشيـ ًعا ل ْست  ِمنـْ
فيهم . قال اإلمام املاوردي: "[31م: ]الرو ﴾  ا ِشيـ ًعاو ال  ت ُكونُوا ِمن  اْلُمْشرِِكني  ِمن  الَِّذين  فـ رَُّقوا ِدينـ ُهْم و ك انُو  ﴿

الثالث: قاله قتادة. و  ،قاله جماهد. والثاين: اليهود والنصارى ،أربعة أقاويل: أحدها: أهنم اليهود خاصة
ريقهم الذي قاله أبو هريرة. ويف تف ،قاله احلسن. والرابع: أهل الضاللة من هذه األمة ،أهنم مجيع املشركني

الثاين: أنه الكفر و  فرقوه الختالفهم فيه ابتباع الشبهات. ،ه الدين الذي أمر هللا بهفرقوه قوالن: أحدمها: أن
آخر: أن يكون  فرقاً. وحيتمل وجهاً  يعين﴾ و ك انُوْا شي عاً  يعتقدونه دينًا هلم. ومعىن قوله:﴿الذي كانوا 

د مع اختالفهم يف احألهنم يتماألون على أمر و  األشبه،وهو  لبعض،الشيع املتفقني على مشايعة بعضهم 
 التباع،امن قوهلم شاع اوخرب إذا ظهر. والثاين: أصله  الظهور،ويف أصله وجهان: أحدمها: أصله . غريه

ُهْم يف ش ْيء  :وقولهقاله الزجاج.  ،من قوهلم شايعه على األمر إذا اتبعه ن: أحدمها: قوال فيه﴾ ﴿ لَّْست  ِمنـْ
 ، شيءقاله الكليب. والثاين: لست من خمالطتهم يف لتوبة،امث نسخها بسورة  ،لست من قتاهلم يف شيء

 .1"قاله قتادة، وأمر له ِبباعدهتم، عن مقاربتهم، هن ٌْي لنبيه 

ا ِصر اِطي ُمْست ِقيًما ف اتَِّبُعوُه و ال  تـ تَِّبُعوا السُُّبل  فـ تـ ف   ﴿:قوله تعاىلومنها  ِبيِلهِ و أ نَّ ه ذ   ﴾ رَّق  ِبُكْم ع ْن س 
ِكت اِب ل ِفي ِشق اق  ذ ِلك  أبِ نَّ اَّللَّ  نـ زَّل  اْلِكت اب  اِبحلْ قِّ و ِإنَّ الَِّذين  اْختـ ل ُفوا يف الْ  ﴿وقوله تعاىل:، [153: ]األنعام
  إىل غري ذلك من اآلايت الدالة على وصف التفرق. .]176البقرة: [ ﴾ ب ِعيد  

                                                   
 .193ص ،2ج (،1987 ،1ط العلمية، الكتب دار )بريوت، املقصود، عبد ابن ت: والعيون النكت حممد، بن علي احلسن أبو ،املاوردي 1
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يًعا و ال  و اْعت ِصُموا حِب بْ  ﴿ تعاىل:، قول هللاواالجتماعحتث على االئتالف  ومن األدلة اليت ِل اَّللَِّ مجِ 
جيوز أن يكون معناه وال تفرقوا متابعني للهوى "القرطيب:  مقال اإلما: ]103آل عمران: [ ﴾... اآلية تـ ف رَُّقوا

ا مواألعراص املختلفة، وكونوا يف دين هللا أخواان، فيكون ذلك منعا هلم عن التقاطع والتدابر، ودل عليه 
ا يتعذر م بعده، وليس فيه دليل على حترمي االختالف يف الفروع، فإن ذلك ليس اختالفا؛ إذ االختالف

معه االئتالف واجلمع، أما حكم مسائل االجتهاد فإن االختالف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق 
ع هللا فون، وإمنا منمعاين الشرع، وما زالت الصحابة خيتلفون يف أحكام احلوادث، وهم مع ذلك متآل

 . 1اختالفا هو سبب الفساد"
على منهاج واحد يف أصول الدين  :" كان املسلمون عند وفاة النيب اإلسفراييينقال اإلمام 

 وفروعه، غري من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا".  

 ، ومن ذلك  أحاديث افرتاق األمة رواها عنو االختالف حاصل، ال مفر كما أخرب بذلك النيب 
 ، رضي هللا عنهم نكتفي بشيء يسري منها، ومن ذلك:3، وأبو هريرة2رسول عدد من الصحابة منهم أنس

اًث، إِ : )رواه مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  ما نَّ هللا  يـ ْرض ى ل ُكْم ث ال 
اًث، ف ري ْض ى ل ُكْم: أ ْن تـ ْعُبُدوُه، و ال   ًئا، و أ ْن تـ  و ي ْكر ُه ل ُكْم ث ال  يـْ يًعا و ال  تـ ف رَُّقوا،  ُتْشرُِكوا بِِه ش  ْعت ِصُموا حِب ْبِل هللِا مجِ 

ثْـر ة  السُّؤ اِل، و ِإض اع ِة اْلم الِ  ، و ك   .4(و ي ْكر ُه ل ُكْم: ِقيل  و ق ال 

اليهود على إحدى وسبعني  )افرتقت: بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  عوفعن 
فإحدى وسبعون  ؛وسبعون يف النار، وافرتقت النصارى على ثنتني وسبعني فرقة ،فواحدة يف اجلنة ؛ةفرق

واحدة يف  ؛وواحدة يف اجلنة، والذي نفس حممد بيده، لتفرتقّن أميت على ثالث وسبعني فرقة ،يف النار
 .5"(اجلنة وثنتان وسبعون يف النار". قيل: اي رسول هللا، من هم؟ قال: "اجلماعة

                                                   
  .159ص ،4ج (،1964 ،2ط املصرية، الكتب دار )القاهرة، ،أطفيش وإبراهيم ،ربدوينال :ت ،القرآن ألحكام اجلامع أمحد، بن حممد القرطيب، 1
 (.12208) رقم: املسند، يف أمحد أخرجه 2
 (.4596) رقم: داود، وأبو (،10) رقم: الصحيحني، على املستدرك يف احلاكم أخرجه 3
 (1715) رقم: وهات، منع عن النهي حاجة، غري من املسائل كثرة عن النهي ب:اب مسلم، أخرجه 4
 صحيح. حديث األلباين وقال "3992" رقم حديث ماجه ابن أخرجه 5
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نَّ أُمَّيِت ِإنَّ ب يِن ِإْسر ائِيل  اْفرت  ق ْت ع ل ى ِإْحد ى و س ْبِعني  ِفْرق ًة، و إِ ): قال: قال رسول هللا ع ْن أ ن ِس و 
ت نْيِ و س ْبِعني  ِفْرق ًة، ُكلُّه ا يف النَّاِر، ِإالَّ  تـ ْفرت ُِق ع ل ى ثِنـْ ًة و ِهي  س   .1 (: اجلْ م اع ةُ و اِحد 

، يف عدة أحاديث، كما ثبت عن خلفاء 4واملرجئة ،3واوخوارج ،2ذم القدرية هللا  عن رسول تثبو 
الراشدين التحذير من هذا االفرتاق، ومل يُرد النيب هبذا االفرتاق ما هو حاصل من اختالفات  رسول هللا 

اختالفهم يف  نعند الفقهاء؛ ألن الفقهاء رمحهم مل خيتلفوا يف أصول الدين، فهم متفقون عليها، وإمنا كا
، وحادوا عن 5أهل األهواء الذين خالفوا الفرقة الناجية ؛ هوقصد النيب فروع احلالل واحلرام، وإمنا م

اجلماعة يف أصول االعتقاد مثل: الوعد والوعيد، والقدر واملشيئة، والعدل والتوحيد، واألمساء والصفات 
اب هللا ذين جيمعهم كتعليه علماء املسلمني، الوغري ذلك مما هو من أصول الدين واالعتقاد، مما اتفق 

عن ايب بكر بن أيب عاصم قال: مسعت املسيب بن واضح سنة تسع وعشرين ومائتني و  .وسنة رسوله
يقول: أتيت يوسف بن أسباط فقلت: اي أاب حممد، إنك بقية ممن بقية ممن مضى من العلماء، وأنت 

أمسع منك األحاديث، ولكن أتيتك أسألك عن تفسريها، حجة على من لقيت، وأنت إمام سنة، ومل آتك 
تـ ْفرت ُِق ع ل ى ِإنَّ ب يِن ِإْسر ائِيل  اْفرت  ق ْت ع ل ى ِإْحد ى و س ْبِعني  ِفْرق ًة، و ِإنَّ ه ِذِه اأْلُمَّة  وقد جاء هذا احلديث: )  س 

ة أصلها أربعة: القدرية، واملرجئة، والشيعفما هذه الِفق حىت جنتنبهم؟ فقال: ، 6(ثـْنـ ت نْيِ و س ْبِعني  ِفْرق ةً ا
 .7"واوخوارج، فثمانية عشر منها يف الشيعة

وأخرج ابن بطة يف اإلابنة الكربى، عن حفص بن محيد قال: قلت لعبد هللا بن املبارك على كم 
يعة على رتقت الشفاف افرتقت األمة؟ فقال: "األصل أربع فرق: هم الشيعة، واحلرورية، والقدرية، واملرجئة، 

ثنتني وعششرين فرقة، وافرتق احلرورية على إحدى وعشرين فرقة، وافرتثت القدرية على ست عشرة فرقة، 

                                                   
 صحيح. حديث األلباين وقال ".3993" رقم ماجه ابن أخرجه: آخر شاهد 1
رِيَّةُ ):  هللا رسول لقا هللا، رضي عمر أبن عن القدر، ابب داود، أبو رواه القدرية، حديث 2 ِذهِ  جم ُوسُ  اْلق د   و ِإنْ  ُدوُهْم،تـ ُعو  ف ال   م رُِضوا ِإنْ  اأْلُمَِّة: ه 

 حسن إسناده األلباين: قال (.4691) رقم: (ت ْشه ُدوُهمْ  ف ال   م اُتوا
: ،أوىف أيب ابن عن اوخوارج، ذكر يف ابب: ماجه، ابن أخرجه اوخوراج، حديث 3 بُ  اوخْ و ارِجُ ) : هللا رسول قال ق ال   قال (.173) رقم: ،(النَّارِ  ِكال 

 صحيح. حديث األلباين:
ِذهِ  ِمنْ  ِصنـْف انِ ) : هللا رسول قال قال: عباس، ابن اإلميان، يف ابب: ماجه، ابن أخرجه املرجئة، حديث 4 ا ل ْيس   اأْلُمَّةِ  ه  ُم  مِ  يف  هل  ْسال   ِصيٌب:ن   اإْلِ

رِ  اْلُمْرِجئ ُة،  جدا. ضعيف إسناده األرنؤوط: قال (،62) رقم: (يَّةُ و اْلق د 
 عنه. هللا رضي أنس حديث من خترجيه، سبق الناجية، الفرقة حديث 5
 خترجيه سبق 6
 (.954) رقم: (،1400 ،1ط اإلسالمي، املكتب )بريوت، األلباين، ت: السنة، عاصم، أيب ابن الشيباين، 7
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وافرتقت املرجئة على ثالث عشرة فرقة، قال: قلت مل أمسعك تذكر اجلهمية، قال: إمنا سألتين عن فرق 
درية، من هذه األمة الزاندقة، والقاملسلمني"، قال أبو حامت: وُأخربت عن بعض أهل العلم: أول ما افرتق 

واملرجئة والرافضة واحلرورية، فهذا مجاع الفرق وأصوهلا، مث تشعبت كل فرقة من هذه الفرق على ِفق، وكان 
 . 1مجاعها األصل، واختلفوا يف الفروع، فكّفر بعضهم بعضا، وجّهل بعضهم بعضا"

ولذلك مسي أهل البدع أهل األهواء؛ قال اإلمام الشاطيب: " من أسباب اوخالف: اتباع اهلوى؛ 
ألهنم اتبعوا أهواءهم فلم أيخذوا األدلة الشرعية مأخذ االفتقار إليها، والتعويل عليها، حىت يصدروا عنها، 

أكثر ذلك، و  دلة الشرعية منظورا فيها من وراءواعتمدوا على آرائهم، مث جعلوا األ ،بل قدموا أهواءهم
ومن مال إىل جابنهم من الفالسفة وغريهم. فاأللون ردوا كثريا من  ح،هؤالء هم أهل التحسني والتقبي

، وحسنوا ظنهم آبرائهم الفاسدة، حىت األحاديث الصحيحة بعقوهلم، وأساءوا الظن ِبا صح عن النيب 
ي، اجلسمردوا كثريا من أمور اآلخرة وأحواهلا من الصراط وامليزان، وحشر األجساد، والنعيم والعذاب 

بل صريوا العقل شارعا؛ جاء الشرع أو ال، بل إن جاء فهو كاشف  ،رؤية الباري، وأشباه ذلك وأنكروا
وإن   ات،البنيَّ واآلخرون خرجوا عن اجلادة إىل  ملقتضى ما حكم به العقل إىل غري ذلك من الشنعات.

يدخل يف و عدوه، أو يفيد وليه، أو جير إىل نفعه.  غِلب  يكانت خمالفة لصلب الشريعة، حرصا على أن 
م، ويتأول أن مييل مع الناس هبواه بُدَّ غمارهم من يغشى السالطني لنيل ما عندهم، أو طلبا للرايسة، قال 

 . 2عليهم فيما أرادوا"

من كالم الشاطيب رمحه هللا نرى أن تشخيصا حلال مجلة من االحنرافات اليت ظهرت وال تزال يف 
حكام حاهلم مع األ أهل هذه املدرسة أبن صفر يالرأي، و  فهو قد تناول مدرسةحاضرة العامل اإلسالمي، 

لى مصاحل عفإن مل تكن كذلك فإهنا مردودة، وال بد من اشتماهلا معقولة املعىن،  ية البد أن تكونالشرع
فإن كانت عند النظر إليها ليس كذلك فإهنا ليس حمل اهتمام، والبد كذلك من أن  راجعة إىل العباد،

  بحثون عن يفهم جبملة كالم الشاطيب ول حمكمة وعلل ضابطة لتلك األحكام، بنيت على أصتكون قد 
 أهنم ردوا بعض األحاديثوكان من نتاج هذه الطريقة  العلل وجيعلون احلكم دائرا معها وجودا وعدما،

                                                   
   .379ص ،1ج (،1994 ،2ط للنشر، الراية، دار )الرايض، ،نعسان بن رضا ت: ،كربىال اإلابنة حممد، بن هللا عبد بطة، بنا 1
 .103ص ،2ج (،2008 ،1ط والتوزيع، للنشر اجلوزي ابن دار )السعودية، ،محيد آل سعد ت: ،االْعِتص ام ،موسى بن إبراهيم الشاطيب، 2
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 أند وابلنظر إىل حال بعض التيارات اليت برزت برزوا واضحا يف الربيع العريب جن ملخالفتها تلك العلل.
  الوقوع يف بعض ما ذكره الشاطيب من البدع مقرتفون وعن احلق السنة لناكبون.

كان الغالب عبة  وأحزاب متشائتالفات  العربية عقب ثورات الربيع العريبالساحات   إىل حضر أيضا
على البعض منهم عدم الرتابط والوائم، ولكن مع تداعيات احلدث تكونت تلك االئتالفات وترابطت، 

نفس رج من خلو عدان ابلنظر إىل أصول تلك التيارات املسامل منها وغري واملسامل، جند أن الكل قد ولعلنا 
حصل يف  منذ اوخالف األول املنحدر؛ الذياوخالف التارخيي بني املسلمني منها بدأ الكيان والبوابة اليت 

مدى  ذلك اجلرح علىوأتزم ومل يندمل ، واتسع رضي هللا عنهما علي بن ايب طالبو  خالفة عثمان،
التاريخ اإلسالمي، وإمنا حيصل فتور لدى فرقة ما مقابل انتعاش للفريق املقابل، مث تدور الدائرة يف زمن ما 

 . 1عكس سريها املعتاد فيفرت من كان نشطا مقابل نشاط من كان قد اعرتاه الفتور، وهكذا

وصل ما  ة، حىت وصل احلال إىلوال زالت تلك االحنرافات يف تطور ملموس يف التفكري والطريق
ِفي  عدوان  سياسيا، واترة ثواب رهبانيا، وحينا ثواب إرهابيا، وقد كُ ثواباترة  ا نراه اآلن من إلباس الدينيه ممإل

ة من هذه ، ولكل طائفابسم الدين ؛واجلميع يقاتل اجلميع ،أصبح اجلميع يكفر اجلميعاملؤنة حيث 
ه، ستقي منها األحكام والفتاوى، فأصبح من يذم التقليد؛ منغمس فيالطوائف مراجعيته الدينية اليت ي

ومن كان يذم التحزب؛ أشد حتزاب جلماعته، ومن كان يذم اإلرهاب؛ هو أشد اإلرهابني، وأضحى من 
يذم السلم؛ أعظم مساملا لدرجة أنه قام بتعطيل أو إنكار فتاوى اجلهاد وعارضها أشد معارضة، وقد رأينا 

 على كثري من تلك التيارات الواقعة حتت إعصار الربيع العريب.  تلك التقلبات

الطريقة اليت  علىللوصول إىل السلطة عرب التأكيد  ةعياسات التيار وقد اختلفت مقاصد تلك ال
 .احلكامى وخروج علابواملطالبة  ؛الشعوبعلى حتريض دلة الشرعية والدينية األ ةمستغل يرون أهنا الصواب،

 جتوزاً اإلسالم السياسي يرى الوسيلة حملاربة الفساد وإزاحة احلكام ابلطرق الدميقراطية؛ اليتفما يطلق عليه 
، فكم هي احملاورات حول تلك القضية اليت مل 2يصدق فيه قول القائل: )نسمع جعجعة وال نرى طحينا(

والبعض اآلخر  .اينتفع منها اإلسالم واملسلمني، بل إن ضرر تلك الفقاعات على املسلمني أشد من نفعه
                                                   

 سل ام إذ اإلمامة، خالف األمة بني خالف وأعظم اإلمامة، يف اوخامس: فاوخال" اإلسالم: األمة يف اوخالف عن كالمه عند الشهرستاين: قال 1

 .22ص ،1ج سابق(، )مرجع والنحل، امللل الشهرستاين، ينظر "،زمان كل يف اإلمامة على سل ما مثل دينية قاعدة على اإلسالم يف سيف
 دار ،بريوت) ،أنواعهاو  اللغة علوم يف املزهر السيوطي، ُن: الدقيق.أي امسع ج ل بة وال أرى عمال ينفع واجلعجعة: صوت الرحى والطِّحْ  عىن:امل 2

 م(،1998 ،1اط ،العلمية الكتب
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املتمثل يف التيارات اجلهادية اليت ترى أن تلك الوسائل ال تسمن وال تغين من جوع فسلكوا طريقاً مغايراً 
صول إىل السلطة رفع السالح يف سبيل تغيري احلكم، والو ب ؛حماربة احلكام الظاملني والديكتاتورية والطغاةيف 

م واعترب أن دافع عن احلكا اثلثوهناك تيار  ِبرجئة العصر. ، ووصفوا اآلخرينوإقامة الشرعية اإلسالمية
 السمع وأنه البد على املسلمني ،اإلسالمية عةيالشر الف أمر خي ، وأن ذلك اوخروجعليهم اخروجذلك يُعدُّ 

خبوارج العصر، وأن طاعة ويّل األمر واجبة مهما ا كال الفريقني ووصفو ، 1والطاعة )ولو أتمر عبد حبشي(
، واسرتسلوا يف سرد األدلة، لدرجة االستسالم، الذي هنى عنه الشرع احلكامأولئك وجربوت يكن ظلم 

؛ فكيف ِبن 2أصال، ألن مقابل ذلك: )من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد(
يت لقتل دون دينه؟! وهذا الفريق أطلق على الطرف اآلخر خوارج العصر. وكم هي كثرية تلك التيارات ا

يت ظهرت يف عن تيارين من التيارات الة. غري أين اكتفيت يف دراسيت فكريتعّد يف عداد االحنرافات ال
التعريج على ع مالربيع العريب وهم: تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، وتنظيم الشباب املسلم )احلوثية(، 

اانت الربيع وبيان أثر انتعاشها مع مهرج ذكر اجلذور األصلية هلا من الفرقة األم، اليت تتوافق مع أفكارهم،
العريب، والدور الفاعل يف دجمها وسط اجملتمعات اليت خرجت تطالب على االغلب بلقمة العيش، ونبذ 

ة كريفالظلم، والوقوف بوجه الطغاة. على اجتهاد مين بدراسة منهج تلك الطائفة، واستعراض جذورها ال
 األم.اليت ال شك أهنا تقودان إىل الطائفة 

على  وكانت رأس البالء-ة اليت حلت على أمة اإلسالم العقديبعون هللا أهم األفكار  وسوف أورد
 تشعبت ة املنحرفة يف اإلسالم، واليتفكريواليت تعد هي أساس الفرق والطوائف ال -اإلسالم واملسلمني

 ء مناهضا للفكر الذيأغلب الفرق من جذورها وأصوهلا، وإن كان ظهور كل فرقة من هذه الفرق إما جا
ناً ومطوراً له، أو متأثراً بفكر فلسفي سبقه، وكل هذه  تق دَّمه؛ فيكون ردة فعل ابلنسبة له، وإما جاء حُمسِّ

ن مم احلاالت جاءت ابلشر والفرقة على األمة، ولوال اختالف األهواء ملا حل ابألمة ماحل من الضعف.
درت بقية صلة الربيع العريب، وهي تعد أصول الفرق ومنها حتعنيتهم بدراسيت، وكان هلم دور يف احنراف بو 

 األفكار يف الفرق والطوائف.

                                                   
 و ِإنِ  و أ ِطيُعوا، امْس ُعوا) : هللا رسول قال قال: عنه هللا رضي مالك بن أنس عن معصية، تكن مل ما لإلمام والطاعة السمع ابب: البخاري، أخرجه 1

 (.7142) رقم: ،(ز بِيب ةٌ  ر ْأس هُ  ك أ نَّ  ح ب ِشيٌّ، ع ْبدٌ  ع ل ْيُكمْ  اْستـُْعِمل  
  .20ص (،2) رقم: اوخاطرة م(2014 ،1ط والتوزيع، للنشر املعاصر، الفكر دار )صنعاء، تربوية، خواطر حممد، إبراهيم موسى، أنظر: 2
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وكان الغرض من إيراد بعض هذه التيارات املنحرفة يف العصر احلديث يف هذه الدراسة؛ لبيان األثر 
فقد الربيع،  مالبالغ الذي أحدثته هذه التيارات على ظاهرة الربيع العريب، واحليلولة دون قطف أزهار ذلك

أحدثت هذه التيارات تغيريا كبري يف الثورات، واليت ساعدت بشكل كبري يف احنراف مسار الثورات 
الربيعية، وقلصت من نتائجها املرجوة، واليت آل هبا املطاف إىل االصطدام ابلربيع العريب، وحولت أزهاره 

العربية؛  مال اليت كانت تكسو الشعوبوبدلت تلك اآلإىل أغصان ايبسة حتطمت عنده اآلمال الربيعية، 
ومع ذلك كله ال زلنا نتوسم يف أمة القرآن األمل األعظم يف العودة إىل الرايدة، وقيادة العامل  إىل آالم،

بقوة، وال يكون ذلك إال بتنظيم وتدبري الوحيني؛ والذي كان البعد عنهما أو تنحيتهما هو السبب يف 
 داعش واحلوثية(.  وهذه التيارات هي: )مي اليوم، احلال الذي يعشه العامل اإلسال
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  :، ومفهوم أهل السنة، والوعييية واملرجئةاختالف األمة واألسباب املؤدية إليه: املطلب الثاين

رفع  قد وقائلمات،  قائلمن ففمنهم  ،كان عند وفاة الرسول يف األمة   ظهرأول خالف كان 
 قول هللاب رضي هللا عنه ذّكرهم أبو بكر ماشى يف حينه عندعند ربه وسيعود، ولكن هذا اوخالف تال

ُتْم ع ل ى أ ْعق اِبُكمْ  م ات  أ ْو قُِتل   نْ و م ا حُم مٌَّد ِإالَّ ر ُسوٌل ق ْد خ ل ْت ِمْن قـ ْبِلِه الرُُّسُل أ ف ِإي ﴿ :تعاىل ، اآلية انـْق ل بـْ
حني ذكر هلم أيضا زال ذلك اوخالف ولكن سرعان ما  ،مث نشأ خالف آخر؛ وهو أين يتم دفنه  .1﴾

ولكن كل هذا اوخالف كان خالفا اجتهاداي  .2 (مل يقرب نيب إال حيث ميوت) :ديق قول الرسول الصِّ 
 مل يؤدي إىل تفرف الصحابة إىل شيعا واحزااب، بل قيض هللا له الصديق فوأده يف مهده.

الختالف من خالل االستقراء جند أن ا، ففيما يتعلق ابالفرتاق واالختالف يف األمةعودا إىل بدء و 
االفرتاقات  تعترب هي األسباب الرئيسة حلدوثو نشأته إىل يومنا احلاضر يدور يف فلكني،  ذبني األمة من

 .ة، وأخرى سياسيةفكريومها: أسباب  ،فيها

يع العريب، بة املتعلقة ابلتيارات اليت انتعشت مع ثورات الر فكريوألن دراستنا مقررة حول االحنرافات ال
ومها اوخوارج والرافضة( وذكر وكذلك خصصت الدراسة الكالم على تيارين من تلك التيارات ومها: )

سباب داعش واحلوثية(، لذلك فإننا سنقتصر على األالتيارين املتوافقهة هلما يف العصر احلديث ومها )
سبب اليراد إ، والشيعة(، و ت )اوخوارجواليت وافقفيما يتعلق هبذين السببني، املتعلقة هباتني الطائفتني، 

 لة.وذلك حىت ال نسرتسل يف الفرق اليت كان لظهورها تعلق ابلسبب السياسي، تفاداي لإلطا ما.املرتبط هب

 أسباب االختالف إمجاال: 

أصحاب  فلم تبق من –يعين مثل عثمان  –عن سعيد بن املسيب قال: " وقعت الفتنة األوىل 
فتنة فلم تبق من أحاب احلديبية أحدا، مث وقعت ال –يعين احلرة  –نة الثانية بدر أحد، مث وقعت الفت

وواضح من كالم ابن املسيب رمحة هللا أن فتح ابب الفتنة يف األمة . 3فلم ترتفع وللناس ط ب اخ" –الثالثة 
 حدص ِبقتل عثمان وقد أران إىل ذلك وسيايت معنا عند الكالم على اوخوارج.

                                                   
 (144) اآلية: عمران آل سورة 1
 (.5605) رقم: اجلامع وصحيح الرتمذي، حيحص يف األلباين وصححه (1018) رقم: الرتمذي أخرجه 2
 .86ص ،5ج عنوان(، بال )ابب: البخاري، 3
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  الف السياسي:السبب األول: اخل

عند الكالم عن السبب السياسي فإن الدراسة ستحصر هذا السبب يف التيارين اليت كان سبب 
ة أوضحت فإن الدراسة سرتبط هذا السبب بفرقة اوخوارج وفرق وكماظهورمها متعلق ابلسبب السياسي، 

 الشيعة، وقد سبق أن ذكران النشأة والتعريف هبما.

، فإن حادثة موت النيب سي التذي طرأ يف األمة بعد موت النيب وابلعودة إىل اوخالف السيا
، ولكن بعموم اوخالفات اليت وقعت يف عصر قد أحدثت خالفا بني الصحابة فيمن يلي األمر بعده 

الشيخني، فغن اوخالف مل يعدوا أن يكون خالفات اجتهاداي مل يصل إىل حد الفرقة ورفع السيف بني 
 مخدأُ طرأ عليهم يف أمر اإلمامة واوخالفة من بعده، وهذا اوخالف الذي  عنهم، الصحب الكرام رضي هللا

ال من مث حدث خالف أيضا يف مسألة قت .ديقيف حينه واستقر األمر وامجع الصحابة على خالفة الصِّ 
ديق رضي هللا عنه، وجزاه ري خ امتنعوا عن أداء الزكاة، وكان احلسم من صاحب الرأي املسدد واملوفق، الصِّ

 . 1اجلزاء عن األمة

ومل حيدث خالف  يف اإلمامة. كان اإلختالف بعد الرسول قال اإلمام أبو احلسن األشعري: "
 -ان هللا عليهرضو -وأايم عمر إىل أن وىل عثمان بن عفان  -رضوان هللا عليه-غريه يف حياة أيب بكر 

ني من ذلك خمطئني وعن سنن احملجة خارجوأنكر قوم عليه يف آخر أايمه أفعاال كانوا فيما نقموا عليه 
تلفني فأما أهل وكانوا يف قتله خم -! -رضوان هللا عليه-فصار ما أنكروه عليه اختالفا إىل اليوم مث قتل 

اان وقال مصيبا يف أفعاله قتله قاتلوه ظلما وعدو  -رضوان هللا عليه-السنة واالستقامة فأهنم قالوا كان 
 . 2م"الف بني الناس إىل اليو وهذا اخت قائلون خبالف ذلك

ها تشري أن وكل -رضي هللا عنه -الكثري من األحباث والدراسات حول سرية عثمان  تتبكُ ولقد  
ولكن حول الرأي واالجتهاد يف مسائل احلكم وتولية  ،اوخالف الذي نشأ مل يكن يف مسائل األصول

 األشخاص.

                                                   
 .20ص ،1ج سابق(، )مرجع والنحل، امللل الشهرستاين، 1
 .22 ،1ج سابق(، )مرجع اإلسالميني، مقاالت األشعري، 2
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ني قائل ف الناس يف أمره فمن عنه ومن بفاختل -رضوان هللا عليه-مث بويع علي بن أيب طالب "
؛ خالفة اإلمام عليقاله اإلمام حول  ما  .1"إبمامته معتقد وخالفته وهذا اختالف بني الناس إىل اليوم

لكن ما حنس  ،وقد يستمر وال ندري إىل أين سيصليومنا هذا، مستمر يف التدفق حىت  ،رضي هللا عنه
 النظرة إىل سيما وأن اوخالف يف ؛قوهتا وفتيتل األمة اإلسالمية يف تفريق مش ساهم وال يزالأنه هو به 

  اوخالفة وليس أصل العقيدة.

رهبما إايه وح -عليهما! ، رضوان هللا -مث حدث اإلختالف يف أايم علي يف أمر طلحة والزبري "
 .2"ويف قتال معاوية إايه وصار علي ومعاوية إىل صفني

ىل يف اإلمامة وأذعنت األنصار إ -أي الصحابة  – فوا بعد ذلكاختلقال اإلمام اإلسفراييين: "  و
البيعة لسعد بن عبادة، وقالت قريش إن اإلمامة يف قريش، مث أذغنت األنصار لقريش، ولكن هذا اوخالف 
ابق إىل اليوم ألن اوخوارج قالوا جبواز اإلمامة يف غري قريش، مث اختلفوا يف قتال ما نعي الزكاة، مث اتفوا 

مث اتفقوا على رأي ايب بكر يف وجوب قتاهلم، مث اشتغلوا بعد ذلك بقتال طليحة حني تنبأ وأرتد على 
هيدا، ، وشهد حرب القادسية، مث هناوند وقتل هبا شماإلسالحىت اهنزم إىل الشام مث رجع يف أايم عمر إىل 

العنسي،  سجاح واألسودمث اشتغلوا بعد ذلك بقتال مسيلمة الكذاب إىل أن كفى هللا تعاىل أمره وأمر 
ر املرتدين، إىل أن كفى هللا تعاىل أمرهم، مث اشتغلوا بعد ذلك بقتال الروم والعجم وفتح هللا هلم الفتوح، أمو 

وهم يف أثناء ذلك كله على كلمة واحدة يف أبواب العدل، والتوحيد، والوعد والوعيد، ويف سائر أصول 
ال تفسيقا وكانوا على م فيه تضليال و لفقه، ...، ومل يورث اختالفهالدين، وإمنا كانوا خيتلفون يف فروع يف ا

    3هذه اجلملة يف أايم أيب بكر وعمر وست سنني من خالفة عثمان

لوجدان أهنم مل يسمحوا   عند وفاته عنهم رضي هللابني الصحابة  وقعاوخالف الذي  يف لو أتملناو 
وكان لوجود الرجل  ، خيرجون عن قول هللا وقول رسولهابلتوسع يف حينه، ألهنم كانوا ال  ذلك اوخالفل

لكم احلكمة فأين ذلك العقل الرشيد يف هذا الزمان؟ وأين ت، الفتنة إمخاداحلكيم الرشيد بينهم دور كبري يف 
أبصارهم وبصائرهم حب السلطة فسفكوا الدماء  ممن عميتمن أولئك الذين هنبوا خريات املسلمني؟ 

                                                   
 السابق. املرجع 1
 السابق. املرجع 2
 .14ص سابق(، )مرجع الفرق، بني الفرق ،اإلسفراييين 3
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أما الص حُب الكرام فهم جمتمعون على الكتاب ، وأشعلوا انر الفتنة بدل امخادهاواستباحوا االعراض، 
حببل هللا؛ وحبل هللا مها هي املعتصمة  والسنة، لذا مُسوا اجلماعة؛ واجلماعة اليت مدحها النيب الكرمي 

، كمة وعلمهلا حب دىمن يتص تْ د  ج  و   كل فتنة إنْ   وهكذا احلال. : كتاب هللا وسنة نبيه حممد الوحي
  تتسع.ولن  مهدهافإهنا سوف ختمد يف  ،األمور إىل مضاهنا من كتاب هللا وسنة رسوله  ويردّ 

ومجاع أمر هذه الطائفتني فيما يتعلق ابجلانب السياسي، وهو قضية احلكم أو اوخالفة، ولو استعرضنا 
وء اوخالف يف لدور األهم يف نشاليت ظهرت به وكان له ا للخوارجلنشأة اوخوراج مثال؛ فإن اوخروج الفعلي 

األمة اإلسالمية هو خروجهم على خليفة املسلمني عثمان بن عفان رضي هللا عنه، وقتله يف بيته، ولذا 
عندما عرفهم فنرى أن علماء اإلسالم عندما أرادوا التعريف هبذه الفرقة أحالوا ذلك إىل النشأة األوىل هلا، 

على اإلمام احلق الذي اتفقت اجلماعة، عليه يسمى خارجياً،  : "كل من خرجقال الشهرستايناإلمام 
أو كان بعدهم على التابعني هلم إبحسان  ،سواء كان اوخروج يف أايم الصحابة على األئمة الراشدين

بب : "والسفقال ابلطائفة الذين خرجوا على اإلمام علي األشعرياإلمام  خصهمو . 1واألئمة يف كل زمان"
وألن الفكرة هي فكرة اوخروج على إالمام  . 2ارج؛ خروجهم على علي بن أيب طالب"الذي مُسّوا له خو 

 :أعم وأمشل ممن خرجوا على علي بن أيب طالب رضي هللا عنه فقال ابن حزمفقط جاء تعريف اإلمام 
 .3"اسم اوخارجي يلحق كل من أشبه اوخارجني على اإلمام علّي أو شاركهم يف آرائهم يف أي زمن"

يف عصران احلاضر نرى أن مسألة "احلكم ِبا أنزل هللا" هو جوهر ة نفسها كالم عن احلالوعند ال
البنية الفكرية للجهاد العاملي، وهو يف سبيل ذلك يبين تصوراته ومشروعية ممارساته على ما يسميه 

لفقه ا مرادفة  للفقه؛ ال فرق، ولذلك حني يُلقي بعض الكتَّاب ابلالئمة على -عنده-"الشريعة" وهي 
اإلسالمي؛ الذي يُنتج مثل هذا الفهم الكارثي إمنا يقعون أسرى التصور اجلهادي نفسه، فالنظر إىل 
اإلمكاانت اليت يتيحها الفقه اإلسالمي من قبل مستثمريه يتيح أيًضا مشروع اإلخوان املسلمني املناقض 

ور مثل هذه ي ال ميكن له أن يفسر ظهله متاًما كما يُتيح غريه من املشاريع، وهو ما يعين أن النص الفقه
الظواهر، والسيما أنه نص قدمي يف حني أن هذه الظواهر اجلهادية والسياسية حديثة جداا. كما أننا ال 
ميكن جتاهل أن اإلخوان املسلمني هم من بدؤوا تشكيل املذهبية السياسية للدين حني حاولوا أن يعوضوا 

                                                   
 .114، ص1الشهرستاين، امللل والنحل، )مؤسسة احلليب( ج 1
 .112، ص1م، ج2005، 1األشعري، مقاالت اإلسالميني، ت: نعيم زرزور، )املكتبة العصرية، ط 2
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مث سع وا  ولة اإلسالمية اليت تطبق الشريعة متهيًدا الستعادة اوخالفة،غياب اوخالفة اليت سقطت ِبشروع الد
إىل بناء النظام اإلسالمي الشامل الذي ي قطع مع األنظمة السائدة يف خمتلف اجملاالت، إال أن تلك 

 .1األفكار س ر ت وانزلقت إىل مشروع اجلهاد العاملي؛ ولكن أبدوات وأساليب مناقضة ملا رجاه اإلخوان

ربطنا هذه الفرقة ابلسبب السياسي فإن ذلك يبدوا واضحا من كالم األئمة يف سبب  عندماا ولذ
خروج هذه الفرقة، واليت تقمصت الثوب اإلصالحي، وهو ما نراه جليا على التيار املنسدل من هذه 

د عالطائفة يف العصر احلديث وهو تنظيم الدولة اإلسالمية، فهو كحال من سبق خرج على املسلمني ب
ظاهرة الربيع العريب ابسم اإلصالح والرجوع إىل حتكيم الشريعة، وال شك أن هذا مطلب شرعي، ال 

رج تنظيم الدولة عن ال خي" يناقش يف ذلك أحد، غري أن التنظيم مل يتبع الطرق الشرعية يف تلك املطالب.
اته كافًة ع عليه تنظيممنظومة فكر اجلهاد العاملي الذي يقوم على أصول وفروع، فاألصل الذي جُتمِ 

" املتمثل يف اوخالفة/الدولة اإلسالمية، وال يتحقق  يتلخص يف حتكيم "شرع هللا"، وإقامة "احلكم اإلسالميِّ
ذلك إال ابجلهاد، ومن هذا األصل القطعي لديهم تتناسل كل املفاهيم والتفاصيل واإلجراءات اليت مسيناها 

  .2"فروًعا ويقع فيها اوخالف

 
  

                                                   
 .9ص (،2014 ،نوفمرب 23 للدراسات، اجلزيرة مركز )قطر، ،الواقع وتعقيدات الفكرية البنية اإلسالمية": الدولة "تنظيم معتز، اوخطيب، 1
 .13ص السابق، املرجع 2
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 :فكريالثاين: اخلالف الالسبب 

متخمض عن اوخالف السياسي ابدئ األمر، إذ مل جتد الطوائف املخالفة  فكرييعترب اوخالف ال
ة ابلقضااي السياسية، فعندما جاءؤا ليوأصلوا لطريقتهم شرعنوا هلا مسأئل فكريبٌد من إحلاق القضااي ال

سمى اإلميان أو أطماع سياسية، فكانت قضية م تتعلق ابلعقيدة كي يروا أهنم مل خيالفوا املسلمني عن هوى
الذي اشتهرت بني أهل السنة وأولئك املخالفني، وكان اوخالف القائم هو حول مرتكب الكبرية، هل هو 
ال يزال ضمن دائرة اإلميان؟ كما يقول بذلك أهل السنة. أو هو خارج عنها أو هو يف منزلة بني املنزلتني  

 كما يقول املخالفون.
املتأخرين من الصحابة خالف القدرية يف القدر واالستطاعة من معبد اجلهين  زم ان حدث يف 

ُهم اْلُمت أ ّخُرون  من الصَّح اب ة ك عبد هللاوغيالن الدمشقي واجلعد بن درهم  اِبر بن عبد  بوتربأ ِمنـْ ن عمر و ج 
مثَّ اْختلفت . ضاهمعلى جنائزهم و ال  يعودوا مر واوصوا اخالفهم أبِ ن ال  يسلُموا على اْلق د رِيَّة و ال  يصلوا ، هللا

ة تكفر سائرها ار عْشرين فرقة كل و اِحد  ا ب ينه ا ف ص ار ت ِمْقد  مثَّ حدث يف اايم  .اوخْ و ارِج بعد ذ ِلك ِفيم 
د بن ياحْلسن اْلب ْصرِّي خالف و اصل بن عطا يف اْلقدر وىف اْلمنزل ة ب ني املنزلتني وانضم اليه ع ْمرو بن عب

ب يف بدعته فطردمها احْلسن ع ن جم ِْلسه فاعتزال ع ن س ارِي ة من سواري م ْسِجد اْلب ْصر ة ف قيل هل ما  اب 
  .1والتباعهما معتزلة

ُهم اظهروا بدعتهم احرق ع لّي قوما ف، يف زم ان على ر ِضي هللا ع نهُ  اما الروافض فان السبابية ِمنـْ
ُهم و نفى اْبن سبأ اىل  اِئنالْ ِمنـْ ِذه اْلفْرق ة ل يست من فرق  ،م د  مثَّ اْفرت  قت  .هم عليا اهلالتسميت اإلسالم؛مة أو ه 

الرافضة بعد زم ان ع لّي ر ِضي هللا ع نُه اربعة اصناف زيدية وإمامية وكيسانية وغالة وافرتقت الزيدية فرقا 
ي ُهم خارجون ع نواالمامية فرقا والغالة فرقا كل فرقة ِمنـْه ا تكفر سائرها و مجِ  م  ع فرق الغالة ِمنـْ ْسال  فرق اإْلِ

 .2فاما فرق الزيدية و فرق االمامية فمعدودون يف فرق االمة
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خالف الضرارية من ضرار بن ع ْمرو و خالف اجلْ ْهِمية من جهم بن ُهور ص ْفو ان و ك ان  ظُ  و ظهر  
من ع ،جهم و بكر و ِضر ار يف اايم ظُُهور و اصل بن عطا يف ضاللته بد هللا بن م ْيُمون و ظ ه رت د ْعو ة الباطنية  

 .1بل ِهي  من فرق اْلم ُجوس اإلسالم،و ل ْيس ت الباطنية من فرق ِملَّة  ،القداح
ث فرق  ية ايضا اجلارودية والسليمانية و قد يـُق ال احلرير  وهيفاما الزيدية من الرافضة فمطمعها ث ال 

واما . بن اىب ط الب احْلُس نْي بن على ث جيمعها الق ْول إبمامة زيد بن على بنوالبرتية و ه ِذه اْلفرق الثَّال  
ا اْختلفت ص ار ت و أما اوخْ و ارِج فاهنا مل، ية والغالة فاهنا مخس عشر ة فرقةاالمامية اْلُمف ارق ة للزيدية والكسائ

ا فرقا فرقة، وافرتقتعْشرين  م اتِّب اع اْبن يزِيد بن أنيس ليزيدية ِمنـْهُ وا، حفصية وحارثية ويزيدية األابضية ِمنـْه 
ن ش رِيع ة االسالم تنسخ يف آخر الزَّم ان بنىب يبـْع ث من اْلع جم و ك ذ ِلك   .ل يست من فرق االسالم لقوهلا اب 

ح ْت ِنك اح بـ ن ات اْلبـ ن   ت و بـ ن ات ايف مجل ة العجاردة فرقة يـُق ال هل  ا امليمونية ل يست من فرق االسالم الهنا أ اب 
  .2اْلب ِنني  ك م ا أابحته اْلم ُجوس

رِيَّة اْلُمْعت زل ة ع ن احْلق فقد اْفرت  قت عْشرين فرقة كل فرقة ِمنـْه ا تكفر سائرها ا  ،واما اْلق د  ت اِن ِمنـْه  ثِنـْ
ُهم ق  . ليستا من فرق االسالم ومها احلايطية واحلمارية ث ة اصناف صنف ِمنـْ ُلوا ابإلرجاء يف او أما املرجئة فـ ث ال 

رِيَّة فهم معد اِهب اْلق د  رِيَّة واملرجئةاالميان وابلقدر على م ذ  ُهم ق اُلوا ابإلرجاء يف وصنف ِمنْـ ، ودون يف اْلق د 
ُهم خ اِلص ة وصنف مِ ، االميان ومالوا اىل ق ول جهم يف االعمال واالكساب فهم من مجل ة اجلْ ْهِمية واملرجئة نـْ

 .3وهم مخس فرق يونسية وغسانية وثوابنية وتومنية ومريسية، ن غري قدريف اإلرجاء م

ْين وأما  أهل الّسنة و اجلْ م اع ة من فريقى الرَّْأي واحلْ ِديث دون من يشرتى هل و احل ِديث وفقهاء هذ 
ُهم كلهم متفقون على مق ال ة و اِحد   يف تـ ْوِحيد الصَّاِنع  ةاْلف رِيق نْيِ وقراؤهم وحمدثوهم ومتكلمو أهل احل ِديث ِمنـْ

ول و ِصف اته وعدله وحكمته و يف امسائه و ِصف اته وىف ابواب النـُّبـُوَّة واإلمامة وىف احكام العقىب وىف س ائِر اص
ل و احْلر ام من فروع االحكام و ل ْيس  ب ينهم ِفيم ا اْختلُفوا ِفيِه ِمنـْه ا تض و ال   ليلالّدين وامنا خي ْت ِلُفون  يف احلْ ال 

  .4تفسيق وهم اْلفْرق ة النَّاِجية
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سنة الفني ألهل الخاألسباب الدافعة لالختالف عند امل النظر إىل عمومخالل االستقراء و ومن 
 االستقراء ال خيلو من احلاالت التالية: لجنده من خال

يصلح فيما ا هبإما بسبب شبهة طغت على نفس صاحبها، فرتك العنان لداعيها فاسرتسل  األوىل:
ونتجت  ،من الناس تكفيلة الحنراف فئا  أضحت بدعاً  هاعن تمتخض ،وما ال يصلح من أمور العبادات

 عنها فرقاً وأحزاابً، كانت سببا يف شتات اجملتمع املسلم.

فعندما  .ملسلمنيغزت داير االيت ن حوهلم من أصحاب الدايانت الفلسفية؛ ِبتأثر البسبب  الثاين:
 عندهمِبا  انأتثر ضعاف اإلميابملقابل  ،نقيارطبا الروم، أوصلوا إليهم كتاب هللا و  غزى املسلمون فارس  

 ة.لداير املسلمني بتلك الفلسفات املضل عادوا إىل إال أن منهممن املعتقدات املنحرفة، فما كان 

د الزعامة، وكانوا أضحوكة يف يما كان من أصحاب اهلوى؛ الطامعني يف امللك و  بسبب الثالث:
لتهم، وأخذوا يف القتل والسلب يف بين مالطمع فثاروا ألجل ذلك  ء األمة، يلعبون هبم كيف شاءوا،أعدا

 وما ذاك إال لينالوا حظا من هذه الدنيا الفاتنة.

ومجيع أولئك كانوا ممن قدموا العون البالغ ألعداء امللة الذين يكيدون بنا الدوائر، لزعزعة اإلسالم 
م قدموا أعظم خدمة ألولئك األعداء شعروا أو مل يشعروا، فهم رأس البليات جند أهنكما من نفوس أهله،  
 اجملتمع املسلم. جسد يف فّتتاليت ما فتئت أن 

ينأون  ؛ كيأتباع الفرق لفت األنظار إىل موطن اوخالف احلاصل بني، الفرق ذكركما أردت من 
 .موهواهن همضعفني و تفريق املسلمطوىل يف أبنفسهم أن يقعوا فيما وقع فيه من سبقهم ممن كان هلم اليد ال

العسري، بل هو واضح وضوح الشمس يف رابعة النهار، وهو أوىل لرجوع إىل احلق، ليس ابألمر اإن 
ا: ِكت  ):  هلمن التمادي يف الباطل لقو  ُهم ِإْن مت  سَّْكُتْم هِبِم  ئ نْيِ ل ْن ت ِضلُّوا بـ ْعد  يـْ اب  هللِا تـ ر ْكُت ِفيُكْم ش 

ُتُكْم هِب ا بـ ْيض اء  ن ِقيَّةً ، و الَِّذي نـ ْفُس حُم مَّد  بِي ِدهِ )وقوله:  ،1 (نَّيِت و سُ  ل ْو أ ْصب ح   ،و الَِّذي نـ ْفِسي بِي ِدهِ  ؛ل ق ْد ِجئـْ

                                                   
 (.3232-2937) اجلْ اِمع: ص ِحيح يف األلباين وحسنه (،20124) رقم: للبيهقي الكربى السنن (،319) رقم: املستدرك يف احلاكم أخرجة 1
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ياا و أ  و   ،ع ْن س و اِء السَِّبيلِ  ل ض ل ْلُتمْ  ،ُموس ى ِفيُكْم ف اتّـَبـ ْعُتُموُه و تـ ر ْكُتُموين  م ا و ِسع ُه ِإالَّ أ ْن  ْدر ك  نـُبـُوَّيت ل ْو ك ان  ح 
 .1 (و أ نـُْتْم ح ظِّي ِمن  اأْلُم مِ ، أ ان  ح ظُُّكْم ِمن  اأْل نِْبي اءِ  ،يـ تَِّبع يِن 

ميكن أن يكون أول نوع من أنواع العالج لتلك املآسي لذلك كان االعرتاف ابحلق فضيلة، ومنها 
 ع، يتطلب التعرفالناجالدواء على  التعرفنفع هللا هبا؛ ألن ي ا للعالجاحلالَّة ابملسلمني، ويتخذ سبب

ولو ختلص املسلمون من األسباب املؤدية لالحنرافات اليت سبق ذكرها؛ لكان إبذن هللا تعاىل أدعى  الداء.
جلمع كلمتهم، والرجوع جملدهم، والعودة لسؤددهم، والتمكني النتصاراهتم على أعداءهم، ودحر شراذم 

يان، ويسبق العودة لذلك هو النية اوخالصة واإلرادة الصادقة، فاألصل الذي قام عليه األوائل الكفر والطغ
ال زال حاضر بيننا، وما أصلح األولني، حري أن يصلح اآلخرين، ولن يصلح أمر هذه األمة إال ِبا صلح 

  فاألساس قائم، وبقوة متاسك هذا األساس يكون قوة البنيان.، به أوهلا

  

                                                   
   .3207 الصَِّحيح ة: .5308 ع:اجلْ امِ  ص ِحيح يف األلباين وحسنه .18361 ،15903 أمحد: مسند .5201 الشعب: يف البيهقي أخرجه 1
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 هوم أهل السنة:أوال: مف

قبل الولوج إىل مستنقع التيارات املنحرفة، رأيت أن نغرتف غرفة من منهل أهل السنة الصايف، وإال 
نه ليس من ، ألالسنة، يف حبث حيذو حذو أهل إىل تعريف أهل السنةفإن األصل أنه مل يعد هناك حاجة 

أهل السنة هم ري: "يقول الدكتور القفا ف؛يعرَّ حيتاج أن ف ال حتتاج املعرفة إىل تعريف؟ فاملعرّ املمكن أن 
ملفارقته  ؛االمتداد الطبيعي ألهل اإلسالم الذي انشق عنه املخالفون، فاملخالف هو الذي حُيتاج إىل تعريفه

 . 1"قالتهسب إىل عقيدته، أو إىل خمرتع مرف كل مبتدع ببدعته، ونُ اجلماعة واحنرافه عن احلق، ولذا عُ 

 ،(ل السنة؟من هم أهيرى أن دولة دكتاتورية كروسيا؛ ترعى مؤمترا بعنوان: ) إن املرء ليعجب عندما
بل وجتازف يف حماروه ِبصادمة تستقطب هلا النفوس الغبية، أبن جعلت أهل السنة طائفة من طوائف 
اإلسالم احملدثة، ألهنا حرصت يف ذلك املؤمتر أن جترد علماء أهل السنة؛ من صفة أهل السنة؛ وايليت 

من دولة رفعت شعار العداء للمسلمني صراحة، وتبيد أهل السنة يف أفغانستان وطاجكستان  شعري
والقفقاز، مث نراها تسعى ملؤمتر عن مفهوم أهل السنة، وكأن روسيا الشيوعية الصليبية، تريد إخبار العامل 

 سوراي والعراق، يف أن من قاتلتهم ونفتهم يف أفغانستان وطاجكستان وداغستان والشيشان ابألمس، واليوم
أن هؤالء مجيعا ليسوا من أهل السنة، ويزاداد األمر عجبا أن هتدف روسيا يف مؤمترها ذلك أهنا إمنا قامت 
 بتلك اإلابدة لتلك الشعوب لغرض الدفاع عن أهل السنة! كوهنا ترى أهنم ليسوا من أهل السنة بنظرها.

عند  ستقراول االعتقادات والعبادات، مث يتنافإنه يف كالم السلف ( السنة:)لفظعندما أييت 
 قال األوزاعي يف قوله  املتأخرين ابالعتقادات.

أما إنه ما يذهب اإلسالم ولكن " : 2 ، فطوىب للغرابء(بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ): 
يوجد يف   وهلذا املعىنقال ابن رجب:   يذهب أهل السنة حىت ما يبقى يف البلد منهم إال رجل واحد.

اي أهل "فكان احلسن يقول ألصحابه:  ء،ابلغرابأهلها  ووصف ،مدح السنةمن  كثريالكالم السلف 
السنة  ليس شيء أغرب من"وقال يونس بن عبيد:  ."فإنكم من أقل الناس -رمحكم هللا-السنة! ترفقوا 

راد هؤالء وم ."غرابء استوصوا أبهل السنة فإهنم"وعن سفيان الثوري قال:  ."وأغرب منها من يعرفها

                                                   
 السابق. املرجع 1
 عنه. هللا رضي هريرة أيب حديث من غريبا، اإلسالم بدأ ابب (،145) رقم مسلم أخرجه 2
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 ..،، .الساملة من الشبهات والشهوات ،اليت كان عليها هو وأصحابه طريقة النيب هي األئمة ابلسنة: 
إىل أن قال: مث صار معىن السنة يف عرف كثري من العلماء املتأخرين من أهل احلديث وغريهم: عبارة عما 

آلخر، ان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اسلم من الشبهات يف االعتقادات خاصة يف مسائل اإلمي
مسائل القدر وفضائل الصحابة، وصنفوا يف هذا العلم تصانيف ومسوها كتب السنة، وإمنا خصوا هذا و 

 . 1"العلم ابسم السنة؛ ألن خطره عظيم، واملخالف فيه على شفا هلكة

" ال: قأهل السنة  عنسئل  عندما رمحه هللا اإلمام مالكوقد أكد على ذلك إمام جار اهلجرة 
 ال  ما مه. واترة يقول: " أهل السنة الذين ليس هلم لقب يعرفون به، ال جهمي، وال قدري، وال رافضي

ا ِصر اِطي ُمْست ِقيماً ف اتَِّبُعوهُ و ال  تـ تَِّبُعوا السُُّبل  فـ تـ ف رَّ "غري السنة مهلاسم  ِبيِلهِ وتال:﴿و أ نَّ ه ذ    .3"﴾2ق  ِبُكْم ع ْن س 

قب لليس هلم ، هو أن أهل السنةالشاطيب: "وما مييز ويؤكد قول اإلمام مالك ذلك ما قاله اإلمام 
س أو طريقة  يضافون إىل مؤسينتسبون إليه سوى السنة، خالفًا ألهل البدع؛ فإهنم اترة يضاف إليهم و 

ة، نسبة إىل بية، االابضيواجلهمية، والنجارية، والكال، ، نسبوا لطريقتهمواملرجئة ،القدريةكاوخوارج، و 
 : 4بقولهمرة أخرى أجاب . و كلها  من هذفإهنم انجون أهل السنة مؤسسيها، أما 

ل ق ْد م نَّ  ﴿ن رسوله، فقال يف كتابه:سناتِّباع وحيه و وقال اإلما الشافعي: "فرض هللا على الناس 
ُ ع ل ى اْلُمْؤِمِنني  ِإْذ بـ ع ث  ِفيِهْم ر ُسواًل ِمْن أ نْـ  تِِه و  اَّللَّ ُلو ع ل ْيِهْم آاي  ة  ُفِسِهْم يـ تـْ يـُز كِّيِهْم و يـُع لُِّمُهُم اْلِكت اب  و احلِْْكم 

انُوا ِمْن قـ ْبُل ل ِفي ض الل  ُمِبني   فذكر هللا  :قالفكمة. احل، مع آي سواها ذكر فيِهنَّ الكتاب و ﴾ و ِإْن ك 
ة رسول كمة سنول: احليق آنالعلم ابلقر  مة، ف سِمعت من أرضاه من أهلكذكر احلهو القرآن، و كتاب و ال

 . "5هللا 

                                                   
 .319ص ،1ج م(،2003 ،2ط احلديثة، )الفاروق احللواين، طلعت ت: الغربة، أهل وصف يف الكربة كشف رجب، ابن احلنبلي، 1
 (.153) :اآلية األنعام، سورة 2
 .35ص (.354العدد: البيان، جملة)  السنة؟ أهل من بعنوان مقال نم ،الفقهاء األئمة الثالثة فضائل يف االنتقاء انصر، القفارين، 3
 (.354) العدد: البيان، جملة للقفاري، السنة؟ أهل من بعنوان مقال عن نقال .77ص ،1ج ،(سابق مرجع) ،العتصاما ،الشاطيب 4
 .7ص (،1989 ،3ط اإلسالمية، اجلامعة املنورة، )املدينة ،ابلسنة االحتجاج يف اجلنة مفتاح الدين، لجال ،السيوطي 5
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راد خاصا يبني معىن ما أ هللا وليس خيالف احلديث القرآن، ولكن حديث رسول  وقال أيضا: "
 .1"ن هللا قبلفع  فْرض هللا فمن قبل عن رسول هللاسّن بما وانسخا ومنسوخا مثَّ يْلزم النَّاس ، عاماو 

ى تالزم السنة للقرآن، وعليه من قال أنخذ ابلقرآن فقط كما عليه من كالمه رمحه هللا يؤكد عل
القرآنيون يلزمه اآلخذ ابلسنة، وإال مل حيقق مفهوم )شهادة أن حممدا ؤسول هللا(، ومن مل حيقق ذلك ملا 

  فمن قبل عن رسول هللاشك أنه مل حيقق اإلسالم، وهذا من مفهوم املغايرة الذي يرى من قوله: " 
 فعن هللا مل يقل.  "؛ أي من م يقبل عن رسول هللا قبل ن هللافع

، التمسك ِبا كان عليه أصحاب رسول هللا " : عن أصول أهل السنة هو اإلمام أمحدوقال 
اب األهواء، اجللوس مع أصحترك و  ،واالقتداء هبم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضاللة، وترك اوخصومات

يف السنة  وليس ،وهي دالئل القرآن ،قرآنو الّسنة تفسر ال،  الدينوترك املراء واجلدال واوخصومات يف
 .2"ِإمنا هو اإلتباع وترك اهلوى ،ابلعقول وال األهواء وال تْدرك ،وال تضرب هلا األمثال ،قياس

يركز يف كالمه على السنة يف التحذير من ضدها، من البدع  -رمحه هللا–جند اإلمام أمحد 
  ى قول الشافعي يف التعامل مع القرآن عن طريق السنة، الذي هو داللة عليها.   والضالالت، كما يكمل عل

، وما سنه أو أمر به من أصول رسول الالسنة يف األصل تقع على ما كان عليه : " قال األلوسيو 
من إثبات  ؛حىت اهل ْدي والسمت، مث خصت يف بعض اإلطالقات ِبا كان عليه أهل السنة ؛الدين وفروعه

خالفًا للقدرية  ،ونفي اجلرب ،خالفًا للجهمية املعطلة النفاة، وخصت إبثبات القدر ،مساء والصفاتاأل
مامة على ما كان عليه السلف الصاحل يف مسائل اإل - أيضاً  - وللقدرية اجلربية العصاة، وتطلق ،النفاة

ق االسم من إطال ، وهذاالنيب عليه أفضل الصالة والسالموالتفضيل، والكف عما شجر بني أصحاب 
  ؛على بعض مسمياته؛ ألهنم يريدون ِبثل هذا اإلطالق التنبيه على أن املسمى ركن أعظم وشرط أكرب

لماء  مسى الع اأو ألنه الوصف الفارق بينهم وبني غريهم، لذ، 3(احلج عرفة): عليه الصالة والسالم كقوله
 .4"سنةال كتبهم يف هذه األصول

                                                   
 .21ص السابق، املرجع 1
 .14ص ،1ج ه(،1411 ،1ط املنار، دار )اوخرج، ،السنة أصول حنبل، بن أمحد الشيباين، 2

 (.3015)ح املناسك يف ماجه وابن صحيح، حسن مذي:الرت  وقال (2979)ح والرتمذي (،1949 )ح كتاب يف داود أبو أخرجه 3
 .550ص ،1ج م(،2001 ،1ط الرشد، مكتبة )الرايض، زهوي، آل ت: األماين، غاية األلوسي، 4
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قا آخرا يف مفهوم السنة، فجزء من كالمه متعلق ِبفهوم السنة عن جند اإلمام األلوسي سلك طري
 احملدثني، واجلزء اآلخر من كالمه متعلق ِبنهج السنة عند األصوليني. 

ه مجيع عندما يطلق ابلعموم: فإنه يراد بهناك معىن عام،  وآخر خاص، يف التعريف أبهل السنة، ف
وخالصة ما يطلق ويراد املفهوم اوخاص؛ فإنه يراد به أهل السنة االطوائف املنتسبة لإلسالم إال الرافضة، وعند

  ة.املخالفة ألهل البدع

 صولألابعض ذكر لسنة بأمشل لف يأحيااًن تعر خدم تيسمن أهل السنة بعض العلماء كما جند 
، تكمل السنةالسنة عشرة، فمن كن فيه فقد اس" : بقوله سفيان بن عيينةعرفهم به كما   اليت عرفوا هبا،

ومن ترك منها شيئاً فقد ترك السنة: إثبات القدر، وتقدمي أيب بكر وعمر، واحلوض، والشفاعة، وامليزان، 
طع ابلشهادة قيوالصراط، واإلميان قول وعمل، والقرآن كالم هللا، وعذاب القرب، والبعث يوم القيامة، وال 

 .1"على مسلم

ة ماعاجللّسنة و أهل اجممل االعتقاد بقوله: " وصفهم أبو منصور اإلسفراييين ِبا هم عليهم من  وقد
ا م وحمدثوهم ومتكلمو وقراؤه نْي يث دون من يشرتى هلو احلِديث وفقهاء هذْين الفريقدمن فريقى الرَّْأي واحل

ُهمأهل احل   ويف  ،كمتهصفاته وعدله وحع و يد الصَّانْوح تة يفداحة و لكلهم متفقون على مقا  ؛ِديث ِمنـْ
 يفون فتلمنا خيإو  ،نيصول الدِّ أسائِر  ويف ،حكام العقىبأوىف  ،وة واإلمامةببواب النّ أوىف  ،اتهمسائه وصفأ

فرقة وهم ال .بينهم فيما اختلفوا فيه مْنها تضليل وال تفسيق سولي ،حكاممن فروع األ ؛رامل واحلالاحل
من غري تْشبيه وال  ،ُرؤيتهواجازة  ،وقدم ِصفاته األزلية ،وجيمعها االقرار بتوحيد الصَّانع وقدمه ،النَّاجية
و حترمي ما حرمه  ،آنقر حُه الابحة ما أ ابإو  اإلسالم،وبتأييد شريعة  ،مع االقرار بكتب هللا وُرسله ،تْعِطيل
االقرار و  ،يف القرْب  نْي وسؤال امللك ،شر والنشرواعتقاد احل ،حَّ من سنة رُسول هللا ا صقيود م مع ،القرآن

ع اوخو ارج والّرو افض د  من بِ  ميانه هبا بشيء  إهة اليت ذكرانها ومل خيلط ِذِه اجلهبفمن قال  ،ابحلوض وامليزان
ْمل ة ذه اجله وقد دخل يف ،ن ختم هللا لُه هباإ ؛هواء فهو من مجلة الفْرقة النَّاجيةهل األأر والقدرية وسائ

هل أألوزاعى والثورى و ة واّي وأىب حنيفعصحاب م الك والشَّافأمن  ؛مْعظمة وسوادها األ  األمُجْهور 
 .  2"الظَّاهر

                                                   
 .175ص ،1ج واجلماعة، السنة أهل اعتقاد أصول شرح عن نقال (،354) لعدد: البيان، جملة السنة؟ أهل من بعنوان مقال انصر، القفاري، 1
  .20ص (،1977 ،2ط ،اجلديدة اآلفاق دار )بريوت، الفرق، بني الفرق القاهر، عبد منصور أبو راييين،اإلسف 2
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أنه قد قام بتوصيف شامل ألهل السنة، الذين يوخذ منهم مسائل  -رمحه هللا-فنرى من كالمه 
االعتقاد، وبيان من هم على ضد ذلك املعتقد، مث أضاف على ذلك ما هم عليه من االعتقاد، ومن بيانه 

 لك املنهج فقد خالف ماعليه أهل السنة.ملنهج أهل السنة يتضح أن الضد ابلضد، فمن خالف ذ

: أيب اء الثالثةخلفللالفة اوخثبت ييراد به من  (لفظ )أهل السنة: "قال شيخ اإلسالم ابن تيميةو 
من نة احملضة الس ذا اللفظالرافضة، وقد يراد هب عدادخل مجيع الطوائف يف ذلك ت، فبكر وعمر وعثمان
رى ن هللا يُ أو  ويثبت القدر، ،تعاىلتبارك و  هللاثبت صفات إال من يكون ضمن ذلك أهل احلديث، فال ي

 .1"السنةاعتقاد من أصول  هاوغري  ،القرآن عتقد بعدم خلقة، وييف اآلخرِ 

من تعريفه رمحه هللا يوكد على خروج الرافضة من دائرة أهل السنة، ولعل كالمه ذلك كان عند  
 عنهم، وإال بعقيدهم يف اوخلفاء الثالثة رضي هللاكالمه على الرافضة؛ لرتكيزه عليهم خاصة فيما يتعلق 

ة من قال ابلكتاب والسنة واإلمجاع كان من أهل السن " فإن له عدة أقوال ابلتعريف أبهل السنة؛ كقوله:
 ومل نذكرها لإلطالة وألن مضموهنا يتوافق مع ما ذكره األئمة الذين سبق ذكرهم. .2"واجلماعة

السنة الذين نذكرهم أهل احلق، ومن عداهم فأهل البدعة، فإهنم وأهل وقال اإلمام ابن حزم: " 
مث أصحاب  -رمحة هللا عليهم  -وكل من سلك هنجهم من خيار التابعني  -رضي هللا عنهم  -الصحابة 

احلديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيالً فجيالً إىل يومنا هذا، أو من اقتدى هبم من العوام يف شرق األرض 
 .3(وغرهبا

  

                                                   
 بتصرف. ،221ص ،2ج م(1986 ،1ط سعود، بن حممد اإلمام جامعة )الرايض، رشاد، حممد ت: النبوية، السنة منهاج تيمية، ابن 1
 السابق. املصدر عن نقال ،346ص ،3ج الفتاوى، جمموع تيمية: ابن 2
 السابق. املصدر عن نقال ،90ص 2ج والنحل، واألهواء امللل يف الفصل حزم، ابن الظاهري، 3
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 صير التلدي ليى أهل السنة مها: )الكتاب والسنة(م

مقهم فهما، وهلذا اختارهم هللا كانوا أسلم الناس فطرة، وأع   النيب صحابةأن الرعيل األول من 
م هتإن معايشة اجليل األول للوحي وصحبو كوهنم أصدق الناس وأقلهم تكلفا وأفضلهم هداي، تعاىل لنبيه 

وأقلهم  ،جعلهم أصدق الناس نظرامما وحضور البديهة،  ،وصحة الفهم ،رةسالمة الفطآاتهم قد  للنيب 
  ؛قضية ماإن سئلوا عن فرتاهم  وهلذا جتدهم اكتسبوا ذلك اهل دي والعلم منه  وأحسنهم هداي. ،تكلفا
نا حاهلم ولو رأي فهو قبس من مشكاته.صريح الوحي مل يكن من رداً موجزا شافيا كافيا، إن ردهم كان 

لة اإلميان؛ واليت تعددت فيها اآلراء وتشعبت، وتنافرت فيها الفرق وتناحرت، فال أدل على ذلك مع مسأ
نهم من الفرق كل مذهب لتأيت بتعريف لإلميان كما تريد، فمبعض ذهبت وابملقابل فقد  اهل دي والعلم.

ي أو قوغال فيه وتعسف يف أتويل البا بعضهاصرف نظره عن نصوص الوحي كلها، ومنهم من أخذ 
 .، والسالمة من ذلك كله هو ابلرجوع إىل الوحينيإنكاره، ومنهم من ظل حائرا متناقضا ال يستقر له قرار

يؤكدا على احلرص يف التمسك ابلكتاب والسنة، وأن الفالح  –رمحه هللا –ونرى اإلمام األشعري 
به اإلابنة عن أصول الداينة؛ يف مقدمة كتا والرشاد فيهما، فبعد أن أثىن على هللا تعاىل وعلى رسوله 

ْلِفِه تـ ْنزِي( 41)و ِإنَُّه ل ِكت اٌب ع زِيٌز  ﴿القرآن وجاءان بـ" قال: ْيِه و ال  ِمْن خ  ْتِيِه اْلب اِطُل ِمْن ب نْيِ ي د  ٌل ِمْن ال  أي 
يد    ومجع فيه علم األولني واآلخرين، وأكمل به الفرائض والدين، فه ؛]42-41 :فصلت [﴾ح ِكيم  محِ 

صراط هللا املستقيم، وحبل هللا املتني، فمن متسك به جنا، ومن خالفه ضل وغوى، ويف اجلهل تردى، 
ُكُم الرَُّسوُل ف ُخُذوُه و م ا هن  اُكْم  ﴿، فقال عز وجل:وحثنا هللا يف كتابه على التمسك بسنة رسوله  و م ا آات 

ِر الَِّذين  خُي اِلُفون  ع ْن أ ْمرِِه أ ْن ُتِصيبـ ُهْم ِفتْـ فـ ْلي حْ  ﴿وقال عز وجل: ،]7 :احلشر [﴾ع ْنهُ ف انـْتـ ُهوا ن ةٌ أ ْو ُيِصيبـ ُهْم ذ 
اٌب أ لِيٌم  ُه الَّ  ﴿، وقال تعاىل: ]63 :النور [﴾ع ذ  ُهْم ل ع ِلم  ِذين  و ل ْو ر دُّوُه ِإىل  الرَُّسوِل و ِإىل  أُويل اأْل ْمِر ِمنـْ

ُهمْ   .1]83 :النساء [﴾ ي ْستـ ْنِبطُون ُه ِمنـْ

الكثري من الضواهد القرآنية اليت تؤكد تعاضدها مع القرآن  ولقد ذكر يف االعتصام بسنة الرسول 
 بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إىل -أي هللا–فأمرهم رمحه هللا أيضا: -يف التلقي، فقال 

واستحوذ عليهم  قوته،فنبذ كثري ممن غلبت عليهم ش التمسك بسنة نبيه كما أمرهم ابلعمل بكتابه.
لوا دينهم، ودانوا بداينتهم، وأبطيف وراء ظهورهم، ومالوا إىل أسالف هلم قلدوهم  الشيطان سنن نيب هللا 

                                                   
 .10ص (،1397 ،1ط األنصار، دار )القاهرة، ،حممود حسني فوقية ت: ،الداينة أصول عن اإلابنة ،إمساعيل بن علي احلسن أبو األشعري، 1
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انُوا ُمْهت ِدي ﴿، ودفعوها وأنكروها وجحدوها افرتاء منهم على هللا، سنن نيب هللا   [﴾ ن  ق ْد ض لُّوا و م ا ك 
قد رسم منهجا صرحيا بني فيه حقيقة أهل السنة، وأن األصل يف ذلك  . فنراه رمحه هللا1]140 :النساء

فمن مل يلتزم هبذا املنهج كان انتسابه ألهل السنة ادعاء  املنهج هو التمسك بكتاب هللا وسنة نبيه 
ت فإن كثريا من الزائغني عن احلق من املعتزلة وأهل القدر مالوليس حقيقة، ولذا نراه رمحه هللا يقول: " 

م أهواؤهم إىل تقليد رؤسائهم ومن مضى من أسالفهم، فتأولوا القرآن على آرائهم أتويال مل ينزل به هللا هب
 .2"سلطاان، وال أوضح به برهاان، وال نقلوه عن رسول رب العاملني، وال عن السلف املتقدمني

مان وهو تعاىل منذ أز حبمد هللا  دارساوكان وأن مما فاح رحية يف هذا الزمان  قال اإلمام السيوطي: "
ال حيتج هبا،  –زادها هللا علوا وشرفا –أن قائال رافضيا زنديقا أكثر يف كالمه أن السنة واألحاديث املروية 

وأورد على ذلك حِديث: "ما جاء كم عىن من حديث فاعرضوه على القرآن، وأن احلجة يف القرآن خاصة، 
ئق غريي، الم جبملته مْنه ومسعه منه خالكذا العت ههكذا مس، "فإن وجدمُت له أصال فخذوا به وإالَّ فرّدوه

ال. ومنهم من ال يعرف أصل هذا الكالم وال من أين جاء. فأ ردت أ ن أوضح فمنهم من ال يُ  لِقي لذلك اب 
يث دفاعلموا رمحكم هللا أن من أنكر كون ح النه، وأنه من أعظم املهالك.طللنَّاس أصل ذلك، وأبني ب

عروف يف اأُلصول حجَّة، كفر وخرج عن دائرة اإِلْسالم وحشر مع   قوال  النَّيب
 
كان أ و فعال ِبشْرطه امل

 .3"اء  هللا من فرق الكف ر ةمن ش اليهود والنَّصار ى، أ و مع

فما حادوا عن منهجهم املأمون  -الصحابة والتابعون هلم إبحسان -وهذا ما كان عليهم اجلماعة 
ميان أجابوا ابلوحي ال ابهلوى، جوااب يراعى فيه حال السائل ومقام السؤال  قط، فكانوا إذا سئلوا عن اإل

  يفعل. كما كان النيب 

مرة جييبون السائل فعندما كانوا يسألون عن اإلميان تراهم  ،وكانوا يف طريقتهم على هي النيب 
تـُو لُّوا ُوُجوه ُكْم ِقب ل   أ نْ  ل ْيس  اْلربَّ  آبية جامعة من كتاب هللا تعاىل، مثل جواب بعضهم بقوله تعاىل:﴿

ِة و اْلِكت اِب و النَّبِ  ِئك  ْغِرِب و ل ِكنَّ اْلربَّ م ْن آم ن  اِبَّللَِّ و اْليـ ْوِم اآْلِخِر و اْلم ال  يِّني  و آت ى اْلم ال  ع ل ى ُحبِِّه اْلم ْشرِِق و اْلم 
ة  و آت ى الزَّك اة  و اْلُموُفون  لسَِّبيِل و السَّائِِلني  و يف الرِّق اِب و أ ق ام  اذ ِوي اْلُقْرىب  و اْليـ ت ام ى و اْلم س اِكني  و اْبن  ا لصَّال 

                                                   
 .21 سابق(، )مرجع ،الداينة أصول عن نةاإلاب ،إمساعيل بن علي احلسن أبو األشعري، 1
 .14 سابق(، )مرجع ،الداينة أصول عن اإلابنة ،إمساعيل بن علي احلسن أبو األشعري، 2
 .5ص (،1989 ،3ط اإلسالمية، اجلامعة املنورة، )املدينة ،ابلسنة االحتجاج يف اجلنة مفتاح الدين، جالل ،السيوطي 3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

  153 
 

ُقوا و    ول ِئك  ُهُم اْلُمتـَُّقون  أُ بِع ْهِدِهْم ِإذ ا ع اه ُدوا و الصَّاِبرِين  يف اْلب ْأس اِء و الضَّرَّاِء و ِحني  اْلب ْأِس أُول ِئك  الَِّذين  ص د 
ومرة يعرفونه بفهم فهموه من   جربيل أو وفد عبد القيس. رة جييبون حبديث كما أجاب النيب وم، 1﴾

ومن الواضح . 2، كما قال بعضهم: )الصرب نصف اإلميان، واليقني اإلميان كله(كتاب هللا وسنة رسوله 
 أنه ليس يف شيء من هذا حتديد جمرد لإلميان على املنهج املنطقي املتكلف.

م الغزايل رمحه هللا تعاىل حيث على التمسك ابملعني الصايف؛ الكتاب والسنة، على فهم وهذا اإلما
من فضل هللا سبحانه على قلب اإلنسان أن شرحه يف أول نشوه لإلميان من السلف الصاحل فيقول: " 

. تقليد احملضوال ،ر ذلك ومجيع عقائد العوام مباديها التلقني اجملردك  نْ وكيف يُـ  ،غري حاجة إىل حجة وبرهان
ى معىن أنه يقبل عل ؛نعم يكون االعتقاد احلاصل ِبجرد التقليد غري خال عن نوع من الضعف يف االبتداء

، ال يتزلزلفال بد من تقويته وإثباته يف نفس الصيب والعامي حىت يرتسخ و  ،اإلزالة بنقيضه لو ألقى إليه
ن وتفسريه وقراءة بل يشتغل بتالوة القرآ ،كالموليس الطريق يف تقويته وإثباته إن يعلم صنعة اجلدل وال

ة القرآن فال يزال اعتقاده يزداد رسوخاً ِبا يقرع مسعه من أدل .ويشتغل بوظائف العبادات، احلديث ومعانيه
 ،هاوِبا يسطع عليه من أنوار العبادات ووظائف ،عليه من شواهد األحاديث وفوائدها دُ رِ وِبا ي   ،وحججه

مشاهدة الصاحلني وجمالستهم وسيماهم ومساعهم وهيآهتم يف اوخضوع هلل عز وجل وِبا يسري إليه من 
كالسقي   وتكون هذه األسباب ،فيكون أول التلقني كإلقاء بذر يف الصدر ،واوخوف منه واالستكانة له

 .3"ماءيقوى ويرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها اثبت وفرعها يف السو  ،حىت ينمو ذلك البذر ؛والرتبية له
  

                                                   
 (.177) اآلية: البقرة، سورة 1
 .(1/98) أمحد ابن هللا لعبد السنة يف وهو (،1/48) الفتح كامال. خترجيه احلافظ وذكر األخرية، اجلملة البخاري قعل 2
 .111ص (،2005 ن1ط حزم، ابن دار )بريوت، الدين، علوم إحياء حممد، حامد أبو الغزايل، 3
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 خوارج( –)معتزلة : 1الوعيييةمفهوم اثقيا: 

الوعيدية يرون "ف .من غلَّبوا جانب الوعيد . وهم(4اوخوارج – 3: املقصد هبم: )املعتزلة2لوعيديةا
خلود من دخل النار فيها حىت لو كان موحدا، ويوجبون العذاب يف حق أهل الكبائر؛ لشمول نصوص 

ناول إال مؤمنا، والفساق ليسوا ِبؤمنني، فال يدخلون يف الوعيد فيهم. ويرون أن نصوص الوعد ال تت
ق بَُّل هللاُ ِمن  اْلُمتَِّقني  ِإمنَّ ا يـ تـ    تعاىل:﴿الوعد؛ ألهنم ال حسنات هلم؛ ألهنم مل يكونوا من املتقني، وقد قال هللا

ُْم  ﴿وقال:[، 27]املائدة: ، ﴾ ها تدل على أن العمل ال فهذه النصوص وغري [، 28]حممد: ، ﴾ف أ ْحب ط  أ ْعم اهل 
  .5"يقبل إال مع التقوى، والوعد إمنا هو للمؤمن، وهؤالء ليسوا ِبؤمنني، وأن فعل السيئات حيبط األعمال

هم القائلون أبن هللا جيب عليه عقال أن يعذب العاصي؛ كما جيب عليه أن يثيب املطيع، فمن و 
سنة؛  له، ومذهبهم ابطل خمالف للكتاب والمات على كبرية ومل يتب منها ال جيوز عندهم أن يغفر هللا

ْن ي ش اُء  وقد استفاضت  ،]48النساء: [﴾ قال تعاىل:﴿ ِإنَّ اَّللَّ  ال  يـ ْغِفُر أ ْن ُيْشر ك  ِبِه و يـ ْغِفُر م ا ُدون  ذ ِلك  ِلم 
 . 6األحاديث يف خروج عصاة املوحدين من النار ودخوهلم اجلنة

 وتعريفه:   قول الوعييية يف مسمى اإلميان

كما هو معلوم أن أول خالف حدث يف هذه األمة هو اوخالف يف اإلميان، حني بدأ أمر اوخوارج 
ا يف زمن الصحابة، رضوان هللا عليهم، وأاثروا الفتنة بقول تكفري مرتكب الكبرية، مث ظهرت املعتزلة فاتفقو 

 مرتكب مع خمالفتهم هلم يف تكفري لكبرية من دائرة اإلميان،امعهم يف أصل املسألة وهم خروج مرتكب 
الكبرية، ولذلك مشلهم وصف الوعيدية، وكان يف الطرف النقيض من اوخوارج واملعتزلة يف نفيهم اإلميان 
عن مرتكب الكبرية، وما ترتب على ذلك من أحكام الوعيد، هم املرجئة،  ووصفوا ابإلرجاء، إلرجائهم 

بعد ذلك يف مسائل اإلميان، وإن كان ابإلمجال يعود إىل العمل عن مسمى اإلميان. مث استمر اوخالف 
 الوعيدية واملرجئة، وال يزال اوخالف يف اإلميان إىل اليوم. 

                                                   
 .  69، ص2(، ج1421، 6ينظر: العثيمني، شرح العقيدة الواسطية، )السعودية، دار ابن اجلوزي، ط 1
   .141، ص1جينظر:  على اوخوارج واملعتزلة، وممن ذكر هذه اللفظة اإلمام الشهرستاين يف كتابه امللل والنحل.تطلق  2
 ".إخل.. واهلذلية والعمرية، الواصلية، " منها: اوخاصة وآراؤها أفكارها منها واحدة لكل فرقة وعشرين اثنتني إىل املعتزلة انقسمت 3
 روعهم(.ف والباقون والثعالبة"، واإلابضية، والعجاردة، والصفرية، والنجدات، )األزارقة، ستة: اوخوارج فرق وكبار الشهرستاين: قال 4
  (.DORAR.NET اإلنرتنت على السنية الدرر وقع)م ،لإلسالم املنتسبة الفرق موسوعة ابحثني، وجمموعة علوي، السقاف، 5

 .189ص ،1ج (.هـ 1415 ،3ط ،والتوزيع للنشر اهلجرة دار ،اوخرب) الواسطية، قيدةالع شرح خليل، حممد هراس، 6

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

  155 
 

 هنمأومع ما بني املذاهب املخالفة ألهل السنة يف اإلميان، من االختالف إىل حّد التناقض إال 
ه شيء لزم اإلميان، وأنه إن ذهب منمشرتك بينهم، وهو القول ابستحالة التفاوت يف  متفقون على أصل

رجئة انتفاؤه ابلكلية، وأنه ال يزيد وال ينقص، ققوهلم بتكفري مرتكب الكبرية واملنزلة بني املنزلتني، وإخراج امل
 العمل عن مسمى اإلميان، مجيعها يستند على هذا األصل.

س اوخالف القائم ميان؛ فأساهذه الدعوى هي الفيصل بني أهل السنة وبني مجيع املخالفني هلم يف اإلو 
 هي مسالة )تفاوت اإلميان( وال شك أنه خمالف لصريح النصوص، وللضرورة الشرعية والعقلية.

 الفرقة األوىل: املعتزلة.

 التعريف واملعتدي:  

نشأت يف أواخر العصر األموي وازدهرت يف العصر العباسي، وقد اعتمدت  إسالميةاملعتزلة فرقة "
رد يف فهم العقيدة اإلسالمية لتأثرها ببعض الفلسفات املستوردة مما أدى إىل احنرافها عن على العقل اجمل

عقيدة أهل السنة واجلماعة. وقد أطلق عليها أمساء خمتلفة منها: املعتزلة والقدرية والعدلية وأهل العدل 
  .1"والتوحيد واملقتصدة والوعيدية

 رين:لماء يف ذلك، ومجيع تلك اآلراح ال تعدوا عن أمأما تسميتهم ابملعتزلة فقد تضاربت آراء الع

ذلك  ة، وأمهها املنزلة بني املنزلتني. وممن يرىفكريهو حصيلة نقاش يف بعض املسائل ال األول:
ل بن عطا الغزال و اصبينه وبني حدث يف اايم احْلسن اْلب ْصرِّي خالف قال: "  إالمام اإلسفراييين؛ حيث

ب  وانضم اليه اعتزال مرتكب الكبرية ومقاطعته، و ل ة ب ني املنزلتنييف اْلقدر وىف اْلمنز  ع ْمرو بن عبيد بن اب 
ا يف بدعته فطردمها احْلسن ع ن جم ِْلسه فاعتزال ع ن س ارِي ة من سواري م ْسِجد اْلب ْصر ة ف قيل هل ما والتباعهم

م ال  ُمؤمن و ال  ك افِ معتزلة العتزاهلم ق ول االمة يف د ْعو اه ا ان اْلف اِسق من ام ْسال   ". 2رة اإْلِ

بسبب سياسي حيث أن املعتزلة من شيعة علي رضي هللا عنه اعتزلوا  نشأ"أن االعتزال  الثاين:
 .3احلسن عندما تنازل ملعاوية، أو أهنم وقفوا موقف احلياد بني شيعة علي ومعاوية فاعتزلوا الفريقني" 

                                                   
  .64ص ه(،1420 ،4ط عاملية،ال الندوة )السعودية، املعاصرة، واألحزاب واملذاهب األداين يف امليسرة املوسوعة اجلهين، 1
 .15ص سابق(، )مرجع الفرق، بني الفرق الفاهر، عبد اإلسفراييين، 2
 .64ص (،سابق مرجع) املعاصرة، واألحزاب واملذاهب األداين يف امليسرة املوسوعة ،اجلهين 3
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ملنتزلتني، ة، وأبرزها كما ذكران هو القول ابملنزلة بني افكريطوام الوقد اشتهر عن املعتزلة الكثري من ال
لبصري ا والسبب فيه أنه دخل واحد على احلسنهذه املقولة كما يقول اإلمام األشعري: "  إبرازوسبب 

فقال: اي إمام الدين، لقد ظهرت يف زماننا مجاعة يكفرون أصحاب الكبائر والكبرية عندهم كفر خيرج به 
لة؛ وهم وعيدية اوخوارج. ومجاعة يرجئون أصحاب الكبائر، والكبرية عندهم ال تضر مع اإلميان، عن امل

بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من اإلميان، وال يضر مع اإلميان معصية، كما ال ينفع مع الكفر طاعة، 
يب قال واصل جي فتفكر احلسن يف ذلك، وقبل أن وهم مرجئة األمة. فكيف حتكم لنا يف ذلك اعتقادا؟

بن عطاء: أان ال أقول إن صاحب الكبرية مؤمن مطلقا، وال كافر مطلقا، بل هو يف منزلة بني املنزلتني: 
من أسطواانت املسجد يقرر ما أجاب به على مجاعة من  ال مؤمن وال كافر. مث قام واعتزل إىل أسطوانة

 .1"به معتزلةأصحاب احلسن، فقال احلسن: اعتزل عنا واصل، فسمي هو وأصحا

عبد اجلبار اهلمذاين ـ مؤرخ املعتزلة ـ فيزعم أن االعتزال ليس مذهبًا جديدًا أو فرقة  القاضيأما " 
وصحابته، وقد حلقهم هذا  طارئة أو طائفة أو أمراً مستحداثً، وإمنا هو استمرار ملا كان عليه الرسول 

: )من اعتزل الشر تدعون( ولقول الرسول االسم بسبب اعتزاهلم الشر لقوله تعاىل: )وأعتزلكم وما 
 2"سقط يف اوخري

عقلي اجملرد يف ة وليدة النظر الفكرياالعتزال كان مثرة تطور اترخيي ملبادئ فكرية و  نشأةوالواقع أن 
وقد ، ةالنصوص الدينية وقد نتج ذلك عن التأثر ابلفلسفة اليواننية واهلندية والعقائد اليهودية والنصراني

ويسعى للحجر عليه. ولكن هذا يرده دعوة اإلسالم إىل التفكر  ،أن اإلسالم ضد العقل كالمنامن  يتوهم 
ذلك مما هو  وغري ،والرتكيز على استعمال العقل يف اكتشاف اوخري والشر ،يف خلق السموات واألرض

ة، وهلذا يإىل أن يؤلف كتاابً بعنوان: التفكر فريضة إسالم العقاد، وهذا هو الذي دعا معروف ومشهور
فإن من احنرافات املعتزلة هو استعماهلم العقل يف غري جماله: يف أمور غيبية مما تقع خارج احلس وال ميكن 
حماكمتها حماكمة عقلية صحيحة، كما أهنم بنوا عددًا من القضااي على مقدمات معينة فكانت النتائج 

تعملوها اتبعت نفس األساليب اليت اس ليست صحيحة على إطالقها وهو أمر ال يسّلم به دائماً حىت لو
 .3يف االستنباط والنظر العقلي

                                                   
 .48ص ،1ج (،1992 ،2ط العلمية، الكتب دار )بريوت، فهمي، أمحد ت: والنحل، امللل الكرمي، عبد بن حممد الشهرستاين، 1
 .39ص سابق(، مرجع) ،لنشارا علي ت: ،واملشركني املسلمني فرق اعتقادات ،الرازي الدين فخر هللا عبد أبو ،الرازي 2
 املعتزلة. فصل (،سابق مرجع) املعاصرة، واألحزاب واملذاهب األداين يف امليسرة املوسوعة اجلهين، ينظر 3
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إن كثريا من الزائغني عن احلق من املعتزلة وأهل القدر مالت قال اإلمام األشعري عن املعتزلة: " 
هبم أهواؤهم إىل تقليد رؤسائهم ومن مضى من أسالفهم، فتأولوا القرآن على آرائهم أتويال مل ينزل به هللا 

أنكروا شفاعة و  طاان، وال أوضح به برهاان، وال نقلوه عن رسول رب العاملني، وال عن السلف املتقدمني.سل
 وجحدوا عذاب القرب، وأن للمذنبني، ودفعوا الرواايت يف ذلك عن السلف املتقدمني. رسول هللا 

ودانوا خبلق  عني.أمج الكفار يف قبورهم يعذبون، وقد أمجع على ذلك الصحابة والتابعون رضي هللا عنهم
ا ِإالَّ قـ ْوُل اْلب ش ِر ﴿القرآن نظريا لقول إخواهنم من املشركني؛ الذين قالوا:   .1]"48النساء: [﴾ِإْن ه ذ 

ابلوعيد ملرتكب الكبرية، ومل يروا ألهل املعاصي رمحة يف اآلخرة، ألن اإلميان قالوا: وقال هم: من "
 . 2"قصعندهم عمل الطاعات وهو ال يزيد وال ين

لواصلية املعتزلة افرتقت فيما بينه ا عشرين فرقة كل فرقة منها تكفر سائرها وهن اوقال اإلسفراييين: " 
مامية والنظامية واالسوارية واملعمرية واالسكافية واجلعفرية والبشرية واملرادارية واهلشامية والت واهلذيليةوالعمرية 

ابية واصحاب ص احل قبَّة واملويسية والشحامية والكعبية واجلبواجلاحظية واحلايطية واحلمارية واوخياطية 
مائة وأربعني  ةلرون فرقة فرقتان منها من مجشوالبهشمية املنسوبة اىل أ ىب هاشم بن احلباىل فهذه ثنتان وع

دعتها امور ضة جيمعها كلها ىف با قدرية حمرون منهشرق الغالة يف الكفر ومها احلايطية واحلماريه وعمن ف
ال حياة وال هلل عز وجل علم وال قدرة و  سه لينزلية وقوهلا أباته األفجل صنها نفيها كلها عن هللا عز و م

 "3زل األن هللا تعاىل مل يكن له يفأمسع وال بصر وال صفة أزلية وزادوا على هذا بقْوهلم 

ر اعتمادهم آاث وكان من ،على العقل كلياا يف االستدالل لعقائدهم االعتمادومن مبادئ املعتزلة 
، قالً كمون حبسن األشياء وقبحها ععلى العقل يف معرفة حقائق األشياء وإدراك العقائد، أهنم كانوا حي

لشهرستاين: " املعارف كلها معقولة ابلفعل، واجبة بنظر العقل، وشكر املنعم كما حكى عنهم ا  :فقالوا
  .4"صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح واجب قبل ورود السمع أي قبل إرسال الرسل، واحلسن والقبيح

                                                   
 .14 سابق(، )مرجع ،الداينة أصول عن اإلابنة ،إمساعيل بن علي احلسن أبو األشعري، 1
 قدمةم ماجستري رسالة ،اإلميان مسائل وكتابه يعلى، أيب القاضي اوخلف، .168 ،1ج ،بق(سا )مرجع اإلسالميني مقاالت األشعري، ينظر: 2

 ،اوخمسة األصول شرح اجلبار، عبد القاضي ،397ص (،ه 1410 ،1ط ،العاصمة دار )الرايض، النبوية، ابملدينة اإلسالمية للجامعة
 .139ص (.1996 ،3ط وهبة، مكتبة )القاهرة،

 .93ص سابق(، )مرجع الفرق، بني الفرق اهر،الف عبد ،اإلسفراييين 3
 .43ص ،1ج (،سابق مرجع) فهمي، أمحد ت: والنحل، امللل الكرمي، عبد بن حممد الشهرستاين، 4
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على أن العبد قادر خالق ألفعاله خريها وشرها، مستحق  -أي املعتزلة  – واتفقواوقال أيضا: "
على ما يفعله ثوااب وعقااب يف الدار اآلخرة، والرب تعاىل منزه أن يضاف إليه شر وظلم، وفعل هو كفر 

  .1"خلق العدل كان عادال ومعصية، ألنه لو خلق الظلم كان ظاملا، كما لو

لعلم والقدرة اىل من اعأعلم أ ن املعتزلة كلهم متفقون على نفي ِصفات هللا توقال اإلما الرازي: " 
 .2"خالقا ألفعال العبد سحُمدث وخملوق وأن هللا تعاىل لي وعلى أ ن القرآن

ب معرفتهما ن والقبح جيواتفقوا على أن أصول املعرفة، وشكر النعمة واجبة قبل ورود السمع. واحلس
ابلعقل. واعتناق احلسن، واجتناب القبيح واجب كذلك. وورود التكاليف ألطاف للباري تعاىل، أرسلها 

ىي  م ْن ح يَّ ع ْن  و حي ْ لِيـ ْهِلك  م ْن ه ل ك  ع ْن بـ يِّن ة   ﴿إىل العباد بتوسط األنبياء عليهم السالم امتحاان واختبارا 
إلمامة، والقول واختلفوا يف اواتفقوا على نفي رؤية هللا تعاىل ابألبصار يف دار القرار،،]42: األنفال[﴾ بـ يِّن ة  

 3"ا، كما سيأيت عند مقالة كل طائفةفيها نصا، واختيار 

 ،أهل السنة: الواجبات كلها ابلسمعقال  وهذا غري ما يقول به أهل السنة، قال الشهرستاين: "
حيسن وال يقبح، وال يقتضي وال يوجب، والسمع ال يعرف، أي ال واملعارف كلها ابلعقل. فالعقل ال 

 والعتمادهم على العقل أيضاً أوَّلوا الصفات ِبا يالئم عقوهلم الكلية، كصفات ."يوجد املعرفة، بل يوجب
االستواء واليد والعني وكذلك صفات احملبة والرضى والغضب والسخط ومن املعلوم أن املعتزلة تنفي كل 

 .4أكثرها الصفات ال

والعتمادهم على العقل أيضاً، طعن كرباؤهم يف أكابر الصحابة وشنعوا عليهم ورموهم ابلكذب، 
فقد زعم واصل بن عطاء: أن إحدى الطائفتني يوم اجلمل فاسقة، إما طائفة علي بن أيب طالب وعمار 

الصحابة  شهادة هؤالءبن ايسر واحلسن واحلسني وأيب أيوب األنصاري أو طائفة عائشة والزبري، وردوا 
نسبه كثر الصَّحابة وأْسقط عدالة ابن مسعود و أوقد طعن زعيمهم النظام ىف  فقالوا: ال تقبل شهادهتم.

وطعن ، كذبىل الإاب هريرة أنسب و  م،رضى هللا عنهوعلي  ثمانعو وطعن ىف فتاو ى عمر ، ىل الضاللإ

                                                   
 .45ص السابق، املرجع 1

 .38ص سابق(، مرجع) ،لنشارا علي ت: ،واملشركني املسلمني فرق اعتقادات ،الرازي الدين فخر هللا عبد أبو ،الرازي 2
 .45ص ،1ج (،سابق مرجع) فهمي، أمحد ت: والنحل، امللل الكرمي، عبد بن حممد لشهرستاين،ا 3
 .)بتصرف( .24 السابق، املرجع . 4
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مَّا جلهلهم إِ  :مرينأل منا كان ألجإم ذلك منه إن وقال ،فىت من الصَّحابة ابالجتهادأاو ى كل من ىف فت
خيار أفنسب  .ليهمإاِهب تْنسب رابب مذوأوا زعماء ن يكونأرادوا أهنم مَّا ألوإ .ن ذلك ال حيل هلمأب

ْنده مناِفق  افر واملتعمد للخالف بال حجَّة عْنده كاِهل ابحكام الّدين عاجلو النِّفاق و أىل اجلهل إة الصَّحاب
جحية حجَّة  او ومل ير ، و أبطل امجاع الصَّح اب ة،كما فاجر وكالمه ا من أهل النَّار على اوخلود و فاسقأكاِفر 

 . 1مة على الضَّاللة ع األا ماجت واوأ جاز اإلمجاع، بل 

وهناك الكثري من املخازي والشنعات اليت ما أطلقوها على الصحابة واتبعيهم وعلماء األمة وعوامهم 
ن أل ون بذلك، وما كل ذلك منهم إال ألجل التشكيك يف مصدر التلقي،وال زالوا يروجون وجياهر 

كاهم هللا تعاىل ز  إال أولئك العدول الذينلنا الوحي نقل التشكيك يف الصحابة تشكيك يف الوحي، فمن 
، قد حولوا الدين إىل جمموعة من القضااي العقلية والرباهني املنطقية همجندوأختارهم لصحبة نبيه، ولذا 

وملا كان منهج ام الناس. من عو  قائد الناس ِبا مل يقل به أي  تالعبوا بعف ،ابملنطقو  لتأثرهم ابلفلسفة وذلك
يف الوحي من كتاب وسنة، كان الزاما على من شك فيهما أو يف أحدمها أهل السنة قائم على األخذ ِبا 

تأتى عمل هبما، وال يأن ال يستحق الوصف أن ينسب هلما ألن االنتساب هلما اعرتاف بصدقهما وال
 ، وال شك أن هو ذأب أهل السنة.ذلك إال ابلوثوق املطلق بنقلة تلك املصادر وهم صحابة النيب 

يعهقال اإلمام اإلسفراييين: "  م ف كيف يكون على مست الصَّح اب ة مقتداي هبم من يرى خُم الف ة مجِ 
ة و اصل بن عطا الغزال ق ال  ل و شهد ِعْنِدي على و  زعيمهم  ، حىت أنو اِجبا اذا ك ان  ر أْيه خالف ر أْيهمْ  ط ْلح 

ن احدمها ف اسق و ال  أعرفُه ِبع ْيِنه ف ج ائِز على اصله أ ن يك على ا لعلمى اب  ون ابقة بقل مل احكم ِبش ه اد هِتِم 
ائِز ان يكون اْلف رِيق اآلخر الَّذين ك انُوا أ   ح اب اجْلمل ىف النَّار صْ على واتباعه فاسقني خملدين ىف النَّار و ج 

ث ة اِبجلْ  ء الثَّال  م هل ُؤال  ال ة على و ط ْلح ة و الزُّب رْي م ع  ش ه اد ة النىب ع ل ْيِه السَّال  نَِّة و م ع  ُدُخوهلْم خ اِلدين ف شك ىف ع د 
ت مىف بيع ة الرْضو ان وىف مجل ة الَّذين ق ال  هللا تـ ع اىل  فيهم }لقد ر ِضي هللا ع ن اْلُمؤ  ِنني  ِإْذ يـُب ايُعون ك حت 

كل   الشَّج ر ة{ و ك ان  ع ْمرو بن عبيد يـ ُقول بقول و اصل ىف فريقي اجْلمل و ز اد ع ل ْيِه الق ْول اِبْلقطِع على فسق
ا على رأى و اصل بن عطا، فرقة من اْلفْرقـ ت نْيِ    .2" و قد ك ان  أ بُو اهْلُذْيل واجلاحظ واكثر اْلق د رِيَّة ىف ه ذ 

                                                   
 )بتصرف( .304ص سابق(، )مرجع الفرق، بني الفرق القاهر، عبد منصور أبو اإلسفراييين، 1

 .)بتصرف( .305- 304ص بق(،سا )مرجع الفرق، بني الفرق القاهر، عبد منصور أبو اإلسفراييين، 2
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م او اِت و م ا يف سَّ ِصر اِط اَّللَِّ الَِّذي ل ُه م ا يف ال ﴿وعندما ينحرف املنهج عن الصراط املستقيم: 
سبب والشك أن الفيما بينهم وتعدد طوائفهم اختالف واسع  املعتزلة، كان بني ]53:الشورى[﴾اأْل ْرضِ 

ذكران، ما ك  على العقل فقط اعتمادهم، و الصحيحةالوحيني إعراضهم عن نصوص الرئيس يف ذلك هو 
ِبا  كل مكلف مطالب" أن   وقاعدهتم اليت يستندون إليها يف ذلك:األخذ من محلة الوحي، ورفضهم 

يؤديه إليه اجتهاده يف أصول الدين "، فيكفي وفق مذهبهم أن خيتلف التلميذ مع شيخه يف مسألة ليكون 
وخهم، دانها آنفاً إال نتيجة اختالف تالميذ مع شيهذا التلميذ صاحب فرقة قائمة، وما هذه الفرق اليت عد

فأبو اهلذيل العالف له فرقة، خالفه تلميذه النظام فكانت له فرقة، فخالفه تلميذه اجلاحظ فكانت له 
 .1فرقة، واجلبائي له فرقة، فخالفه ابنه أبو هاشم عبد السالم فكانت له فرقة أيضا  وهكذا

ومن  ريف،حتتعطيل، أو  أخرب هللا به يف كتابه من غريل ما ك، يؤمنون بواجلماعةأهل السنة أما 
تعطيل، ال متثيل، بل هم الوسط يف فرق األمة، كما أن األمة هي الوسط يف ، متثيل أو تكييف أو غري

األمم. وهم وسط يف ابب صفات هللا تعاىل، بني أهل التعطيل اجلهمية، وأهل التمثيل املشبهة. وهم وسط 
لقدرية  تعاىل، بني القدرية واجلربية. ويف ابب وعيد هللا، بني املرجئة وبني الوعيدية من ايف ابب أفعال هللا

وغريهم. ويف ابب اإلميان والدين، بني احلرورية وبني املعتزلة وبني املرجئة واجلهمية. ويف أصحاب رسول 
 .2هللا، بني الروافض وبني اوخوارج

 عصرهم، فمنهم اإلمام أمحد بن حنبل الذي اكتوى بنار وقد فند علماء اإلسالم آراء املعتزلة يف 
أبو احلسن األشعري  اإلمام مث فتنتهم املتعلقة خبلق القرآن ووقف يف وجه هذه الفتنة حبزم وشجاعة اندرتني.

يخ اإلسالم ابن ش ة احلجةقو عليهم بن رد ، كذلك ممواحلوار متبعاً أسلوهبم يف اجلدال ابرعا عليهما ردفقد 
 وبني أن صريح العقل ال يكمن أن يكون خمالفاً لصحيح النقل. ،تيمية

 الفرقة الثاقية: اخلوارج. 

 التعريف واملعتدي: 

على الفرقة اليت غلت يف تكفري املسلمني واستحلت دمائهم وأمواهلم جملرد  أطلقاوخوارج: اسم 
ك يطلق عليهم راءهتم، وكذلاملعصية، وكان قبل أن تطلق عليهم هذه التسمية يعرفون ابلقرّاء، لكثرة ق

                                                   
 .69ص (،سابق مرجع) املعاصرة، واألحزاب واملذاهب األداين يف امليسرة املوسوعة اجلهين، 1

 .90ص ،1ج (،هـ1417 1ط املؤيد، دار) زيد، أبو بكر ت: ،فاملؤل التوحيد، كتاب شرح يف اجمليد احلميد هللا فتح حامد، حممد، 2
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 حرورية، نسبة إىل بلدة حروراء ابلعراق، وكذلك يقال هلم احلرارية، ومن ألقاهبم املارقة، ومن ألقاهبم احملكمة
إلنكارهم احلكمني وقوهلم: ال حكم إال هلل. وهم يرضون هبذه األلقاب كلها إال ابملارقة فإهنم ينكرون أن 

 ق السهم من الرمية.يكونوا مارقة من الدين كما مير 

فيسمون  . أما همرضي هللا عنهم والسبب الذي له مسوا خوارج خروجهم على علي بن أيب طالب 
أنفسهم ابلشُّراة؛ أي كما يقولون: شرينا أنفسنا يف طاعة هللا؛ أي بعناها ابجلنة. واشتهر اوخوارج ابلشجاعة، 

 هل.وقوة البأس، والصدق، وكثرة العبادة، لكن كل ذلك على ج

اوخروج  من عرفهم تعريفًا سياسيًا عاماً، اعترب يف التعريف االصطالحي للخوارج، العلماءاختلف 
. قال الشهرستاين: "كل من خرج على 1الشرعية خروجاً يف أي زمن كان إمامتهعلى اإلمام املتفق على 

ى األئمة م الصحابة علاإلمام احلق الذي اتفقت اجلماعة، عليه يسمى خارجياً، سواء كان اوخروج يف أاي
. ومنهم من خصهم ابلطائفة 2أو كان بعدهم على التابعني هلم إبحسان واألئمة يف كل زمان" ،الراشدين

الذين خرجوا على اإلمام علي. قال األشعري: "والسبب الذي مُسّوا له خوارج؛ خروجهم على علي بن 
ه اوخارجني على اإلمام علّي أو شاركهم . وقال ابن حزم: "اسم اوخارجي يلحق كل من أشب3أيب طالب"

 .4يف آرائهم يف أي زمن"

حيث نشأة اوخوارج، فقد اختلف كذلك املؤرخون وعلماء الفرق مىت كان أول ظهور  منأما 
ىل إ للخوارج إىل أقوال؛ غري أين أرى أن هذه األقوال ال تعدوا أن تكون سلسلة متتابعة من البدء

 هي: االستفحال، وحاصل هذه اآلراء

 حني قام ذي اوخويصرة التميمي، يف إحدى الغزوات يف وجه الرسول  النيب  عهد يفأوال: 
، وهنا كانت بدء البذرة هلذه النبتة معرتضًا على قسمته للفيء، وأنه مل يعدل يف قسمتها؛ حاشاه 

وخويصرة حينها مل يكن ا ااوخبيثة، مع العلم أنه ال بد من التفريق يف بدء النزعة، وبني الظهور كفرقة، ألن ذ
لديه مجاعة، ومل يتزعم طائفة ما، وإمنا طرأ ذلك االعرتاض كحال أي من احلاالت اليت تقع لكثري من 

                                                   
 .56، ص3(، جdorar.netاحثني، موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم، )موقع: الدرر السنية السقاف، ع لوي، وجمموعة من الب 1
 .114، ص1الشهرستاين، امللل والنحل، )مؤسسة احلليب( ج 2
 .112، ص1م، ج2005، 1األشعري، مقاالت اإلسالميني، ت: نعيم زرزور، )املكتبة العصرية، ط 3
 .328، ص4(، جdorar.net، موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم، )موقع: الدرر السنية جمموعة من الباحثني، اشراف ع لوي السقاف 4
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وأتدبه معه. لذا يصعب القول أبن اوخوارج ينسبون  احلكام، ويدل فعله ذاك على عدم توقريه للنيب 
داية ىل مؤسسها أو من تبىن إظهارها. لكن نقول هي بإليه، مع أن احلال يف األداين والفرق هو انتساهبا إ

ن اِجر ُهمْ  1: ) ِإنَُّه خي ْرُُج ِمْن ِضْئِضئِ النزعة، حلديث النيب  ُلون  ِكت اب  اَّللَِّ ر ْطًبا، ال  جُي اِوُز ح  ا قـ ْوٌم يـ تـْ ، ه ذ 
ُْرُق السَّْهُم ِمن  الرَِّميَِّة"، و أ   ا مي  ْرُُقون  ِمن  الدِّيِن ك م  : "ل ِئْن أ ْدر ْكتـُُهْم أل   مي  ُود  (ظُنُُّه ق ال    .2قْـتـُل نـَُّهْم قـ ْتل  مث 

وممن يرى هذه الرأي هو اإلمام البخاري، حيث بوب يف الصحيح: )ابب من ترك قتال اوخوارج 
 للتأليف، وأ، ال ينفر الناس عنه(. فمن تبويبه هلذا احلديث يعترب ذا اوخويصرة أول اوخوارج وأن رسول هللا

 .ترك قتله للتألف 

 عنه. ولكن كذلك يرد على هذا الرأي؛ أبن رضي هللا: أهنا ظهرت يف عهد عثمان بن عفان 3اثقيا
أولئك الثوار البغاة كان هدفهم قتل عثمان وأخذ املال، وال ينطبق عليهم وصف فرقة ذات طابع عقائدي 

م يعترب كلوا فرقة مستقلة؛ وإن كان فعلهخاص، وهلذا اندجموا مع املسلمني بعد تنفيذ جرميتهم ومل يش
 خروجًا عن الطاعة وخروجًا على اإلمام، إال أهنم ليسوا هم اوخوارج كفرقة عقائدية سياسية ملا تقدم.

ابن أيب العز، الذي يرى أن نشأة اوخوارج بدأت ابوخروج على عثمان يف تلك الفتنة وذهب هلذا القول 
وارج كثري الذين اثروا على عثمان وقتلوه خوارج فيقول: وجاء اوخ  ويسمي ابن اليت انتهت بقتله يقول:

 .4فأخذوا مال بيت املال وكان فيه شيء كثري جدا

أهنم ظهروا يف عهد علي رضي هللا عنه،حني خرج اوخوارج من احملكِّمة عن جيشه، أو حني  اثلثا:
م خرجوا ين اإلابضي، بزعمه أهنمنهم الورجالطلحة والزبري، كما يزعم بعض علماء اإلابضية؛ خرج عليه 

وهو قول مردود؛ فإن طلحة والزبري ال يصح وصفهما ابوخوارج وال ينطبق عليهما وصف عن بيعة علي. 
شهد عنها، وقد شهد هللا هلا ابإلميان، و رضي هللا اوخوارج كفرقة، وكان معهما أيضًا أم املؤمنني عائشة 

 . 5نة فهما من العشرة املبشرين ابجلنةلطلحة والزبري رضي هللا عنهما ابجل النيب 

                                                   
 أصل الشيء. 1
الب وخالد بن الوليد رضي هللا عنهما إىل اليمن قبل حجة الوداع. ومسلم ط(، ابب: بعث علي بن أيب 4351أخرجه البخاري، رقم: ) 2

 (، ابب ذكر اوخوارج وصفاهتم.1064رقم: )
 .331، ص4(، جdorar.netالباحثني، اشراف ع لوي السقاف، موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم، )موقع: الدرر السنية جمموعة من  3
 .472م(، ص1997، 10ابن أيب العز، شرح العقيدة الطحاوية، )بريوت، مؤسسة الرسالة، ط 4
 .331، ص4(، جمرجع سابق)جمموعة من الباحثني، اشراف ع لوي السقاف، موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم،  5
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ه(ـ، أواخر والية ابن زايد وهذا 64أهنم ظهروا يف عهد انفع بن األزرق ابتداء من سنة )رابعا: 
الرأي لعلي حيىي معمر اإلابضي، وهو يف هذا الرأي يتابع أيب إسحاق أطفيش اإلابضي الذي يرى أن ما 

و نوع نفصلت عن جيشه واليت مسيت فيما بعد ابحملكمة إمنا هحدث بني اإلمام علي وبني الطائفة اليت ا
من أنواع الفنت الداخلية اليت وقعت بني املسلمني يف ذلك العصر؛ حيث اعتربت تلك الطائفة أن علياً 

عنه قد زالت عنه اإلمامة الشرعية حينما قبل التحكيم، وهلذا فقد ولوا عبد هللا بن وهب الراسيب  رضي هللا
 .1بدوره عليا للدخول يف طاعته بعد أن اختاره من معه من الصحابة وغريهم والذي دعى

وعلى هذا االدعاء من اوخوارج مل يكن ما حدث بني علي ومن معه يف نظر أصحاب هذا الرأي 
إال فتنة انتهت على حنو ما انتهت عليه، وليس خروجا على اإلمام، كما هو املعىن احلقيقي للخروج الذي 

أما ما كان قبل ذلك من حركات ثورية على علي واألمويني من  يبتدئ إال خبروج ابن األزرق. يرون أنه مل
 بعده فهي جمرد ثورات ومواقع حربية دارت بني الفريقني وليست خروجا ابملعىن الصحيح. 

؛ لنفيهم وجود صلة ما بني احملّكمة ومن سار على طريقتهم 2به غري اإلابضية يقلوهذا القول مل 
 األزارقة، وهو قول مرجوح لوجود تسلسل األحداث وارتباطها من احملكمة إىل ظهور انفع األزرق. وبني

والصواب أن اسم اوخوارج  يطلق على تلك الطائفة اليت خرجت عن جيش اإلمام علي رضي هللا 
خربه يت أببعض أوصافهم ال وقد أخرب علي بن أيب طالب .3والتحموا معه يف معركة النهروان الشهرية ،عنه

  ، فقد أخرج مسلم يف صحيحه من حديث ز ْيُد ْبُن و ْهب  اجْلُه يِنُّ، أ نَُّه ك ان  يف اجلْ ْيِش الَِّذين  هبا رسول 
ْعُت ر ُسول  هللِا  ا النَّاُس ِإيّنِ مسِ  : )خي ْرُُج يـ ُقولُ  ك انُوا م ع  ع ِليّ  الَِّذين  س اُروا ِإىل  اوخْ و ارِِج، فـ ق ال  ع ِليٌّ: أ يُـّه 

ُتُكْم ِإىل  ص ال   ، ل ْيس  ِقر اء ُتُكْم ِإىل  ِقر اء هِتِْم ِبش ْيء ، و ال  ص ال  ْم ِبش ْيء ، و ال  هتِِ قـ ْوٌم ِمْن أُمَّيِت يـ ْقر ُءون  اْلُقْرآن 
ُْم و ُهو   ْرُُقون  ع   ِصي اُمُكْم ِإىل  ِصي اِمِهْم ِبش ْيء ، يـ ْقر ُءون  اْلُقْرآن  حي ِْسُبون  أ نَّهُ هل  هُتُْم تـ ر اِقيـ ُهْم مي  ل ْيِهْم، ال  جُت اِوُز ص ال 

ُْم، م ا ُقِضي  هل ُ  ُْرُق السَّْهُم ِمن  الرَِّميَّة"، ل ْو يـ ْعل ُم اجلْ ْيُش الَِّذين  ُيِصيُبوهن  ا مي  ِم ك م  ْسال  ْم ع ل ى ِلس اِن ن ِبيِِّهْم، ِمن  اإْلِ
ُلوا ع ِن اْلع م ِل، "و آي   تَّك  ِة ُة ذ ِلك  أ نَّ ِفيِهْم ر ُجاًل ل ُه ع ُضٌد، و ل ْيس  ل ُه ِذر اٌع، ع ل ى ر ْأِس ع ضُ ال  ل م  ِدِه ِمْثُل ح 

ِء خي ُْلُفون كُ  ُبون  ِإىل  ُمع اِوي ة  و أ ْهِل الشَّاِم و ت رْتُُكون  ه ُؤال  ْم يف ذ ر ارِيُِّكْم الثَّْدِي، ع ل ْيِه ش ع ر اٌت بِيٌض" فـ ت ْذه 

                                                   
 . 377( ص2000،  3معمر، علي حيىي، اإلابضية بني الفرق اإلسالمية، )مسقط، وزراة الثرات والثقافة، ط 1
 .15م(، ص1887الورجالين، الدليل ألهل العقول، )املطبعة البارونية،  2
 غالب عواجي، فرق معاصرة.   ابن كثري، البداية والنهاية. ابن حزم، الفصل. الشهرستاين، امللل والنحل. 3
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ُْم ق ْد س ف ُكوا الدَّم  احلْ ر ام ، و أ  و أ   ِء اْلق ْوم ، ف ِإهنَّ هللِا، ِإيّنِ أل  ْرُجو أ ْن ي ُكونُوا ه ُؤال  اُروا يف س رِْح النَّاِس، غ  ْمو اِلُكْم، و 
 .1ف ِسريُوا ع ل ى اْسِم هللِا(

، ومصداق  ومن خالل هذا االستعراض ميكن القول أن اوخوارج كفكرة قد بدات يف عهد النيب
، فذوا اوخويصرة يعترب أول من أنشاء فكرة 2ذلك قوله عليه الصالة والسالم )خيرج من ضئضئ هذا(

اوخروج واالعرتاض، وعلى القول ابوخوراج كحركة فإهنا قد ظهرت حني قتلوا عثمان رضي هللا عنه، وعند 
ليه، وهذا وخروجهم ع مام عليالقول ابوخوارج كفرقة فإن بداية نشأهتم بدأت ابنفصاهلم عن جيش اإل

عد ب الرأي هو الذي عليه الكثرة الغالبة من العلماء إذ يعرفون اوخوارج أبهنم هم الذين خرجوا على علي
 معتقد وتنظري ميكن القول أبنه ظهر مع ظهور انفع األزرق.ك، وعند إرادة اوخوارج  التحكيم

أحدثت دواي هائال يف اتريخ هذه األمة والواقع أن هذا هو ما يشهد له واقع تلك احلركة اليت 
اإلسالمية عدة قرون متيزت فيها آبراء ومعتقدات وأنظمة لفتت إليها أنظار علماء التاريخ والفرق 

 .3اإلسالمية، خبالف ما سبقها من حركات فإهنا مل يكن هلا أثر فكري أو عقائدي يذكر

، مث تطاول ج ذي اوخويصرة على النيب وارج كما ذكران قد مّر ِبراحل منذ أن خر خلل الظهوركان 
ى طوائف النزاع املسلح عل، وأخريا استقر هبم األمر ابوخروج و عنههبم األمر ِبقتل عثمان رضي هللا 

 املسلمني، وكان من الدوافع وراء وذلك أن اوخوارج هلم شروطا حول اإلمامة، وكيفية توليها. 

، حتما سوف حيدث بينهم خالفات وتشعباتوكون اوخوارج إحدى الفرق اليت ضلت عن احلق ف
لذلك ظهرت عدد من الفرق منها ماهي معدودة من الفرق الكبرية، املتفرعة منها، ومنها ما هي من 
الفرق الصغرى اليت تشعبت من فرق أخرى، وقد اختلف العلماء يف الشخصية اليت أحدثت هذه اوخالفات 

 يربأ من بعض؛ فقيل إن أول من أحدث اوخالفبني صفوف اوخوارج وفرقت كلمتهم وجعلت بعضهم 
بني اوخوارج هو انفع األزرق احلنفي، وقيل إن أول من أحدثها عبد ربه الكبري أو رجل يسمى عبد هللا بن 
الوضني، وأن انفعا كان من املخالفني له يف مبدأ أمره ولكنه بعد وفاته تبني له أن احلق كان معه فرجع 

خيالفه بعد ذلك،  وأما من خالفه قبل ذلك فليس بكافر. وكأن احلكم يبتدئ  إىل األخذ بقوله وكّفر من
                                                   

 (، ابب: التحريض على قتال اوخوارج.1066أخرجه مسلم يف الصحيح رقم: ) 1
 سبق خترجيه. 2

 .37م(، ص1978عواجي، غالب، اوخوارج اترخيهم وآراؤهم االعتقادية وموقف اإلسالم منها، )مكة املكرمة، جامعة ام القرى،  3
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الفرق ، و 1عنده من يوم أن تبني له صحة رأي ابن الوضني، وقيل إن أول من أحدثها عبد ربه الصغري
 هي: كثري عدهم اإلمام الرازي إحدى وعشرين فرقة،   املتفرعة عن اوخوارج

 .2.رقأصحاب انفع األز  األزارقة:أوال: 
 .3.تنتسب إىل زعيمهم األول جندة بن عامر بن املفرج احلنفي أو الثقفيو  :النجياتاثقيا: 

إحدى الفرق الرئيسية للخوارج وتنسب إىل أيب بيهس ومل يعرف له اسم وال  هي :4البيهسيةاثلثا: 
ياء مل شيقول عنه صاحب كتاب )األداين( أنه: )ابتدع أ ": "اهليصم بن جابرالشهرستايننسب قال 

األشعري ومثله الشهرستاين والبغدادي وصاحب )األداين(: هذه الفرقة من  عدّ وقد  .دعها أحد قبلهيبت
فرق اوخوارج الرئيسية ومل يعزوها إىل إحدى الفرق، ولكن ابن حزم يقول فيهم: وهم من فرق الصفرين، 

 .5ولكن األكثر على خالفه كما هو ظاهر

 .6د بن األصفر عند األكثرين من علماء الفرقتنسب إىل زايالصفرية: رابعا: 
أصحاب عبد الكرمي بن عجرد، وافق النجدات يف بدعهم. وقيل: إنه كان   العجاردة:خامسا: 

 .7من أصحاب أيب بيهس، مث خالفه وتفرد بقوله

أصحاب ميمون بن خالد. كان من مجلة العجاردة إال أنه تفرد عنهم إبثبات  :8امليموقيةسادسا: 
أوالد  جييزون نكاح بنات البنات، وبناتم لكرابيسي: أهنكما أهنم كما ذكر اخريه وشره من العبد،   القدر
 .9خوات، ومل حيرم نكاح أوالد هؤالءحرم نكاح البنات، وبنات اإلخوة واأل مناة واألخوات. وقالوا: إاإلخو 

                                                   
 .354، ص4(، جمرجع سابقلسقاف، موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم، )جمموعة من الباحثني، اشراف ع لوي ا 1
 .358، ص4املرجع السابق، ج 2
 . 66. األسفراييين، لفرق بني الفرق، ص256، ص3م( ج1997، 1ابن األثري، الكامل يف التاريخ، )بريوت، دار الكتاب العريب، ط 3

 . 86، ص1ت اإلسالميني، ج. األشعري، مقاال122، ص1الشهرستاين، امللل والنحل، ج   
 .  70. األسفراييين، لفرق بني الفرق، ص125، ص1.  الشهرستاين، امللل والنحل، ج102، ص1األشعري، مقاالت اإلسالميني، ج 4

 .703، ص4(، جمرجع سابقجمموعة من الباحثني، اشراف ع لوي السقاف، موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم، ) 5

 . 94، ص1. األشعري. مقاالت اإلسالميني، ج137، ص1. الشهرستاين، امللل والنحل، ج70 الفرق، صاألسفراييين، لفرق بني 6
 .88، ص1. األشعري. مقاالت اإلسالميني، ج129، ص1. الشهرستاين، امللل والنحل، ج18األسفراييين، لفرق بني الفرق، ص 7
 .88، ص1. األشعري. مقاالت اإلسالميني، ج137، ص1حل، ج. الشهرستاين، امللل والن264األسفراييين، لفرق بني الفرق، ص 8

 .613، ص4(، جمرجع سابقموعة من الباحثني، اشراف ع لوي السقاف، موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم، )جم 9
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د األزدي ابر بن زياألول واحلقيقي الذي يقدمونه على كل أحد هو ج زعيمهماإلابضية: سابعا: 
وُنسبوا إىل عبد هللا بن إابض لشهرة مواقفه مع احلكام املخالفني هلم، وقد اشتهروا -كما تذكر مصادرهم -

  مل خيالف يف هذا إال من شّذ. ،1هبذا االسم عند مجيع من كتب عن الفرق

لة اإلابضية يف و هذه الفرقة وشقيقتها الصفوية هلم تواجد يف العصر احلديث يف املغرب العريب ود
ُعمان؛ حيث كان دخول املذهب اإلابضي إىل عمان مبكرا واستقر هناك وتكّون له أتباع وأخذوا يف 
االزدايد مع مرور الزمن إىل أن أصبح كما يقول لورمير: )يتمتع بنفوذ واسع أو على األقل له من النفوذ 

ذهب اإلابضي ويقال: إنه ِبطلع القرن مثل ما لغريه(، وقال: )وسرعان ما تبىّن أهل عمان مبادئ امل
 .2 م( مل تصبح هذه املبادئ مسيطرة فقط ولكنها أصبحت هلا صفة عامة تقريبا(13)

وعلى كل فقد اشتد ساعد املذهب اإلابضي يف عمان ومن هنا اجتهوا إىل التفكري يف إقامة دولة 
  ليوم.من عهد العباسيني إىل هذا ا ابمسهم مستقلة بنفسها، وقد توارد على تلك الدولة عدد من األمراء

ة لدى اإلابضية: أهنم يعتربون املخالفون هلم كفار نعمة وال حيكمون فكريومن أهم االحنرافات ال
خبروجهم من امللة، على غري ما عليه الطائفة األم، الذين يرون أن العبد يكفر ويذهب إميانه ِبجرد مواقعته 

ومن خالفته،  ، وتربءوا منهرضي هللا عنهادوا يف التنقص من عثمان للذنب، وخيلد يف النار. كما أهنم مت
(، 4( وكتاب )األداين3بل وحكموا عليه ابالرتداد والعياذ ابهلل وحاشاه من ذلك. ويف كتاب )كشف الغمة

( جتد فيهما من السباب والشتم لعثمان ما ال يوصف، ومدح ملن قتلوه؛ 5وكتاب )الدليل ألهل العقول
أهل االستقامة، وهم يف احلقيقة بغاة مارقون ال استقامة هلم. كما أن بعض اإلابضية يعتقد  حيث مسوهم

 .  6خبلق القرآن، بل حكم بعض علمائهم كابن مجيع والورجالين أن من مل يقل خبلق القرآن فليس منهم

ملسلمني، اوهذا القول من أبطل الباطل، ومل يبقي على القول خبلقه إال قلة شاذة ابلنسبة لعامة 
وموقف الصحابة والسلف واضح فيه، وهو القول أبن القرآن كالم هللا تعاىل، منه بدأ وإليه يعود. والكالم 

                                                   
 .95، ص1. األشعري. مقاالت اإلسالميني، ج134، ص1. الشهرستاين، امللل والنحل، ج82األسفراييين، لفرق بني الفرق، ص 1
 .76، ص5(، جdorar.netج. ج. لورمير، دليل اوخليج، نقال عن موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم، )موقع: الدرر السنية  2
 م. 1728االزكوي، سرحان سعيد كتاب، كشف الغمة اجلامع ألخبار االمة، مؤلفه من علماء اإلابضية، عام  3
 م.1980إلابضية يف العصر احلديث، تويف عام معمر، علي حيي، كتاب األداين، يعترب من أملع كتاب ا 4
 هـ. 570مؤلفه هو الوارجالين، يوسف إبراهيم، من كبار علماء املذهب اإلابضي، تويف عام  5
 . 270، ص1م(، ج2001، 4عواجي، غالب، فرق معاصرة تنسب لإلسالم، )جدة، املكتبة العصرية، ط 6
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يف حتقيق ذلك يطول وليس هنا حمله. كما أهنم اختلفوا يف إثبات عذاب القرب، فمنهم أنكره موافقني سائر 
 فرق اوخوارج، وقسم أثبته. 

زائر، قتنا احلاضر يف كل من ُعمان بنسبة مرتفعة، وليبيا، وتونس، واجلوال يزال لإلابضية وجود يف و 
 . 1ويف واحات الصحراء الغربية، ويف زجنبار اليت ُضمت إىل اتجنانيقا حتت اسم تنزانيا

هذا اجلماعة نشأت يف سجون مصر يف منتصف الستينيات من واهلجرة.  التكفريمجاعة اثمنا: 
ه بقوة من قبل السلطات املصرية، وبعد مواجهات شديدة بني أعضاء القرن املاضي، عندما جوهبت هذ

واليت أعدم على إثرها م(، 1965)اجلماعة والسلطات املصرية، مت القبض على املئات من أفراد اجلماعة عام 
سيد قطب رمحه هللا وإخوانه أبمر من مجال عبد الناصر حاكم مصر، وقد أدت تلك االعتقاالت إىل 

داخل السجون آنذاك. وبعد إطالق سراح أفرادها، تبلورت أفكارها، وكثر أتباعها يف صعيد  تبلور فكرهتا
مصر، وبني طلبة اجلامعات خاصة، وكان األثر األهم يف نشؤها ما حل ابملتدينني داخل السجون من 

ى لألوان العذاب ما تقشعر له األبدان، وسقط الكثري منهم أمامهم شهداء بسبب التعذيب، وأطلقت ع
 .2نفسها مجاعة املسلمني، أما إعالميا فيطلق عليهم مجاعة التكفري واهلجرة

وقد غلت هذه اجلماعة يف طريقتها، وهنجت هنج اوخوارج يف التكفري ملا رأوا من مواقف السلطة 
 القمعية، وكان بداية حينما أعلنوا كفر رئيس الدولة ونظامه، بل اعتربوا الذين أيدوا السلطة من إخواهنم

قد ارتدوا عن اإلسالم ومن مل يكفرهم فهو كافر، واجملتمع أبفراده كفار؛ ملواالهتم للحكام، فال ينفعهم 
صوم وال صالة، وكانت هذه بوابة االنطالق ملنهج التكفري، الذي سرى على الكثري من اجلماعات 

غزوا العسكري ررة من الاملعاصرة، واليت رأى البعض منها مرتعا خصبا يف بعض املناطق اإلسالمية املتض
 ، ومن مثانستانأفغإىل هذا التيار بدأ يف مصر، مث انتقل وقد نشأ  .املسلح من الشيوعني، والصليبني

بوسنة يتشعب يف كل قطر ينادى فيه للجهاد، مرورا ابلكثريا ما ، وكان  كثري من بقاع األرض  تشعب يف
راع  وليبيا، وهللا أعلم أين سيكون غدا؛ ألن الصوالشيشان، وخامتة املطاف اليوم ابليمن والعراق وسوراي

 .3لن يتوقف حىت تتوقف هذه الدنيا

                                                   
 .62، ص1ه( ج1420، 4ن، )السعودية، دار الندوة العاملية، للطباعة والنشر، ط، املوسوعة امليسرة يف األدايالعامليةالندوة  1
 .املرجع السابق 2
 .101، ص5(، جمرجع سابقموعة من الباحثني، اشراف ع لوي السقاف، موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم، )جم 3
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ا ة لدى مجاعة التكفري واهلجرة، تكفري كل من يرتكب كبرية ويصر عليهفكريومن أهم االحنرافات ال
ألهنم  بومل يتب منها. وتكفري احلكام الذين ال حيكمون ِبا أنزل هللا مطلقا دون تفصيل، ويكفرون الشعو 

 رضوا بذلك واتبعوهم أيضاً إبطالق ودون تفصيل. 
كذلك نراهم ال يتورعون من تكفري العلماء ألهنم مل يكفروا احلكام وال من رضي حبكمهم. من 
أخذ أبقوال األئمة أو ابإلمجاع؛ ولو كان إمجاع الصحابة أو ابلقياس، أو ابملصاحل املرسلة، أو 

رهم مشرك كافر. كما أهنم يرون أن العصور اإلسالمية بعد القرن ابالستحسان، وحنو ذلك فهو يف نظ
الرابع اهلجري كلها عصور كفر، وجاهلية، لتقديسها لصنم التقليد املعبود من دون هللا تعاىل فعلى املسلم 

 . 1أن يعرف األحكام أبدلتها وال جيوز لديهم التقليد يف الدين
 هم، إذ أن اجملتمعات احلالية جمتمعات جاهلية بنظرهم.كما أهنم يوجبون اهلجرة؛ وهي من أهم أفكار 

ة والعزلة املعنية عندهم عزلة مكانية وعزلة شعورية، حبيث تعيش اجلماعة يف بيئة تتحقق فيها احلياة اإلسالمي
وصحابته الكرام يف الفرتة املكية، كما جيب على املسلمني أن ميارسوا  احلقيقية برأيهم كما عاش الرسول 

صلة الشعورية لتقوية والئهم لإلسالم، ويف الوقت ذاته عليهم أن يكفوا عن اجلهاد حىت تكتسب القوة املفا
الكافية. كما أهنم ال يرون صالة اجلمعة واجلماعة إال ابملسجد احلرام واملسجد النبوي وقباء واملسجد 

 . 2همضرار وأئمتها كفار برأي األقصى، وال يصلون فيها أيضاً إال إذا كان اإلمام منهم ألن املساجد كلها
وال شك يف خمالفة أفكار ومنهج هذه اجلماعة ملنهج أهل السنة واجلماعة يف مصادر التلقي 

 واالستدالل وقضااي الكفر واإلميان وغري ذلك مما سبق بيانه.
قد  اوخوارجد مرتكب املعاصي، عنفيوجد خالف بني اوخوارج واملعتزلة يف قضية مرتكب الكبرية، 

و ما يسمى بني الكفر واإلميان، وهيف منزلة رتكب املعاصي عند املعتزلة م أما ج من اإلسالم فهو كافر.خر 
، وعند املعتزلة ال يعذب خملد مع الكفار اوخوارج مرتكب الكبرية عندكما   .3عندهم منزلة بني املنزلتني

 عذاهبم، إمنا هو يف انر مغايرة.

                                                   
 .املرجع السابق 1

 . بتصرف. 333، ص1ه( ج1420، 4السعودية، دار الندوة العاملية، للطباعة، طينظر: الندوة العاملية، املوسوعة امليسرة يف األداين، ) 2
 من عداه فيما تلفونوخي فاسقاً  الكبرية صاحب يسمون اختالفهم على الفرق جتد ليس أو له: قال نيح عبيد، بن لعمرو عطاء بن واصل قول هو 3

 نعمة. كافر فاسقاً  سميهت والشيعة فاسقاً، مؤمناً  تسميه السنة وأهل فاسقاً، مؤمناً  تسميه واملرجئة وفاسقاً، كافراً  تسميه فاوخوارج األمساء.

 .454ص ،5ج النبالء، أعالم الذهيب، بنظر: ،عليه ابملختلف نسميه وال عليه ابملتفق فنأخذ ابلفاسق، الكبرية مرتكب تسمية على فامجعوا
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 الشيعة، التعريف واملعتدي:اثلثا: 

جيد لليمن حضور ملموس وقوي، فلقد تعاقب على اليمن حاالت  اث؛رت التاريخ وال يفن جتول م
اليت   ؛والشرك أخرى على مر العصور، كما ظهر على أرضها عبادة األواثن والكواكب ،من التوحيد اترة

ع ماليت استطاعت أن تكون حاضرة  ؛كان قوم سبأ يدينون هبا، وعاصر أانسها فرتات من النصرانية
تواجد السلطة الرومانية يف فرتة من الزمن واليت كان هلا دور يف تسهيل الدخول لألحباش؛ وقد حكى لنا 

ما ك  القرآن خرب أصحاب الكهف اليت كانت بدايتها من كنيسة القليس اليت بناها إبرهة يف صنعاء.
صحاب هم؛ وما قصة ألكتمفرتات من اليهودية؛ اليت كان ملوك محري قد جعلوها دينا رمسيا مل شهدت

األخدود بغائبة عنا، حني أجرب امللك )ذي نواس( نصارى جنران على ترك دينهم والدخول يف اليهودية، 
هلم األخاديد وأحرقهم فيها ابلنار، وكان منهم الغالم الذي تكلم يف املهد، وقصتهم  وعندما امتنعوا خدّ 

ن قضي )سيف يف اليمن بعد أاً للفرس حضور  كان  تتلى يف القرآن يف سورة الربوج إىل يوم القيامة.كما
ِبساعدة من كسرى الفرس، والذي استمر سلطاهنم يتعاقب بني هناك بن ديزن( على مملكة األحباش 

م(، وأصبح 628والة كسرى على اليمن حىت دخل )ابذان( وايل كسرى على اليمن يف اإلسالم عام )
 أول أمري على اليمن يف عهد اإلسالم.

حاهلم كحال أهل  دايانت على مر العصور قد خالطها االحنراف اليمنداولت على وهكذا ت
 بناها إبراهيم عليه اليت الكتاب والوثنيني يف بقية بقاع األرض، إال أن اجلميع كان جيمعهم تعظيم الكعبة

ا هبلليمن، كذلك مل يكن اليمن بغائب عن املشاهد واألحداث اليت مر  اإلسالموعندما دخل ، السالم
الذي  ؛من حادثة األسود العنسي ؛الواقع اإلسالمي، فلقد بدأت التدخالت اليمنية يف العصر اإلسالمي

ويف خالفة الصديق كذلك  . النيب زمن ، وقد أمخدت فتنته يفالنيب حممد  عهد ادعى النبوة على
د إىل بعض عااليت حصلت بسبب امتناع البعض عن الزكاة، وال؛ و موجة الردة أرض اليمن اجتاحت

 .1الشرك، ولكن سرعان ما انطفأت انر تلك الفتنة وعاد الناس للدين

كان للفتنة اليت وقعت على األمة اإلسالمية ِبقتل عثمان، ومن مث ظهور التشيع يف زمن علي 
يف وسط  الذي اندسو  -وهو من يهود اليمن-رضي هللا عنهما حضور فاعل حيث شارك عبدهللا بن سبأ 

سلم بتأييد ودعم من اليهود؛ كعادهتم يف اختالق الفنت يف الوسط اإلسالمي يف كال الواقعتني، اجملتمع امل
                                                   

 .بتصرف ،16ص (،2008 والبحوث، للدراسات العربية اجلزيرة مركز اليمن،-ء)صنعا املذهبية، األطماع اليمن، يف احلوثية ابحثني، جمموعة 1
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م الشنيع السبئية وحاهل ومعلوم منعلى عثمان رضي هللا عن عثمان  يؤلبحيث كان جيول يف األمصار 
أحد رؤوس  :يبفقد كان هناك عبدهللا الراس ،ابإلضافة للعنسي وابن سبأو  ؟يف أتليه علي رضي هللا عنه

هللا عنه  رضي يوكان هذا الراسيب من أهل اليمن من األزد، كما كان قاتل عل ،الذين قاتلوا علي ج؛اوخوار 
 -نوهباخاصة يف ج- كان للخوارج صولة قوية يف اليمنوقد   عبدالرمحن بن ملجم من أهل اليمن أيضا.

ن كل مكان مدأ يتوافد عليه اوخوارج الذي ب ؛خالفة بين أمية؛ حيث خرج عبدهللا بن حيي الكندي زمن
تطاع اسكما بسط نفوذه من حضرموت إىل صنعاء،  استطاع ان يو ، زمن مروان بن حممد ؛حضرموتإىل 

، غري أن مروان استطاع أن (ه130)مكة واملدينة، عام احلجاز واالستيالء على أن يوسع نفوذه إىل 
 .1فسهن قتل رؤوسهم ونكل هبم يف  العام حيث كثرياً   أمرهمومل يدم  ،يستأصل شأفتهم يف حينها

حيث  - على مر الدهور سلسلة من الصراعاتوهكذا حال اليمن  -مث ظهرت الباطنية بعد ذلك 
ضع قدم يف اليمن لكثرة الفنت والبالبل، وكانت النبتة األوىل هلم يف اليمن يف الساحل اوجدت هلم مو 
ملذهب اإلمساعيلي آنذاك كل من على بن الفضل، عدن وأبني، حيث دعا اىل ا ما بنياجلنويب منه؛ 

ان هلما حاضنة يف تلك ، مث بعد أن استطاعا أن يكوّ (ه268)واحلسني بن حوشب، وكان ذلك عام 
حيث  ؛، ومل أيخذ التوسع وبسط النفوذ وقتا طويال(ه290)ابوخروج املسلح يف عام  ء، بدااألراضي

، كما اجتاح هتامة وكل املناطق الواصلة (ه293)اء عام استطاع على ابن الفضل من االستيالء على صنع
مية وحجة ر يف يومنا: )بال اليت تعرف اجل استطاع ابن حوشب أن يسيطر علىكما بن عدن وهتامة،  

ومجيع املناطق الشمالية تقريبا، وهكذا سيطر املذهب اإلمساعيلي الباطين على اليمن وأُلزم (، واحملويت
تطاع بعض القبائل من تكوين حلف للقضاء على ابن الفضل وِبساعدة من مث بعد ذلك اس الناس به.

، ِبقتل (ه303)الدولة العباسية استطاعوا أن ينهوا احلكم الباطين يف اليمن، فكانت بداية هنايتهم عام 
ت هيمنة ذلك وانته ،، عندها انقلب الناس على مذهبهما(ه308)ابن الفضل وِبوت ابن حوشب عام 

؛ بسبب ةدولة الصليحياليف مطلع القرن اوخامس، مع ، مث انتعش مرة أخرى قرنني لفرتة املذهب
 ؛أليوبيةقتها، إىل أن انتهى ملكهم على يد الدولة ايف و االنقسامات واحلروب اليت كانت تعاين منها اليمن 

                                                   
 .18ص .بتصرف (2008 والبحوث، للدراسات العربية اجلزيرة مركز اليمن،-)صنعاء املذهبية، األطماع اليمن، يف احلوثية الباحثني، من جمموعة 1
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من واليت  لمعتقدات اليت حلت ابليلهذا عرض موجز كان   على يد ابن املالك الصاحل جنم الدين االيويب.
 .1دولة وحكم م هباكان هل

 ةم ثالث فرق الزيدية واإلماميأعلم أ ن الروافض جيمعهقال اإلمام أبو املظفر اإلسفراييين: " 
اع أيب ارودية فهم أ تبفأ ما اجل. اجلارودية والسليمانية واألبرتية :ف أ ما الزيدية منهم فثالث فرق. والكيسانية

ِإمامه علي ابلّصفة ال ابإلسم و كان من مْذهبه أ ن الصَّحابة   نص على يب مْذهبه أ ن النَّ  اُرود وكاناجل
مثَّ  ليحْلسن بن عن اإِلم ام بعده اكفروا كلهم برتكهم بيعة علي وخمالفتهم النَّص الوارد عليه وكان يقول إِ 

يفه داعيا را سا شاهمن خرج من أ والدمهف ،سني بن علي ويكون بعدمها اإِلمامة شور ى يف أوالدمهابعده احل
يقول ِإن  سليمان بن جرير الزيدي و كانتباع أما السليمانية فهم أ  و . ِإىل دينه و كان عاملا ورعا فهو اإِلمام

كان يقر ابمامة ة و  احلقيقيفام خيار األ ئمَّة ملن يصلح هلا فهو إمأن ور ى ومىت ما عقدها اثنان مة شاإِلمام
فِإنَّه كان  ليلح برتكهم بيعة عصول وكان يقول ِإن الصَّحابة تركوا األ  ْفضأيب بكر وعمر وجيوز ِإمامة اْلم

ا أخذ كانوا يكفرون عْثمان بسبب مء  وهؤال ، خطأ ال يوجب كفرا وال فسقا أوىل هبا وكان إعراضهم عنه
ابألبرت وقول  قباحل بن حّي و كثري النواء امللاع احْلسن بن صفأ ما األبرتية منهم فهم أ تب، عليه من األ حداث

د أخرج ُمسلم بن قيه خريا وال شرا و ف هؤالِء كقول السليمانية غري أ هنم يتوقفون يف عثمان وال يقولون
ال فأجراه صجَّاج حديث احْلسن بن صاحل بن حّي يف اْلمسند الصَّحيح ملا أ نه مل يعرف منه هذه اوخْ احل

 .2"العلى ظاهر احل

مامية والكسائية، جيمعهم اسم الشيعة، وهم كذلك على مقاالت وهذه اجملموعات من الزيدية واإل
كفرون اجلارودية وأعلم أ ن السليمانية واألبرتية يخمتلفة قد يكفِّر فيها بعضهم بعضا قال اإلسفراييين: "
 .3"منهم لتكفريهم أ اب بكر وعمر ومن اتبعهما من الصَّحابة

ِبقدم اهلادي  وذلكاليمن،  يف مبكريف وقت  ي تعنينا يف هذا املبحث فكان تواجدهاهالزيدية و 
بن حيي بن احلسني بن القاسم، يف هناية القرن الثالث من اهلجرة النبوية، واستطاع أن ينشئ له دولة زيدية 
يف صعدة، مع مالزمته لالعتزال يف طريقته، وقد استمر املذهب الزيدي حاكما يف صعدة، واملناطق اجملاورة 

                                                   
 .بتصرف ،173-162ص (،1987 طذ، ،الفكر دار )دمشق، اإلسالم، صدر يف اليمن ،نالرمح عبد الشجاع، 1
 ،1ط الكتب، عامل )لبنان، ،احلوت مالك ت: ،اهلالكني الفرق عن الناجية الفرقة ومتييز الدين يف التبصري ،حممد بن طاهر املظفر أبو األسفراييين، 2

 .27ص (،1983
 .29ص السابق. املرجع 3
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قرانً، شهدت توسعًا وانكماشاً، وصراعات خارجية؛ بسبب متردهم على دول هلا قرابة إحدى عشر 
اوخالفة، وأخرى داخلية بني األئمة انفسهم، حىت كانت الثورة اليمنية اليت خرجت على حكم آل محيد 

 .1م(، والذي انتهى بنهايتهم احلكم الزيدي1962الدين آخر والة احلكم الزيدي يف اليمن عام )

 :اثقيا: النشأة

؛ والذي عابدينزيد بن علي زين الإىل نسبتها تعود الشيعة، و املصنفة على فرق الحد أ : هيالزيدية
 من أجل قاتلقد و ، السياسةاحلكم، و نظرية شيعية يف هلم صاغ  يعترب هو املؤسس األول للزيدية، وهو من

صحة إمامة يعتقد بن قد كاقتل يف سبيلها، غري أنه مل يكن يوافق الشيعة يف إمامة الشيخني، فذلك حىت 
قول يكن يف مذهبهم ال، ومل اجلميعرضي هللا عن  ،وعثمان ،وعمر ،أيب بكر وخالفة خلفاء رسول هللا 
 جواز إمامة املفضول مع وجود األفضل. ؛من مذهبهمبل  ،بتكفري أحد من الصحابة

الكثري من  ظهرترضي هللا تعاىل عن  قتل احلسني بن عليمبعد ذلك أنه تعود نشأة الزيدية: 
  وعندها تكاثرت دعاوى التشيع وتصاعد الغلو يف آل البيت.الفرق اليت تزعم التشيع، 

ين العابدين كان لكن ز  ،إليهممالته طمع الشيعة يف است، علي بن احلسنيزين العابدين،  زمنويف 
نازعهم، بل  يملن تواصل مع حكام بين أمية وتربطه هبم مودة ووالء، ورأى أن يكون يف جتنب اتم على 

زيد  :د؛ منهم، وكان له عدة أوالوال أيكل إال معه يبالغ يف إكرامه، وجيالسه،يزيد بن معاوية كان اوخليفة 
يف زمن ويني ثورة ضد األمزيد يف العراق  قادوقد  .حممد بن علي بن احلسني امللقب ابلباقر، و بن علي

 بكر وعندما علموا أنه ال يتربأ من أيب هلذه الثورة، وكان أهل الكوفة هم وراء دفعهام بن عبد امللك، هش
ومل يكن مويني األالقاة اضطر مل، ويقر خبالفتهما، عند يرتضى عنهماكان بل   ،وخذلوهوعمر ختلوا عنه، 

 إثره ماشرة. قتل علىبسهم يف جبهته يف تلك أصيب قلة قليلة من املقاتلني، و سوى عندها معه 

عي يف لطل العلم، مث الس ؛شام والعراقالنقل يف بالد دء: أنه كان يتوكان من أمر زيد ابدئ ذي ب 
وكان رمحه هللا من أهل التقى والورع والعلم والفضل، وكان يتميز إلمامة، لأهل البيت إثبات أحقية 

                                                   
 .42ص (،1981 ،1ط العودة، دار )بريوت، اليمن، معتزلة حممد، على زيد، 1
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حممد  من واحلديثتلقى العلم ، وقد  هبكتاب هللا وسنة رسول الشجاعة والوسامة، مع اهليبة واإلملام
 .1أئمتهمأحد تربه الشيعة اإلمامية الذي يعو  ،أخيه األكرب ؛الباقر

 فذهب ؟ابإلمامة اء على من منهما أحقنبأ أمر زيد وحممدحدث خالف بني الشيعة يف وقد 
بن أيب لي ابتداًء بعالبعض إىل أحقية زيد هبا وهم من عرف بعد ذلك ابلزيدية، وهم من يرتب اإلمامة 

تكون فيمن بعدهم من نسلهما شورى، فمن خرج مث ضي هللا عنهم، ر احلسن، مث احلسني،  ، مثطالب
أن  . والبعض يرىاجلاروديةشاهرا السيف منهم كان أحق ابإلمامة، وتذهب هلذا القول منهم الطائفة 

ه زيد وهو ابنه علي بن احلسني زين العابدين، مث ابن كانت يف  مثعلي نص على ابنه احلسن مث احلسني 
م فيما يذكره ترى احلصنية منه كما-مث ابنه حيىي بن زيد، مث ابنه عيسى بن زيد صاحب هذا املذهب، 

 .2القمي

فرض لبعد زيد وابنه عيسى استقر األمر ابشرتاط خروج اإلمام من نسل احلسن أو احلسني و 
 .وهم اإلمامية ؛حممد بن علي بن احلسني ، وهوأيب جعفر الباقرمامة القول إب ذهبت طائفة إىلاإلمامة. و 

د من غري حتدي ،أو احلسنيسواء كان من أوالد احلسن  ؛يف أوالد فاطمة ورصحمعندهم اإلمامة و 
ادي خرج ينمن أبحد منهم، ويشرتطون أن يكون فيه خصال الوالية من الشجاعة والسخاء والزهد، و 

 .3االثين عشرية؛ وهم احلسنياإلمامة يف نسل  حصرخبالف من واجب الطاعة، عندهم ابإلمامة 

  

                                                   
 )بتصرف( .52ص ه(،1420 ،4ط العاملية، الندوة )السعودية، املعاصرة، واألحزاب واملذاهب األداين يف امليسرة املوسوعة اجلهين، 1
 (22)ص م(،1977 ،2ط للنشر، اآلفاق دار )بريوت، الفرق: بني الفرق األسفراييين، انظر: 2
 .334ص ،1ج معاصرة، فرق عواج، غالب 3
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 :اإلماميةاثلثا: أهم االعتدادات ليى 

الشيعة اإلمامية عدد من الفرق كل فرقة من تلك الفرق هلا عقائدها اليت ختصها، وقد  عنتفرع 
تلتقي فرقة مع أخرى يف مقالة ما، غري أن تفرع تلك الفرق البد وأن يكون يف خالف جوهري، وإال ملا 

ا أن الذ يعنينا من تلك . كمالزيدية من فرق الشيعة يف الفرقةتفرعت وأصبحت فرقا وأحزااب، واليت تعنينا 
املقاالت هو ما كان متعلق بدراستنا، وهو ما خيص قضية اإلميان، وقضية مرتكب الكبرية، وقضية اوخروج 
على احلاكم؛ ألن هذه املقاالت الثالث هي اليت أاثرت الظهور احلاصل للفرق اليت هي موضوع الدراسة، 

كل القضااي األساس يف بقية املقاالت واملعتقدات لدى تلك الفرق، أما ما يتعلق ابوخروج وهي اليت تش
على احلاكم فسوف أنيت على بيانه عن ذكر اوخروج على احلاكم من الفصل الثالث من الدراسة. وأما ما 

 يتعلق ابالعتقادات عند اإلمامية، فسنذكر ما يتعلق ابلشيعة األم، وما يتعلق ابلزيدية.

مال و ني، الشيخمنها يف إمامة  بعضالطعن  ،فرقكما أن الزيدية يف ذاهتا قد تفرقت على عدة 
يب روف أباملعزايد بن أيب زايد وأتباع أصحاب وهم اجلارودية: هم: و  لقول إبمامة املفضولاببعض ال

أما البرتية  األبرت. ىكثري النو   تباعأوهم : البرتيةو  احلسن بن صاحل بن حي. وهم أتباعالصاحلية: و  اجلارود.
فقد اتفقتا يف ومتاثال يف اآلراء. وال يتسع املقام للكالم عليهم، وللتوسع ميكن الرجوع إىل   ؛الصاحليةو 

 .1كتب الفرق واألداين، ونكتفي يف دراستنا ابلزيدية األم

ة، ويرى أهنا ناملسلمني من أهل السالشيعة إىل مجاعة  ة من فرقأقرب فرق"  :وصف أبو زهرة الزيدية أبهنم
تربون اوخلفاء ويعلغلو؛ بل ل صل يعموم التشيع احلاصل منهم جتاه ملاعتداال، و فرق الشيعة أكثر من 

م حيال  مواقفهيفكما يرى أهنم معتدلون ،  نيب عليه وعلى آله الصالة والسالمأفضل الناس بعد ال الثالثة؛
 .2"ابيعهمى و علمن اعرتف إبمامتهم  صوصوابوخ ؛كفرهم يرون  ، فالالكرام رضوان هللا عليهم الصحابة

ألن الكثري منهم قد احندر عن مبادئ وآراء زيد، الزيدية؛ هذا احلكم غري صحيح على مجيع وال شك أن 
ناه واقعا يف ، وما رأيتأخريناملتقدمني أو من املسواء كانوا وغلب عليه منهج الرافضة، وهو املعلوم عنهم 

 :إىل قسمني الزيدية قسم أبو زهرةكما   شاهد. اليمن من حتيزهم للرافضة خري

                                                   
 .70ص ،1ج سابق(، )مرجع اإلسالميني، مقاالت ي،األشعر  1

   .47ص ،1ج م(.1996 العريب، الفكر دار القاهرة، اإلسالمية، املذاهب اتريخ زهرة، أبو 2
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إبمامة أيب  رونيقالرافضة، و  كن إضافتهم إىلزيد، وهؤالء ال ميل املتبعون املتقدمونالقسم األول: 
ين ، ويرتضون عليهما، إال أن نزعة التشيع أثّر عليهم بسبب املد الرافضي اإليراالفاروق وعمرالصديق بكر 

 من.الذي مد يديه هلم يف الي
، بل سبوهنماوي ماإمامة الشيخني ويكفروهن همرفضلويعدون من الرافضة،  :من املتأخرينالثاين: 

كمن يف منهجهم لكي ي إعادة النظرما نقوله للزيدية من وجوب الفتهما. وهذا ويرون كفر من أقر خب
اب: أهنم من الصو و لرافضة. فإن ظلوا كذلك فيستحقوا وصفهم ابإال وصفهم ابلقرب من أهل السنة، و 

 . حيث الرافضة هم أقرب إىل السنة، وأما من حيث السنة فإهنم بعيدون عنها

  أهم املعتديات لييهم مايلي:

وعلى أنه ليس بعد  الروافض والزيدية على تفضيل علي على سائر أصحاب رسول هللا  أمجعت
 .1أفضل منه النيب 

مامة، وهي عندهم من أركان اإلسالم، وبل الشيعة هو اإل عموم مذهبالنص على اإلمامة:  أوال:
ابلنظر إىل ماذكره الكليين نرى أن اإلمامة عندهم أفضل من أركان اإلسالم ابلكلية، ولذا مسوا اإلمامية، 
يقول الكليين فيما يروية عن زرارة، عن أيب جعفر عليه السالم قال: " بين إالسالم على مخسة أشياء 

صوم والوالية، قال زرارة: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الوالية أفضل؛ على: الصال والزكاة واحلج وال
  .2ألهنا مفتاحهن، والويل، هو الدليل عليهن، قلت مث الذي ذلك من الفضل؟ قال: الصالة... اخل"

يقول حممد مغنية:" إن اإلمام يتعني ابلنص من النيب، وال جيوز لنيب إغفال النص على خليفته 
 اختيار األمة، وأن يكون اإلمام معصوما عن الكبائر والصغائر، وأن النيب قد نص وتفويض األمر إىل

 .3ابوخالفة على علي بن أيب طالب دون سواه، وأنه أفضل اوخلق على اإلطالق"
وعلى هذا القول من مغنية وما استشهدان به من قول الكليين، فإن من أصول اإلميان عند اإلمامية، 

يف اإلمامة، ومن هنا أييت انتقصاهم يف الصحابة رضي هللا عنهم؛ ألهنم بنظرهم وجود النص هو القول ب
  .، حني ابيعوا أاب بكرقد تواطؤا على كتمان نص الوالية لعلي بعد النيب 

                                                   
 .67ص ،1ج سابق(، )مرجع اإلسالميني، مقاالت األشعري، 1
  .18ص ،2ج ش(،1365 ،4ط اإلسالمية، الكتب دار )طهران، أكرب، علي ت: الكايف، يعقوب، بن حممد الكليين، 2
 .19ص (،2012 ،1ط الرضا، منشورات )بريوت، واحلاكمون، الشيعة جواد، حممد نية،غم 3
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نص على علي بن أيب طالب ابلوصف ال ابلتسمية فكان هو اإلمام  أن النيب ، اجلاروديةتزعم و 
من الناس  –قال اإلمام األصبهاين: " ومنهم ه، ا برتكهم االقتداء به بعدمن بعده وأن الناس ضلوا وكفرو 

 :، وهمالب رضي هللا عنهبن أيب ط علي ،ول بعد الرَّس ةأحقهم وأفضلهم ابإِلماممن يقول: "  –
 .2هو التذي نص عليهما واحلسني بعد علي، فرقة منهم تقول، أن النيب مث احلسن  .1"اإلمامية

إن علي هو من نص على احلسن واحلسن نص على احلسني، ومن هذا املعتقد فإهنم  والثانية تقول 
رج حممد بن عبد هللا بن احلسن مل ميت وأنه خيأن فرقة منهم كما زعمت   ينفون اوخالفة عن الشيخني.

فرقة و  وفرقة أخرى زعمت أن حممد بن القاسم صاحب الطالقان حي مل ميت وأنه خيرج ويغلب.. ويغلب
  .3ثل ذلك يف حيىي بن عمر صاحب الكوفةقالت م

والفرقة الثانية من الزيدية السليمانية أصحاب سليمان بن جرير الزيدي والسليمانية منهم تقول: 
يزعمون أن اإلمامة شورى وأهنا تصلح بعقد رجلني من خيار املسلمني وأهنا قد تصلح يف املفضول وإن  

 .4"الشيخني أيب بكر وعمر كان الفاضل أفضل يف كل حال ويثبتون إمامة

هم ثالث و  واختلفت الروافض يف األئمة هل جيوز أن يكونوا أفضل من األنبياء أم ال جيوز ذلك.
منهم يزعمون أن األئمة ال يكونون أفضل من األنبياء بل األنبياء أفضل منهم غري  :فالفرقة األوىل فرق:

منهم يزعمون أن األئمة أفضل من  :الثانيةو  ة.أن بعض هؤالء جوزوا أن يكون األئمة أفضل من املالئك
وهم القائلون  منهم :الثالثةو  األنبياء واملالئكة وأنه ال يكون أحد أفضل من األئمة وهذا قول طوائف منهم.

ابالعتزال واإلمامة يزعمون أن املالئكة واألنبياء أفضل من األئمة وال جيوز أن يكون األئمة أفضل من 
 .5األنبياء واملالئكة

د تش تت اعلم أ ن النَّاس قو واحلق يف ذلك هو ما عليه مجهوى املسلمني، يقول اإلمام األصبهاين: " 
قد عظمت حمنتهم يف  ،وأحزاابً متباينني ،وانشعبوا شعًبا فصاروا فرقا خُمْتلفني ،آراؤهم، واْختلفت أهواؤهم

                                                   
 .6ص (،1994 ،3ط ،واحلكم لعلوما مكتبة املنورة، )املدينة الفقيهي، ت: ،الرافضة على والرد اإلمامة ،هللا عبد بن أمحد نعيم أبو ألصفهاين،ا 1
 .17ص ،1ج سابق(، )مرجع يني،اإلسالم مقاالت األشعري، 2
 .17ص ،1ج سابق(، )مرجع اإلسالميني، مقاالت األشعري، 3
 .6ص، 1ج السابق. املرجع 4
 .55ص ،1ج السابق، املرجع 5
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وأوالهم ،   أفضل النَّاس بعد الرَّسول: قال م، فمن قائلثبتت حمبتهم هلاإِلمامة يف اْبن أيب ُقحافة، و 
أبو يقول:  ضي هللا عنه، ومنهم منمث عمر بن اوْخطاب ر  ديق رِضي هللا عنهو بكر الصإِلمامة بعده أ باب

، ومنهم من يقول: أبو بكر مث عمر مث عثمان، ووقف، ومنهم من بكر مثَّ عمر، مثَّ علي رضي هللا عْنهم
عثمان، مث علي، رضي هللا عنهم أمجعني، وذلك قول أهل اجلماعة واألثر؛ يقول: أبو بكر، مث عمر، مث 

 . 1من رواة احلديث، ومجهور األمة"

املنزلة  –ة مسأليت التوحيد والعدل، وخيالفوهنم يف الثالثة األصول البابق يفيواقفون املعتزلة اثقيا: 
كب الكبرية ويقولون يف مسألة مرت –نكر بني املنزلتني، والوعد والوعيد، واألمر ابملعروف والنهي عن امل

ومسألة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ِبا تقول األشاعرة، وينفردون عن املعتزلة واألشاعرة معا يف 
مسألة الوعد والوعيد، حيث ذهبوا إىل أن هللا سبحانه بفي ابلوعد، وال جيب عليه الوفاء، فله أن يعفو 

 . 2لعقل ان خيلف وعده مع احملسن"عن املذنب، وال حيق له حبكم ا

على  واختلفت الروافض يف اإلميان ما هو ويف األمساءقوهلم يف اإلميان: قال اإلمام األشعري:  اثلثا:
ام وهم مجهور الرافضة يزعمون أن اإلميان هو اإلقرار ابهلل وبرسوله وابإلم :فالفرقة األوىل منهم ثالث فرق:

ملعرفة بذلك فضرورة عندهم فإذا أقر وعرف فهو مؤمن مسلم وإذا أقر وجبميع ما جاء من عندهم فأما ا
والفرقة الثانية منهم: وهم قوم من متأخريهم من أهل زماننا هذا يزعمون  ومل يعرف فهو مسلم وليس ِبؤمن.

أن اإلميان مجيع الطاعات وأن الكفر مجيع املعاصي ويثبتون الوعيد ويزعمون أن املتأولني الذين خالفوا 
اإلميان  والفرقة الثالثة منهم: أصحاب علي بن ميثم يزعمون أن حلق بتأويلهم كفار وهذا قول ابن جربويه.ا

اسم للمعرفة واإلقرار ولسائر الطاعات فمن جاء بذلك كله كان مستكمل اإلميان ومن ترك شيئًا مما 
اكحته وموارثته لة حتل منافرتض هللا عليه غري جاهد له فليس ِبؤمن ولكن يسمى فاسقاً وهو من أهل امل

 .3"وال يكفرون املتأولني

 اإلميان اختلفت الزيدية يف أما الزيدية من فرق الشيعة فهي كما قال اإلمام أبو احلسن األشعري: "
فالفرقة األوىل منهم: يزعمون أن اإلميان املعرفة واإلقرار واجتناب ما جاء فيه الوعيد  فرقتان:على  والكفر.

                                                   
  (،سابق مرجع) الفقيهي، علي ت: ،الرافضة على والرد اإلمامة ،هللا عبد بن أمحد نعيم أبو ألصفهاين،ا 1
 .23ص (،2012 ،1ط الرضا، منشورات )بريوت، حلاكمون،وا الشيعة جواد، حممد معنية، 2
 .60ص ،1ج سابق(، )مرجع اإلسالميني، مقاالت األشعري، 3
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ما فيه الوعيد كفراً ليس بشرك وال جحود بل هو كفر نعمة وكذلك قوهلم يف املتأولني إذا  وجعلوا مواقعة
والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن اإلميان مجيع الطاعات وليس ارتكاب كل  قالوا قوال هو عصيان وفسق.

 .1"وللقول األما جاء فيه الوعيد كفراً وهذا قول قوم من متأخريهم فأما مجهورهم وأوائلهم فقوهلم ا

 هم فرقتان:و  ،اختلفت الروافض يف الوعيدقوهلم يف مرتكب الكبرية، قال اإلمام األشعري: " رابعا:
فالفرقة األوىل منهم: يثبتون الوعيد على خمالفيهم ويقولون أهنم يعذبون وال يقولون إبثبات الوعيد فيمن 

 أخلهم النار أخرجهم منها ورووا يف ذلك يدخلهم اجلنة وإن -سبحانه  -قال بقوهلم ويزعمون أن هللا 
عن أميتهم أن ما كان بني هللا وبني الشيعة من املعاصي سألوا هللا فيهم فصفح عنهم وما كان بني الشيعة 
 وبني األئمة جتاوزوا عنه وما كان بني الشيعة وبني الناس من املظامل شفعوا هلم إليهم حىت يصفحوا عنهم.

ئر من أهل يعذب كل مرتكب الكبا -عز وجل-ذهبون إىل إثبات الوعيد وأن هللا والفرقة الثانية منهم: ي
 .2"مقالتهم كان أو من غري أهل مقالتهم وخيلدهم يف النار

وأمجعت الزيدية أن أصحاب الكبائر كلهم معذبون يف النار خالدون فيها قال اإلمام األشعري: " 
حربه  وأمجعوا مجيعًا على تصويب علي بن أيب طالب يف خملدون أبداً ال خيرجون منها وال يغيبون عنها.

 .3وعلى ختطئة من خالفه
  

                                                   
 .75ص ،1ج سابق(، )مرجع اإلسالميني، مقاالت األشعري، 1
 .60ص ،1ج سابق،ال رجعامل 2
 .75ص ،1،جالسابق املرجع 3
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 على الربيع العريب:املنحرفة ثر التيارات أاملبحث الثاين: 

ق، فإن الوقع وقائع الربيع العريب أو مل نوافأن هناك بعض التيارات لعبت دورا يف  علىسواء وافقنا 
فليس يف خريفا،  ؛قرران استبدالهتسمية الربيع العريب؛ ربيعا، أو مل ال شك أنه يشهد لذلك، وسواء أقرران 

؛ أل، الو قع يؤ كد أن مثة احنر افات قد غري ت ذلك ذلك من فائدة سوي االنغماس يف نقاش مفهومي عقيم
 م، وقد ظهرت ظهورا جمحفا على الساحة العربية، خاصة يف اليمن وسوراي. املفهو 

( وجدان مسمى الربيع حيضر بقوة، وحق 2010لربيع العريب مع عام )يف بداية الظهور لثورات ا
 دينامية راعمب تفتح علي للداللةهلا املسمى أن يظهر مع حقيقة الواقع آنذاك، وهذا املسمى قد حضر؛ 

؛ أي  كما هو الغالب على الثو ر ات أن ينهض هبا العكس وليس  شباب اجليل القادم، هبا التحق شعبية
  ارضون.سياسيون مع

  أتت أبداملللتيارات املنحرفة، و مل نكن نرى حضورا ملموسا، أو واضحا  -الثورات– ويف بدايتها
تلك التيارات إىل الساحات بنفس املسميات اليت ظهرت هبا مؤخرا، يف حال مشاركتها للشباب يف 

باب ك الشباب هم من شساحات الثورات واليت بدأت حني بدأت جبوار اجلامعات، مما يؤكد كون أولئ
 اجلامعات الطامح ف بناء جيل جديد ملستقبل مشرق هلم وملن سيأيت بعدهم. 

كما أن تلك التيارات املنحرفة لو ظهرت حينها ِبا عرفوا هبا اليوم من املسميات، مل يكن سيحضون 
حزب أو جمموعة  مابلقبول من شباب الثورات، ألن اوخروج للثورات مل يكن دافعه ابتداء سياسيا؛ إي قيا

ت عائلية القبول ابستبدال ديكتاتورايعدم علي قاعدة ا الرفض حتما مبين هذو  معارضة للنظام؛ سياسيا. 
، أو ديكتاتو ر ايت إجر امية، أو حيت ديكتاتو ر ايت مقنعة بديكتاتورايت بوليسية، أو بديكتاتورايت دينية

علمانية مناهضة للديكتاتو ر ايت املنتسبة للدين. و هذا هو املسبب لالر تيا ح يف مجيع طبقات الشعو ب 
احلاضر ة يف تلك الساحات. فقد ر أينا حضو ر ا قو ي للكثري من املتدينني، جبو ار الكثري من غري املتدينني 
من مجيع أطياف الشعو ب العر بية اليت قامت هبا الثو ر ات، بل قد ر أينا أن تلك الساحات قد اتسمت 

قتها و  حاجة الجتاه األنظمة الديكتاتورية، ف موضوعي حلف يف ابلعموم هي إذابلو ائم و السماحة، 
 و قتها؛ و هي إسقاط النظام. مث التوجهات واضحة فاملسألة ، ات املبنية على الغاية من احلضورللتفسري 
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 أي يفلعل اجلميع ممن حضر تلك التظاهر ات ممن انتسب حلز ب ما، أو فكر ما، ال شك أنه حتضر ه نية 
  .-إسقاط النظام–داخليا فيما إذا انتهت املرحلة األوىل  الربيعية الدول دينامية يف اتغيري  حتتم حال،

  

 فيها سيلت انتقالية مراحل مثة ثورةيف أي وال أظن أن شباب الثورات وقتها قد غاب عنهم أن 
 عوامل فيها تتداخل امسة،اوخ الطوابري فيها تدخل املتناحرين، أدوار تنقلب الفوضي، جتتاحها  الدماء،
 . الثورة نقاوة تغتال أال سبق ما كل  يف واألهم. ودولية إقليمية

 لطموحات قمعا شكل مما  السلطة،أيت نتيجة سوء استخدام دول الربيع العريب قد عايشه تفما 
 التوازن يف بنيواي خلال. مما سبب سات، وضراب الستدامة السياساتاملؤس لفاعلية وتطويعا الناس،

 .املدين واجملتمع اوخاص، والقطاع  العام، القطاع بني الواجب

دولة ، يوكد إدماج الوالتطويع القمعو  اإلفقار ثالثية من منساقا التوازن، إن هذا اوخلل البنيوي يف  
 اتئهة اجليوشو  مشلول، مستنزف الشعبو  ة،مستباح بثرواهتا األرض حيث الفاشلة؛الدول  يف مصاف

، و إن  كان املالحظ عليها هو محاية محاية السلطة األسر ة، و كل ذلك السلطة محاية أو القانون، محاية بني
وإذا   .ةذات أبعاد داخلية يف كل دول كان يبدوا انئما يف وقت ما، غري أنه كانت،  ديين تطرف إىلإدى 

عوامل خارجية أسهمت يف اندالع الثورات الداخلية، فإن افتقاد املناعات كان من املفيد االعرتاف ب
 .الوطنية هو الذي مسح بدخول هذه العوامل علي اوخط

ع العريب ستهدف الربيت اليت املخاطر حتديد علينا جيب فإنه  التداخل، هذا أمر من يكن ومهما
. واليت متخضت عنهما )داعش، واحلوثية(. وذلك من ليمنسوراي واقراءة جتربيت  من خاللمن انحية، 

 ذين التيارين، وبيان أثرمها على ظاهرة الربيع العريب.خالل عرض هل
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 : التيار املوافق للخوارج يف العصر احلييث؛ )داعش(املطلب األول

وتسري على  جمن اجلماعات اليت تتبىن منهج اوخوار  ةابلقليل تد ليساعدأيف العصر احلديث  دتوار ت
ارج اتفق منذ نشأة اوخو ساروا حذوهم يف تكفري الوالة واألئمة، و  ومنخطاهم يف منهج العنف، والقتال، 

لعصر من أهل السنة يف هذا اعلماء األمة على ضالهلم وقاتلهم على رضي هللا عنه. ونرى أن علماء األمة 
ن عنف م لك الطريق نفسه للخوارج؛ضالل من سكذلك على   واقد اتفقممن اقتفى أثر سلفهم الصاحل 

دعون كما نرى أن األوليني كانوا ي  وقتل وإكفار للمسلمني، على طريقة السابقني من اوخوارج األولني،
 يف طريقتهم اوخارجية، كذلك نرى أن خوارج العصر يدعون نفس االدعاء. متسكهم بسنة النيب 

السمع والطاعة  وال يكرتثون لشرعيةرا وطريقة، وجيمع الفريقان مبدأ اوخروج على مجاعة املسلمني فك
صامت قال الشيخ األلباين رمحه هللا تعاىل يف التعليق على حديث عبادة ابن الاليت أمر هبا الشارع احلكيم. 

يـ ْعن ا ر ُسول  اَّللَِّ رضي هللا عنه : ) ْكر ِه، و أ ْن ال  طِ و الطَّاع ِة يف اْلُيْسِر و اْلُعْسِر، و اْلم ْنش   السَّْمعِ ع ل ى  اب   و اْلم 
ئِم   ا ُكنَّا ال  خن  اُف يف اَّللَِّ ل ْوم ة  ال  ثُم  يـْ الذي يهمين هنا: " :1 (نـُن ازِع  اأْل ْمر  أ ْهل ُه، و أ ْن نـ ُقول  أ ْو نـ ُقوم  اِبحلْ قِّ ح 

ك أو ريب أي ش الذين خرجوا على أمري املؤمنني؛ فإهنم يعلمون دون ؛أن فيه ردًا صرحيًا على اوخوارج
تابعني، دمه هو ومن معه من الصحابة وال وامل يروا منه )كفراً بواحاً(، ومع ذلك استحلوا قتاله وسفك مأهن

 ضي هللا عنهر لم ينج منهم إال القليل، مث غدروا به ف لقتاهلم واستئصال شأفتهم، ر رضي هللا عنهفاضط
ني م سنة سيئة، وجعلوا اوخروج على حكام املسلمواملقصود أهنم سنوا يف اإلسال، لتاريخاب معروف وذاك

 ؛2(اوخوارج كالب النار: )، منها قولهعدةمنهم يف أحاديث  النيب دينًا على مر الزمان، رغم حتذير 
، عيد نفسهالتاريخ ي؛ واليوم. ورغم أهنم مل يروا كفراً بواحاً منهم، وإمنا ما دون ذلك من ظلم وفجور وفسق

كمون ِبا أنزل حي لشباب املسلم، مل يتفقهوا يف الدين إال قلياًل، ورأوا أن احلكام الفقد نبتت انبتة من ا
وأمتطووا  فسهمأفتووا أنالعلم والفقه واحلكمة منهم، بل  ، فرأوا اوخروج عليهم دون أن يستشريوا أهلهللا

 .3ء"، وأاثروا فتناً عمياء، وسفكوا الدماصهوة هواهم

                                                   
 معصية غري يف اإلمام طاعة وجوب ابب (1709) ومسلم: س؟النا اإلمام يبايع كيف ابب (7199) رقم: البخاري أخرجه 1
 (.3554) رقم: املشكاة يف االلباين وصححه (،173) رقم: السنن يف ماجة ابن أخرجه 2
 بتصرف (.1237ص 7ج م(، 2002-هـ1422 للنشر، املعارف مكتبة )الرايض، الصحيحة: األحاديث سلسلة األلباين، 3
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ف عتصرية، وطموحاهتا املبنية على الغطرسة والعنف، التعايل املتعجر اإلسالم ينبذ اإليدلوجيات ال
على اآلخرين، وعند النظر إىل اتريخ التنظيمات املعاصرة اليوم جند أهنا تعمل حتت عناوين اإلصالح 
والتحضر و التحرر، القائم على نفي وإلغاء اآلخر، ليقيم على أ،قاضة ورفاته أحماده ومدنيته، كما هو 

ع ممارسات إسرائيل مع شعب فلسطني، وحركات االستعمار واحلروب العاملية واحمللية، مهما كانت احلال م
أسباب إشعاهلا طاملا أهنا عدوانية، وهي جبميع صورها ال خترج عن وصف اإلرهاب والعنف بدون وجه 

شد فتكا أقصرية النظر، ال هي  –احتاجية –حق، وهي ال ختتلف كذلك عما تقوم به مجاعات انفعالية 
عف يف ضنشوء تلك اجلماعات االحتجاجية االنفعالية؛ قلة العلم الشرعي، و ودمارا، وكثريا ما يكون 

الدعوي، واالحنراف الفكري، وغالبا ما يكون انعكاسا لإلرهاب الدويل األكثر مكرا وخبثا وضررا، عي الو 
دونه؛ ألنه إفراز ال البقاء والستمرار بفاألخري مرتتب عليه، وراجع له، وعله سببه، وال يتوفر له الوجود و 

 .1حق له، مشروط وجوده به، وإن خالفه يف املظهر واالجتاه، إال أ،ه يف جوهره ونتائجه من جنس العمل

طلت علينا أحد التنظيمات اليت أنرى واليوم ها هي الكرة تتواىل، والتاريخ يعيد نفسه، وها حنن 
فة اإلسالمية، ولعل أكثرها شهرة، وأشدها رواجا هو تنظيم بقطع الروؤس وحرق األحياء، حبجة اوخال

من أهم هذه اجلماعات ظهورا على الساحة اإلسالمية تعترب هي ، و )داعش( الدولة الذي ابت يعرف بـ
نلقي نظرة عن اوخوارج من حيث النشأة واملعتقد، قبل الكالم على )داعش(، رأيت أن و والعاملية اليوم. 

ين إىل يومنا واليت نثرت مثارها منذ عصر اوخلفاء الراشد ؛ة الفكر التكفرييتبلبذرة لنألن هذه الفرقة هي ا
 .اهاحلديث تشعب منالقدمي و لعصر يف اأن مجيع التيارات التكفريية احلاضر و 

  

                                                   
 .7ص (،2015 ،1ط اببل، دار وبغداد، احلكمة، دار )لندن، اوخالفة، إعالن إىل النشأة من داعش عامل هشام، اهلامشي، 1
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 تنظيم اليولة اإلسالمية، )داعش(:

، وهو تنظيم (داعش) الذي يُعرف اختصاراً بـ والشام العراق كان يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية يف
أفغانستان،  واليت كانت البذرة األوىل هلا يف ،السلفية اجلهادية ألفكاركان يف بداية أمره ينتهج امسلَّح  
 .1ميةسالاإل وتطبيق الشريعة ،اوخالفة اإلسالمية إىل إعادة حسب اعتقادهم؛ يهدف أعضاؤهوكان 

يف مناطق أخرى بعض التواجد له  مع وسوراي يف العراقويتواجد أفراده وينتشر نفوذه بشكل رئيسي 
 .2وابكستان ،يجرياين رقومشال ش، والصومال ،وسيناءاليمن، وليبيا،  جنوب مثل:

، للمدنيني وللمخالفني هلم من الفصائل اجلهادية معروف بقطع الرؤوس (داعش) ىأضحوقد  
م، وغريهم من الفصائل اليت كانت بداية أمر األخرى يف سوراي والعراق، كجبهة النصرة، وأحرار الشا

داعش هو اوخروج عليهم؛ إذا ال ميكن وصف داعش ابوخوارج وخروجهم على بشار واملالكي، وقبل ذلك 
ميني، ، واإلعالكما لوحظ عليهم الكثري من االنتهاكات حلقوق اإلنسان لقتلهم الصحفيني.أوابما

 .3، وكل من مل يبايعهم فهو عرضة للقتلوالعاملني يف اجلمعيات واملنظمات احلقوقية

بشكل واسع  املفكرينمن العلماء والدعاة و حول العامل  الزعامات الدينية اإلسالمية شجبتوقد  
تج أولئك واح املخالفة ملفهوم الشريعة ومقاصدها السمحاء؛ داعش وأفكارهااليت تقوم هبا مارسات امل

 .4ال تعكس تعاليم الدين احلق و قيمه موأن ممارساهت ،لإلسالم عن الصراط احلقأبن التنظيم حاد 
  

                                                   
 بتصرف. .44ص (،2016 ،2ط والتوزيع، للنشر املنهاج دار )اجلزئر، داعش، الدولة تنظيم حقيقة النويب، وحممد عمرو، الشيخ، 1
 . السابق املرجع 2
 20ص (،2015 ،1ط ،احلكمة دار )لندن، داعش، عامل هشام، اهلامشي، 3
 السابق. املرجع 4
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 :والتعريف : النشأةأوال

 :عام رقاويالز  أبو مصعب الذي أسسه ،تنظيم القاعدة لقد أنبثق تنظيم داعش يف العراق من
دها اليت تقو  العمليات العسكريةجنبا إىل جنب مع مجاعات أهل السنة، ضد  شارك الذي (،2006)

ألثر البالغ اعليه، وكان لتلك املشاركة الفاعلة واحلكومات العراقية املتعاقبة األمريكية،  الوالايت املتحدة
وقد كان أبو معصب الزرقاوي أمري مجاعة التوحيد واجلهاد، مث ابيع أسامة بن الدن وأصبح "يف ظهوره. 

 ، مث استطاع أبو مصعب أ، جيمع الكتائب"أمري بالد الرافدين"أمري القاعدة يف العراق حتت مسمى: 
(، 2006وبعد أن قتل الزرقاوي )املقاتلة يف العراق حتت مسمى "جملس شورى اجملاهدين"، والفصائل 

خلفه على إمارة القاعدة يف العراق " أبو محزة املهاجر" وهو الذي أعلن اخنراط تنظيم القاعدة واندماجه 
تحديد ، ومن هنا ولد تنظيم الدولة اإلسالمية، وابل" الدولة اإلسالمية يف العراق" يف نفس العام مع تنظيم

عمر البغدادي، الذي كان أمري للتظيم الدولة اإلسالمية يف العراق،  عند مبايعة أبو محزة املهاجر أاب
تنظيم كان غري أن والء ذلك الفأصبح تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق تنظيما واحدا، 

 .1أسامة بن الدن ها الشيخألمري اتبعا جلماعة " قاعدة اجلهاد" ووالءه 

 افظات العراقيةاحمل حبضور قوي يف )داعش( تمتعيف العراق ي يف تلك الفرتة كان تنظيم الدولة
وتتخذ ، وبغداد دايىلو  ،اببل ، وأجزاء منصالح الدين يف له ، وأكثر تواجدكركوكو ، ونينوى ،األنبار مثل

 إلحكام السيطرة على أراض  ، )داعش( ، فإن حماوالت تنظيمذلك ومعة هلا، عاصم بعقوبة)داعش( 
، مما ليهمع من اجلماعات املتمردة السنة، وغري ،جديدة أدت إىل رد فعل عنيف من قبل العراقيني السنة

  .2ذلك التنظيم من بعض املناطقساعد على دحر 

 ، انتشر تنظيم داعش بشكلأبو بكر البغدادي وحتت قيادة زعيمها م(،2014: )وابتداًء من عام
، العرب  العراقسنة  ضد والسياسي االقتصادي التمييز بسبب العراق وحصلت على الدعم يف ملحوظ،

إال أن هذا التقدم ، وحلب ودير الزور وإدلب الرقة وجود كبري يف مهل أصبح نشوب احلرب يف سورايبعد و 
، من أمههم وأجنبية يشمل دواًل عربية وإسالمية م؛ة دول حملاربة التنظيحتالف من عد توقف بعد إنشاء

 - %25)خسر تنظيم الدولة )داعش( ما بني  م(؛2015) وأبريل م(،2014) إيران، وما بني أغسطس

                                                   
 )بتصرف(. .44ص (،سابق )مرجع داعش، الدولة تنظيم حقيقة النويب، وحممد عمرو، الشيخ، 1
 )بتصرف(.  .23ص (،2015 ،1ط الساقي، دار )بريوت، املستقبل، التوحش، اجلذور، اإلسالمية؛ الدولة عبدالباري، عطوان، 2  
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%B5%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AD%D9%84%D8%A8
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ساحة  يسيطر أفراد تنظيم الدولة االسالمية على مكما   .من األراضي اليت ُيسيطر عليها يف العراق (30%
وال تزال املعارك  م(،2014)وبداية  م(2013)ابتداءً من أواخر ديسمرب  ؛العراقية الفلوجة ينةكبرية من مد

 .1م(7201) بني التنظيم املعارضني له إىل العام

 يف املناطق ذات األغلبية السنية يف اإلسالمية، اوخالفة هو إقامة (عشلدا)كان اهلدف األصلي و 
ألغلبية ، توسع هدفه ليشمل السيطرة على املناطق ذات ااحلرب األهلية السورية وبعد مشاركته يف، العراق

، أبو بكر البغدادي ، وأصبحم(2014يونيو من عام  29)يوم  اوخالفةعن  وقد أعلن ،السنية يف سوراي
 .ة" فقط، واجلماعة قد مت تغيري امسها إىل "الدولة اإلسالميابوخليفة يلقبو  أمري املؤمنني اآلن يعرف ابسم

بُعدًا هامًا ىف التطورات الىت شهدهتا العديد من الساحات  هذه التنظيماتأنشطة  تشكلوقد 
لدينية عض التنظيمات اخالل السنوات األخرية، خاصة منذ جناح تنظيم القاعدة ىف اوخروج أبهداف ب

من إطار احمللية إىل العاملية، ورغم التباين بني أيديولوجيات بعضها وكذا توجهاهتا وأهداف كل فصيل 
منها، إال أن مجيعها اشرتك ىف السعى للوصول إىل مرحلة التمكني الىت تتيح سيطرهتا على مقاليد األمور 

 .2يةعلى األمن الدوىل واإلقليم ؤثراً زالت تلك األنشطة متثل خطراً م بدوهلا، وما

وعند الكالم على قيادات تنظيم داعش فإننا نشاهد أن هذا التيار أصبح يقاتل األصل املنحدر 
منه، لذا فال ميكن أن ننسب تلك اجلماعة إىل أصلها املتحدر منه وهو تنظيم القاعدة، مع أن هناك كثري 

تنظيماً، بع األصل والء و تْ أن مجيع تلك الفروع تـ  إال  ،من التنظيمات قد تفرعت من تنظيم القاعدة
ومجيعهم الزال يلتزم ابلبيعة ألمري التنظيم الدكتور أمين الظواهري، الذي جاء خلفاً ملؤسسه الشيخ أسامة 

 .3بن الدن

أما عن تنظيم )داعش(، فهو مل يعد يعرتف أصالً بشرعية البيعة ألمين الظواهري، كما أنه يلزم مجيع 
عدانين والظواهري وتكشف املساجالت بني ال ، يقول اوخطيب: "نظيم ِبايعته، وإال فمصريهم القتالأفرع الت

(، ووجود مراسالت مستمرة بينهما حىت الشهر األول من 5شكل العالقة بني تنظيم الدولة والقاعدة)

                                                   
 .23ص (،سابق مرجع) املستقبل، التوحش، اجلذور، سالمية؛اإل الدولة عبدالباري، عطوان، 1
 (،2017 مارس ،1 العدد، األمين، امللف عربية، آفاق )جملة مواجهتها، وإجراءات العربية الدول يف اإلرهابية التنظيمات ضياء، حممود عيسى، 2

 .14ص
 .19ص (.2014 إيربت، فريدريش )عمان، اجلاذبية، سر مؤمتر والتجنيد، الدعاية داعش، سليمان، حممد رمان، أبو 3
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
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كما - شؤون اجلهاد ا يف، وتفيد أبن تنظيم الدولة اتبع للقاعدة وقدَّم هلا البيعة والتزم أبوامره2014عام 
ولكْن "خارج حدود الدولة" على األقل كما يوضح العدانين، ولكنَّ انشقاق تنظيم  -يفيد الظواهري

الدولة عن القاعدة وقع ألسباب منهجية حبسب العدانين، فـ"القاعدة مل تـ ُعد قاعدة اجلهاد"، بل ابتت 
 .1فة القادمة إبذن هللا"مية واوخالقيادهتا "ِمْعوالً هلدم مشروع الدولة اإلسال

يصعب على من أرد أن أييت أبهم الرموز لتنظيم داعش أن أييت بسرية متكاملة متجانسة؛ ألن  ولذا
هذه التنظيمات تلتزم السرية الكاملة يف املعلومات الشخصية لألتباع، خاصة مع احلرب العاملية املوجهة 

 .جتاههم، فهو يؤثرون التخفي وعدم البوح ِبعلوماهتم

 ل العلماء فيهم:اقو أ: خمالفة )داعش( ملعتديات أهل السنة، و اثقيا

( ابوخوارج، مع أن اوخوارج هم من يكفر داعشتنظيم الدولة ) وصفل: هل يصح قد يسأل سائ
، ال يقولون ابلتكفري ابلكبرية، واوخوارج هم من خرج على إمام املسلمني)داعش( تنظيم و بكبائر الذنوب، 

العراق إمام للمسلمني، بل فيهما حكام طائفيون معادون ألهل السنة؟ وكيف يكونون  وليس يف سوراي أو
 خوارج وهم متمسكون ابلشرع يف أنفسهم، وجياهدون يف العراق والشام، ويطالبون بتحكيم الشريعة؟

ذا نرى هلشر الفرق وأخطرها على أمة اإلسالم، و يعين الكالم عن فرقة من اوخوارج عند الكالم عن 
اُث  أي ْيت : )النيب الكرمي قد خصهم ابلذكر مع بيان لصفامت وطريقتهم فقال أن  يف آِخِر الزَّم اِن قـ ْوٌم أ ْحد 

ن اجِ  ِيَِّة، يـ ْقر أون  اْلُقْرآن  ال  جُي اِوُز ح  رْيِ قـ ْوِل اْلرب  ِم، يـ ُقوُلون  ِمْن خ  ْرُُقون  ِمن  ر  اأْل ْسن اِن، ُسف ه اُء اأْل ْحال   ُهْم، مي 
ُْرُق السَّْهُم ِمن  الرَِّميَِّة، ف ِإذ ا ل ِقيُتُموُهْم ف اقْـتـُُلوُهْم، ف ِإنَّ يف قـ ْتِلِهْم أ ْجًرا لِ  ا مي   يـ ْوم  ْن قـ تـ ل ُهْم ِعْند  هللاِ م  الدِّيِن ك م 

 .2(اْلِقي ام ةِ 

خروجهم و  هم قوم مبتدعون، ومُسوا بذلك وخروجهم عن الدين،اوخوارج...  "قال احلافظ ابن حجر: 
 .3على خيار املسلمني"

                                                   
 .10ص (،2014 نوفمرب 23 للدراسات، اجلزيرة مركز )قطر، ،الواقع وتعقيدات الفكرية البنية اإلسالمية": الدولة تنظيم معتز، وخطيب،ا 1
 .(1066) رقم: ارج،اوخو  قتل على التحريض ابب مسلم، وأخرجه (،3611) رقم: اإلسالم، يف النبوة عالمات ابب: البخاري، أخرجه 2
 .283ص ،12ج سابق(، )مرجع الباري، فتح حجر، ابن العسقالين، 3
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 .ماعةيق اجلماعة وقيل وخروجهم عن طر و مسوا خوارج وخروجهم على اجلْ  وقال اإلمام النووي: "
ذا من أدل الدَّالئل على سعة علم ه :ّ قال اْلمازرِيا ومل يقل منه (يف هذه األمةخيرج : )قْوله يف قيل و 

تقتِضي كوهنم  (من)لفظ  أل ن ؛قهم بني مدلوالهتا اوْخفيةيفر تو  ،ظوحتريرهم اأْل لفا، ودقيق نظرهم ،الصَّحابة
(،  أمَّيِت قـ ْومٌ خيرج ِمنْ )عنه  ي  اَّللَّ لي رضع رواية منومع هذا فقد جاء )يف(،  خبالف ،ال كفَّارا ،من اأْلمة

وخالف يف تكفريهم، ق اسب (، وقدس ي ُكوُن بـ ْعِدي ِمْن أُمَّيِت )أ و  (بـ ْعِدي ِمْن أُمَّيِت ) ويف رواية أيب ذران
 .  1الصحيح عدم تكفريهم"و 

ن اِجر ُهمْ يـ ْقر أون  اْلُقرْ : )قال السيوطي يف قوله و  ثْـ  :م ْعن اهُ (،   آن  ال  جُي اِوُز ح   ،ر ة حفظهمسهال ِلك 
د ة و ُهو  اْلميل الشَّه ا و قد يكون من اللي يف  ،أ ي حيرُفون  م ع انِيه وأتويله ؛و قيل ليا أ ي يلوون ألسنتهم ِبهِ 

ب ة  .2"ق ال ه بن قـُتـ يـْ

لذلك ُعنيت السنة النبوية ببيان صفاهتم أمت بيان؛ حىت ال يلتبس أمرهم على الناس، وهذه األوصاف 
منطبقة على )تنظيم الدولة( أشّد االنطباق، وليس يف النصوص الشرعية ما يدل على أّن ِمن شرط اوخوارج 

أو يكفروا بكبائر الذنوب، وما هذه التعريفات واألصول اليت ذكرها أهل  أْن خيرجوا على إمام املسلمني،
 .آلت إليه فرق اوخوارج يف عصورهم العلم للخوارج إال ضوابط تقريبية، ومعامل الوصف ما

ومع النظر واالستقراء حلال تيار )داعش( جند أهنم قد ابنوا عن منهج أهل السنة واجلماعة، وواقفوا 
 قة واملنهج ألمور منها: اوخوارج يف الطري

الضابط يف تعريف اوخوارج وإحلاق هذا الوصف بطائفة أو فرقة من الفرق هو ما ورد يف إن أواًل: 
له يف أيِّ فرقة أخرى؛ لعظيم  النصوص الشرعية، وقد فصَّلت السنة النبوية يف صفات اوخوارج ما مل تُفصِّ

، واستباحة الدماء، وسوء الفهم لنصوص القرآن خطرهم، وسرعة االغرتار هبم، ومن أمهها: )التَّكفري
 .النيب  ، وهي الصفات اليت وصفهم هباوالسنة، والطَّيش والسَّفه، وحداثة السن، مع الغرور والتعايل(

العلماء من أن مذهب اوخوارج )تكفري مرتكب الكبرية(، ليس وصفاً جامعاً لكل ذكر بعض اثنًيا:  
ل وخروج، بل يدخل يف اوخوارج كل من يكّفر املسلمني بغري حق، ويستحاوخوارج، وليس شرطًا للوصف اب

                                                   
 .175ص ،7ج سابق(، )مرجع مسلم، صحيح شرح الدين، حمي النووي، 1
  .160ص ،3ج .(1996 ،1ط ،للنشر عفان ابن دار اوخرب،) ،احلويين ت: ،احلجاج بن مسلم صحيح على الديباج الدين، جالل السيوطي، 2
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 الوصف النبوي أهنم )يقتلون أهل اإلسالم(، ذكر أهل فمندماءهم ولو مل يعتقد كفر مرتكِب الكبائر، 
هم قوم استحلوا و  قال ابن عبد الرب: "العلم أن سبب هذا القتل هو: احلكم ابلكفر والردة على خمالفيهم. 

 .1أتولوا من كتاب هللا عز وجل دماء املسلمني، وكفروهم ابلذنوب، ومحلوا عليهم السيف"ِبا 
وخوارج دينهم املعظم: مفارقة مجاعة املسلمني، واستحالل دمائهم وأمواهلم". : "اوقال ابن تيمية

ار الذين ففإهنم يستحلون دماء أهل القبله العتقادهم أهنم مرتدون، أكثر مما يستحلون دماء الك وقال: "
 . 2لييسوا مرتدين"

واوخوارج الذين خرجوا على أمري املؤمنني علي بن أيب طالب والصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني، 
مل يكونوا ممن يعتقد القول بكفر مرتكب الكبائر كالزان والسرقة وشرب اوخمر، وإمّنا كّفروا الصحابة بقبول 

علًيا ومعاوية رضي هللا عنهما واحلك مني، وم ن رضي  التحكيم، مع أنه ليس بذنب  أصاًل، فكفروا
ابلّتحكيم، واستحلوا دماءهم، فحكم عليهم الّصحابةُ رضي هللا عنهم أبهنم اوخوارج الذين أخرب عنهم الّنيب 

  )لفعلهم هذا، ومل يسألوهم عن مذهبهم يف بقية الّذنوب، وهل يكّفرون هبا أم ال. بل إن )النَّجدات
اوخوارج ابتفاق أهل العلم، ال يقولون بكفر مرتكب الكبرية، قال أبو احلسن األشعري يف وهم من رؤوس 

)مقاالت اإلسالميني( مبيًنا عقيدة اوخوارج: "وأمجعوا على أن كل كبرية كفر، إال النجدات فإهنا ال تقول 
، وهذا "بذلك"، فالوصف اجلامع للخوارج هو: "تكفري املسلمني بغري حق واستحالل دمائهم بذلك

التكفري له صور كثرية: كتكفري مرتكب الكبرية أو ِبطلق الذنوب، أو التكفري ِبا ليس بذنب أصاًل، أو 
التكفري ابلظن والّشبهات واألمور احملتملة، أو ابألمور اليت يسوغ فيها اوخالف واالجتهاد، أو دون الّتحقق 

كموا على من يكفر مرتكب الكبرية أبنه من من توفر الشروط وانتفاء املوانع. وإذا كان العلماء قد ح
اوخوارج، فكيف ِبن يكفر ابلصغائر واألمور االجتهادية أو ِبا هو مباح، كاجللوس مع الكفار ومراسلتهم، 

 مثاًل؟

اثلثًا: كذلك مل يرد يف النصوص الشرعية ما يدل على اشرتاط )اوخروج على اإلمام املسلم( للوصف  
ى معتقدهم ومنهجهم فهو من اوخوارج سواء خرج على اإلمام أم مل خيرج. ابوخروج، بل كل من كان عل

و)اوخروج على األئمة( عند اوخوارج نتج عن التكفري بغري حق واستباحة دماء املسلمني، فإن وجد  اوخوارج 
يارهم خاإلمام خرجوا عليه واستباحوا الدماء واألموال، وإن مل جيدوا اإلمام استباحوا دماء عامة املسلمني و 

                                                   
 .499 ،2ج (.2000 ،1ط ،العلمية الكتب دار )بريوت، ،معوض حممدو  عطا، سامل ت: ،االستذكار ،الرب عبد بن يوسف لقرطيب،ا 1
 .209ص ،13ج ،(سابق )مرجع ،الفتاوى جمموع :تيمية ابن 2
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من اجملاهدين والعلماء والدعاة. وتسميتهم بـ)اوخوارج( إمنا هي وخروجهم عن أحكام الدين ومفارقتهم 
الم، قد تكلم يف قتال الترت من أي قيب هو؟ فإهنم يظهرون اإلسمجاعة املسلمني، قال احلافظ ابن كثري: "

الدين، هؤالء  الفوه. فقال الشيخ تقيوليسوا بغاة على اإلمام، فإهنم مل يكونوا يف طاعته يف وقت مث خ
من جنس اوخوارج الذين خرجوا على علي ومعاوية، ورأوا أهنم أحق ابألمر منهما، وهؤالء يزعمون أهنم 

 .1"أحق إبقامة احلق من املسلمني
الدول  ج، فما زال اوخوارج يقيمونار و لتهم، فهذا ال ينفي عنهم صفة اوخدو ل داعش وابلنظر إلقامة

على م رِّ التاريخ، بل فيهم من ادعى اوخالفة، ومل ينزع ذلك صفة اوخروج عنهم جملرد وصوهلم  واإلمارات
 للحكم، طاملا أهنم يكفرون أهل اإلسالم ويستبيحون دماءهم. 

رابًعا: االجتهاد يف الطاعة وبذل النفس، واملناداة بتطبيق الشريعة، أو حماربة الطواغيت، ال تعين 
عن  االحنراف، بل هذا ما ُعرف به اوخوارج طوال اترخيهم، فقد أخرب رسول هللا ابلضرورة السالمة من 

هِتِمْ )اجتهاد اوخوارج يف العبادة حىت ال نغرتَّ هبم فقال:  ت ُه م ع  ص ال  ، و ِصي ام ُه م ع  حي ِْقُر أ ح دُُكْم ص ال 
م  هادهم يف التالوة والعبادة، إال أهنكان يقال هلم القرّاء لشدة اجت  قال احلافظ ابن حجر: " .2(ِصي اِمِهمْ 

 .3كانوا يتلون القرآن على غري املراد منه، ويستبدون برأيهم، ويتنطعون يف الزهد واوخشوع وغري ذلك"

ْلِقيل ، احُيِْسُنون  )يظهرون الدعوة للحق، فقال عنهم: أن اوخوارج حيسنون القول و   النيب وأخرب
ِة احلْ قِّ ال  جُت اِوُز ُحُلوقـ ُهمْ يـ  ) وقال: .4(و ُيِسيؤون  اْلِفْعل   ِلم   .5(ت ك لَُّمون  ِبك 

ثل: إن م: أي: يتكلمون ببعض األقوال اليت هي من خيار أقوال الناس يف الظاهر، قال السندي
يف عهد علي  واوقد اجتمعرؤوس اوخوارج وهو كحال  .6احلكم إال هلل، ونظائره، كدعائهم ِإىل  كتاب هللا"

بن أيب طالب، وتعاهدوا على حكم القرآن، وطلب احلق وإنكار الظلم، وجهاد الظاملني وعدم الركون إىل 
 الدنيا، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، مث قاموا إىل قتال الصحابة رضي هللا عنهم!

                                                   
 .23ص ،18ج ،(سابق )مرجع ،والنهاية البداية ،كثري ابن 1
 .خترجيه سبق ،عليه متفق 2
 .283ص ،12ج سابق(، )مرجع الباري، فتح حجر، ابن العسقالين، 3
 .م(2009 وانتهت م،1988 بدأت ،1ط ،واحلكم العلوم مكتبة ،املنورة املدينة) سعد، عادل ت: الزخار، البحر عمرو، بن أمحد بكر أبو البزار، 4

  .453ص ،13ج (،7225) رقم:
 .111ص ،3ج (،897) رقم: سابق(، )مرجع ،البزار أخرجه 5
 .119ص ،7ج (.86 ،2ط اإلسالمية، املطبوعات مكتب )حلب، اهلادي، عبد بن حممد السندي، 6
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األمة من أهل  علماءم ويؤيد ما ذكرانه من التحليل يف حقيقة الفكر الداعشي ما أفىت به أهل العل
 ي:ومن أولئك ما يل ي ابوخصوص، عن تنظيم )داعش(من التيار السلفي اجلهادالسنة، ابلعموم، و 

وصف شيخ األزهر أمحد الطيب يف كلمة ألقاها أثناء استقباله وزير  : "علماء األزهر الشريف
رة شوهاء "الذين يصدرون صو اوخارجية السعودي األمري سعود الفيصل االثنني، أعضاء داعش ابجملرمني 

وأكد الطيب أنه "من احملزن غاية احلزن أن هؤالء  عن اإلسالم". واعتربهم أدوات يف أيدي الصهيونية.
اجملرمني استطاعوا أن يصدروا للعامل صورة شوهاء مفزعة عن اإلسالم واملسلمني"، واهتم هذا التنظيم وكل 

كب رية تعمل يف خدمة الصهيونية". واتبع "من املؤمل أن ترتاجملموعات "اإلرهابية" أبهنم "صنائع استعما
هذه اجلرائم غري اإلنسانية حتت دعاوى اوخالفة واستعادة الدولة اإلسالمية وابسم اإلسالم الذي هو دين 

كما شدد على أن "هذه املناظر املرعبة اليت تبث ابسم اإلسالم" هدفها "تشويه صورة املسلمني   الرمحة".
نائع صأهنا غرب". واعترب أن "هذه اجلماعات األصولية اإلرهابية أاي كان مسماها أو امسها يف مرآة ال

 . 1استعمارية تعمل يف خدمة الصهيونية"، من أجل تنفيذ "خطتها لتدمري املنطقة العربية"

 إن من الواجب الذي يفرضه الدين على مجيع املسلمني كال يف" :هيئة كبار العلماء يف السعودية
له، مكافحة الفكر الداعشي اوخبيث، الذي يهدف إىل متزيق بالد املسلمني وإشاعة الفوضى بينهم، جما

مؤكداً أن داعش دسيسة على اإلسالم، صنعتها أيد خفية وهلا مهمة تؤديها، وهدفها: بثُّ الفرقة، وتفريق 
لتدجيل، رأس ماهلم ا الدواعش جتار زائفون،: وأضاف البيان. الكلمة، وتشويه الدين اإلسالمي احلنيف

واللعب على صغار العقول، فأفسدوا فطر أتباعهم اإلنسانية، فضاًل عن الدينية ِبا ابتدعوه من تكفري 
املسلمني وتفجري مساجدهم وقتل أقارهبم، واستباحوا ألجل ذلك احلرمات واحملرمات، وغاية ما يصلون 

أن إمجاع األمة وعلمائها وعامتهم أكدوا على وأشار البيان إىل  إليه االحنالل من هذا الدين احلنيف.
ضالهلم وشناعة مسلكهم الذي قادوا به شذاذا من اوخلق فما قادوهم إال إىل اهلالك، نسأل هللا تعاىل أن 

 .2"يقطع دابرهم وأن يكفي املسلمني شرهم

                                                   
1 alolamaa-alazhar/kibar-www.azhar.eg/m 
 1436 احلجة ذو 15 العلماء، كبار يئةهل العامة األمانة ،لرايض)ا ،خفية أيد صنعتها اإلسالم على دسيسة داعش السعودية، العلماء كبار هيئة 2

 http://www.was.sa/1403388 واس: (.2015 سبتمرب 29 املوافق هـ
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نظيم تحيلو للبعض أن يصور اوخالف مع  موقفنا من تنظيم )الدولة(:" :اجمللس اإلسالمي السوري
، ”اوخالفة“)الدولة( على أنه انبٌع من عدم الرضا عن تصرفاته، أو أحكامه اجلائرة، أو انفراده إبعالن 

ا جزئيات وفروع عن األصل الذي هو: اوخالف مع التنظيم  وحنو ذلك. ومع أتكيد كل ما سبق، إال أهنَّ
يه من كافة فصائل : احلكم على خمالفيف املنهج والعقيدة، فالتنظيم قد انتحل عقيدة اوخوارج املتمثلة يف

اجملاهدين يف العراق وسوراي ابلكفر والّرِدة، واعتقاد أنَّ قتاهلم واستهدافهم أوىل وأوجب من قتال الرافضة 
عقيدة اوخارجية مث بىن على هذه ال والنصرييني؛ فاستباح بذلك دماءهم، وجعل قتاهلم أهم أهدافه وأعظمها.

عتقدات واألفكار، والتصرفات واألفعال. فال إمكانية للقاء مع هذا االحنراف، أو والفكر املنحرف بقية امل
السكوت عنه، أو الرضا به، أو التالقي معه إال بعد التوبة عن هذا املنهج والرجوع عنه. وإن موقفنا هذا 

. ال يغريه مزيد ..انبٌع من الوعي ابحلكم الشرعي على هذه البدعة اوخطرية، وإدراك أثرها يف الدين والواقع
من االغرتار بعبادهتم وادعاءاهتم: )يـ ُقوُلون  ِمْن  طاعة، أو مناداة بشعارات براقة؛ فقد حذران رسولنا 

ن اِجر ُهْم(، كما ال يُغري موقفنا منهم قتاهلم لألعداء، أو ) ِيَِّة، يـ ْقر ؤون  اْلُقْرآن  ال  جُي اِوُز ح  رْيِ قـ ْوِل اْلرب  ريرهم( حتخ 
 .1"بلدان؛ فإهنم ال يقاتلون عن عقيدة صحيحة، وال لسبب صحيح كما سيأيت بيانهبعض ال

عضو اجمللس اإلسالمي السوري، قال: " معلوم مالذي حدث يف  اليكتور: أمحي سعيي حوى:
م(، وذاق فيه األمريكان الغزاة من املقاومة العراقية 2003العراق من االحتالل األمريكي الصلييب عام )

 أن يعينهم أو خيفف عنهم أن ميزقوا صف هذه األمة، نوليال سوداء، ففكر الغزاة أن خري ما ميك أايما مرة
وحتديداً صف املقاومة العراقية، ويبدوا أن أعدائنا درسوا اترخينا، ويوظفوا تلك التجارب التارخيية مرة بعد 

من . وبدراسة التاريخ من ز مرة، ولكن لألسف حنن الذين مل نقرأ اترخينا، أو مل نوظف دروس التاريخ
الراشدين، قد ظهر البغاة مث ظهر بعد ذلك اوخوارج، ...، والسؤال هو من الذي هيئ األسباب لظهور 
تلك احلركات وكل دارس للتاريخ أدرك هذه األسباب، أو األصابع اوخفية له، وهي األصابع اجملوسية 

الصراع فيما  عرفوا أنه ميكن أن توظف ام هو أن أعدائنالفارسية، واملكائد اليهودية، واملكائد الصلبية، امله
بني املسلمني وخدمة أغراضهم، أو تتسبب يف خلق ذلك الصراع، ....، فالشك أنه كان اخرتاق، لكن 

                                                   
   (.2015مايو، 1448P/?COM.SIC-SY://HTTP، 26= اإلسالمي، اجمللس )سوراي، ،السوري اإلسالمي اجمللس أمناء عضو ،خييت الدين عماد 1
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أن يكون هناك اخرتاق يتحكم حبجم التنظيم فهنا الكارثة، وهؤالء قد جاءوا إىل الشام يريدوا أن يقيموا 
 ".  1كارهم الذي حيملون، وال شك أنه فكر غال  منحرفمشروعا، ال شك أنه أبف

قال: "هذا التنظيم املسمى مجاعة الدولة، سهل  :، عبي املنعم حليمةيأبو بصري الطرطوس
االخرتاق، ملا ميتاز به من الغلو، واإلقصاء، وتكفري األخرين، والصوت املرتفع، والعنف، فهذا ال يستبعد 

ه تنظيم خمرتق من دول املنطقة كلها، ليس فقط من العراق، بل من أن خيرتق، بل هذا شبه مؤكد أن
االستخبارات العاملية كلها؛ ألنه حمط اهتمام دول العامل، وهؤالء جيمعهم الغلو، ...، وقد كنت أول من 
نبه أهل الشام عن خطورة هذا التنظيم، وجماهدو الشام يعلمون ذلك، لعلمي أن هذه اجلماعة كانت 

 .2جبهة النصرة، وغريي كثري يدرك ذلك" تستظل حتت ظل
رِبا لو حقيقة هنالك ألفاظ : "4العربية قال (CNN) 3: يف مقابلة أجرهتا قناةأبو حممي املديسي

اعة تنظيم الدولة خصوميت مع مجو  ،عدائي تيكذبونين أو يصعقونين، ألفاظ ال تليق ِبسلم، وأان لس أقوهلا
ما ك  ليس خصومة مع اوخالفة والدولة اإلسالميةو  ،الفة اإلسالميةاليت يسموهنا الدولة اإلسالمية أو اوخ

رِبا قد تكون خصومة كثري من الغربيني من أجل اإلسالم نفسه أو  يكما ه  ، أوهاحاولوا هم أن يصورو 
 ،أخشى على مسمى الدولة اإلسالمية الرعب من شيء امسه الدولة اإلسالمية، أان خصوميت معهم ألنين

عندهم و  ،وأخشى على  اإلسالم من التشويه من هؤالء الذين عندهم غلو ،اوخالفة وأخشى على مسمى
وعن  ،وخمالفات شنيعة شوهت اإلسالم وشوهت اجلهاد، وأان أدافع عن عقيديت ،احنرافات عقيدية كثرية

دولة وعن مسمى اوخالفة وال ،وعن هذا التيار السلفي اجلهادي، وعن اإلسالم والدين قبل ذلك ،إسالمي
و أ ،واء خببث أو مكرس ؛أدفع تشويه هؤالء القوم والصبغة السيئة اليت يريدوا أن يصبغوها هبا ،اإلسالمية

 ."حنرافاهتمابغباء أو محاقة، أان مهميت أن أنقي هذا املنهج وأحرس الشريعة من 

                                                   
  ،/HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM ،12/04/2017 ،اليوم حلب قناة مع لقاء سعيد، أمحد حوى، 1
  ،HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM ،03/03/2015 ،اليوم حلب قناة مع لقاء2
 . /HTTPS://ARABIC.CNN.COM/MIDDLEEAST/2015/06/05 .2015 يونيو 05 اجلمعة، يوم ُنشر 3
 اجلهادية اجلماعات من للعديد الروحي واملرجع واملنّظر السلفية الدينية الوجوه أبرز أحد املقدسي، حممد أبيب املعروف اوي،الربق طاهر عاصم 4

 مجيعا. اجلهادية التنظيمات لدي املراجع أهم تعترب واملؤلفات الكتب من كثري له املسلحة،
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فة هو وخالأن إعالن ا"  أحد رموز احلركة اجلهادية يف العصر احلديث:وهو  أبو قتادة الفلسطيين:
 .1إذهاٌب للخالف اجلاري بينها وبني خصومها على قيادة اجلهاد إىل الدم الصريح وإعطائه صفة الشرعية"

 .ق اوخالفةاإلجرائية وكيفية حتقي ال جيادل يف أصل املشروع وإمنا يف تفاصيله فنراه يف هذا القول

 عليها خوارج عة الشنيعة اليتقال: " إن إعانة الصلبيني على قتل مسلم حىت لو كان ِبثل هذه البدو 
ش اوخوارج قاتلوا الدواعنعم الدواعش، فهذه إعانة كفرية، ال جيوز ملسلم أن يفعلها وال أن أيتيها، ...، 

 (.الدواعشخوارج  لفظ: )البدعة الشنيعة اليت عليها . الشاهد هو2ابلطريقة الشرعية، وليس ِبا تفعلون(

 هتني:من ج -وفق تشخيصه-إىل تنظيم الدولة  فقد دخل "االحنراف"وبنظر أبو قتادة، 

األوىل: من أفراخ مجاعة اوخالفة الذين كانوا حريصني على أن حيصلوا على تزكية منه ألفكارهم  
واحًدا من آل  نو اليت تتلخص يف أن سبب الفساد هو غياب اوخالفة، وأهنا حتصل أبن يبايع املسلم

بنيُّ وبقااي والثانية: من بقااي مجاعات التوقف والت .م الدولةالبيت، وهي الفكرة اليت تلقفها منهم تنظي
ماعات الذين شاركوا يف اجلهاد مث نشروا بعض األفكار املنحرفة يف عقول الشباب الذين تدينوا فجأة اجل

 .3والعجِم الذين أسلموا وهم خالو الذهن من املعرفة الشرعية

 ادة الذي كتب ردَّه هذا بطلب من أيب حممد"االحنراف" الذي حتدث عنه أبو قتيقول اوخطيب: 
حني كتب أبو حممد املقدسي رسالة أليب مصعب م( 2004هـ/1425)املقدسي، يذّكران ِبا حدث من قبل 

الزرقاوي األب الروحي لتنظيم الدولة بعنوان "الزرقاوي مناصرة ومناصحة"، فجوهر هذا "االحنراف" املتكرر 
قهاء األول: التفلت من قيود العمل اجلهادي اليت أرساها ف وم على أمرين:يف حاليت الزرقاوي والبغدادي يق

القاعدة، بدًءا من مفهوم اجلهاد وعدم حتويله إىل "قتال نكائي" أو أثري، مث عدم أتثر "االختيارات 
اجلهادية" بضغوط األعداء وإجرامهم، والتحرز من التوسع يف تكفري املسلمني، ومراعاة الفوارق بني دار 
الكفر األصلية اليت مجهور أهلها كفار ودار الكفر االصطالحية احلادثة اليت مجهور أهلها من املنتسبني 

الثاين: الطبيعة املتصلبة لقيادة تنظيم الدولة، فافتقار الزرقاوي للمرونة "حر مه االندماج  يف  إىل اإلسالم.

                                                   
  .7ص .م(2014 الفكر، خنبة )]د.م[، جنالس يف كتبه وقد اوخليفة، ثياب ،حممود بن عمر قتادة، أبو 1
 10،06،2016 ،معه والتنسيق داعش قتال على الدويل التحالف إعانة حكم قتادة، أبو الفلسطيين،2 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM. 
 .3ص .م(2014 الفكر، خنبة )]د.م[، السجن يف بهكت وقد اوخليفة، ثياب ،حممود بن عمر قتادة، أبو 3
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ي يف رسالته، ويشري إىل أن "أبو أنس" الذالقاعدة والنزول حتت إمرة الشيخ أسامة" كما يقول أبو حممد 
 قرّبه الزرقاوي ليسرتشد به "مل يكن يتبىن اختياراتنا حبذافريها"، واألمُر نفسه رأيناه يف حالة البغدادي مع

 .1"الظواهري

وهو أيضا من رموز احلركة اجلهادية ومراجعها -أيب حممد املقدسي  حالةكذلك عند النظر يف 
ن عدم أاليت وجهها إىل أيب مصعب الزرقاوي، يفيد  ي، واليت جاءت يف الرسالةمع الزرقاو  -الشرعية

 ،دون ضوابط ون إىل القتالبُ كما تقرره املرجعية سيؤدي إىل بروز قوم "سي ثِ   ؛التقيد بضوابط اجلهاد
 .2وال يوازنون بني مصاحلها ومفاسدها" ،وسيخرجون على األمة ال مييزون بني بّرِها وفاجرها

شروع اجلهادي "امل الدولة" ضربتنظيم أن "، فإنه يرى البغدادي معقتادة  نظر يف حالة أيبوعند ال
يف نقطتني: األوىل: أهنا قسمت املشروع اجلهادي، والثانية: أهنا وجهت الصراع حنو الداخل؛ لدرجة أن 

 جعلت حني ؛فكريخصومتها مع النُّصرة انتقلت خالل ستة شهور من خصومة على اإلمارة إىل صراع 
. جند أن يف كال احلالتني 3من نفسها "خالفة" على معىن "مجاعة املسلمني" ال مجاعة من املسلمني."

إشارة إىل وجود احنرافات لدي تنظيم داعش قد أشار إليه رموز الفكر اجلهادي احلديث، وسوف نذكر 
 فكرية الحقا.لالحنرفات المقوالت للمراجع الشرعية لدي التنظيمات اجلهادية تؤكد مقارفة تنظيم داعش 

االمة من أهل السنة، ولكن آثرت عدم ذكرهم كوهنم مل  علماءابإلضافة إىل استنكار عدد من 
يتقاربوا مع هذا التيار أو غريه من التيارات اجلهادية، بل األغلب على التيارات اجلهادية ال تقبل من 

  التيارات اجلهادية.أقواهلم شيئا. وإمنا اكتفيت ابلعلماء الذي يصنفون على 

                                                   
 .10ص (،2014 نوفمرب 23 للدراسات، اجلزيرة مركز )قطر، ،الواقع وتعقيدات الفكرية البنية اإلسالمية": الدولة تنظيم معتز، وخطيب، 1
 ttp://www.tawhed.h قفقفا. سجن هـ،1425 الثاين، مُجادى ومناصحة"، مناصرة "الزرقاوي: ،حممد أيب ،املقدسي :نظري2
 12 بتاريخ ت،ن اجلزيرة النجار، حممد حاوره زائل"، الدولة وتنظيم بصفقة أخرج مل قتادة: "أبو بعنوان: معه حوار يف الفلسطيين، قتادة أاب ينظر: 3

 http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/11/12 .2014 ربنوفم
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 ليى تنظيم )داعش(.وأسباهبا االحنرافات  اثلثا:

أبنه خالف  التيارات اجلهادية اآلخرىبينهم وبني  توصيف اوخالفقيادات تنظيم داعش رغم حماولة 
ال يتناول التصورات واألصول؛ بقدر ما يتناول املسائل  خالفٌ من الواضح أنه ، إال أنه يبدوا منهجي

عما مل يكن راضًيا عن ابتعاد الظواهري عن ساحات القتال، و مثال؛ اإلجرائية، فتنظيم الدولة التنظيمية و 
، واوخالف كله يدور على مسألة إعالن " مسائل اجلهاد ابجتاه "السلميبدا أنه تراجع أو مهادنة يف

لُّل من احتكار ، وهو حت   "الدولة يف العراق والشام" وضّم النُّصرة، مث على توقيت إعالن "اوخالفة" وإجراءاهتا
الظواهري لقيادة اجلهاد العاملي ما دام خارج ساحة املعارك وفـ ق د  سيطرته على تفاصيل التنظيمات 
اجلهادية، وهو حت  لٌل تدفع إليه إجنازاٌت على األرض هتيئ إلعالن خليفة واحد فيها مجيًعا يُعلن كفره 

لتشرذم كِّم "شرع هللا"، وهو احلل الذي قدمه العدانين حلالة اابلطاغوت ويتربأ من الكفر والشرك وأهله، وحي
 .1واالختالف بني تنظيمات اجلهاد واليت يرى أن الظواهري قد ت سبب فيها

ن ال تقدم فكرة "الغلو واالحنراف" مسوًِّغا كافًيا جل عل تنظيم الدولة خمتلًفا كلياا عيقول اوخطيب: "
إننا أمام تطور داخل العامل املفاهيمي للجهاد العاملي وانفالت من  القاعدة؛ بقدر ما تدفع إىل القول:

القيود املفروضة من القيادة املركزية؛ جتاواًب مع اإلمكاانت اليت يتيحها املشروع اجلهادي نفسه وما تفرضه 
التطورات على األرض، واالختالف حول الوسائل األجدى لتحقيق املشروع، ابإلضافة إىل الصراع على 

مارة نفسها اليت هي مركزية يف املشاريع احلركية التنظيمية عامة. فال ميكن ملسلسل اوخروج عن "نظام اإل
الفقه اإلسالمي" الذي بدأه فقهاء اجلهاد العاملي أن يقف عند احلد الذي رمسوه هم ألنفسهم وأتباعهم، 

مات حيث رب هذه التنظيفمنطق اوخروج متسلسل ويدفع إىل مزيد من التشظي، وهو ما عرفناه من جتا
 .2"تسيطر فيها األفكار والتصورات دون القوالب التنظيمية وقيودها فتنفجر احلدود وفق شروط معينة

دة يف متشدِّ ريقة طيتبع غري أنه  يتبع التيار السلفي على حسب رأيهم، أنهتنظيم داعش يدعي 
وطريقته حالل  خيالفه يف معتقداتهالدين، ويعترب الذي  ابسميشجع على العنف  ؛ فرتاهلإلسالم فهمه

                                                   
 مايو/أاير 2 بتاريخ الظواهري وتصريح ،2014إبريل/نيسان 17 بتاريخ يكون" ولن منهجنا ذاه كان "ما بعنوان: العدانين تصريح ينظر: 1

 .2014 مايو/أاير 11 بتاريخ القاعدة"، أمري "عذرًا بعنوان: العدانين تصريح مث ،2014
 .11ص (،2014 نوفمرب 23 دراسات،لل اجلزيرة مركز )قطر، ،الواقع وتعقيدات الفكرية البنية اإلسالمية": الدولة تنظيم معتز، وخطيب،ا 2
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ب يقوم مقاتلو داعش ابلتفريق بني أتباع املذاهالدم واملال، لكونه قد ارتّد عن اإلسالم يف نظرهم. و 
 تلفة بسؤال عدة أسئلة، منها: االسم، وحمل السكن، وكيفية الصالة ونوع األانشيد اليت يستمع إليها.خامل

إن مل  ؛رجال الدينهج السلف الصاحل كثري من العلماء و وقد أنكر على داعش أن يكون حيمل من
 ،من أمثال مفيت السعودية عبد العزيز آل الشيخعلى الساحة الشعبية اإلسالمية،  نيكن جل املوجودي

  .1ابوخوارجإايهم ؛ ووصفوهم ومفيت مصر، وكبار علماء العامل اإلسالمي

 :أسباب االحنراف ليى تنظيم داعش
 حنرافاتاالبعض أسباب ظيم )دعش( ميكن عرض تننهج الذي يسري عليه خالل حتليل املمن 

 فيما يلي:لديهم الفكرية 
 : اجلهل: أوال

وذلك إبصدار األحكام الكفرية بتهور شنيع، والعزوف عن رأي علماء األمة مجيعا، وال يقبلون 
قذر ووصفهم أبالقول إال من فقاءهم فقط، بل وصل هبم أهنم يكفرون كثري من علماء املسلمني، 

ادات ، يقول أحد قياألوصاف، وكل ذلك انجم عن عدم الفقه، وإغفال بعض األدلة والتمسك ابلبعض
ي اجلهل عامة تفشالتيار اجلهادي، املعروف أبيب مصعب السوري وهو يصف املعوقات حلركة اجلهاد: " 

لسلوكية، فقد طبع كثري بية اواخنفاض مستوايت الرت ، يف خمتلف مستوايت املعرفة فضًل عن اجلهل البشري
 ،اجلهادية، حالة من السطحية واجلهل ابلواقع السياسي واألمين والعلمي، من الالحقني ابلتجمعات

العديد من  ،مناحي مستجدات الواقع، بل إن املستوايت املتواضعة أو حىت السيئة اليت ميزت، ومعظم
 تصدى للقيادة واإلدارة يف بعض، ض منجتاوزت لتكون حالة بع عوام من حلق ابجلهاد من الشباب

ون افتقار التيار اجلهادي لعلماء يقود. وقال أيضا: التجمعات اجلهادية الناشئة أواخر القرن العشرين
مة. مما ساعد والكتابة والتوجيه. ويكونون رموزًا شعبية حتشد العا، مسريته فيسدون ثغرة الرتبية والفتوى

 و مصطلح! وه(أخ عنده علم)مما اصطلحوا عليه ابالسم الفضفاض: ،املفيت الشاب على ظهور ظاهرة
اخنفاض مستوى العلم الشرعي  فما من مسلم إال وعنده علم.، يصدق حىت على أي جاهل أو عامل
دان املستوايت، حىت ولدت جتمعات جهادية لتعمل يف بعض البل، عموًما يف التيار اجلهادي وعلى كافة

                                                   
 أغسطس. 19 الثالاثء، .HTTP://ARABIC.CNN.COM نظر:ي 1
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 يدي كوادر شبابية تتصف ِبستوايت ابلغة التواضع يف هذا اجملال األساسيعلى أ يف املراحل املتأخرة
 .1!ابلنسبة لتيار جهادي أصويل إسالمي.
ليس فيهم علماء معروفون مشهود هلم عند املسلمني، كما قال ابن واملشاهد على تنظيم داعش أنه 

، ِمن  املهاِجرين  واألنصاِر، النَّيبِّ  أتيُتُكم من عنِد صح اب ةِ )عباس رضي هللا عنه ألسالفهم من اوخوارج: 
، ول يس  فيُكم منُهم أح دٌ  تعجال سفغالبهم من صغار السنِّ الذين تغلب عليهم اوخِفَّة واال، 2(وفيِهم أُنزِل 

  .واحلماس
وهو يدّل على ضعف حجتهم وفقد االستدالل ابلنصوص -ومن مساهتم الفكرية ومسات خطاهبم 

دالهلم ابوخوارق وادعاء الكرامات ونشر الصور يف ذلك والقصص والرواايت، است -الصحيحة والصرحية
وهذا منهج أهل األهواء عموما، البحث عن أحداث عاطفية سواء كانت خوارق أو رؤى وأحالماً، فنحن 
وإن كنا نؤمن حبدوث الكرامات لكن ال يرتتب عليها احلكم الشرعي وال تدل على صحة املنهج يف ذاهتا 

العمل هبا، لذلك ال جند من استدالالت العلماء والفقهاء قدميا وحديثا على األحكام واملسائل  وال صحة
 أهنم رأوا رؤية أو حدثت هلم كرامة! إمنا هذا هو منهج أهل األهواء.

 الفهم: ا: قصراثقي

واألحكام  نصوصللالفهم املغلوط التنظيمات اليت تتجه للعنف هو و داعش  تنظيماإلشكالية لدى 
 يب: وحاهلم كما قال املتنأهل السنة يف االستدالل العلماء الراسخني من طريقة وعدم فهم لشرعية، ا

 فهم السقيمـــوآفته من ال وكم من عائب  قوال صحيحا           
 3 على قدر القرائح والعلوم    ه ـــــــــذ اآلذان منــــأخــــــكن تـــــــــول   

يبنون أحكامهم ورؤاهم ومنهجهم على جمموعة يهم يقوم على أهنم لد فساد منهج االستداللو 
انتقاءات من كتب بعض العلماء املتقدمني واملتأخرين ال أيخذوهنا يف سياقاهتا ال العلمية وال التارخيية، 

                                                   
 ،1ج (.1ط الميا،إع فسحه لعدم نظرا االنرتنت، على متوفر )الكتاب العاملية، اإلسالمية املقاومة دعوة السوري، مصعب أبو عمر ،ماحلكي عبد 1

858. 
 (2656) رقم: البغي، أهل قتال تابك سابق(، )مرجع املستدرك، احلاكم، أخرجه 2
 على تسمع مما أتخذ ذنأ كل يقول .يقال ما تفهم ال مل سعيد ااب اي فقال يفهم ما تقول ال مل الضرير سعيد أبو له قال حني متام أيب قول من أخذه 3

 عاب وإذا ،سمعي ما يعلم ،وطبعه مهعل قدر على أحد وكل .يعلمه ومل يفهمه مل شيئا مسع إذا اجلاهل أن يعين ؛وعلمه صاحبها طبع قدر

 النيسابوري. احلسن أليب املتنيب، ديوان شرح ينظر: .عليه يقف ومل ،يفهمه مل ألنه فذلك صحيحا قوال إنسان
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فينتقون ما يوافق هدفهم )السياسي أو الفكري(، فأئمة اإلسالم ال ميكن أن يؤصلوا ملنهج  خيالف بدهيات 
اعد  واملعاهدات. كلها قو  ،وحفظ احلقوق ،وحقن الدماء ،وعدم شق الصف ،اعد شرعية مثل: اجلماعةوقو 

كلية جيب صيانتها واحملافظة عليها؛ وذلك حلفظ الدين واجملتمعات والقيام حبق هللا جل وعال. فديننا 
هوج الفكري لهذه كلها نتائج سلبية لو ليس فوضى وليس دين غدر وخيانة ونقض للمواثيق والعهود. 

ن  األ ْمِن أ وِ تعاىل: يقول هللا الذي حتمله هذه اجلماعات الدموية املنحرفة.  اوخْ ْوِف ﴿ و ِإذ ا ج اءُهْم أ ْمٌر مِّ
ُه الَِّذين  ي ْست نِبطُون ُه ِمنْـ  ُهْم ل ع ِلم  و ل ْوال  ف ْضُل اَّللِّ ع ل ْيُكْم ْم هُ أ ذ اُعواْ بِِه و ل ْو ر دُّوُه ِإىل  الرَُّسوِل و ِإىل  أُْويل األ ْمِر ِمنـْ

و ِإذا  ﴿تعاىل:  الضحاك عن ابن عباس يف قوله"روى  ،]83:النساء[و ر مْح ُتُه ال تّـَبـ ْعُتُم الشَّْيط ان  ِإالَّ ق ِلياًل(
طيعوا هللا فيما أمرهم ي إّن املنافقني كانوا إذا أمروا ابلقتال مل :﴾ جاء ُهْم أ ْمٌر ِمن  اأْل ْمِن أ ِو اوخْ ْوِف أ ذاُعوا بِهِ 

به، وإن هناهم عن حمارمه مل ينتهوا عنها، وإن أفضى الرسول إليهم سرا أذاعوا به إىل العدّو ليال بتكّتم، 
يف التصديق  ﴾ الرَُّسولِ  ِإىل   ﴿ ،أمورهم يف احلالل واحلرام :يعين ؛﴾ و ل ْو ر دُّوهُ  ﴿فأنزل هللا تعاىل رّدا عليهم 

ُهمْ و ِإىل ﴿، به والقبول ُه الَِّذي ﴿ محلة الفقه واحلكمة :يعين ؛﴾  أُويل اأْل ْمِر ِمنـْ ُهْم ل ع ِلم   ﴾ن  ي ْستـ ْنِبطُون ُه ِمنـْ
 .1"يعين الذين يفحصون عن العلم

نهج يف االستدالل والنظر والتفكري أال يكون اإلنسان خفيف العقل رقيق النظر حبيث هو املهذا ف
تهييج اجلماهري وواقع هؤالء خيالف هذا املنهج املستقيم، ف ا مسع أو يُتناقل.يطري ابوخرب ويتخذ موقفا جتاه م

كيف قُِتل و  والناس مسة من مساهتم ابألخبار والنقوالت واالختيارات العلمية اليت توافق ما يف نفوسهم.
انتقاء و خليفة رسول هللا عثمان رضي هللا عنه! إال ابلتأليب ضده وابلتحريض والتهييج وتناقل األخبار 

 .2!املواقف واالستدالالت الفاسدة
قصر النظر واإلدراك، مع ضيق األفق وعدم البصرية، فهم كما قال والغالب على تنظيم داعش 

مِ : »عنهم النيب  ُء اأْل ْسن اِن، ُسف ه اُء اأْل ْحال  اهتم ، وقد أثر غياب أهل العلم واحلكمة على تصرف«ُحد اث 
وعدم النظر ملآالت األمور وعواقبها، وما جتره على املسلمني من ويالت فوقعوا يف السفاهة والطيش، 

 ودمار، بزعم الصدع بكلمة احلق أو التوكل على هللا.
  

                                                   
 .351ص ،3ج (،2002 العريب، الرتاث إحياء ارد )بريوت، ،عاشور بن اإلمام ت: ،القرآن تفسري عن والبيان الكشف ،حممد بن أمحد الثعليب، 1
 السعودية، يف العلماء كبار وهيئة (،EG.AZHAR.WWW) األزهر، علماء كبار هيئة لفتاوى ذلك يف ينظر2

(HTTPS://WWW.ASSAKINA.COM/FATWA،) الشام، يف املسلمني علماء وهيئة (HTTP://WWW.ROCHAM.ORG.) 
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 التعصُّب األْعمى: التعايل على اآلخرين، و : اثلثا

وهذا عامل آخر من عوامل تطرف )داعش( واجلماعات املتطرفة األخرى، وبسبب هذا التعصُّب 
ْبينِّ على أساس حزيب ضيِّق، بدأ )داعش( بقتال املسلمنييف واالنغالق 

 
 همقبل غري  ؛مفهوم الوالء والرباء امل

ممن مل يرضوا ِببايعتهم، فتلطَّخت أيديهم بدماء املسلمني يف سوراي والعراق، ألهنم مل يرضوا ابلعمل يف ظل 
م تَّعايل على املسلمني، فقد زعموا أهنومجيع ذلك يدفعهم إىل الغرور وال .1اىل خالفتهم واالنضمامدولتهم 

وحدهم اجملاهدون يف سبيل هللا، والعارفون لسنن هللا يف اجلهاد؛ لذا فإهنم يُكثرون من التفاخر ِبا قدموه 
بـ ُهْم ْعجِ ِإنَّ ِفيُكْم قـ ْوًما يـ ْعُبُدون  و ي ْدأ بُون ، ح ىتَّ يـُْعج ب  هِبُِم النَّاُس، و تُـ )يف اوخوارج:  وما فعلوه! قال 

ْرُُقون  ِمن  الدِّيِن ُمُروق  السَّْهِم ِمن  الرَِّميَّةِ  وهذا الغرور هو الذي يدفعهم للتطاول على أهل  2(نـُُفوُسُهْم، مي 
العلم واحلكمة، وعدم األخذ بكالمهم، فيدعون العلم والفهم، ويواجهون األحداث اجلسام، بال جتربة وال 

 .3قلة فيما شجر بينهم وبني الفصائل األخرىر وية، ويرفضون التحاكم حملاكم مست

فاجتمع يف تنظيم )الدولة( من الشر ما مل جيتمع يف غريه من اوخوارج من قبل، من االجتماع على 
الباطل، واالمتناع من االنقياد للحق واحملاكم الشرعية، والكذب، والغدر، واوخيانة، ونقض العهود، ومماألة 

طر على املسلمني واجملاهدين من النظام النصريي الطائفي، وفاقوا اوخوارج أعداء اإلسالم، حىت صاروا أخ
األولني شرًا وسوًءا واحنرافًا. وُحكمنا على تنظيم الدولة أبنه من اوخوارج، ال يعين ابلضرورة احلكم على كل 

هنم مجيًعا أ فرد من أفراده بذلك؛ إذ قد يكون فيهم من هو جاهل حبقيقة أقواهلم وحاهلم أو مغرر به، إال
 من حيث حكم التعامل معهم سواء، فعلينا دفع شرورهم، وحساهبم على هللا تعاىل.

  

                                                   
 .418 ،1ج (،سابق مرجع) العاملية، اإلسالمية املقاومة دعوة السوري، مصعب أبو عمر ،ماحلكي عبد 1
 (.12886) رقم: املسند، يف أمحد اخرجه 2
 .169ص سابق(، )مرجع اوخالفة، إعالن إىل النشأة من داعش، عامل هشام، اهلامشي، 3
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 بعض مظاهر االحنراف ليى تنظيم )داعش(

 أوال: اخلروج على مجاعة املسلمني:

اوخروج عن مجاعة املسلمني، وحصر احلق يف منهجهم، واحلكم على مجيع من خيالفهم يف الفكر 
 اء للدين، وآخر ذلك ادعاؤهم )اوخالفة(، وإجياب بيعتهم على مجيع املسلمني.أو املشروع ابلعد

عد منتصف ب اجلهادي،بروز ظاهرة التنطع والتشدد يف املراحل األخرية من التيار يقول السوري: "
المية وعلل الصحوة اإلس؛ فقد أدت الظروف العامة، من املطاردات والقهر والكبت والظلم التسعينات،

السلطان، وطغيان احلكومات، وغزوات األعداء اوخارجني، وما جيري يف األمة من نكبات.  علماءوبالء 
أكثرها عن دينهم. أدى إىل ردود أفعال طبعت الكثريين من قواعد اجلهاديني ابلعصابية،  مع إعراض

األحكام  طوالتنطع، والتعبري عن التدين ابلتشدد، وعن االلتزام ابلعنف والتطرف يف أبس وحب التشدد
أرى مع بعض قدماء اجلهاديني بعد أن كتب هللا لنا أن نرى بعض هذه النماذج املتأخرة،  واملسائل. وكنت

النماذج وجممعاهتا اليت انسلخت عنها أصبحت من اهلوة حبيث ال يصلحون إال  أن الفجوة بني هذه
اسم ب بالدان على شيء من القو أن يلتقوا مع مكوانت السواد األعظم من شعو  حملاربتها. وال ميكن هلم

 .1"املشرتكة

  

                                                   
 .985 ،1ج (،سابق مرجع) العاملية، اإلسالمية املقاومة دعوة السوري، مصعب أبو عمر ،ماحلكي عبد 1
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 اثقيا: عيم قبول املخالف:

لزوم اجلماعة ووحدة الصف واجتماع فإن  عدم احرتام القواعد واألصول الشرعية. وهو ما يدل على
 الكلمة أصٌل عظيم من أصول أهل السنة يقول هللا جل وعال يف سورة آل عمران: )و اْعت ِصُموا حِب ْبِل اَّللَِّ 

يًعا و ال  تـ ف رَُّقوا(. اء ُهُم . اآلية، وقال جل وعال: )و ال  ت ُكونُوا ك الَِّذين  تـ ف رَُّقوا و اْختـ ل ُفوا ِمْن بـ ْعدِ .مجِ   م ا ج 
اٌب ع ِظيٌم(، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  ُْم ع ذ  ا ك ان  ِمْن ُأُصوِل -رمحه هللا-اْلبـ يِّن اُت و أُول ِئك  هل  : )و هِل ذ 

 [.28/128جمموع الفتاوى ] 1ْهِل السُّنَِّة و اجلْ م اع ِة: لُُزوُم اجلْ م اع ِة، و تـ ْرُك ِقت اِل اأْل ِئمَّة(أ  

وأمواهلم.  ماءهمد ونويستحل ،ابلرِّدةو  لنفاقاب وهنمويصف، الشاذة ممن خُيالف آرائه ومن هذا حماربة
بايع األخرى، وإلزامهم بتكفري من مل يابإلضافة إىل التعذيب الوحشي ضد املخالفني من الفصائل 

  .2البغدادي

 استهياف اآلمنني:ستحالل اليماء، و سابعا: 
استحالهلم قتال من خالفهم يف منهجهم، أو رفض من أعظم املآخذ على تنظيم )داعش(، هو 

لوا ساوخضوع لدولتهم املوهومة، فأعملوا يف املسلمني خطًفا، وغدرًا، وسجًنا، وقتاًل، وتعذيًبا، وأر 
مفخخاهتم ملقرات اجملاهدين، فقتلوا من رؤوس الثوار من اجملاهدين، والدعاة واإلعالميني، والنشطاء ما مل 
يستطع النظامان الطائفيان يف العراق وسوراي فعله، وقاتلوا املسلمني ِبا مل يقاتلوا به األعداء، ومجيع ذلك 

نِ يـ ْقتـُُلون  أ ْهل  اإِلْسال ِم ): يصدق قول الرسول   .3(و ي د ُعون  أ ْهل  األ ْواث 

أخذ أموال املسلمني حبجة قتال اجلماعات املنحرفة، ومصادرهتا دون وجه استحلوا فنرى داعش قد 
حق، واحتكار موارد الدخل العامة من آابر نفط وصوامع غالل وغريها، والتصرف فيها كتصرف احلاكم 

قضوا العهود، وخانوا نكما أهنم املسلمني، يف العراق وسوراي،  بتبينِّ عمليَّات انتحارية ضد وقاموا  املتمكن.
كما   ا،هاملدنيني في وا، واستهدفعدة دول إسالميةبل وجتاوز إىل  األماانت، وأراقوا الدماء، واعتدوا.

                                                   
 .264ص اوخالفة، إعالن إىل النشأة من داعش، عامل هشام، اهلامشي، 1
 .124ص (.2018 ،1ط للمعارف، العريب )املكتب احملتسبة، السلفية اجلماعة عبداجمليد، حممد العال، دعب ينظر: 2
 (1064) رقم: وصفاهتم، اوخوارج ذكر ابب: ومسلم، (،3344) رقم: ،﴾ ص ْرص ر   ِبرِيح   ف ُأْهِلُكوا ع ادٌ  او أ مَّ  ﴿تعاىل: قوله ابب: البخاري، أخرجه 3
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دم وعي ، وعكل هذا بسبب منهج استدالل فاسد ومنحرف  األسواق ذات الغالبية املسلمة. وااستهدف
  .]77 القصص: [.﴾ ﴿ و ال  تـ ْبِغ اْلف س اد  يف اأْل ْرِض ِإنَّ اَّللَّ  ال  حيُِبُّ اْلُمْفِسِدين:الجل وععن قول هللا 

: حتريك العواطف وشحن النفوس فيما حيصل من االعتداء على هذا التنظيم من مساتكما أن 
لسليب، ويدفعون اه ااملسلمني واحلروب والقنابل ومشاهد الدماء واستغالل ذلك يف حتريك العواطف ابالجت

الشباب يف أتون ساحات عمياء وهاوية ال نعرف مبدأها وال منتهاها حتت اسم اجلهاد ونصرة املسلمني، 
وهنا نقطة مهمة حيسن توضيحها، إن التفجري جزء من املشكلة وإن كان ُجرما ومنكرا لكنه أحد األجزاء، 

معات ية لدى األسر، والنكسات الدعوية يف اجملتفاإلفساد تنوّع يف العقيدة والداينة واآلاثر االجتماع
  .1والدول غري اإلسالمية

هذه االحنرافات هي االحنرافات اليت وقفت عليها لدى )داعش(، ومل أوردها لتحامل عليهم أو 
ت من الغلو جلماعة اليت اختذوإمنا إنصافا لدين هللا عز وجل، وإلبراء الذمة مما وقعت فيه تلكم ا ،خصومة

  ومن التكفري عقيدة، ومن استباحة الدماء منهجا، ومن خمالفة إمجاع املسلمني شعارا.دينا، 

 يف التكفري:  داعش والغلو اثلثا:

 لقد تدخلت داعش يفلنا وقفة هنا مع ظاهرة الغلو لدى تنظيم الدولة اإلسالمية؛ )داعش(. ف
، مما زاد يف أمد كثري من أراضيهاالثورة السورية بشكل كبري وواضح، واستطاعت أن حتكم قبضتها على ال

احلرب وجعل األمل يف سقوط نظامها ينقطع، فالنظام السوري غري مرحب به داخليا، والنظام الداعشي 
غري مرحب به دوليا، مما جعل احلرب تتنقل بني الدول الكربى ِببادرة هنا، ومفاوضات هناك، بغية 

، فاملعارضة تريد من التحالف القضاء على النظام الوصول إىل حل يرضي الطرفان؛ الداخلي واوخارجي.
 ةولدوالتحالف يريد القضاء على داعش، وابتت الثورة السورية ال بواكي هلا، وخيم الفشل الذريع عليها، 

 .2احلكوميةمؤسسات لغياب كامل ل، افتقدت مجيع اوخدمات األساسية، و تعّمها الفوضى

                                                   
 .264ص سابق(، )مرجع اوخالفة، إعالن حىت النشأة من داعش، عامل هشام اهلامشي، 1
   .(2005 للنشر: األهرام مركز :هرة)القا ،العريب والربيع الوعي إخفاقات ،داعش إيل بوعزيزي من ،هاين ،نسرية ينظر: 2
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دت دوراً أال ختتلف عن النظام السابق، مستبدة  بتنظيمات السورية ةوهكذا، اصطدمت الثور 
 كحزب هللالية؛  حممنظمات عسكرية غري  تدخلفحسب، وإمنا يف  التغيريتدمرياًي ليس يف عرقلة عملية 

على يد  مت تشكيلها بشكل مباشر أو غري مباشر التنظيماتكل هذه   اللبناين، واجليش الثوري اإليراين،
اىل لربيعية ا، ولذلك انتقلت كل البلدان السلطة وانتقالتغيري، عملية العرقلة لغرض  ؛األنظمة السابقة

 ؛حرب أهلية يفلدخول ل على مصراعيه الفوضى، وهذا ما فتح الباب اوخريفية، وعمت فيها رحلةامل
قبل املعارضة  ،طائفيةال نتماءاتلوجود شراذم من األنظمة السابقة والتعصب لال ها اجتماعيا،لتفتيت

مسح بل و ، ةياسيالس تلك املعارضات يف دعماتم اجملتمع الدويل يف ترّدد  هو الذي جعلوهذه  السياسية،
اليت نواجها ة املرة احلقيقهذه هي ب أهلية، ولألسف تبدو و ح وحر أن تنزلق إىل صراع مسلّ  غيريلعملية الت

اليت حكمت سابقة ال األنظمة التسّلطية لدكتاتوريةاوخلف الطبيعي  أضحت هين احلرب األهلية أباليوم 
 ن.العربية لعقود من الزمو  أمتنا اإلسالمية

 سوراي فقط، بل يف، كظاهرة يف بيئة التوترات والصراعات واحلروب احمللية داعشال تتحّرك ظاهرة  
 ّددةبل هي جتوب جغرافيا العامل برمته، حيث ال هوية حمأصبح هلا تواجدًا إقليميا مثل اليمن وليبيا، 

إليه  نتقالون اال، وكل قطر يستطيعبيئتهمبل يرون أن كل أرض هي ، بذاته ينتمون إليه وطن ، والألفراده
ه املتنوعة عملياتن مد يستفنرى أنه ي حنيال عجب هو هدفهم، وكل شرب يتحركون فيه هو دولتهم، وهلذا 

ا مع بعض، هبعض للمصاحل األمنية، يف تداخالتو  املخابراتية أبجهزهتا-دولدولة أو -أكثر من طرف 
ية ما هو إال فقاعات ماء حلظالتنصل من هذه العملية أو تلك، من شجب واستنكار يراد به جيري وما 

 لسبب أو آلخر.مث ننتهي 

، ظاهرة ال تقتصر على املغاالة والتشدد منهجالعنف املأشكال  منعارمة ة جأمام مو حبق حنن 
 من حيث ، ال مثيل هلا يف عصران احلديث،جامدة 1(دوغمائية)ظاهرة  أبهنا ، بقدر ما تعربفحسب
 القتل السهل ىلأصحاهبا ع اعتاد، تسلطية إجرامية زعةنوانتهاجها ؛ يةواألمم يةدود الدولاحلكل لجتاوزها 

اإلسالم، عون عن أهنم يدافاحلتمي من أفراده  عتقادمع اال، بشىت ألوانه وطرقه اإلجرامبدم ابرد، واستسهلوا 
 هويتها. هذه القضية و  أصولهم أبعد ما يكونون عن يؤمنون هبا، ويف الواقع  يةقضواجلزم أبن لديهم 

                                                   
 .فكريال اجلمود إلغريقا لدى هي كما أو ملناقشته ينقضها دليل أبي اإلتيان أو فيها النقاش قبول دون جمموعة قبل من معينة لفكرة التعصب هي 1

 ΔΌΓΜΑ ليواننيةا إىل الكلمة أصل يعود للشك. أو للنقاش مفتوح غري موضوع أو األيديولوجي، املبدأ أو الديين االعتقاد يف التشدد وهي

 .ORG.WIKIPEDIA.AR://HTTPS انظر: األوحد". "املعتقد أو "الرأي" تعين واليت
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تورّع أن وإذا كان املسلم يفيما يتعلق إبخراج الناس من دائرة الكفر،  هناك ضوابط وشروط وموانع،
 هيُفيت أو حيكم يف مسائل الطهارة والعبادات فكيف يتجرأ على مسائل الدماء والرّدة! وليس مطلواب من

أصال أن يتحقق ويبحث يف حال فالن من الناس هل هو على اإلسالم أو الكفر؛ ألن هذا مهمة القضاء 
يف مسائل التكفري  أغرقوا الناسوهذا النتظيم قد  واحملاكم ملا يرتتب عليها من أحكام وتبعات دينية ودنيوية.

خيالف ليس له حمل من النظر الصحيح و والرّدة وإقامة احلدود وإسقاط املعاهدات بناءً على استدالل فاسد  
منهج وعقيدة أهل السنة واجلماعة، ويناقض أصول أئمة اإلسالم والفقهاء رمحهم هللا تعاىل. ولو كان 
األمُر كما يبثون ويقولون لفسدِت الدنيا وأصبحت فوضى فلكل شخص حق التكفري وإقامة احلد واحملاسبة 

ة  ع الدول اإلسالمية اليت ال حتكمها الشريعة اإلسالمية، بصور مجيواألمان! فنجدهم يكفرون ونقض العهد 
ونعتقد أبن الداير إذا " :﴾ ﴿ ُقْل ِإيّنِ ع ل ى بـ يِّن ة  ِمْن ر يبِّ ،يف كلمة له بعنوان أحد قاداهتمكاملة، كما قال 

ميكن الرد و  ."علتها شرائع الكفر، وكانت الغلبة فيها ألحكام الكفر دون أحكام اإلسالم، فهي  دار كفر
 تقام غل ط، حىت وأفليس ألحد  أن يكفر أحداً من املسلمني، وإن أخطأ "قول ابن تيمية: على ذلك ب
 يزول إال بعد إقامة شك، بل الومن ثبت إسالُمُه بيقني، مل  يـُز ل عنه اب .وتـُب نيَّ له احمل ج ة ،عليه احلجة

 . 1"وإزالة الشبهة ،احُلجة

ابلكفر والردة، ووصفهم ابلصحوات، ورميهم ابوخيانة والعمالة على من خالفهم  كذلك حيكمون
  .2للكفار، ابلشُّبه، وِبا ليس كفًرا أصاًل، كالتعامل مع احلكومات واألنظمة األخرى واللقاء ِبسؤوليها

حد قاداتهم أل في كلمةفالسياسية،  اتمجيع التيارات اإلسالمية املشاركة يف العمليكما يكفرون 
كما نرى أن منهج احلزب   ؛نرى كفر وردة كل من اشرتك يف العملية السياسية"(: 13/3/2007) يف:

( إخل.". وال شك أن األحزاب اإلسالمية يف: )اليمن، ومصر، والكويت، ..اإلسالمي منهج كفر وردة
 .3ضمنا

  

                                                   
 (.501ص ،12)ج الفتاوى: جمموع تيمية، ابن 1
اء   اآلن   )اآلن   كلمته يف (داعش) ابسم املتحدث العدانين حممد أبو 2  م:0122 / 01 – هـ 1433 صفر الِقت ال( ج 
 (.2013 أغسطس، 31 والفنت، املالحم موقع اإلعالمي، لإلنتاج الفرقان )مؤسسة من، دين السلمية حممد، أبو العدانين، 3
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 : أثر تنظيم اليولة )داعش( على الربيع العريب: رابعا

ال يف اتريخ األمة اإلسالمية والعربية، كي مير مّر الكرام و  مل يكن حدث الربيع العريب حداث عاداي
ية، يبايل به الناس، بل لقد قام الربيع العريب بقلب املوازين العاملية، وتبديل االسرتاتيجيات اإلقليمية والدول

فحني وقع كانت األمة عندها منهكة من ضغوط االستبداد والظلم؛ اليت أثقلت كاهلها، ابإلضافة إىل 
، -يكية الغرب أمر  –اب املشروع اإلسالمي التوحدي؛ للنهوض ابألمة يف مواجهة الضغوط اوخارجية غي

نس ومصر وسوراي يف تو  العربيةشعوب القد كان حترك "ليف ظل ذلك كله تكونت معامل الربيع العريب، 
والدة  لربيع العريبالدة ا، وكانت ثورهتا على احلكام الفاسدين سليمة، وكانت و ُمربراً  ليبياواليمن والعراق و 

  من أجل ابتداء مشروع هنضوي جديد بعد فشل املشروع النهضوي الذي بدأ قبل أكثر من قرن. ؛طبيعية

وعند استعراض الوضع احلاصل يف سوراي مثال؛ جند أن الربيع السوري كان حلظياً وهو عند انبثاق 
ه أي س الربيع إىل خريف قاحل، ال ترى معالثورة يف بداايهتا فقط، وسرعان ما تبددت اآلمال، وانتك

زهرة انبتة، ولعل من أشد املعوقات اليت اعرتضت الثورة السورية؛ هو ظهور تنظيم )داعش(، على مسارها، 
فلقد وجد التنظيم الذي كان ال يتجاوز احلدود العراقية متنفسا له مع جمرايت التظاهرات الربيعية، وكان 

السوري، حيث قام التنظيم ِبعاداة الفصائل املقاومة؛ إلرغامهم على  لذلك الظهور تطورا يف الوضع
 مبايعته، قبل التصدي للنصريية والرافضة وجحافلهم اليت عاثت يف الشام الفساد.

 قد أفرز حقيقتني:وعند الرؤية الشاملة ملفرزات الربيع العريب نرى أنه 

وفية لدينها وإسالمها، ودل على ذلك أن  الربيع العريب أن هذه األمة ما زالتلقد أبرز  األوىل:
 لتظاهرات،تلك ااجلمهور الغالب الذي اثر يف الربيع هو مجهور إسالمي، وقد كانت املساجد هي حاضنة 

ودل على أن هذه األمة ما زالت وفية لقياداهتا اإلسالمية، ودل على ذلك أهنا اختارت اإلسالميني يف 
Univ كتونس ومصر.  ؛الربيع العريب معظم االنتخاابت اليت جرت يف بلدان
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لع القرن العشرين اليت انطلقت مطو  اليت قامت عليها النهضة السابقة ةفكريالفشل املنظومة  الثاقية:
، وقد 4، و"االشرتاكية"3، و"العلمانية"2، و"الوطنية"1على جمموعة من األفكار أبرزها" "القومية العربية"

لى ع كان الغرب راعيا هلذه األفكار، وكان هذا الفشل مؤشراً   فشلت هذه األفكار يف حتقيق النهضة، وقد
 الذي رعاه الغرب منذ القرن التاسع عشر. 5فشل التغريب

مة ألمة، قام أعداء األابلنهوض ا راية رافعمن أجبدايته الربيع العريب، وكان جاء  لذلك عندما
ن  أعين بكالمي أ، والمية )داعش(إبفشاله، واستخدموا عدة أدوات كان أبرزها: تنظيم الدولة اإلسال

ام وأتسس عرب أجهزة االستخبارات الغربية، وأهنا هي الراعية له، كما ينعق بذلك كل انعق تنظيم الدولة ق
لديه  بنظري إال شخص سليب ليسيف وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي؛ ألنه ال يقول بذلك القول 

يكا غضت الطرف عن قيام ذلك النتظيم وتوسعه؛ ألسباب أبن أمر  ولكن ميكن القولأي نظرة متعقلة، 
"أوابما" من استعدادات "داعش" قد حذرت أجهزة االستخبارات األمريكية ن إ: " معلومة، يقول التوبة

وعن نيتها احتالل املوصل وغريها، لكنه مل يُلق ابال هلذه ، 2014واحتمال توسعها يف العراق مطلع عام 

                                                   
ل ماعيّ اجت سياسيّ  مبدأ وهي: .واألهداف التاريخ ووحدة واللغة الوطن يف االشرتاك من تْنشأ عاطفّية اجتماعيَّة صلة هي القومية: 1  معه يُفضِّ

 خاصَّة مسات ذات متميِّزة اعةمج يشّكل أنّه يف الشَّعب لدى السَّائد االعتقادُ  هي أو بغريها، يتعّلق ممّا سواه على أبّمته يتعّلق ما كلّ  صاحبه

 www.almaany.com املعاين( معجم )ينظر. ذاتّية حكومة ضمن به واالرتقاء التَّميُّز هذا محاية يف الرَّغبة توّفر مع اآلخرين، عن متيِّزه
 الوطنّية ملفهوم مرادفاً  لألّمة والءال عن يعرّب  الذي القومّية مفهوم يعترب ما وغالباً  جمتمع، أو دولة، أو معّينة، ألّمة وااللتزام االرتباط هو الوطنّية فهوممي 2

 mawdoo3.com ع(.موضو  موقع )ينظر: القومّية مفهوم ظهور قبل نشأ قد الوطنّية مفهوم أنّ  إاّل  الوطن، حب لغةً  يعين الذي
 عبارةٌ  انّيةفالعلم العِلم؛ عن كلياا بعيدةٌ  العلمانّية أنّ  األمر حقيقة يف ولكن CIENCES الِعلم كلمة من مأخوذة العلمانّية كلمة أنّ  البعض يعتقد 3

 ومن ،فرنسا يف م1789 سنة ولاأل ُظهورها كان فقد ابلنَّصرانّية وأتثّرت الغربّية احلضارة كنف يف ُولدت اليت الفلسفات أشكال أحد عن

 ليومّيةا احلياة دعائم إقامة مبدأ على يعمل للحياة فلسفيٌّ  اجتاهٌ  هو SECULARISM العلمانّية .العامل وبقّية األوروبّية القاّرة لتعمّ  انتشرت مث

ين عن بعيًدا  عّرف من هناك لذلك لزَّمن؛ا عرب اإلنسان له توّصل الذي البشريّ  والِعلم العقل على ابالعتماد ويكتفي وتعاليمه، ومبادئه الدِّ

نيويّة أبهّنا العلمانّية دينّية أو الدُّ ين إقصاء على تقوم إهّنا حيث الالَّ  للحوايل( العلمانية )ينظر: .لوضعّيةا القوانني حملَّها لتحلّ  النَّاس حياة من الدِّ
ساواةِ  ىلإ هتدفُ  سياسّية   حركة   عن عبارةٌ  هي والشيوعية: االشرتاكية 4

ُ
جتمعِ  يف األفراد بني امل

ُ
 اآلخر، ِمن   أفضلُ  فرد   أيّ  كون  ي ال حبيثِ  الواحد؛ امل

جتمعُ 
ُ
 احلياة، يف شيء   كل على املاّدة تقدميِ  إىل يسعى فكريٌّ  مذهبٌ  أبهّنا أيضاً  الشيوعّية وتُعرفُ  واحدة. ِمظّلة   حتت أفراِدهِ  بني جيمعُ  فامل

 اإلنساينّ  والفكر اجملتمع، إنتاج يف املاّدة بدور االهتمامِ  على يعتمدُ  بل اجملتمع، تنظمُ  اليت واالجتماعّية الدينّية ابلقواعد التقّيد   يرفضُ  فهو

 الغزايل( االشرتاكية، املناهج اإلسالم )ينظر: ابلّناس. اوخاصّ 
 "،ESTERNYATIONW" ابسم الغريب السياسي املعجم يف ظهر ولكنه الشرق، يف ابتكاران من ليس «التغـريب» اصطالح» إن هدارة: يقول 5

 البالد هلذه حتفظ اليت املضادَّة ىالُقو  إزالة طريق عن سيطرهتم حتت الواقعة واإلفريقية األسيوية البالد يف الغربية احلضارة نْشر به يعُنون وكانوا

ا  واالقتصادية لسياسيةا الغربية السيطرة الستمرار ضمانٌ  ىالقو  هذه زوال ويف واللغة، الدين وأمّهها وتقاليدها، وعاداهتا وشخصيتها ِكياهن 

 العريب الشعر يف رهوأث التغريب هدارة: مصطفى حممد)  "ظاهـرايً  الغريب االستعمار ن رْي  من وحترُّرها البالد هذه استقالل إعالن بعد حىت

 .(8ص ،1994 ،2ع. ،1ج. ،اإلسالمي األدب جملة احلديث،
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تتمدد وحتتل املوصل، وهتدد بغداد، مث دعا إىل احللف الدويل الذي مشل أربعني  التقارير، وترك "داعش"
 .1" 2014دولة يف سبتمرب 

 ابحلضور واملرور واالنتشار؟ (داعش)ن: ماذا قصد الغرب من السماح لـ والسؤال اآل

ماله لبعض أع قصد أن ُيشوه اإلسالم، والقيادات اإلسالمية من جهة، ويُعطي ُمربراً ال شك أنه 
طروحاته اإلسالمية، أوتصرفاته من جهة اثنية، وبذلك يقطع الطريق على الربيع العريب وقياداته اإلسالمية، و 

 دد إىل مصر يف سيناء، وإىل تونس يف جبال الشعانيب، وإىل ليبيا يفمتقد  (داعش)رى أن ن نناوخباصة أ
دولة "لست متيقًنا بتااًت أن ما يسمى بيف مقال وخالد أبو الفضل قال فيه:  .2، وإىل جنوب اليمن"سرت

اوخالفة سوف ختتفي فجأة كما ظهرت ِبجرد ملل مبتدعيها من اللعب ابلنار، ولكن ميكننا اجلزم حقيقة 
أن داعش جنح بشكل اتم يف إجهاض احلماس الثوري العريب الذي حلم ذات مرة ابحلرية، انهيك عن 

يًضا على ترسيخ موضع أكما ساعد لفلسطينيني يف حمنتهم،  جناحه احلتمي يف حتقيق املزيد من التهميش ل
 .3"قدم األنظمة البائدة ومشايخ النفط الفاسدين والطغاة العسكريني يف السلطة

ات اإلسالمية التيار بني أن ظهور التنظيم عّمق اهلوة  :هو برأيي األهم من ذلك كلهوالذي يظهر وهو 
الح هذا التمزق صإلو لفصائل املقاومة لنظام األسد ابوخصوص، عموما وبني ا واإلسالمي يف العامل العريب

حباجة إىل جهود للتوفيق ما بني اهلوية اإلسالمية املتجذرة عميًقا يف قلب اجملتمع العريب، والشعور جندان 
فاسدون نعم، استطاع القادة العرب ال" .رغبة التخلص من الفنتاحلايل الذي ينشد التعايف من اجلراح و 

ات الغربية اجلشعة والعنصرية كسر وإحباط اجلماهري العربية، كما أن أشباه األميني وبعض املثقفني واحلكوم
املهجرين واملهرجني احملبطني املغرورين الذين يتصورون أهنم يستطيعون التحدث ابسم اإلسالم، خدموا 

لى النظام الوراثي قائم ع؛ وال"الجتثاث الربيع العريبقليمي السعي اإل -بقصد أو بدون قصد  -وخيدمون 
 .4يف احلكم؛ واليت سعى حديثا لنقل تلك العدوى للبلدان العربية

                                                   
 .[13215] العدد ،2015 فرباير 02- االثنني عش(،دا إىل بوعزيزي من) :كتاب من حلقات :وسطاأل لشرقا صحيفة ينظر: 1
   2015/8/26 حتديث: آخر بتصرف، العريب، الربيع تدمري يف إيران وماليل داعش دور غازي، التوبة،2

/2015/8/24OPINIONS/KNOWLEDGEGATE/NET.ALJAZEERA.WWW://HTTP 
 ،2015 إبريل 25 األسرتالية(. اإلذاعة )هيئة كوربريشن برودكاستينغ أسرتاليان :املصدر خالد، الفضل، أبو3

HTTP://WWW.NOONPOST.ORG/CONTENT/6398 
 السابق. املرجع 4
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نستطيع القول  ، من املناطق السوريةريداعش على كثاليمن بعد سيطرة و ليبيا  سوراي إىل ابنضمامو  
، همن اندالع أكثر من ست سنوات مرور بعد ،خريفاً كامالً أصبح يف تلك املناطق الربيع العريب قد  أبن

حيقق الذي  التحّول السياسي اتمعظم دول الربيع كمصر وسورية وليبيا واليمن، إجناز عمليتستطع  مل
على  الدول، تلكالتظاهرات املليونية اليت مألت شوارع عواصم  نواةالذين كانوا يف  تطلعات الشباب

تينية يف لقرن املاضي، وأمريكا الالجناح عملية التحّول يف دول أورواب الشرقية يف تسعينات امن رغم ال
 الثمانينيات منه.

 :العربيةتنظيم اليول يف املنطدة املرحلة الدادمة ومستدبل 

يف اليوم التايل لسقوط مدينة املوصل بيد تنظيم "الدولة اإلسالمية" ومتدده السريع؛ بدأت الوالايت 
تنظر إىل ذلك  وراي والعراق. مل تعد واشنطناملتحدة وحلفاؤها بتغيري مقاربتهم جتاه األوضاع يف كل من س

مع  التنظيم بوصفه تنظيًما حملياا عراقياا يعاين من أزمة بنيوية تتمثل بعدم قابلية اجملتمع السين للتعايش
، 2008أيديولوجيته الدينية املتشددة، ويواجه صحوات عشائرية سنية، كما كانت عليه احلال يف العام 

ا إقليمياا عابرًا للحدود يسيطر على مساحة واسعة من األراضي ويهدم احلدود فقد أصبح، اآلن، العبً 
لوصل املناطق اليت يسيطر عليها بني سوراي والعراق، وميتلك ترسانة عسكرية ضخمة، جاء أغلبها عرب ما 

 زحصل عليه من معاركه مع اجليشني العراقي والسوري، ولديه كفاءة قتالية عالية وخربة عسكرية وجها
يدير املعارك على مستوى حمرتف، وميتلك مصادر للثروة من حقول النفط اليت يسيطر عليها ويتقن التعامل 
مع "السوق السوداء" للهروب من العقوابت الشديدة، فضاًل عن توظيفه للصراع اإلقليمي وتضارب 

ة الفوضى والفراغ وحالمصاحل الدول يف املنطقة والعامل، وحيظى بغطاء جمتمعي انجم عن تفشي الطائفية 
 .1السياسي الكبري يف املنظومة الرمسية العربية

حتركت الوالايت املتحدة األمريكية وحشدت معها دواًل غربية وعربية عرب حتالف عسكري هدفه 
الرئيس تقليم أظافر تنظيم الدولة اإلسالمية، وإيقاف تقدمه، وصواًل إىل القضاء عليه. وبعد أعوام من 

لة اجلوهرية اليت أدت إىل صعود هذا التنظيم؛ بدأ احلديث أيخذ طابًعا أكثر عمًقا يف إدراكها؛ إنكار املشك
إذ اعرتفت اإلدارة األمريكية بوجود أزمة سنِّية يف املنطقة أدت إىل صعود هذا التنظيم، فوصلت عرب 

                                                   
 .9ص .(2014 ايربت، فريدريش مؤسسة عمان:) ش،داع لدى والتجنيد الدعاية اجلاذبية: سرّ  حممد، ،رمان أبو 1
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رئيس الوزراء  تخلص منتفامهات إقليمية )مع دول املنطقة خباصة كل من إيران والسعودية( إىل "صفقة" ال
العراقي السابق، نوري املالكي، بدعوى أن سياساته أدت إىل تعزيز الروح الطائفية يف العراق، وأضعفت 
من شرعية مؤسسات النظام السياسي اجلديد هناك، لكن هذا احلل كان أقرب إىل تسطيح األزمة واختزاهلا 

عراق وحده،  بناء شبكة كبرية لتجذير نفوذه ليس يف الوالتغاضي عن الدور اإليراين الذي ال يزال فاعالً يف
بل يف املنطقة العربية، مرورًا بسوراي ودعم نظام الرئيس بشار األسد، ودفع حزب هللا وامليليشيات الشيعية 

 .1إىل أتون الصراع األهلي هناك إلنقاذ النظام من الغرق

 : سياسات النظام السوريعوامل صعود داعش، و جتاهل 

املفارقة يف أن التحالف قرر ضرب التنظيم يف العراق وسوراي مًعا، مع جتاهل مواجهة الشروط تكمن 
املؤسسة له ولصعوده، واليت تتمثل يف سياسات النظام السوري وقمعه لالحتجاجات السلمية واستمراره 

تفاضة االن اًل إىل عسكرةأعوام يف استخدام األسلحة املختلفة لضرب املعارضة؛ ما أدى أو  عدةخالل 
 .واثنًيا: إىل بروز القاعدة مث انشطارها بني تنظيم الدولة اإلسالمية والنصرة هناك. السلمية

وأخريًا، إىل تعزيز نفوذ هذا التنظيم الذي أتقن فن اللعبة الطائفية ووظفها بدوره يف مواجهة الطرف 
يت صلب وسافر، يف جتنيد الشرحية ال  كانت تشعر سنِّية الكبرية، اليتاآلخر، معتمًدا على خطاب هوايَّ

حبالة من اليأس واإلحباط الشديد من أي أفق سياسي سلمي للتغيري، ومن ختاذل اجملتمع الدويل عن 
وضع حد للمأساة اليت عايشتها، فأدت إىل هجرة املاليني وقتل مئات اآلالف، وتعرضت جلملة من 

 اجملازر والكوارث اليت حلَّت هبا.

الطائفية املتبادلة، وجنوح القوى السياسية الشيعية حنو طهران، بوصفها مركز مع صعود النزعات و 
الثقل اإلقليمي هلا، وضعف الوسط السياسي الرمسي السينِّ عموًما، وشعور اجملتمعات السنية يف ثالثة 

مل يعد  ؛جمتمعات رئيسة: العراق وسوراي ولبنان، حبالة من الفراغ السياسي وهتديد عميق هلوايهتا ومصاحلها
صعود هذا التنظيم أمًرا يستعصي على الفهم واإلدراك والتحليل، فهو إن مل يكن، ابلضرورة، خيارًا ثقافياا 
حضارايا طبيعياا، فإنه ضمن الظروف االستثنائية وحالة الفوضى والصراع الداخلي ابت لدى فئات من 

                                                   
 الرابط: على ،2014أغسطس 13 العريب، سي يب يب موقع النهاية، يف املالكي عن إيران ختلت ملاذا ،يوزورمجهر الدين، شرف1

HTTP://WWW.BBC.CO.UK/ARABIC/MIDDLEEAST/2014/08/140813_IRAN_LET_MALIKI_GO. 
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قاومة فعالة فضوها حيث مل جيدوا مسارًا بدياًل ملاجملتمع السين أداة للدفاع عن النفس، سواء قبلوا هبا أو ر 
لذلك؛ تبقى األزمة السنِّية هي نقطة الضعف اجلوهرية يف اسرتاتيجية إدارة الرئيس أوابما يف مواجهة  هلا.

التنظيم، مع عدم استعداد السنَّة للرهان على حلول جزئية قاصرة، قد تؤدي إىل مزيد من الضعف والفشل 
هذا التنظيم، الذي ال يعربِّ عن خيارات سنِّية طبيعية اختيارية، بقدر ما يعكس يف حال مت إضعاف 

 .1الشعور ابلقلق والرعب من الظروف الراهنة

وإلدراك اإلدارة األمريكية أن احلرب على تنظيم الدولة اإلسالمية عملية معقدة؛ إذ إن األبعاد 
كري بشرط ا بعيد املدى، يربط التقدم العسالعسكرية فيها متشابكة مع السياسية، فإهنا وضعت تصورً 

جوهري، يتمثل بفك التشابك بني تنظيم الدولة واحلاضنة السنية يف كل من العراق وسوراي، وتعتمد يف 
ترمجة نتائج القصف اجلوي ملكاسب عسكرية ابإلضافة للقوات الكردية واجليش العراقي على السنَّة 

تفكري ايت املتحدة وحلفاؤها تدريبهم ملواجهة القاعدة، لذلك جرى الالعراقيني والسوريني، الذين تريد الوال
يف إنشاء "احلرس الوطين" يف العراق، لتدريب السنَّة من أبناء العشائر وإدماجهم فيه، وكذلك األمر تدريب 

 .2اجليش احلر يف سوراي

ملنطقة ستقبل ايقودان ما سبق إىل السؤال اجلوهري يف احلديث عن املرحلة القادمة ومكل ذلك 
 العربية، ويتمثل يف سيناريوهات اليوم التايل للحرب الراهنة على تنظيم الدولة اإلسالمية؟

عليه،  من القضاءتتمكن احلرب على تنظيم داعش سما إذا كانت ويتوقف اجلواب على ذلك في
ا هي مآالت مر كذلك، فموإهناء دولته اليت أعلن عنها ممتدة بني األراضي السورية والعراقية؟ وإذا كان األ

األوضاع يف العراق وسوراي يف حال مل حتل املشكلة السياسية السنية يف سوراي، وفشلت جهود احتواء 
 السنة العراقيني؟ وهل إهناء "داعش" سيؤدي إىل عودة االستقرار اإلقليمي؟

  

                                                   
 .76ص (.2014 نوفمرب، ،للدراسات اجلزيرة مركز قطر،) ،الدولة تنظيم على احلرب مستقبل حممد، ،رمان أبو 1
 .(2014 يونيو/حزيران 19 اجلديد، العريب صحيفة) للعراق، عسكري خبري 300 ويرسل املالكي ينتقد "أوابما تقرير نظر:ي 2
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صعود بتبط ر . وهو املوطبيعتهداعش، تنظيم حول نطرح بعض القضااي الرئيسية من الضروري أن 
 ني: ترئيس ومها قضيتنيتنظيم الدولة اإلسالمية بوصفه فاعاًل إقليمياا، عابرًا للدول واجملتمعات، 

األول: يتمثل ابلنزعة الطائفية يف املنطقة النامجة عن النفوذ اإلقليمي اإليراين، والفراغ السياسي 
، وانفجار الصراعات الداخلية على أسس طائفية ودينية   .وِعرقية يف كل من العراق وسورايالسينِّ

والثاين: ينبثق من سياسات األنظمة السلطوية وقمع االحتجاجات السلمية وحالة االنسداد 
 السياسي، واالنقالب على خمرجات الربيع العريب أي إنه مركَّب على أزمة سياسية عربية.

معات، ذج متعددة عابرة للمجتإىل تنظيم الدولة ابعتباره منوذًجا من منافيه ميكن النظر وهو ما 
تتمثل ابجلماعات الدينية والطائفية اليت أصبحت فاعاًل رئيًسا يف ظل حالة الفوضى السياسية واألمنية، 
فاجلماعات الشيعية العراقية وحزب هللا والقوى الكردية واحلركات السلفية اجلهادية وفروع القاعدة واحلوثيني 

لدور ابيتأسس هذا و  تمعية نفسها اليت أدت إىل صعود ذلك التنظيم.تتوافر على الشروط السياسية واجمل
محاية على فشل الدولة الوطنية العربية يف اإلدماج السياسي و ، و التنظيم ااألمين والعسكري هلذالسياسي و 

 قيم املواطنة والقانون وسيادة حالة من الفوضى األمنية والفراغ السياسي. إن صعود هذا التنظيم، حملياا
وإقليمياا، ليس طاراًئ وهزميته تتجاوز اجلانب العسكري واألمين، إىل مواجهة الشروط املوضوعية السياسية 

 ميكن استنطاق نتيجتني مهمتني، مها:  امن هذو  .1اليت تقف وراءه ووراء التنظيمات والنماذج الشبيهة

كُّ ال بشرط رئيس وهو فاألوىل: أن النجاح الفعلي، طويل املدى، للحرب الراهنة، لن يتحقق إ
االشتباك بني تنظيم الدولة اإلسالمية واجملتمع السين، ومدى قناعة اجملتمع السين ابالنقالب مرة أخرى 

 مع جتربة الصحوات. 2007على التنظيم، كما حدث يف العام 

ا السياسية، وهي هأبسرها متر ِبرحلة انتقالية تشهد اهنيارًا للدولة الُقطرية ومنظومت املنطقةوالثانية: أن 
حالة تتجاوز العراق وسوراي إىل أغلب دول املنطقة؛ إذ جند حالة الفوضى وعدم االستقرار تسود اليمن 
وليبيا لبنان وصحراء سيناء يف مصر، يف مقابل حالة صعود للميليشيات العسكرية ذات الطابع الطائفي 

 .2الديين أو العرقي أو
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 لشيعة يف العصر احلييث: )احلوثية(.التيار املوافق ل :الثاين املطلب

، املاضي واحلاضر، الكل يروي لنا قصة الظهور لكل حكاية استحدثت يف الكون والواقعالتاريخ 
 ،الباطن هتبلورت هذه الفكرة يف عقلمث منذ القدم، وهذه القصة تبدأ بفكرة مستحسنة لشخص ما، 

ك، قرب الناس إليه، فالبعض اقتنع، والبعض أمس، ومن مث استعرضها ألأوالوالذي بدوره أن آمن هبا هو 
ول إن ميكن الق ولكن والبعض امتنع دون عداء، والصنف األخري اعرتض وهاجم وحارب تلك الفكرة.

أيضا كان مع أنبياء هللا مع أقوامهم، إال أن الفرق بني  -أقصد أصناف الناس جتاه الداعي-هذا احلال 
 تهج أو فكر، أن األنبياء مل تكن بداية دعوهتم عبارة عن فكرة، وإمنا كانأنبياء هللا وغريهم ممن دعا إىل من

عن وحي أييت من السماء عرب األمني جربيل عليه السالم، أما أصحاب تلك األهواء فإن بداية مستمدة 
دعوهتم كانت عن فكرة اقتنع هبا مث قام ابلدعوة إليها، وقد يكون ذلك الفكر ليس عن قناعة معينة وإمنا 

تكون من حيل املتآمرين وخمططاهتم اللئيمة، على أمة من األمم، ومعتقد من وقد لإلساءة لدين  ما، 
 املعتقدات؛ خاصة املؤيدة ابلوحي.

قد كثف "مشروع ماليل إيران" دوره الطائفي يف بلدان "الربيع العريب"، فساعد نظام بشار األسد "ل
ران ه وأجهزته األمنية وفساد سلطته، لذلك طلبت إييف مواجهة الشعب السوري الذي اثر على استبداد

من "حزب هللا" يف لبنان، واملليشيات التابعة هلا يف العراق وابكستان وأفغانستان واليمن أن تُرسل كتائبها 
وهبذا أفشلت حلقة أساسية من ، 2012لتقاتل إىل جانب نظام األسد، بعد أن كاد يسقط هناية عام 

، 2013، وقد جنحت خطتها، لذلك فقد استعاد نظام األسد جانبا من قوته عام حلقات "الربيع العريب"
 .1وذلك بفضل مساعدات إيران وأمواهلا وأسلحتها واستخباراهتا ومليشياهتا

ر وليبيا، ولكن ومص ، بل ويفوكذلك لعب مشروع ماليل إيران يف إفشال الربيع العريب يف: اليمن
ب ظروف تلك الدولة، ولكن األبرز يف دور املشروع هو إاثرة بصورة خمتلفة من دولة إىل أخرى حس

النعرات الطائفية اليت زلزلت كيان األمة، وحرفتها عن مواجهة اوخطر األساسي املتمثل يف املشروع الغريب 
اليت  ةفكريلاأبرز "الربيع العريب" حقيقة ارتباط األمة إبسالمها، وحقيقة فشل املنظومة كما الصهيوين.  

                                                   
  (.هـ 1436/6/6 املوافق نظر، وجهات مقاالت اجلزيرة، قطر،) والنتائج، األبعاد إيران، ماليل روعمش غازي، التوبة، 1
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إليها النهضة، واستخدم أعداء األمة عدة أدوات إلفشال الربيع العريب منها: "داعش" و"مشروع  استندت
 .1ماليل إيران"

يف بداية أمرها كانت إحدى الطوائف الزيدية اليت كان هلا تواجد قوي يف اليمن  احلوثيةوالطائفة 
وليهم احلكم، هب الزيدي أثناء فرتة تمذهبا وسلطة، فقد كان لعائلة محيد الدين اليد الطوىل يف إرساء املذ

قد قدمت و  غري أن احلوثية كانوا بدايًة على املذهب اجلارودي، مث وصل هبم احلال إىل االثين عشرية.
 . 2موجزاً عن الزيدية، ليتضح مدى صحة انتماء احلوثية هلم، قبل الدخول إىل وحلهم عرضاً 

 والتعريف.نشأة ال: أوال

 أوال: حملة عامة:

قاد حيىي بن منصور  (، عندماهـ1322)اسرتداد السلطة يف اليمن من األتراك عام  ودع الزياستطا 
 (،م1962)م سبتمرب عا واليت مت إسقاطها على يد الثوار يف ،زيديةالدولة الأسس عندها و هم، ثورة ضد
 لهم.قومركز ث لطائفةال زال اليمن معقل اأما كمذهب ف يدي كحكم وسلطة،كم الز عندها احلوانتهى 

نية ذات حركة ديهي: " وأصل احلركة احلوثية، أو ما يعرف ابلشباب املؤمن كما يطلقون على أنفسهم
وإن كانوا  ،"عشرية االثينسياسي وعقائدي، يسعون السرتداد اإلمامة، ويعتنقون أفكار وعقائد طابع 

(، وتعترب اجلارودية) :تسمى وحقيقة حاهلم أهنم إحدى الفرق املنتسبة للزيدية واليت -يزعمون أهنم زيدية
يقول  ة. ومع ادعاء احلوثيون أهنم يتمذهبون ابلزيدية، إال واقعهمعشري اثين اجلارودية فرقه زيدية شيعية

 . 3عكس ذلك

  

                                                   
 املوافق املكرمة( )مكة 17:25 الساعة 2015/8/26 حتديث: آخر العريب، الربيع تدمري يف إيران وماليل داعش دور غازي، التوبة، 1

 HTTP://WWW.ALJAZEERA.NET/KNOWLEDGEGATE/OPINIONS/2015/8/24 هـ 1436/11/12
 بتصرف. .9ص (.2009 ،1ط الوليد، بن خالد مكتبة )صنعاء، شاملة، منهجية دراسة احلوثية، الظاهرة حممد، أمحد الدغشي، نظر:ي 2
 بتصرف. ،7ص السابق، املرجع 3
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 النشأة:

والذي يعد من اللبنات األول )الشباب املؤمن(؛  :اعةمع ظهور ما يسمى مج سيأسكان بدء الت
تلقى دراسته الشرعية يف مدارس )قم(، وتلقى التدريب العسكري يف  الذي، لظهور حسني بدر الدين

وما هو الذي سيتلقاه منهم؟! ومعلوم مدى  ؟معسكرات )حزب هللا( يف لبنان، ومعلوم من هم أولئك
مشاركة اجليش الثوري اإليراين، وحزب هللا، يف مجيع معارك اليمن يف صفوف احلوثيني، من جنود 

الم كثري من ، وقد رأينا يف اإلععامل أبسره املدد الذي يقدمونه من السالح والعتادواستشاريني، وقد رأى ال
قد قامت و  املرجعيات السياسية والدينية اإليرانية تتمّدح يف احلوثيني، وما ذاك إال ملوافقتهم ملا هم عليه.

ا يف منطقة صعدة حروب بني احلكومة اليمنية وبني احلوثية بعد عمليات االضطراابت اليت قاموا هب عدة
صاحل، اليت كانت تنتهي يف كل مرحلة من مراحلها ابهلدنة الكاذبة؛ اليت يراد منها إعادة ي يف عهد عل

  .1ترتيب صفوفهم وتقويتها، ومل تكن اهلدنة تقام على أساس إهناء تلك الفتنة ووأدها يف مهدها

ضة، فلقد  اهد على انتماءهم إىل الرافاحلوثيني يف اليمن خري ش األعمال اليت يقوم هبا وما نراه من
 كل وكان ذلك ُمشاهد يف ،ودور حتفيظ القرآن الكرمي ،كان اهلّم األكرب لديهم هو تدمري مراكز السنة

منطقة يسيطرون عليها، فأول ما يقومون به هو تدمري دور القرآن والسنة وقتل أهلها، وأقل أحواهلم الزج 
 وهللا املستعان.-أببشع ألوان التعذيب هبم يف السجون، والقيام بتعذيبهم 

ي، والذي اشتد بن بدر الدين احلوث كوحاليا يعترب الزعيم الفعلي احلايل للحوثيني هو: عبد املل
اليمن، وقد استغلوا  يف ساحات التغيري يف كان للحوثيني تواجد قويساعده يف فرتة الربيع العريب، حيث  

ابتوا ينشرون أفكارهم لدى الشباب الثائر، واستطاعوا أن  حيث ؛ذلك احلدث االستغالل األنسب هلم
يركبوا على املوجة من اجلهة املناسبة، وحدثت بداية التوسع الرهيب الذي سيطروا فيه على معظم املناطق 
اليمنية، وقد رأى اليمنيون ما الذي أصاب اليمن بعد أن هيمنت تلك العصابة الدموية عليه، حيث كان 

دماج؛ بدًأ حبصار املركز السلفي هبا، والذي أسسه مثانينيات القرن املنصرم الشيخ مقبل  املنطلق هلا من
الوادعي، وقد انتهى ذلك احلصار بعقد هدنة، ُأجرب السلفيون حينها على مغادرة دماج، على وعد من 

                                                   
 .91ص .(2011 ،1ط ،احملدثني دار )القاهرة، احلوثية، ظهور وعوامل الزيدية، التحوالت نوح، بن هللا عبد احلجري، 1

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

  215 
 

اعت طآخر يف حمافظة )إب(، إال أن الوقت مل يسعف احلكومة اليت نفسها است مركزاحلكومة إبنشاء 
 .1اهلرب من اليمن بصعوبة

م( حيث بداية 2011وكان بدء تلك العاصفة احلوثية الرافضية بتحوهلا اجلذري املقيت عام: ) 
الصراع يف )دماج( مع السلفيني، مث توسع شرر تلك النار ليصطلي هبا اإلصالحيون يف عمران، حيث 

قتله د املقاومة )القشييب(، والذي كان مدارت معارك قوية استمرت لعدة أشهر، واليت انتهت ِبقتل قائ
بوابة للحوثيني لدخول صنعاء، واليت ال تزال حتت قبضتهم رغم قيام التحالف العريب بقيادة السعودية 
ِبحاربتهم، وشن اهلجمات والغارات اجلوية على مجيع معسكراهتم، واملناطق اليت يسيطرون عليها، إال أن 

وحلفاءها جعل من احلوثيني قوة استعصت على التحالف، الذي ابت الدعم القوي الذي تتبناه إيران 
 .2ر على حسم املعركة حىت يومنا هذاغري قاد

سعودية،  عملية عسكرية :هيو  على عملياته العسكرية؛ (،عاصفة احلزم: )اسم وقد أطلق التحالف
واليت  م،لية هلات املواوالقو وصاحل، ( نيمكون من عشر دول ضد مجاعة )احلوثيعريب ِبشاركة حتالف دويل 

م(. وال زال احلوثيون يسيطرون على 2015مارس  26( املوافق: )هـ1436مجاد الثاين  5يف: )بدأت 
أغلب املناطق الشمالية، وجيربون الناس على أداء اوخمس، كما ابتوا ينشرون الفكر الشيعي بني الشباب 

حطم ملغرايت اليت دخلوا هبا على الشباب املتاليمين، اترة ابلقوة، وأخرى ابملغرايت، ومن أعظم تلك ا
 .3معنواي واقتصاداي وتعليميا وثقافيا، مها: )املال واملتعة(

دء النشوب بأن أما موقف هذا العصابة من الدول العربية فقد جتلى لكل الناس متعلمهم وعامتهم، 
رضوا للمناطق سعودية عندما تعمع الدول العربية هي احلرب اليت أدخل فيها احلوثيون اململكة العربية ال

احلدودية مع السعودية، مما جعل السعودية تقوم ابلرد عليهم، وهذا كان بدء التجاوزات اليت قامت هبا 
هذه الطائفة جتاه الدول اجملاورة والدول العربية، مث ما كان منهم من موقف جتاه املبادرة القطرية؛ اليت مل 

 حيرتموا فيها رعاة تلك املبادرة.

                                                   
 املرجع السابق. 1
 .19الصادق، ماذا تعرف عن احلوثية، )مرجع سابق(، ص 2
3 https://aawsat.com/home/article 
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وهلذا جندهم ال يولون أي أمهية للدول الشقيقة لليمن ابلدرجة األوىل، وللدول العربية ابلعموم، 
حيث جتلت أكثر جرّاء املواقف العدائية هلم حني أصروا على مواجهة مجيع الدول العربية بل اإلسالمية، 

 العربية، واإلسالمية. ر الدولوقاموا ِبحاربتهم مجيعا؛ فيما يسمى )بعاصفة احلزم(؛ واليت اشرتكت فيها أكث
وما هذه املوافق من هذه الطائفة أو احلركة إال دليل على مدى الرتابط بينها وبني احلليف والداعم بل 

 . 1واملؤسس األول هلا وهي دولة الكيان الفارسي اجملوسي الشيعي

تيجة أن يقوم ن ، أنه أييتةفكريالواحلاصل الذي نستخلصه من مجيع الدعوات واحلركات الدينية و 
من ينظّر لتلك الداينة أو الفكر، ويدعوا هلما بكل الوسائل املتاحة لديه يف حينها، مث يتبىن ذلك الفكر 
واملنهج من يكون من املقربني لذلك الداعي، أو من املعجبني به، وحينها ميكن القول، ابن املُؤثر واملؤ ثر 

 ا، وكل حسب املوقع الذي يستطيع أن يؤدي دوره.عليه؛ مجيعهم أضحوا من املؤسسني واملنظرين هل

   كري.الدسم الثاين: اجلناح العس .فكريالالدسم األول: اجلناح  :ىل قسمنياحلركة احلوثية تندسم إ

وتعّد حمافظة  ،سلحة يف اليمنامل تليشيااملكرب أ وغلب عليهم اجلناح العسكري كون اعتبارها من
 هم بدأ من هناك.متددون كهلم ل عقل الرئيسياملصعدة هي 

وجد منذ احلرب و سم ويف ابدئ أمرهم مل تكن تعرف هذه الطائفة كهيئة تنظيمية، ولكن برز هذا اجل
تلفة وموحدين حتت شعار ِبعان خم ،هلم مصاحلهم اوخاصة ، ولكناألوىل يف صعدة ككيان غري متجانس

تلك الفرتة بدا  ني احلكومة اليمنية يفمث مع تتابع األحداث واستمرار احلروب بينهم وب ألعضاء خمتلفني.
 ء.، والطائفة على حد السوافكرة وجود تنظيم هرمي جبدول واضح لرتتيب وتنظيم املعركة هلم

يقادون من وحدة قيادة مركزية أو  احلوثيني ، ال يوجد دليل أن املقاتلني2وفقا لواثئق ويكيليكسو 
 حيملون آيدولوجية واضحة ومشروع سياسي. 

(، هذه هي أنصار هللاأو ) (الشباب املؤمن)أو  (العناصر احلوثية)أو  (احلركة احلوثية)أو  (احلوثيني)
أنصار هللا  قبل أن يتخذوا اسموكانت اجلماعة تعرِّف بنفسها  املسميات اليت تطلق على هذه اجلماعة،

 اعتبارعوبة اعد يف ص، كل هذه التسميات تس(جند هللا)و (اجملاهدين)و (احلسينيني)و  (أنصار احلقـ: )بـ
 احلوثيني منظمة جبهاز قيادة مسيطر ومتماسك. 

                                                   
 .الصادق، ماذا تعرف عن احلوثية، )مرجع سابق( 1

  https://ar.wikipedia.org/wiki موقع: ويكيليكس، واثئق نظر:ي 2
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ب منذ هذا املد الصفوي، املرتقيف والدة  ةساعدهي العامل امليف صعدة قتاهلم سنوات وتعترب 
 . 1سنوات على يد احلوثي األب واألبن، بعد أن تلقوا التعليم والدعم املادي واللوجسيت من إيران

 :همأقوال علماء الزييية فيثية للزييية، و خمالفة احلو  :اثقيا

 :2أدانوا حركة احلوثي ومحلوه مسؤولية الفتنة علماء الزيدية يف احلوثية الذين أقوالأما عن 

يف احلقيقة لقد قام حسني بدر الدين " :قال أمني عام حزب احلق وقتها ،القاضي أمحد الشامي -
وال حاول أن  ،رب، وال حاول أن يتحدث مع أي عاملومل يكن فيها رأي لعامل يعت ،إباثرة هذه الفتنة

أنه ليس  ؛وكل إنسان يعلم ،يقول ما يف نفسه، ومل ندر إىل اليوم ما هي الفتنة هذه، وهو يعلم
نعترب أهنا  ؛وإن مل ينته..، .،فإنه لن حيصل على شيء ؛أما فائدة لنفسه اإلمامة،ملردودها إال إرادة 

أي   ألنه مل يكن لنا فيه رأي، وال عرفنا منه ؛ل، ونتربأ من موقفههكذا نقو  ..،.، فساد يف األرض
 ."حىت بعد هذه الفتنة واليت أيقظها من مرقدها ،كلمة طيلة هذه السنوات

احلقيقة أن هذه الفتنة قد ألقت بظالهلا على فئة أو ، قال: "القاضي أمحد عبد الرزاق الرقيحي -
 ،الزيدي وال ميثل املذهب ،وال ميثل اجملموعة ،له أفكاره؛ مع أن الرجل هذا معبأينجمموعة من الناس 

 .، إخل(...، وال أفكاره وال منهجه
ال  ال بد أن يقضى عليها، وال بد أن حتسم حىت ،هذه الفتنة"  :، قالالعالمة عبد هللا محود العزي -

ئيس البد أن تعمل سيدي ر ، ...، تكون فرصة ملن يف قلبه مرض يف النفاق واحلقد والكراهية
اأْل ْرِض ف س اًدا أ ْن  ِإمنَّ ا ج ز اُء الَِّذين  حُي ارِبُون  اَّللَّ  و ر ُسول ُه و ي ْسع ْون  يف :﴿ اجلمهورية بقول هللا عز وجل

ف ْوا ِمن  اأْل ْرِض ذ ِلك  هل ُ  ف  أ ْو يـُنـْ نـْي ا يـُق تـَُّلوا أ ْو ُيص لَُّبوا أ ْو تـُق طَّع  أ ْيِديِهْم و أ ْرُجُلُهْم ِمْن ِخال  ْم ِخْزٌي يف الدُّ
اٌب ع ِظيٌم ﴾ ُْم يف اآْلِخر ِة ع ذ  سلم إال إبحدى م أمرئال حيل دم )رسول هللا حينما قال:  ، وصدقو هل 

ب إذن إذا وجدت الفتنة جي ...،(، ثالث: الثّيب الزاين، والنفس ابلنفس، واوخارج عن اجلماعة
وغاية الرجاء: أوصيك أن تقطع هذه  ،...معك، وحنن  ،وهللا معك ،عليك أن تقطعها من دابرها

 "..... الفتنة من دابرها، وكل من خيطط أو يدعو إليها أو يفكر أن ينضم إليها

                                                   
 سنوضح ذلك عند الكالم على احلوثية وترابطهم مع إيران يف املطلب الثاين. 1

 HTTP://ALMASDARONLINE.COM/ARTICLE/43630 م،2013 أبريل 1 احلوثي، ضد زيدية مواقف انصر، حيىي، 2
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خرجوا عن  هم مارقون" قال فيه: "األهايل"صحيفة ، يف لقاء مع العالمة حممد عبد العظيم احلوثي -
م معهم مذهب أحد، والدليل استباحتهوال  ،وال شافعية ة،وال جعفري ،الدين كله، ما هم بزيدية

ء الدين وأعدا ،م أعداء اإلسالم كلههبالشباب املفتون  ،.، ..ألموال املسلمني ودمائهم بغري حق
 .(وأعداء املؤمنني

  ،ألرواحوإزهاق ا ،ال يعقل أن نسوغ أو نربر القتلقال: "  مفيت ذمار ،القاضي العزي حممد األكوع -
وأحدثوا  ،ذين خرجوا على طاعة ويل األمر، وقتلوا النفس اليت حرم هللاكما يصنع احلوثي وأتباعه ال
هب بصلة للمذ ال ميكن أن يصدق عاقل أن هذه األعمال متتُّ  .،..، يف البالد الشرور واألزمات

 ،سعى من خالهلا احلوثيون إىل اإلضرار أبتباع املذهب الزيدي ،الزيدي، وهذه مغالطة مكشوفة
ويف  ،اليت استنكرها كل أبناء اليمن ؛وأفكارهم الغريبة ،أعماهلم غري السويةلعدم انسياقهم وراء 

 ."مقدمتهم علماء الزيدية
ا مع حتالفو  ؛احلوثي وأتباعه" إمام وخطيب املدرسة الشمسية بذمار: ،القاضي أمحد العنسي -

ا العداء نصبو و  ،وشردوا أهلها ،ودمروا املنازل ،وعملوا على سفك الدماء ،وابعوا أنفسهم ،الشيطان
 ..(..،دومنا أسباب ومربرات لذلك ،للوطن

جبامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية  ؛أستاذ الفقه وأصوله ،1حممد بن أمحد الوزير الوقشيالقاضي  -
 ،املخلوع صاحلو  ،إن مليشيا احلوثي االنقالبية، قال: "وأحد كبار علماء الزيدية يف اليمن ،بصنعاء

وأكد يف  ."إيراناء الزيدية لالنضمام اىل مشروعهم الرافضي التابع ملاليل فشلوا يف إقناع علم
اء على حتاول نشر فتاوى لعلم ،واملخلوع صاحل ،أن مليشيا احلوثي" تصرحيات خاصة للمدينة: 

من موضحا أن علماء الزيدية الكبار يف الي "،وهم يف األصل ليسوا منا وال من علمائنا(، زيدية)أهنم 
ء يدعي إن نشر فتوى من علما" :وقال والءهم أبدا للحوثي وال أتييدهم للمخلوع صاحل. مل يعلنوا

حماولة فاشلة من مليشيا احلوثي وصاحل لدغدغة مشاعر املنتمني للمذهب  هي (زيود)احلوثي أهنم 
 الزيدي يف اليمن. مشريًا اىل أن علماء الزيدية يف صعدة مجعيهم مناوئون للحوثي ومشروعه اوخارجي

ن حممد عبدالعظيم احلوثي من اشد املعارضني حلسني بدر الدين احلوثي واخوه أ حىت اإليراين،
ماء اصدر فتوى يف اجلهاد وقتال مليشيا احلوثي االنقالبية. وذكر أبن علقد و  ،عبدامللك وللحوثيني

                                                   
1 HTTP://YEMEN-PRESS.COM/NEWS66195.HTML. ،2016 يناير، 21 اوخميس. 
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لى الشرعية ع الزيدية الكبار مل خترج منهم تصرحيات لوسائل االعالم تؤيد االنقالب احلوثي السياسي
 ."يف اليمن

 ليى الطائفة احلوثية: فكريال: التوجه لثااث
الطائفة احلوثية حاهلا كحال أي فرقة احنرفت عن مصدري التلقي األصليني، لذا جند أهنا نتجت  

من حصاد طائفة تعد هي األم هلا، ولذا كانت هذه الطائفة وليدة عن طائفة هي األصل. وملعرفة التوجه 
ه الطائفة، ال بد من الرجوع إىل اجلذور االصلية للمعتقدات املصاحبة هلذه الطائفة، واليت  هلذ فكريال

بعض الناس خيطئ فيظن أن احلوثية السائرين يف ركب ماليل الصفوية كانت السبب يف ظهورها. و 
وضيح تاجملوسية، هم يف دائرة فرق الزيدية يف اليمن، ولضرورة تصحيح هذا الفهم اوخاطئ، ال بد من ال

أبن هناك فرق ابئن بينهما، فاحلوثية هم امتداد للجارودية؛ أتباع أيب اجلارود زايد اهلمداين األعمى الكويف، 
 ،ورضي هللا عنهم يضع احلديث يف مثالب أصحاب رسول هللا  ،كان رافضيا"قال عنه أبو حامت: 

  . 1"ل كتب حديثهال حي ،ويروي يف فضائل أهل البيت رضي هللا عنهم أشياء ما هلا وصول

 .2الشيعة: قالوا بقول املرجئة يف اإلميان وهو أنه ال يضر مع اإلميان سيئة، وأنه ال ينفع مع الكفر حسنة
علي حسنة  يقولون: حب -يريد الشيعة-وملا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية؛ رمحه هللا: )وكثري من هؤالء 

 بقوله: )ما نسبه إىل كثري من الشيعة من القول (، رد عليه حممد مهدي الكاظمي،3ال يضر معها سيئة
أبن حب علي حسنة ليس يضر معها سيئة، فإنه هبتان منه؛ فإهنم مجيعاً متفقون على ذلك، فتخصيصه 

.ومن تتبع كتب الشيعة جيد أهنم على توافق 4الكثري منهم هبذه العقيدة ليس له وجه سوى الكذب(
مع الوعيدية يف تكفريهم ملرتكب البدعة عموما من أهل القبلة؛ وانسجام اتم مع املرجئة فيما ذكران، و 

 .5سواء كانت تلك البدعة مكفرة أو غري مكفرة

                                                   
 (.386ص ،3)ج ه(،1326 ،1ط النظامية، املعارف دائرة مطبعة )اهلند التهذيب، هتذيب حجر، ابن انظر: 1
 (65)ص ،الشلهوب العزيز عبد بن فؤاد :إعداد االمامية، الشيعة أصول يف قراءة عن نقال ،2/463 الكايف: أصول ينظر: 2
 .106ص 1ج (م 1986 ،1ط ،سعود بن حممد اإلمام جامعة )الرايض، ،رشاد حممد ت ،السنة منهاج تيمية، ابن 3
 .(65)ص لشلهوب،ا االمامية، الشيعة أصول يف قراءة عن نقال ،98ص1ج تيمية: ابن على الرد يف الشريعة منهاج الكاظمي، 4

 البينات وإقامة مهل الدعوة بعد التمكن عند يستتيبهم أن اإلمام على نوأ كفار، كلهم البدع أصحاب أن على اإلمامية )اتفقت املفيد: يقول 5

 ]أوائل النار( أهل من فهو البدعة تلك على منهم مات من وأن اإلميان، عن لردهتم قتلهم وإال الصوار إىل وصاروا بدعهم عن اتبوا فإن عليهم

 (.65)ص الشلهوب، العزيز عبد بن فؤاد إعداد: االمامية، الشيعة أصول يف قراءة عن نقال [16ص املقاالت:
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انتسبوا إىل الزيدية ادعاء و تلبيسا وخداعا، فهم ليسوا من الزيدية، وقد جاء معنا كالم  :واجلارودية
- املفيد لزيدية أنفسهم، وهلذا نرى أنعلماء الزيدية فيهم، ويف احلقيقة هم رافضة، وهذا بشهادة علماء ا

عدَّ اجلارودية من طائفته، أما بقية فرق الزيدية فقد أخرجهم من دائرة  -إمام الروافض يف القرن الرابع
 . 1التشيع

ت هذا جومما توافقت فيه احلوثية مع اجلارودية يف عصران هو: األخذ بعقيدة االثين عشرية، وتوّ 
هنا يه اوخمينية؛ واليت هي أيضا مل تنال الرضا من بعض علماء اإلثىن عشرية؛ ألالتوافق بعقيدة والية الفق

مبنية على خرافة الغ يبة املزعومة للمهدي املوهوم، وهذا الوهم قائم على أحالم دموية، وأماين حاقدة، 
وهذا التوحش سيكون على يد مولود اختفى فور والدته خشية القتل، وهو حاضر يف األمصار، غائب 
عن األبصار، وسيخرج يف يوم ما، ويهدم املسجد احلرام، واملسجد النبوي، وينبش قربي أيب بكر وعمر 

 ويبيد العرب، وينتقم من البشرية كلها. -رضي هللا عنهما-

سخر الكسروي، األستاذ يف جامعة طهران ورئيس احملاكم اإليرانية؛ من هذه العقيدة املناقضة ولقد 
ويه الشيعيون فلم مل يظهر عندما استوىل آل ب ،منتظرهم قد اختفى وخوفه على نفسهإذا كان "للعقل فقال: 

 مل  مل يظهر عندما قام الشاه إمساعيل الصفويو  !وصريوا خلفاء بين العباس طوع أمرهم؟ ،على بغداد
ان ر خان الزندي وهو من أكرب سالطني إي فلم مل يظهر عندما كان كرمي !وأجرى من دماء السنيني أهنارا؟

كمل   ومل مل يظهر اليوم وقد !سم إمامكم )صاحب الزمان( ويعد نفسه وكيال عنه؟ابيضرب على السكة 
 .2"عدد الشيعيني ستني مليوان وأكثرهم من منتظريه؟

إن "ومذهب الزيدية املعتدلة أو الزيدية احلقيقية يف الصحابة: هو الرتضي عنهم، يقول املقبلي: 
. فإهنم اآلن وال يف عرف السلف ،بل وال من غالة الشيعة يف عرف املتأخرينالزيدية ليسوا من الرافضة، 

  . 3"مستقر مذهبهم الرتضي على عثمان وطلحة والزبري وعائشة رضي هللا عنها فضاًل عن الشيخني

                                                   
 (.39 )ص واملختارات، املذاهب يف املقاالت أوائل ابملفيد، املعروف البغدادي، العكربي، النعمان بن حممد بن حممد املفيد، 1
 .42 ص .1988- هـ 1409 ،1ط العودة، سلمانو  القفاري انصر حتقيق: والشيعة، التشيع أمحد، كسروي،  2
 .326 ص هـ، 1328 ،1ط )مصر، واملشايخ، األابء على احلق إاثر يف الشامخ العلم مهدي، بن حلصا املقبلي، 3
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املقبلي، كر ولعل السبب يف ذلك كما ذ ، تفرتاالالروافض التأثري على الزيدية يف بعض جنح وقد 
إنه قد سرى داء اإلمامية يف الزيدية يف هذه األعصار حىت ظهر، مذهب "فضة فقال: أتثري الراهو 

 .1"-صاهنم هللا تعاىل  -اإلمامية، وهو تكفري الصحابة ومن توالهم 

وقد تطور الغزو الرافضي لالجتاه الزيدي حىت أتثر بعضهم بشيء من عقائدهم الغالية، كالنص 
ومعىن ؛ 2نيبعصمة فاطمة وعلي واحلس -وليسوا منهم  -للزيدية والعصمة، فقالت طوائف من املنتسبني 

 هذا أن القول ابلعصمة قد استشرى يف الزيدية مع امتداد الزمن حىت مشل معظمهم.

فإهنم من غالة الروافض بال خالف، ذلك أن اعتقادهم يقوم  ؛أما اجلارودية أسالف احلوثية اليوم
، وأنه دون التسمية والتعيني ،ابإلشارة والوصف - عنه رضي هللا -نص على علي  على أن رسول هللا 

أشار إليه ووصفه ابلصفات اليت ال توجد إال فيه، وأن األمة ضلت وكفرت بصرفها األمر إىل غريه، وأن 
ء الثالثة مث بعد هؤال ،ِبثل نصه على علي -عليهما السالم  -نص على احلسن واحلسني  رسول هللا 

ولكن اإلمامة شورى بني األفاضل من ولد احلسن واحلسني ممن شهر منهم  ،ى إمامليس ِبنصوص عل
كان عاملا زاهًدا و  ،وكان صحيح النسب من هذين البطنني ،سيفه، ودعا إىل سبيل ربه، وابين الظاملني

 . 3شجاًعا فهو اإلمام

هم يشاركون و واجلارودية أسالف احلوثية يكفرون الزيدية ويعادوهنم، ويستحلون دماءهم وأمواهلم، 
اإلثىن عشرية يف هذا االعتقاد، كما يشاركوهنم يف مصادر التلقي، بل سلكوا يف عصران مسلك اإلثىن 

على   ولذا فقد اتفقت مصادر اإلثىن عشرية، اعتقاًدا ومصدرًا ومنهًجا وسياسة ،عشرية حذو القذة ابلقذة
ت ملعتمدة عن عمر بن يزيد قال: سألكفر الزيدية واستحالل دمائهم وأمواهلم، فقد جاء يف مصادرهم ا

ن املاء ال تصّدق عليهم بشيء، وال تسقهم م"أاب عبدهللا عن الصدقة على الناصب وعلى الزيدية؟ قال: 
  . 4"الزيدية هم النُّصَّاب"، وقال يل: "إن استطعت

                                                   
 (.88 )ص السابق، املرجع 1
 عباد، وابن .96 ص (،1986 ،1ط اليمنية، احلكمة دار اليمن،) األمصار، علماء ملذاهب اجلامع الزخار، البحر حيى، بن أمحد املرتضى، 2

  .164 ص (1986 ،1ط للموسوعات، العربية الدار )بريوت، حسن، انجي ت: دية،الزي مذاهب نصرة الصاحب،
 (.30 )ص األسفراييين: الفرق، بني والفرق ريرت، ط. (67 )ص األشعري: اإلسالميني، مقاالت انظر: 3
 (.72/179) األنوار: وحبار (،199 )ص الكشي: رجال ينظر: 4
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هؤالء البرتية "والزيدية ال يرتضون مسلك اجلارودية، وال يعدوهنم من الشيعة، وهلذا قال األسفراييين: 
 .كر وعمرإلقرار اجلارودية على تكفري أيب ب ؛كلهم يكفرون اجلارودية من الزيدية  ،والسليمانية من الزيدية

 .1"واجلارودية يكفرون السليمانية والبرتية لرتكهما تكفري أيب بكر وعمر

يتنزهون  ، والةمسلامل اتاجملتمعاجلرائم حبق هنم ال يتورعون عن اقرتاف كو وقد أشار الشوكاين إىل  
  وقد جربنا وجرب من قبلنا فلم جيدوا رجاًل رافضياا يتنزه عن حمرمات الدين"، فقال: ارتكاب احملرماتعن 

كائًنا من كان، وال تغرتَّ ابلظواهر؛ فإن الرجل قد يرتك املعصية يف املأل، ويكون أعف الناس عنها يف 
 . 2ن ال خياف انرًا وال يرجو جنة"الظاهر، وهو إذا أمكنته فرصة انتهزها انتهاز م

، ومل ةاحلوثي وهم ةوقد تالشى وجود اجلارودية أسالف احلوثية اليوم، ومل يبق منهم إال شرذمة قليل
يكن هلم كيان وال انتشار، وكانت مسة االعتدال هي طابع التشيع يف اليمن، حىت عاد الغزو الرافضي إىل 

رهم م، وذلك ملا قامت دولة املاليل يف إيران، وتبنوا يف دستو ففعل هبم كما فعل أبسالفه ؛بالد اليمن
تصدير ثورهتم الرافضية إىل كافة البلدان اإلسالمية، وكانت بالد اليمن أحد خمططاهتم وأهدافهم، ومل جيدوا 

ومن الضروري أن يعرف "قال فيه:  3ويف حبث للدكتور انصر القفاري سوى احلوثية للقيام هبذه املهمة.
عندهم،  (فقيهوالية ال)هل اليمن من زيدية وسنة ما خيطط له هؤالء احلوثيون، والذي يفسره عقيدة عموم أ

بروتوكوالت )، وقد كتبت مجاًل من هذه املخططات يف كتايب (اتريخ ما بعد الظهور) :ويرتمجه ما يسمونه
 . (آايت قم

  

                                                   
 (.24 )ص الفرق، بني الفرق األسفراييين، 1

 سابق. مرجع احلوثية، من الزيدية براءة هللا، عبد بن انصر القفاري، 2
 (337) العدد: ،6/10/2015 والشريعة؛ العقيدة البيان، جملة احلوثية، من الزيدية براءة هللا، عبد بن انصر القفاري، 3
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  :احلوثيةليى ة املتصلة ابلشيعة والوعييية، فكريالأوال: اجلذور 

د ق اعرتى اتريخ الزيدية تغريات وحتوالت فكرية كان هلا األثر الكبري على مسار الفكر الزيدي، 
ملتتبع حلال اتبىن هذا التحول يف أغلب أوقاته العنصر الفارسي، منذ النشأة وحىت العصر احلديث، وإن 

عة واملعتزلة مذاهب؛ كالشية بني عدة عقائد و فكريالمن حيث اجلذور مجعوا املذهب احلوثي، يرى أهنم قد 
يقول احلجري: " كانت النجدة الفارسية تتواىل لنجدة اهلادي، وهذا يدل على البعد الذي كان  واوخوارج.

اخله حتت يده ليمنية، وتوالت البالد دحيمله املنهج واملشروع الشيعي على يد اهلادي، ونشره يف البالد ا
الد  يعفر؛ الذين كانوا والة للعباسيني حىت أخرجوه إىل ب وضربت السكة ابمسه، مث حارب آل طريف، وآل

 .1كوكبان، مث بالد حاشد، واستمر منسحبا حىت وصله مدد من الشيعة"

 ."2ويقول أمحد املرتضى: "إن مذهب زيد انقرض حني ظهر مذهب اهلادي اليمن

واعدها ا وأصلَّ قملا كانت مسائل املذهب الزيدي اهلادوي وأحكامه املقررة، اليت حص لها ومجعهو 
فريق من كبار علماء هذا املذهب على فرتات خمتلفة من اتريخ ظهوره حىت انتهت إىل ما هي عليه اليوم 
غري معزوَّة  كلها إىل اإلمام اهلادي حيىي بن احلسني ، كما مل تكن كذلك معزوًة أيضًا إىل اإلمام األعظم 

 إىل أحدمها جتاوز للحقيقة ، وخروٌج عن الواقع . زيد بن علي ، فكان يف نسبة هذا املذهب إليهما أو

لذلك فقد تنبه اإلمام حممد بن إمساعيل األمري هلذا األمر املشكل ، يقول القاضي األكوع: " 
فذاكر مجاعًة من العلماء املربزين يف هذا املذهب ، منهم والُده وبعُض شيوخه ، مثل صالح بن حسني 

، وعبد هللا ابن علي الوزير ، كما ذاكر به بعض ت الميذه ، مثل األخفش ، وعلي بن حيىي بن لقمان 
إسحاق بن يوسف ابن املتوكل إمساعيل ، مستفسرًا عن تعيني صاحب هذا املذهب ، ومن هو واضع 
قواعده ، وجامع شتات مسائله ، ليكونوا على علم  به ، فصاع إسحاُق بن يوسف هذا السؤال يف 

 عقود التشكيك ( : قصيدته التالية اليت مساها )

 شكلِ ــــاجي املــــيح ديـابـــومص نا ـــاداتــن سـها األعالُم مـــــأي
 مذهباً يف القول أو يف العملِ  ونه ـــْدعــربوان ما الذي ت  ـــــــــأخ

                                                   
 .07ص .(سابق مرجع) احلوثية، ظهور وعوامل الزيدية، التحوالت نوح، بن هللا عبد احلجري، 1
 .79ص .(سابق مرجع) احلوثية، ظهور وعوامل الزيدية، التحوالت نوح، بن هللا عبد احلجري، 2
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 بلــــــــــسج  الــــــــــفوه هنــقــلَّنا نـــــــــــــــع        متبوُع مسُّوه لناــو الـــن هـــــــــم  
 ليــن عــد بــزيـــــق لــــحلانا ــــاهــــــــه        يل:الــلنا: ليحىي، قــإذا قـــــف  

 دلِ ـــم نعــبل عن اهلادي هنا ل لتم : ــــــد، قـــزيــــــــلنا: لـــــــوإذا ق
 مللـــــيع الــــــــري مجـــــــــا خــــــــهمــــــــف        ذا ـــــــــــذا ولــــــ: هلناــــــلــــــــوإذا ق  
 لـــــــــرســـــــد الـــــوحي بعــــــناء الـــــــأم       ي فاطمة  ـنــــواهم من بــــــتوس  

 1عن نصوص اآلل واحبث وسلِ  ارجاً ـــــــواًل خــــقرروا املذهب  ق 

وا ه مع ظهور اهلادي، سريى أن احلق أهنم مل يكونومن تتبع طرق وصول املذهب الزيدي ملا آل علي
بن اعلى مذهب زيد، وإمنا أنشأ هلم اهلادي مذهبا، شك فيه الكثري من علماء اليمن، ومنهم كما أسلفنا 

األمري الصنعاين، لعدم معرفتهم أصل املذهب ونشأته، وهو ما يظهر أن هناك آايد خفية تدنس املعتقدات 
 ة مايلي:كريفوأهم ما يقال يف جذورهم ال تغري عقيدة الناس، على مّر التاريخ.من قدمي الزمن، وتسعى ل

اهلم  حقية اوخالفة آلل البيت واوخمس، حأبلتمسك وذلك اب :اإلمامةأتثرهم ابلتشيع من حيث 
كحال الشيعة يف ذلك، ويقدمون ما روى أئمة أهل البيت من األحاديث والواردة على غريهم، واملشاهد 

يقول  دال كذاب.ادعائهم لالعت لرغم منالرافضة يف طريقتهم ومذهبهم ابالمح ى الظهور الواضح ملحلاهلم ير 
الدكتور الدغشي: " وإذا كان اإلمام زيد هو صاحب املذهب، ومن تنتسب إليه الزيدة يف اليمن؛ فإن 

لعلوي، بل يراعي اتراثه خلو من الزعم ابشرتاط نس يب أو عائلي أو حىت أفضلية حلصر اوخالفة يف البيت 
يف ذلك مصلحة املسلمني وعدالة الوايل، وإن مسي واقعا كهذا إمامة املفضول، مراعاة لشرطي الكفاءة 

  .2والعدالة بعيد عن اافرتاضات املثالية"

وهذا ال شك هو الصحيح من حال اإلمام زيد، وإذا كان ذلك أمرا مشتهرا يف أوساط املؤرخني 
مام زيد يؤكد ما عليه قوال لإلفإن هناك رأي ألحد الباحثني املعاصرين، يثبت فيه والباحثني يف هذا اجملال 

اجلمهور من اإلمامة تنحصر يف قريش، وهذا نص الرواية: "سالت زيد بن علىي عن اإلمامة فقال: هي 

                                                   
 .591ص .(2007 ،3ط اجلديد، اجليل مكتبة )صنعاء، ومعتقداهتا، نشأهتا الزيدية، علي، بن إمساعيل األكوع، 1
 .7ص (.2009 ،1ط الوليد، بن خالد مكتبة )صنعاء، شاملة، منهجية دراسة احلوثية، الظاهرة حممد، أمحد الدغشي، 2
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عاملا  ايف مجيع قريش، وال تنعقد إالمامة إال ببيعة املسلمني، فإذا ابيع املسلمون، وكان اإلمام برا تقي
  .1ام، فقد وجبت طاعته على املسلمني"ابحلالل واحلر 

لكن الزيدية اهلادوية هم من أحدثوا القول بوجوب البطنني، كما ينص على ذلك أحد أئمة اهلادوية 
هـ( يف مرجع من أهم مراجعهم وهو )منت األزهار( بقوله: " وحيب على 840املرتضى املتويف سنة )

مكلف ذكر حّر علوي فاطمي، ولو عتيقا ال مدعي، سليم احلواس واألطراف، املسلمني شرعا نصب إمام 
 .2جمتهد عدل سخي، يضع احلقوق مواضعها، مدبر، أكثر رأية اإلصابة... إىل قوله:  وال يصح إمامان"

يف الفاطميني خاصة من الطالبيني، ال -أي اإلمامة-الزيدية: أهنا  معظموقال " قال ابن احلديد:
 .3البطنني، وال تصلح إال بشرط أن يقوم ويدعوا إليها؛ فاضل، زاهد، عامل، عادل شجاع" تصلح يف غري

  وما تنادي به الزيدية، ممن يدعون النسبة لزيد، جند أهنم ال ينتمون لزيد يف شيء من أمر اإلمامة.

                                                   
 .8ص سابق(. مرجع) شاملة، منهجية دراسة احلوثية، الظاهرة حممد، أمحد الدغشي، 1
 .8ص السابق. ملرجعا 2
  .87ص ،9ج (.2007 ،1ط العريب، الكتاب دار )بريوت، حممد، إبراهيم، ت: البالغة، هنج شرح احلديد، أيب ابن املعتزيل، 3
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واصل  زالاعت وانعكاس ؛ابملعتزلة همأتثر وهو يبني  النقل: علىتغليب العقل من  ابلوعييية:تشاهبم 
يف ملحوظًا بًا جيعلون له نصيو  االستدالل،إعطائهم أمهية ابلغة للعقل يف  جليًا يفذلك  وترى ،عليهم

ريف ومن ذلك أتويل الصفات اوخربية وحت وقبح األشياء واستحساهنا. ة،ديالعق، ودالالت أحكام الشريعة
اما كما ِبجازات اللغة والعقل متمعانيها بعد أن جعلوا نصوص تلك الصفات من املتشابه، مث أولوها 

يقول اإلمام حيي بن محزة: " أما عرض التأويالت على العقل فهو كل ما ورد من الظواهر فعلت املعتزلة، 
حمتمال ملعاين، فالواجب أن ينظر يف تلك املعاين فما قضى بصحته العقل منها أثبت، وما قضى بفساده 

 . 1ى وحنو ذلك"أطرح، كآايت التشبيه وأايت الضالل واهلد

بلة على يقول اإلمام حيى بن محزة: " أمجع أهل القويتفق الزيدية مع املعتزلة ابلقول خبلق القرآن، 
 .2وصف هللا بكونه متكلما، فأما حنن فنذهب إىل املعىن بكونه متكلما خلقه هلذه األحرف واألصوات"

ول أبو منصور يقرب، واالختيار. مرتكب الكبرية، واوخلود يف النار، والقدر واجلوكذلك يف قضية 
ن يف و إهنا اجتمعت على الـقول بـأن أصحـاب الكبـائر من األمة خملد"األسفراييين، عن فرق اجلارودية: 

  .3"النـار، فهم من هذا الوجه كاوخوارج

يقول القاضي إمساعيل األكوع: "الزيدية كانوا ال يعتقدون ما يعتقد به اجلعفرية من عصمة األئمة 
ثين عشر، والقول ابلبداء، التقية، واملتعة، وكانت يف يداية ظهورها وعصر نشأهتا على ما كان عليه اال

، فقط. خال إهنا خالفت أهل السنة يف السلف الصاحل من العمل أبحكام كتاب هللا وسنة رسوله 
يعة كلها اهتمام فرق الشأمرين: أحدمها: نزوعها يف العقيدة إىل االعتزال. والثاين: اإلمامة اليت هي مدار 

  .4وشغلهم الشاغل، وحمور عقائدهم السياسية"

  

                                                   
 .143ص (،1983 ،1ط والتوزيع، للنشر اليمنية الدار )اليمن، ،األشرار الباطنية لقواعد اهلادمة األنوار مشكاة محزة، بن حيىي املؤيد، 1
 .77ص (.1988 ،1ط ،والتوزيع والنشر للطباعة املعاصر الفكر دار )بريوت، التارخيية، العقائد يف الدينية املعامل محزة، بن حيىي املؤيد، 2

 (.25) ص ،1ج (،1977 ،2ط اجلديدة، اآلفاق دار )بريوت، الفرق، بني رقالف األسفراييين، 3
 .12ص .(سابق مرجع) ومعتقداهتا، نشأهتا الزيدية، علي، بن إمساعيل األكوع، 4
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 احلوثية:ليى  ةفكريالاثقيا: أهم االحنرافات 

 :هذه اجلماعة هي زيدية جاروديةء معنا من عقيدة احلوثية، فكما بينا أن اعند االستقراء ملا ج
عقائد  ا نستطيع القول إن عقائدهم هيواجلارودية تتبىن أكثر عقائد املذهب اإلمامي االثين عشري، لذ

 ومن ذلك: الرافضة االثين عشرية.

الخالف بني احلوثية والشيعة اإلثين عشرية يف مسألة اإلمامة وإمنا اليعوة لفكرة اإلمامة: أوال: 
ما أخالفه يف مسالة التنصيص على االثين عشر إماما الذين يدعون االثين عشرية إمامتهم ابلنص، 

تقول ابلنص على علي بن أيب طالب، مث احلسن بن علىي بن طالب، مث احلسني بن على بن اجلارودية ف
 . 1مث إن اإلمامة ال خترج من البيت الفاطمي، أي نسل احلسن واحلسنيأيب طالب، 

وعندما نتبث أن الزيدية اليوم يف اليمن ليسوا زيدية ابالنتساب إىل زيد، وإمنا زيدية جملارة املمسى، 
هادوية جارودية كما يتضح من أقواهلم وأفعاهلم، ومن أدل األدلة ما ذكران من جذروهم املرتبطة  وإمنا هو

بل ولو كانوا على مذهب زيد الرتضوا إمامة اوخلفاء الثالثة قابإلمامية الرافضة يف فيما يتعلق ابإلمامة، 
مذهب  يف ذلك، وذكران علي بن أيب طالب رضي هللا عن اجلميع، وقد سبق أن ذكران مذهب اإلمام زيد

اهلادوية املخالف لذلك، كما سبق، ومن ابب التأكيد على تالزم معتقدهم ابلرافضة، ما ذكره اإلمام 
بتت وِبا أن إمامة أيب وعمر ووعثمان ثاهلادي ذلك بوضوع بقوله: " إن املامة ال تثبت ابختيار الناس، 

ل ت اإلمامة ابلناس لإلمام كما يقول أهل اجلهوقال: وليس تثبابختيار الناس فهي إمامة غري صحيحة! 
بل  ،من األانم: إن اإلمامة إمنا تثبت لإلمام برضى بعضهم، وهذا أحول احملال، وأمسج ما يقال من املقال

، شاؤوا سخطوا رضى املخلوقون أماإلمامة تثبت بتثبيت الرمحن، ملن ثبتها فيه وحم هبا له م اإلنسان، 
فمن ثبت هللا له اإلمامة وجبت له على األمة الطاعة، ومن مل يثبت هللا له والية ذلك وارادوا أم كرهوا، 

معاقبا، ومن اتبعه على ذلك من العاملني؛ ألنه اتبع من مل جيعل هللا له حقا، على املسلمني كان مأثوما 
تيار يف ذلك خوعقد ملن مل يعقد هللا له عقدا، واألمر واالختيار مردود يف ذلك إىل الرمحن، وليس من اال

  إلزام اهلادوية ابلنص يف اإلمامة وهو خمالف لزيد. ومن هذا القول الصريح يتضح. 2"شيء إىل اإلنسان

                                                   
  .59ص (.سابق مرجع) املذهبية، األطماع اليمن، يف احلوثية ابحثني، جمموعة 1
 .36ص (.2013 ،1ط للطباعة، بدر مكتبة )صنعاء، احملطوري، زيد ت: رام،واحل احلالل يف األحكام احلسني، بن حيي اهلادي، 2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

  228 
 

 علىمام إحياء فكرة الوصية لإلذلك  عينيو انطلقت فكرة احلوثية يف القتال على اإلمامة هنا ومن
ية خيتلفون  عنه، وقد بينا أن الزيدرضي هللا علي بن أيب طالب يف أبناء وأبنائه، وأن احلكم ال يصح إال

، وأن احلكم ال يصح إال يف البطنني، وهي عندهم حق تؤكد على هذا الدعوى ولكن احلوثية يف ذلك.
، حيث املؤسس الفعلي هلذا التيار وهو حسني بدر الدينونرى ذلك كثريا يف أقوال الزعيم  واصطفاء إهلي،

ضي يف حماضراته، وينادي أبحقية علي بن أيب طالب وأبناءه ر نلحظ أن صدى هذه العقيدة يتكرر كثريا 
هللا عنهم ابوخالفة ومن ذلك قوله: "أمل نقل يف مقام آخر أن الفخر لنا أن قدوتنا من أهل البيت ليسوا 

 "لرسول هللا  من أولئك امللطخني بعار املخالفة

 ،كلهم بوجه عام  والصحابة ،خاصبوجه  ويكفروهنم :من اخللفاء الراشيين الثالثة يتربؤوناثقيا: 
ويف ذلك يقول   ؛البالء الذي حلق ابألمة إىل اليوم أصل أبهنمعليهم يفرتي احلوثيون  كماألهنم   القليل؛ إال

يب بكر فلهذا قلنا: من يف قلبه ذرة من الوالية أل"بدر الدين احلوثي: الذي علمهم الزندقة حسني  كبريهم
ق ْوم  حيُِبـُُّهْم و حيُِبُّون ُه بِ  :﴿هللايق اليت جتعله فيها من أولئك الذين وصفهم وعمر ال ميكن أن يهتدي إىل الطر 

ِبيِل اَّللَِّ   ولن يكونوا من حزب هلل ،]54املائدة: [﴾ أ ِذلَّة  ع ل ى اْلُمْؤِمِنني  أ ِعزَّة  ع ل ى اْلك اِفرِين  جُي اِهُدون  يف س 
فلن  ،]56املائدة: [ُبون ﴾ و ر ُسول ُه و الَِّذين  آم ُنوا ف ِإنَّ ِحْزب  اَّللَِّ ُهُم اْلغ الِ ألنه قال فيما بعد:﴿ و م ْن يـ تـ و لَّ اَّللَّ  

يكون غالباً ألنه ما رضي يتوىل الذين آمنوا الذي نزلت فيه اآلية، ما رضي أبدا إذا كان رافضاً أن يتوىل 
 أبوبكر وعمر وعثمان والصحابة. وقال يف حماضرة مصورة، 1"عليا فلن يكون من حزب هلل، ولن يغلب

سئول فامل، سيئة يف هذه األمة وكل ظلم وقع هلذه األمة وكل معاانة وقعت األمة فيها : "كلمنحطون
ستعد ويقول: إن السيّن م. وعمر ابلذات ألنه هو املهندس للعملية كلها وعثمان؛عنها: أبو بكر وعمر 

كلة وهو بذلك يشهد على نفسه أنه يعيش املش ،وعمرأن تتحطم الدنيا كلها وال يتخلى عن أيب بكر 
أنه ما دام أهل السنة يصرون على حب أيب بكر وسائر الصحابة والرتضي ه يف رأياحلل. إذا ويعمى عن 

 حل معهم، وال أمل يف التوصل معهم إىل حوار مفيد! عليهم فال

                                                   
 ،صعدة – اليمن ،1/2002 /13 بتاريخ: ألقاها .١٥ ص ،١درس املائدة، سورة من آايت ملزمة ،حسني احلوثي، 1

=5028P/?NET.AFLAKMOHAMMED.WWW://HTTP، 09 2017 نوفمرب. 
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علي بدأت  الوالية من " عندما انتزع أبو بكر وعمر وعثمانفيقول:ويعود إىل التالعب ابلتاريخ 
ىل من وليسند األمر إ نصابه،واستمرت وستبقى ما مل يعد األمر إىل  االفرتاق،من هناك نقطة 

  1تار وليس البشر"فهو الذي خي ألمته،يسند إىل من وصفهم هللا أعالماً  اإلهلية.يتمتعون ابملقاييس 

ماقة أن نرتبط احلإنه من " بقوله:ألتباعه حسني احلوثي ويؤكد ذلك العياء الصريح ألهل السنة: 
فهم  عهم،مأو نفكر أن ابإلمكان التوحد  (السنية)اإلمامية هبؤالء  الشيعةحنن الزيدية واملتميزين من 

 .2"يريدون أن نتوحد معهم حتت رايتهم

آن ليسوا إن حزب هللا املذكور يف القر  ويقول:ويتطاول على القرآن الكرمي حمرفا آايته حسب هواه 
حزب )بل إن  .والنصارىبدليل أهنم ليسوا هم الغالبني يف مواجهة اليهود وأمريكا  السنة.ء املسلمني هؤال

بدليل أن واحدة و  (شيعي)يل أن حزب هللا هزم أمريكا ألنه بدل ؛الشيعةمفهوم قرآين يقتصر على  (هللا
لة الشيعية الوحيدة يف أي الدو  ؛دولة إسالمية هزمت أمريكا، هذه الدولة هي إيران (58) فقط من بني

وابلتايل فالقرآن صريح يف البالغ أبن األمة اإلسالمية ال تنتصر ولن تنتصر ولن يصلح هلا حال إال  ،العامل
 .3ابلشيعة"

وله كثري من احملاضرات يقشعر منها البدن؛ ملا فيها من تطاول على هللا، وسب لرسوله، ولصحبه 
فكرة اوخروج ل رويجكما نراه ي  الصحابة ولعن أمهات املؤمنني. الكرام، لذا فهم يدعون أتباعهم إىل سب

رى إحياء ذكضا هو أيومما قام به  (.السُّنيِّة)بلجم يف حماضراهتم ومؤلفاهتم  يتباهونومة، و ملواجهة احلكو 
إحياء ذكرى وفاة بعض األئمة كجعفر الصادق وحممد الباقر وعلي زين و  عنه،رضي هللا  مقتل احلسني

لطم وشق ضرب و  وإقامة اجملالس احلسينية، وما فيها من وكذلك إحياء ذكرى حسينهم اهلالك ،العابدين
 .4ها؛ كحال االثين عشرية يف إيران وغري الثياب، ورفع األصوات ابلعويل والندب وسب الصحابة عنهم

 راء(عاشو )، خيرجون إليه يوم )معاوية(جباًل يف مدينة صعدة، أطلقوا عليه اسم  وااختذكما أهنم 
 .والشتم على معاوية ابألسلحة ويطلقون ما ال حيصى من القذائف

                                                   
 .2007 سنة مارس 2 بتاريخ " نيو "مايو ِبوقع منشور تقرير اليمن: يف احلوثيون هم من ،فيصل الصويف، 1
 .2009-8-14 " اإلسالم مفكرة " ِبوقع منشور مقال اليمن، اتريخ يف حرجة حلظات ي:عل ،صالح 2
 (.JAN 2016 31 الشريف، موسى حممد الدكتور )موقع ،أسود واتريخ فاسدة عقيدة ،احلوثيني مجاعة موسى، حممد الشريف، 3
   (.2012 ،1ط سوى، نشر معلومات يوجد )ال احلوثية، عن تعرف ماذا على، الصادق، ينظر: 4
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ثورة اوخميين ويعتربون أن حزب هللا يف لبنان هو النرباس الذي جيب أن  ميجدونكذلك تراهم 
بدفع اوخمس  لزام الناسوقاموا إبوقد ذكران قول زعيمهم حسني بدر الدين احلوثي يف ذلك.  يسريوا عليه.

 املتعة،لرتويج لزواج كذلك قاموا مؤخرا اب  ارها واجباً شرعياً ال يستقيم إميان املرء إال أبدائها.وحتصيلها ابعتب
وإلزام تنظيم الشباب املؤمن وأتباعهم بذلك، وإكراه الناس على تقدمي بناهتم وأرحامهم ملن يرغب ابلزواج 

 .1وإيهام النساء أن ذلك من الدين، (استمتاعاً )

 وثية الرافضة ابلتشابة مع الفرق املتسبة لإلسالم بل تعدى ملا هو أعظم منوأخريا مل تكتفي احل
حيث مشابتها ألهل الكتاب، فعند النظر إىل اآلايت من كتاب هللا اليت ورد هبا عقائد أهل الكتاب، 

 فإننا نرى مدى التشابه بينهم وبني الرافضة، ونذكر ذلك إمجاال: 

 باهنم أراباب من دون هللا، وهم اختذوا أئمتهم كذلك.وغلو اليهوداليهود والنصارى اخنذوا أحبارهم وره
يف عزير، وغلو النصارى يف عيسى ابن مرمي، وغلوهم يف احلسني. واليهود يرون احلواريني أفضل من 
األنبياء، وهم يرون أئمتهم أفضل من األنبياء. اليهود ينظرون مسيحهم املزعوم، وهم ينظرون إمامهم 

اليهود ملرمي عليها السالم، واهتامهم للسيدة عائشة رضي هللا عنها. وصف هللا رهبان اليهود  املزعوم. اهتام
والنصارى أبكل أموال الناس ابلباطل، وآايهتم أيكلوهنا ابسم اوخمس. اليهود والنصارى مينحون شهادات 

اليرونه  ة آل داوود، وهمالغفران، وهم مينحون صحوك الرباءة من النار. اليهود ال يرون احلكم إال يف سالل
 .إال يف ساللة احلسني. اليهود يرون جربيل عدوهم من املالئكة، وهم يرونه قد خان الرسالة

  

                                                   
 ةماعياجل املتعة أبن احلوثي جلماعة الروحي الزعيم احلوثي" الدين "بدر للهالك م2006 بعام فتوى العدنية الوطن صحيفة الفتوى، صورة ينظر 1

  .HTTP://ALWATTAN.NET/NEWS/3328 "وثيقة" مبارك حالل ابلزينبيات
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 : على الربيع العريبوالتغلغل الرافضي أثر حركة الشباب املؤمن )احلوثية( : رابعا

صدير الثورة مبدأ ت –" ومنذ قيام ما عرف بـ "الثورة اإلسالمية –قد تبنت إيران يف العصر احلديث 
الشيعية إىل الوطن العريب والعامل اإلسالمي، وإذا كان العراق مثل سداً منيعاً ضد التوسع الشيعي يف منطقة 
اوخليج. " فإن نظام إيران مل يتخل عن تواصله ابألقليات الشيعية يف اوخليج واجلزيرة عموماً، بل سعى 

أخرى. وقد شكلت األرضية املذهبية "اهلادوية" يف اليمن جاهدًا إىل تصدير الفكر الشيعي إىل دول 
ة اإليرانية تدمري العراق، وبذلت الدبلوماسية والسفار يعي خاصة بعد حرب حمضناً خصباً هلذا التغلغل الش

، حيث توجهت األنظار إىل 1990يف صنعاء جهداً مكثفًا الستقطاب أتباع املذهب الزيدي منذ عام 
 شئ ومؤثر. اليمن كالعب إقليمي ان

 –وهذا ما كان حيذر منه عالمة اليمن وحمدثها الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، فقد كان يردد 
، يقول الكاتب حممد 1!"كبرياً منه رافضيًا  ك شهورة: "ائتين بزيدي صغري أخرج لاملقولة امل –رمحه هللا 
، حيث وصلت 2011م مرت السنوات ثقيلة ملطخة ابلدم، إىل أن وصلنا إىل مشارف عامجيح: " 
إىل صنعاء، وفجأة اجتاحت تلك املوجات شوارع العاصمة ومدان مينية أخرى،  (الربيع العريب)موجات 

ط وحينها أراد صاحل أن يضغ اإلصالح للساحات، وتوىل قيادة العمل اجلماهريي املعارض.حزب ودخل 
عدة، ب الوحدات األمنية من صعلى املوجات اهلادرة يف الشوارع إبخافتها من احلوثيني، فقام بسح

وا املوجة، بفتح ساحات صنعاء للحوثيني الذين ركبطريقة صاحل وسلمت املدينة للحوثيني، ورد اإلصالح 
الشعب يريد »بشعار الثورة:  (اإلخوة يف اإلصالح)إىل صنعاء يهتفون مع « بصورة سلمية»وتدفقوا 

  .2«إسقاط النظام

 حينها كان يفكر يف خمرج من املأزق اليت سيق إليه، وأخذ والذي يبدوا حينها أن الرئيس صاحل
يفكر يف الطريقة املثلى اليت يشق هبا صفوف الثوار، فلم جيد أنسب من احلوثيني لعملية التمرد وشق 

ال ول اجلميح: " يق  -وال غرابة فالتاريخ اإلسالمي مليء ابلكثري من تلك املكائد الرافضية –الصفوف 
أن الرئيس السابق كان قد نسج خيوط عالقته مع احلوثيني يف ذلك التاريخ املبكر،  دليل ابلطبع على

                                                   
 (،14/10/2012 السلفيني، كل )مندايت احلوثي، مجاعة عادل، السلفي، 1

HTTP://WWW.KULALSALAFIYEEN.COM/VB/SHOWTHREAD.PHP?T=42396 
 (،2017-06-15 اجلديد، )اوخليج ،احلوثي وصعود ،املكايدة ،اليـمـن ثعـابني حممد، مجيح، 2

HTTP://THENEWKHALIJ.ORG/AR/NODE/71387 
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اتصلت  2011يف مايو ، ...، و لكن األرجح أن الفكرة مت تداوهلا على وقع تزايد اهلدير يف شوارع صنعاء
م صاحل قهاتفياً أبحد شيوخ قبيلة بكيل، وكان من املعارضني لصاحل، فقال يل إن هناك خماوف من أن ينت

أن يتم  ضرابً من اجلنون، إذ كيف ميكن -حينها -من اإلصالح ابلتحالف مع احلوثيني. بدت الفكرة يل
التحالف بني األعداء الذين جرت يف حروهبم أهنار من الدماء، لكن بدا أن الشيخ القبلي كان يدرك 

   .1"بواطن األمور بشكل مدهش

ور هادي، والوصول إىل احلوار الوطين يف بداية وانتخاب الرئيس عبدربه منص 2012مع حلول و 
، اليت يقطنها (دماج)منطقة  حترك احلوثيون مباشرة إىل ،2014مع هناية احلوار يف يناير و ، 2013

لة شهوراً صمدت العز ، وقاموا ِبحاصرهتا، ومن مث دارت معارك راح ضحيتها مئات القتلى، و سلفيونال
ئيس هادي أهاليها ابوخروج منها كحل للحرب عليها، وهو ما مت، طويلة حتت احلصار، قبل أن أيمر الر 

 .يف اترخيه احلديث، بتهجري آالف السلفيني من دماج« تطهري مذهيب»حيث شهد اليمن أول عملية 

مل يكن هادي بعيداً عن عملية دخول احلوثيني عمران وصنعاء، مع إنه كان يتعلل ابلقول إنه مل "
ه الذي كان يقول إنه يدين ابلوالء لصاحل. غري أنه يف الواقع مل يصدر أوامر  تكن لديه سيطرة على اجليش

صراً ميكن أن ينسق عن ملواجهتهم، حيث رأى فيهم هدليل على وجود نية حقيقية منملواجهة احلوثيني، وال 
 الذين خرجوا من ؛قوة "اإلصالح" واجلنرال علي حمسنمعه ضد الرئيس السابق من جهة، وللحد من 

 .2"يف قوة ابت هادي خيشاها، رغم أنه جاء إىل السلطة على إثر الثورة اليت دعموها 2011اث أحد

واحلاصل: أن اجلميع كان له إسهامات يف تقوية احلوثي املؤدية إىل مترده، من خالل عقد حتالفات 
وثيني، واهية، وقد تتفاوت نسبة هذه التحالفات املسامهات، إال أن تلك األوهام ابتت كساد مع احل

يصطلي  ؛معسكرات الدولة مفتح هل ذيالحيث قام بضرهبم مجيعا دون استثناء، وها هو اليوم صاحل 
 مشهد كارثته األعظم بعد دخوهل (2011)اإلصالح حليف و  تهميعيش اليوم حتت رمحابلنار اليت أوكأها، و 

األفعى التهمت  ، لكناألفعى أراد ترويض الكل ،اجلنويب ُغزي يف عقر داره من احلوثينيصنعاء، واحلراك 
 .اجلميع

                                                   
 السابق. املرجع 1
 السابق. املرجع 2
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 :والتغلغل الرافضي يف اليمن ،يراينالرتابط احلوثي اإل

مل تنقطع عن اليمن إرساليات الفرس يف تضليل الشعب اليمين، ومتابعة إبعادهم من مذهب زيد، 
إىل مذهب الرفض، حىت عصران احلاضر، وخاصة أن األمور أصبحت ميسرة على عكس ما كان عليه 

املاضي، وبسبب هذا التيسيري جند أن إيران ال زالت تتابع ما زرعه الفرس األولون يف اليمن، فأصبحت  يف
ترسل اإلرسليات تلو األخرى، دون أد ى مصاعب، الستغالهلا قوهتا العسكرية واملالية، وغياب الرقابة 

 .يمن وغريهارافضي يف الاحمللية والدولية عليها، بل قد يتم التغافل عنها عمدا لتصدير املعتقد ال

بل اختد األمر بعد أكثر أتثريا وهو إيفاد أبناء اليمن إىل بالد فارس، إما عن طريق البعثات اليت 
ترسلها الدولة، أو ما تقوم هبا السفارة اإليرانية، واحلوزات العلمية من إغراء أبناء اليمن إىل التعلم من 

 .1و اإلغلب نظرا ملا تعانية البالد من وضع اقتصادي مزرانحية، واإلغراء املادي من انحية أخرى، وه

كما تبني أن إيران ترسل املعلمني من الفرس والعراقيني واللبنانيني االثين عشرية إىل اليمن، ومن 
هــ(، اكتشفت اجلهات العاملة مع الدولة سبعني جثة 1425ذلك أنه حني قامت فتنة احلوثي يف عام )

 . 2قتلوا يف فتنة احلوثي لعراقيني من أصل إيراين

ال شك أن إعالن قيام )حزب هللا(، وتشكيل تنظيم "الشباب املؤمن"، والرتمن ابهلتافات الشيعية، و 
ورفع شعارات الثورة اإليرانية، واجملاهرة بسب الصحابة، ونقد املذهب الزيدي، وإقامة االحتفاالت 

كتبات تتاح عدد كبري من احملالت التجارية واملواحلسينيات واملناسبات الشيعية، كيوم غدير "خم"، واف
ذات املسميات الشيعية، وتعليق الفتات كتب عليها عبارات مثل )اي حسيناه، اي علياه، من كنت مواله 
فعلي مواله، ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق... اخل(، وتوزيع وبيع أشرطة وكتب وكتيبات ذات 

غريها(، ونشر املهدي، و  –احلسني  –آل البيت  -شرات ِبسميات )العرتة مضامني شيعية اثنا عشرية، ون
صور رموز شيعية كـ )اوخميين والصدر والسيستاين ورفسنجاين وحسن نصر هللا ومقتدى الصدر وغريهم(، 

 إيران وتنظيم ة، بنيفكريمجيع ذلك يدل على أن هناك توجيه من أايد خارجية، تربطهم صالت عقائدية و 
 ملؤمن )احلوثية(.الشباب ا

                                                   
 .80ص .(سابق مرجع) احلوثية، ظهور وعوامل الزيدية، التحوالت نوح، بن هللا عبد احلجري، 1
 .80ص السابق. املرجع 2
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نأ أجاب: عن دور حمتمل حلزب هللا يف عم احلوثييعندما الرئيس اليمين السابق على عبدهللا صاحل 
"الدعم رِبا ال يقدم من حزب هللا كحزب أوقيادة، ولكن من عناصر تنتمي إىل هذا احلزب، والذي أفهمه 

ناصر الذين شر من بعض اوخرباء، وبعض العغام  الذخاهو أن احلوثيني تلقوا خربات يف صنع القنابل واألل
 .1ينتمون إىل حزب هللا، كما أن بعض العناصر احلوثية تُرسل للدراسة يف لبنان"

يؤكد العمق يف العالقة بني احلوثي وإيران ما قاله حسني احلوثي: "يف هذه ال شك أن كل ذلك 
ئد الثورة  هتتدي بنهج إمام األمة، وقااألايم املالحظات عقبة كؤود يف طريق جناح احلركة يف اليمن اليت

اإلسالمية، اإلمام القائد واملوجه السيد روح هللا، آية هللا اوخميين قدس هللا سره، وجعلنا من خدمه من 
 . 2اليوم إىل يوم الدين

"اجلزيرة"  يف اتصال مع قناة –الناطق الرمسي يف املؤمتر الشعيب احلاكم  –"لقد أكد طارق الشامي 
مرد جاء يف "إطار خمطط كان معدًا له أواًل من حيث إدخال مذهب جديد هو االثنا عشرية أن الت

والرتويج له داخل اجملتمع اليمين، واثنيًا ما مت االعرتاف به على لسان احلوثي بوجود عالقة مع بعض 
  .3املنظمات واحلوزات الشيعية وزايرته لبعض الدولة العربية وإيران"

ك إىل عدة مسائل: منها استغالل جو التصاحل والتقارب الشيعي األمريكي وهتدف إيران من ذل
سبتمرب، ومنها زايدة النفوذ الشيعي يف دول اجلزيرة واوخليج ِبا خيدم البعد  11يف املنطقة عقب أحداث 

ان ناالسرتاتيجي إليران يف املنطقة، ومنها تشتيت الذهن واجلهد السين على امتداد الرقعة اجلغرافية، كلب
وسوراي والسودان واليمن... إىل آخر ما هنالك من القائمة! حبيث تنصرف هذه اجلهود عن العراق وخدمة 

 التيار السين املقاوم فيه!
قد ينكر البعض ترابط احلوثي إبيران، أو أن ينسب إىل الشيعة، ونقول له: يكفي النتساهبم و 

عت احلوثيني يف إيران صن اإليراين:احلرس الثوري  قائدللشيعة هو ما نقلته صحيفة األايم، حتت عنوان: )
أكد القائد العام للحرس الثوري اإليراين، اللواء حممد علي جعفري، أن إيران هي اليت صنعت (: اليمن

يوم آخر إجناز للثورة تعترب ال -ويقصد مجاعة احلوثي-اجلماعة احلوثية يف اليمن بقوله إن "املقاومة اليمنية 

                                                   
 .66ص ابق(.س مرجع) شاملة، منهجية دراسة احلوثية، الظاهرة حممد، أمحد الدغشي، 1
 .82ص السابق. املرجع 2

 السابق. املرجع 3
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د جعفري خالل  وأك. احلوثيني يتخذون من الثورة اإليرانية منوذجا ملقاومة النظام املتسلط" اإليرانية، وإن
مشروع تصدير " ي، أنالثور للحرس  والسياسي العقديكلمة له حبفل تكرمي املدربني النموذجيني يف اجملال 

قلت عنه حسب ما ن ،ة"الثورة اإليرانية إىل اوخارج يسري بشكل جيد، وإننا نشهد صحوة ومقاومة إسالمي
  .1 (فارس)وكالة 

إيران من شعار تصدير الثورة لتربير تدخالهتا يف شؤون املنطقة ومتددها على حساب  وتتخذ
ب قائد احلرس وحبس. وزعم جعفري أن الثورة اإليرانية حققت جناحات عديدة يف الداخل واوخارج شعوهبا.

ستكبار، وإن هذا األمر أدى إىل تقدم ومنو األهداف الثورة اإليرانية متيزت ِبناهضة اال" :الثوري فإن
، وتدعم إيران حلفاءها يف املنطقة، خاصة الرئيس السوري بشار األسد "السامية للثورة خارج احلدود

الذي يواجه ثورة شعبية عارمة تكاد تطيح به، إال أن املرشد اإليراين نعت الثورة السورية بصنيعة االستكبار، 
و احلضارة والتحرك حن ،حنن اآلن يف مرحلة صنع احلضارة"  :واتبع قائال املتحدة(. ويقصد )الوالايت

اإلسالمية الكربى، وإن هذا القرن هو قرن اإلسالم والقيم املعنوية والعقالنية والعدالة، ومن يقف أمام 
 .(الثورة اإلسالمية سيهزم قطعا

ر ثين عشرية:" أما اليوم فإن أ:كثيقول القاضي األكوع وهو يتحدث عن حتول الزيدية إىل اال
العلويني املتسبني مذهبا إىل زيد بن علي ومن اعتزى إليهم من أهل اليمن، أكثرهم قد حتول بعد قيام 

 . 2( إىل شيعة اثين عشرية حتت عطاء مذهب زيد بن علي"1979الثورة اإليرانية سنة )

، م(2009) امع ليح مجاعة احلوثي منذتقرير لألمم املتحدة أكد قبل أايم أن إيران تقوم بتس ويف
أن  على الرغم من أتكيدات املسؤولني اإليرانيني ،وهو ما يثبت تورط طهران بدعم احلوثيني عسكراي

 واستند خرباء األمم املتحدة يف، واملساعدات اإلنسانية فقط ،دعمهم يقتصر على اجلانب السياسي
ة مصادرة يران يف جملس األمن الدويل، إىل حتقيق يف حادثتقريرهم الذي قدم إىل جلنة العقوابت اوخاصة إب

وكان  .(جهان)كانت حتملها سفينة الشحن اإليرانية   م(2013)السلطات اليمنية شحنة أسلحة عام 
وزير اوخارجية األمريكي جون كريي قد أكد الشهر املاضي، أن بالده على علم أبن إيران تدعم احلوثيني، 

  .3" ف مكتوفة األيدي، ولن تتخلى عن حلفائها يف املنطقةواشنطن لن تق إن" :وقال

                                                   
 HTTP://WWW.ALAYAM.COM األايم، دويل 1436 رجب 16 املوافق 2015 مايو 5 الثالاثء 9522 العدد1 

 .83ص .(سابق مرجع) ومعتقداهتا، نشأهتا الزيدية، علي، بن إمساعيل األكوع، 2
 2015/5/11ARABIC/NEWS/NET.ALJAZEERA.WWW://HTTP/.) ،اليمن إىل مساعدات سفينة ترسل إيران ينظر: 3
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 الشيعة والسنة:

عند اندالع الثورات الربيعية مل يكن هناك ظهور جلي للطائفية، بل كان اجلميع يف ساحات التغيري 
متفقون ظاهرًا على خالص البالد والشعوب من الدكتاتورية املقيتة اليت جثمت على صدروهم سنوات 

سقاط النظام( فالكل شعب واحد مل يتجزأ ظاهر لذي اجلميع هو )الشعب يريد إن اهلدف الطوال، فكا
ات كوماألنظمة واحلضد  السلمية تلك املظاهراتحتولت آنذاك بطائفية وال عنصرية، ولكن سرعان ما 

 مل مما أذهل البعض وصدم البعض اآلخر، كما أنهطائفي، ، غلب عليها الطابع الب أهلية ضاريةو إىل حر 
ني األنظمة والشعوب ب ففي الوقت الذي يتصاعد فيه التوتروالسياسيني،  املفكرينيكن مفاجئا لدى بعض 

وألجل قة، بني السنة والشيعة يف املنطحول احلكم والسيادة، جند أن هناك من قام إبشعال فتيل الطائفية 
 .السيادة وإحياء اإلمرباطورية الفارسية بعد مواهتا

ران قامت ابلدور الدرامي املناسب كي توقع املنطقة يف مستنقع من الدماء كلما جند أن إي إننا
أوشك على اجلفاف أعانت على انعاشه، حىت تطور الوضع من شأن داخلي بني أبناء الدولة الواحدة 

 ةإىل شأن إقليمي ودويل تشارك فيه أغلبية الدول لدعم مجيع األطراف والفصائل املتنازعة، كل يريد السياد
يقول الكاتتب عادل األمحدي: " إن أزمة احلوثي نشأت جؤاء انشغال الراي العام بظروف ألتباعه، 

التدافع السياسي، واملعاانة املعيشية، ووجد فيه الطرف اإليراين فرصة لتقوية إحدى بئر التوتر اليت ميكن 
ومل جند من حيرص على وأد .1ضمان تبعيتها له، واستعماهلا يف خمططاته االسرتاتيجية، شأنه شأن غريه"
اتني تعميق االنشقاقات بني هتلك النزاعات، بل على العكس من ذلك نرى أن هناك سعي حثيث إىل 

من رِبا يكون  الذييف املنطقة برمتها، مفزعة من العنف الطائفي  مشاهدأدى إىل ظهور  ؛ مماالطائفتني
  .ا العريب واإلسالميعاملنيف  يةلسنن التغيري اليت خلفتها اورواثت املأهم 

  

                                                   
 .85ص اليمن، يف الشيعي التمرد واحلحر؛ الزهر عادل، األمحدي، 1
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، مدنية شرعية ىل أنظمةإ فشلت دول الربيع يف التحّول من أنظمة تسّلطية عسكريةلقد  اخلالصة:
ب التكّهن الصعمن  اليت هليةاألرب احلإن مل تكن سقطت يف براثن  ؛تسقط أنتكاد هذه الدول بل 

لى البالد، ووقعت لعسكري يف مصر سيطرته علقد استعاد احلكم او  .تؤول إليها بنتائج إجيابيةأو  ،بنهايتها
اليمن وليبيا وسوراي يف قبضة العصاابت والتنظيمات املسلحة اليت ال تقل خطراً عن نظام العسكر الذي  

 كان مسيطر عليها.

لقد جاء "الربيع العريب" مولودا شرعيا وطبيعيا لظروف مأزومة على مستويني: مستوى احلكام 
فاسدة، وعلى مستوى انسداد األفق أمام النهضة اليت حلمت هبا األمة منذ مطلع املستبدين واحلكومات ال

مث مل يلبث هذا املولد أن ُفطم على عجل دون أن يستكمل مدة الرضاع على أقل تقدير؛   القرن العشرين.
كي يعتمد على نفسه يف شئونه الداخلية واوخارجية، وكان سبب ذلك الفطام هو تدخل تلك التيارات 

  عانت منها األمة وال تزال، فكانت سبب يف تفتت وحدهتا، وضياع هيبتها، وهواهنا بني األمم.اليت
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 أثرها على الربيع العريبو ة، فكريقضااي  :ثالثالفصل ال

  :ثالثة مباحث وفيه  
 

 ة وأثرها على اجملتمع اليويلفكريالدضااي ال بعض :األولاملبحث  

 .ة التدافع، وسنالعقديالصراع املطلب األول: 

 نظرية املؤامرة، بني الوهم واحلقيقة.املطلب الثاين: 

 .املشهد األمريكي والغريب على الداير اإلسالميةاملطلب الثالث: 

 ة وأثرها على اجملتمع والفرد املسلمفكريبعض الدضااي ال: املبحث الثاين

 بني اوخروج والتغري املطلب األول:

 فري()التكظاهرة الغلو املطلب الثاين: 

 ظاهر الفكر التوفيقيالثالث: املطلب 
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 متهيي:

ه يف اجملتمع منذ بدء ظهور الفكر اإلسالمي بتدوين نشأة وتطور  ؛علماء األداين والتاريخ اعتىنلقد 
هلذا الفن بعمومه وخصوصه البد له أن يستعرض حلال تلك الدارس املسلم، حىت حاضران املعاصر، وإن 

حث عن األسباب املؤدية لنشوء تلك املعتقدات، وكيف ظهرت على الساحة األفكار واملعتقدات، ويب
كما أن هناك من املعتقدات ما تشكل خطرا على اجملتمع اإلسالمي واليت أتت عليه حبجة أو   اإلسالمية.

بني  لذا ارأتيت أن أقدم أبخرى وما هىي إال مربرا تعسى من خالله حلرب عقائدية لصناعة احلضارة،
تمع، أفسد اجملفد او أن أقف على أمر مهم؛ وهو أن أعظم و التيارات املنحرفة، تلك م عن أثر يدي الكال

أكرب  فهو حقا ،فكريالالغزو  وه شكاًل ومضموانً،أبلغ األثر  هوترك في ،ومازج منابعه الصافية، ولوثها
ه يف العصر تولعل الذي وضع له أعظم األثر وقوى من شوك .على اإلسالم ُسلطت ةفكريو  ة،فكريحرب 

الوابل اليت جاءت ابلشر و احلديث، الذي وفد مع احلمالت الصليبية  االستعماريالغزو  وهاحلديث؛ 
 على األمة اإلسالمية من جانب، وعلى البشرية من جانب آخر.

لتفاوت اأوضح منوذجاً من غري أن هذا الغزو  ،على اإلطالقهذا الغزو أبي صورة  مربر لقبول وال
وانب شىت من ج تعاين من ضعف يفهناك أمم ف ،ةاملتصارع ممتوى التقدم احلضاري بني األالكبري يف مس
نة هللا وفق س-حققت  قد ؛هي أقوى منهاأمة  لسطوةأن ختضع  ليس غريباً ؛ فعندها جماالت احلياة

يال وخور يف ايدما مل يكن ، صناعاتالتقدم احلضاري الدنيوي من اخرتاعات، وتكنولوجيا، و من  -الكونية
  .البشري

 ،قوية، أمة حية تقبللغريبة يف اتريخ اإلنسانية، هي او ، ءعلى العقالاليت استعصت أما الظاهرة  
 عقائدايً.  ئدةابمنهارة أخالقياً، منحلة إميانياً، قد أضحت  من أمة فكرايً  غزواً العلم، ملعرفة و ا مصادرلك تمت

ي أمة التوحيد ه فكريال األمة املتقبلة للغزولك ت إذا كانت ،أكثر غرابةالو  ويكمن منوذج االستعصاء
ة والسالم، خري البشر حممد عليه الصال وسنةربنا  ؛ كتابالوحي النقي، واليت كونت حضارهتا من اوخالص

يكن ما مل  ،االستعالء ابحلقالقمة يف ، وبلغت االستبداد األمم، وحطمت طواغيت قلوب فتحت اليت
د انقرضت قأمة قد انتدثر وحتطم من الغزو من تراث  ذلك لقفتتدها جن ومع ذلك، تبلغهألمة قط أن 

 .فكريالدينيا، وطغى عليها التخلف 
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 التيارات املنحرفة:إقعاش الربيع العريب، ودوره يف 

كار اليت لدول الربيعية، وبعض األفيف ا ةفكريالاالحنرافات إنعاش على صدد الرتكيز إنين هنا ب
العريب  ، فركبت على الطوفان، لتحقيق أهداف عقائدية؛ كان حاهلا قبل الربيعاستغلت واقعة الربيع العريب

خلف الكواليس، ولكن سرعان ما أتيت الفرصة املناسبة ألرابب تلك األفكار فأظهروا ما كان مندساً إىل 
 تالواقع، فظهرت هنا فرقة، ومجاعة هناك، وفكر مارق بينهما، ولعل األكثر إاثرة من بني تلك احلركا

 والتنظيمات هي اليت قامت يف املناطق اليت ال زال الربيع مل يقر ومل يسكن بسببها.

كما بينت يف السابق أن أشد املناطق اليت شهدت الربيع العريب أتزما ابلدرجة األوىل: هي سوراي، 
 من اً لذا كان حرّي أن تكون احلركة أو التنظيم الذي انتعش هبا هو أشد التنظيمات الذي وجد اهتمام

ا التنظيم والعلماء والرتبويني، بل ومجيع طبقات اجملتمعات احمللية والدولية، وأقصد هبذ املفكرينو  السياسيني
هو: تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، وال شك أن هناك من يؤيد هذا التنظيم وابت ذلك جليا من 

ملعارضني سبة املنضمني ال تكاد تذكر أمام ااألعداد اهلائلة اليت تتوافد لالنضمام إليه من كل مكان؛ ولكن ن
 له واحملاربني.

وعلى الرغم أنه انتعش يف سوراي أيضا املد النصريي، واملد اإليراين الصفوي، اللذان هلما حضور 
قوي وفاعل يف سوراي، كما للمد الصفوي أيضا حضور فاعل يف العراق، إال أن هذين الطائفتني هلما 

 نطقة، كما أن هلما دوال وحكومات ترعامها من قبل. أيضا تواجد سابق يف امل

ينتج عن الثورة يف هناية األمر معتقد، ولكنها تنشأ يف الغالب عن  قد"  :غوستاف لوبون يقول:
عوامل عقلية كالقضاء على ظلم فادح أو استبداد ممقوت أو ملك يبغضه الشعب، ومع أن العقل هو 

 ال تؤثر يف اجلماعات إال بعد أن تتحول إىل عواطف، فإذا أمكنأصل الثورة فإن األسباب اليت هتيئها 
ابلفعل إظهار ما جيب هدمه من املظامل وجب لتحريك اجلماعات إفعام قلوهبا ابآلمال، وهذا أمٌر ال ينال 

  .1"إال إذا استعني بعناصر العاطفة والتدين اليت جتعل اإلنسان قادرًا على السري

حالة ملركز الثاين يف صدارة البؤس من بني دول الربيع العريب يف التأزم و مث إنين ذكرت أن من حيتل ا
اليت تعصف هبا؛ هي اليمن، لذا كان لزامًا أن يكون الفكر الذي ظهر جنمه بشدة يف تلك  ةالالإنساني

                                                   
 .26ص (،2013 ،3ط ،والنشر للرتمجة عربية كلمات )مصر، ،زعيرت عادل :ترمجة الثورات، روح ،غوستاف ،لوبون 1
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 الفرتة، والذي مل أيفل بعد هي: )احلركة احلوثية(، وهي أيضا ال تقل كثري عن أختها اليت ظهرت يف سوراي
من كل النواحي، سواء كانت من حالة اإلجرام اليت متارسه على الشعب واملدنيني، أم من انحية االهتمام 

 الذي يوليه جتاهها مجيع شرائح اجملتمع، ومن حيث الرعاية اليت توليه هلا إيران ونظام بشار وحلفاءهم. 

وما هو  ها؟ظهور ية على كيف الضوء ناسلطوقد جاء معنا الكالم عن هذه احلركة؛ أعين )احلوثية( و 
ما موقفها هلذه اجلماعة؟ و  فكريالاحلاصل يف اليمن منذ أن هيمنت تلك اجلماعة؟ وما هو التأثر التحول 

؟ ولعل الذي ةكريفال؟ ومدي عالقتها براعية املد الصفوي يف املنطقة؟، وماهي جذورهم من البلدان العربية
هذه الثورات  العامة إىل احلكم على وغريهم منتذة واملثقفني الباحثني واألسادفع كثري من السياسيني و 

 احلقيقة قد يفابلفشل إىل حد كبري لدي البعض، وابلتآمر والتخطيط املسبق هلا لدى األكثر؛ ألن العربية 
يكون هناك تربير ملثل هذه التشاؤمية، وخصوصاً أن بعض الذين ابتهجوا أبحداث الربيع العريب، وتفاءلوا 

، قد أصابتهم الصدمة مما آل إليه الربيع العريب، فلم أتت النتائج مثلما كانت التوقعات، ال يف مصر ؛ابوخري
وال يف ليبيا، وال يف سوراي، وال يف اليمن وال حىت يف تونس اليت تعترب احلالة األقرب إىل النجاح مقارنة 

  .ِبثيالهتا من البالد األخرى

ال " همي هويدي: يقول ف (،ليست هناية الربيع العريب)عنوان: يف مقال ب عن ثورة الربيع العريبو 
أنكر شواهد الفشل واالنتكاسات اليت حفلت هبا مسرية الربيع العريب، كما أن االنتصارات اليت حققتها 
الثورة املضادة ماثلة حتت أعيننا وال سبيل لتجاهلها أو إنكارها بدورها، لكنين أزعم أن هذا كله وذاك ال 

رران به إذا احتكمنا إىل حتليل الواقع وخربة التاريخ، وإذا اعتربان ما م ،لضرورة هناية الربيع العريبيعين اب
  ."1درساً نتعلم منه ما يبصران أبخطائنا ومواطن الضعف فينا، وليس نعياً لتطلعات شعوبنا وأحالمها

كان هناك   ،عة كورنيلثناء حضوري لندوة عن الربيع العريب يف جاميقول األستاذ بو خصاص: "أو 
من األساتذة من قسم العلوم السياسية من انتقد تسمية سلسلة هذه الثورات ابلربيع العريب، وتسميتها 

يف ظل  ،لعدم رضا الشعوب وانقسامهم على أنفسهم انعكاسألهنا ليست أكثر من  ؛بدالً ابلشتاء العريب
الة، وابلتايل م، وغياب آليات التوصل إىل احللول الفعمستقبلية موحدة لقيادة البلد إىل األما رؤيةعدم توفر 

                                                   
 ديسمرب 02 املصرية، الشروق صحيفة مع ابلتعاون ابلعربية CNN موقع ينشرها تمقاال ضمن ،العريب الربيع هناية ليست فهمي، هويدي، 1

2014. HTTPS://ARABIC.CNN.COM. 
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فإن النتيجة ليست أكثر من االخنراط يف متاهات العنف بني أحزاب وجماميع تسعى إلثبات وجودها 
  .1"لتحقيق نظام معني

إن أمام التغريات اليت رافقت الربيع العريب ويف سياق التحوالت على مستوى " :خصاص بو يقولو 
"، ياسية ابملنطقة، ويف ظل توايل الدراسات اليت تستشرف الدميقراطية يف دول" الربيع العريباوخريطة الس

رمست دراسة أمريكية صورة ابرزة عن نظرة األمريكيني للتحوالت اجلارية يف الوطن العريب منذ أشهر، 
من  (% 57) دوأماطت اللثام عن حقيقة تشاؤم مواطين الدولة العظمى من مستقبل الربيع العريب، وأك

لنسبة لن يؤدي إىل نتائج إجيابية اب ،وإفراز حكومات إسالمية ،أن إسقاط األنظمة املستبدة :األمريكيني
للمواطنني يف خمتلف القطاعات، بينما مل تتجاوز نسبة األمريكيني الذين ينظرون إبجيابية إىل التحوالت 

 .2("% 25)وعربوا عن تفاؤهلم نسبة 

لوعي املغيب حداث ايف سبيل إ قد أجنز اوخطوة األوىلالربيع العريب إن  :قولنخالل ما قد طرح  من
إنه من و لدى الشعوب جتاه الديكتاتورايت املتمثلة يف احلكام املستأجرين من النظام الدكتاتوري العاملي، 

جزئيا من جناحا ة هذه الثورات الشعبيمن انحية حتقيق  (الربيع العريبته بــ:)هذا املنطلق قد تصح تسمي
 تخرج إىلل ،من شتائها املظلمولو ضئيل  حترر، وما جرى على ذلك من ابلديكتاتوريةها أطاحتخالل 

 اتاحلوار  هسار هذأن م ، إالاملشاركة يف حوار يستهدف بناء مستقبل البلداحملاوالت يف التطلعات و  حيز
كلمنا عن ذلك ، وقد تأو اجياابً  سلباً   أن تؤثر فيهغالب شأهنا قد ال خيلو من عقبات داخلية وخارجية 

 ِبا فيه الكفاية. 

والذي أردت أن أنبه عليه من خالل هذا الطرح، أنه ال ميكن أن نغفل عن أن الربيع العريب كان 
له أتثري فاعل يف متكني بعض األفكار والتيارات املنحرفة يف اجلهر ِبا كانت خُتفي، أو أن تولد حركة مل 

ر إن الثورات العربية افتقدت إىل اإلطا : "الدكتور شون ككيان ابرز، يقول  تكن موجودة على الساحة
ريب فتحت أحداث الربيع الع وإن حياة الناس مل تتحسن ابلشكل املطلوب، وإنّ  ،فكريالاإليديولوجي أو 

 اجملال أمام الفرق املختلفة للخوض يف سياسة جدلية قد ال يكون منها خمرج، وابلتايل فإن أتثري موجة

                                                   
 ./HTTP://WWW.JADALIYYA.COM موقع: ،2015 مايو 09 والدميقراطية، العريب الربيع سياق يف العربية الثورات ال:مق أمحد، حممد، 1
 .2012 اكتوبر 24 التجديد جريدة يف نشر ،«العريب الربيع» حتوالت من األمريكيني تشاؤم ترصد دراسة كرمي، حممد خصاص، بو 2
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الربيع العريب ال ميكن التنبؤ بنتائجها سواء أهنا ستجلب اوخري أو الشر إىل اجملتمعات العربية، وأن الزمن 
  .1 "سيكفل لنا اإلجابة عن مثل هذا السؤال، وهو هبذا التحليل حيمل نفساً من التشاؤم

يزه عن غريه من الربيع العريب لديه مشكالته اوخاصة اليت مت دانبلد من بل كلأن  من  رغموعلى ال
ة املنحرفة لعقدياو  ةفكريالإال إننا جند أن هذه التيارات البالد سواء على الصعيد السياسي أو االجتماعي، 

أرادت أن تتسلق السلم على ظهر تلك الشعوب املكلومة واملتأملة، فنجدها حتاول دغدغة تلك الشعوب؛ 
ياتية، والغالب على تلك الشعوب أن تلك أبهنا ما جاءت إال لتحفِّف من معاانهتا ومشاكلها احل

األكاذيب مل تعد تنطلي عليها، فلم جيد أولئك املنحرفون بُداً من النيل من تلك الشعوب بقوة السالح 
عيد نفسه: وهي ي -الذي خط لبنته األوىل )جورج دبليو بوش(-وقوة السلطان، ولعل السيناريو السابق 

مل )إما مع أمريكا أو ضدها( هو نفس السيناريو احلاصل مع تلك مقولته الشهرية اليت خاطب هبا العا
الطوائف الضالة عن الصراط املستقيم، فحاهلم كحال األول؛ إما معنا أو القتل والسجن. وكل هذه 
الفوضى والتقلبات احلالّة ابلدول الربيعية، كانت كفيلة بظهور جانب من التيارات املنحرفة اليت قفزت من 

لتظهر لنا ابلصورة اليت نراها عليها اليوم، حيث أصبح هلم صولة وجولة يف كل من اليمن على عتباته، 
وسوراي وليبيا، كما كان هناك ظهور واضح وجلي للجانب املضاد؛ يف كل دول الربيع ابإلضافة إىل مصر، 

 .   2وأتثري نسيب يف تونس

ت الذي جعل تلك الشعوب استطاع لكن ال يعين هذا أن ننظر ابلنظارة السوداء ليال وهنارا، فإن
على قلة عدهتا وعتادها من اإلطاحة جببابرة األنظمة اليت عششت يف قصور احلكم لعقود عدة، لقادر 

ن إقول الكن ميلألمة من يقود سفينتها إىل بر األمان إبذنه ورمحته حبال املؤمنني. و  ئسبحانه على أن يهي
أن يقوم تمع لمجلاليت من خالهلما و  ،الوقتالصرب و إىل هذه املشكالت كغريها من املشكالت ستحتاج 

أانس بلغ هبم عرب  طورتت ،فكرة واضحة املعاملكما ميكن أن يتم ذلك عرب   تطوير احللول املناسبة هلا.على 
اجملتمع شرائح  بني فكريالالتفاعل هذا املفهوم و للتطوير اإلخالص جتاه اإلسالم واملسلمني منتهاه، و 

تناول جوانب اليت تالسياسي واالقتصادي والتعليمي وغري ذلك من شىت مناحي احلياة؛  وتطوير النظام
                                                   

 مقال: عن نقال .م٢٠١٤ خريف يف سوارمثور كلية يف ألقاها اليت حماضراته إحدى يف ذلك ذكر األمريكية، متبل جامعة من املقارن السياسة أستاذ 1

  سابق(. )مرجع العريب، الربيع سياق يف العربية اتالثور 
  سابق(. )مرجع ،العريب الربيع هناية ليست فهمي، هويدي، 2
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 الشعبلتفاعلية من للنظام اإلسالمي، والنظرة ااحلقيقي املعىن جتسيد ينبغي  ،وقضااي اجملتمع بشىت أنواعها
وتطلعات يليب حقوق و مع الشريعة، ِبا يتفق  ةاحلكوماإلسالمي احلق، وتوليه تسيري النظام جتاهه، ليتسىن 

ن الربيع أكذلك حيب أن ننبه إىل   املسلم منهم وغري املسلم، ألن اإلسالم كفل للجميع حقوقه. الشعب
، مجيع مناطقهيف س احلال بنفأتثريه مل يكن  إال أن حدوثه ومطالبه،و  انفعاالتهالعريب قد يبدو متشاهباً يف 

ه يف البلد بلد هو نفس املسار الذي سار عليع العريب يف فال ميكننا أن نقول إن املسار الذي سلكه الربي
األخرى، فال بد من تفاوت بني تلك املسارات يف اوخصوص وذلك بسبب االختالفات الدميغرافية لسكان 

ا وتكويناهتا فهوظرو ا إال أن لكل منها خصائصه ةعربي ارغم أهن فمناطق الربيع العريب منطقة دون غريها،
 ا عن األخرى.زهاليت متي املختلفة

وقد الحظ اجلميع مستوى الفارق بني مناطق الربيع العريب، فهناك فارق يف الطريقة اليت واجه هبا 
شعوب تلك الدول، ملواجهة تلك األنظمة الظاملة، ففي تونس على سبيل املثال؛ حسمت القضية بطريقة 

ل تلك اوت الواقع بني فصائمل تسمح ابملواجهات املسلحة، وغلب عليها الطابع السلمي، مع التف
يت متكنت حاملظاهرات واملتمثلة يف األحزاب؛ بغض النظر عن قناعيت بقيام تلك األحزاب من عدمه، 

لبالد إىل تدفع اب ؛األحزاب اإلسالمية واألحزاب العلمانية من إجياد تسوية ما للخروج بصيغة معتدلة
 لشعبشرحية من ا ، مما دفعكبرية  لدرجة يفكر سياسي و  تباعدهناك  يف مصر أن ، بينما جنداألمام

لمني، خوان املساإلحكم تظاهر ضد مظاهرات أخرى مدعومة أبجندة ماسونية وليربالية للللخروج يف 
قبيح، لتعود البالد إىل سابق عهدها من احلكم  عسكري ابنقالبمن احلكم مرسي  انتهت إبسقاط

لدين هلما نفس  البذين تصدرا االنتخاابت يف كالأن احلزبني اللَّ من  غمالديكتاتوري العسكري، وابلر 
 .1دينية، إال أن تصرفهما السياسي كان خمتلفاً يف أعقاب الربيع العريباللفية اوخ

  

                                                   
 بتصرف (.2011 ربيع ،145 العدد، العربية، الدول جلامعة العامة األمانة عن تصدر فصلية، عربية، شئون )جملة التغيري، إعصار سعيد، رفعت، 1
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وابلنظر إىل تونس وجارهتا ليبيا على الرغم من التقارب اجلغرايف والتناسق البيئي إال أن احلال يف 
ذلك  ال زال الشعب اللييب يكتوي بشهبها إىل اليوم، وقس على ليبيا قام على الصراعات الدموية، واليت

يف اليمن وسوراي، اليت كان احلال فيهما أن يف سوراي أقيمت الثورة ضد النظام املدعوم من الرافضة حبكومة 
إيران، والغاية منها إزالة احلكم النصريي، أما يف اليمن فقد كان للروافض يد يف الثورة ضد النظام القائم 
والذي كان يغلب عليه السنة، فهتان ثوراتن األوىل ضد الشيعة واألخرى قام جبزء منها الشيعة، وهكذا 

 الذي قام على أنقاض الربيع العريب، ففي كل بلد من بلدان الربيع العريب قام تيار فكريالهو التأثري 
اوخري، ولكن  يف بداية امرهاملوبوءة، مستغال ذلكم احلدث اليت أتمل الناس  ةفكريالمنحرف يبث مسومه 

 .1سرعان ما تبدل ذلك إىل شر حمض يف نظر تلك الشعوب املسكينة، واليت ال حول هلم وال قوة

  

                                                   
 .13-5ص من بتصرف (.سابق مرجع) التغيري، إعصار سعيد، رفعت، 1
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  ة وأثرها على اجملتمع اليويلفكريبعض الدضااي ال: األولاملبحث 

 العريبا املنع غربية، وحلفاؤها من العلمانيني واحلداثيني، يشنون محلة شعواء يفالنخب الال زالت 
عندما و طالت سنوات تلك احلملة،  ، وقدشعوب املنطقة ، لزحزحة رسوخها لدىضد اهلوية اإلسالمية

اكتسح مجيع لذي ، ااملارد اإلسالمي غبائها مل تدرك أهنا أيقظت ، ولفرطهلا أهنا انتصرت يف محلتها ىبد
من  ؛اردأن تكبح مجاح ذلك امل ، من خالله تستطيعمغايراً  هج هنجاً نهبا ألن ت تلك احلمالت، مما حدى

حلفاظ على ا كما تزعم  ها(؛ مهّ تنويرية) متعددة تدعىحركات فأخرجت لنا  ،خالل اإلسالميني أنفسهم
 . وحتميه من "التطرف" بصورته الصحيحة، اإلسالم

كم ة، وأن الشعوب متعطشة للحاإلسالمي اتقوة التيار  ية، وظهرتثورات الربيعال وعندما قامت
ون ا، وحينما شعرت أبن احلال سيكواالقرتاب منه هذه التيارات،لنخب مداهنة تلك احاولت  ،اإلسالمي

خمتلفاً مع تلك التيارات، عادت لعادهتا اليت دأبت عليها، من بث النزاعات دخل اجملتمع املسلم، وخلق 
 الفتنة، وإاثرة النعرة الطائفية، واملذهبية؛ حرصاً منها على إفشال تلك الثورات.

 قد استطاعوا أن يوهنوا من عزمية الثورات؛ لغياب الرؤية الواضحة والشاملة هلا، مستغلني االختالفو 
بني العناصر الفاعلة، مع حتريك املتآمرين من الداخل؛ من العلمانيني والليرباليني، فظهر يف الوسط من 

البخاري ومسلم،  خاصة ينتقد تطبيق الشريعة، ويطعن يف احلدود اإلسالمية، وينتقص من كتب الصحاح
ويسخر من حياة الربزخ، ويرمي العلماء واملصلحني أبهنم أصحاب استغالل لنفوذهم يف مصاحلهم 

بة العمالة القدرة على مواك كم العلماين والديكتاتوري، الذي لديهوكأهنم يشجعون لعودة احل الشخصية.
توي على لذي حيااملنهج  م احلقيقي هو ذلكالغربية، وتضييع الشريعة اإلسالمية، وصوروا للناس أن اإلسال

واالستغاثة  والتربك ،وألنه منهج يكتفي حبلقات الذكر، ينتقدوهنايف يوم ما الكثري من اوخرافات اليت كانوا 
رضوا به كحل  عة،الشري بتحكيم املطالبةوال ، لسياسةيس له اهتمام ابول ، والرتانيم واملوشحات،ابلقبور
ر املطاف مث وصل األمر هبم يف آخ ضادة،امل احلركية خلصوا من التيارات اإلسالميةحىت يت لألزمة؛ مؤقت

قام  رافاهلوية من قبل أطتلك طمس لحماولة يف ، اإلسالميةاألمة صرحية ضد هوية إىل أن أعلنوا احلرب 
، احلق ابلباطل نيسبِّ ، ملرباقةالشعارات الوراء اإلسالمي، ممن خيتبئون يف عاملنا  هلا نفوذ بطريقة أو أبخرى

  اليت نشاهدها من أحفاد املرجئة، وأذانب اوخوارج، وأبناء الرافضة. قفاو املأدل على ذلك من وال 
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أهنم حبق هم العدو احلقيقي لإلسالم  ؛املتظاهرين ابحلرص على اإلسالم بعضقد رأينا من ل
ملصلحة ة اإلسالم ويتمنون هزمي ،العداء بشكل سافر اجملتمعاتفهم يناصبون  ،واملسلمني يف وقتنا احلاضر

العقيدة  ومعاين ، ومفهوم التوحيد،راايت االعتداء على ثوابت الدينهنا وهناك، رافعني أحزاب دول و 
وتسري األمور  ،تحقق لتلك النخب الغربية ما أرادواتعندها ، و السليمة، سعياً منهم للوصول لسدة احلكم

ك البغاة عرضة النتهاك املال والعرض النفس، كما ابت حتت أعينهم كما كانت، وابت من خيالف أولئ
مي تعاين العامل اإلسالمعظم دول إن  حلملتهم الشنيعة.الدعاة التصدي ، و املفكرينو  ،العلماء واجب على

ن ندرك أبن وهلذا البد أ، منها الدول العربيةوالثقايف، وابوخصوص االقتصادي السياسي و التخلف من 
مية قد ح فكرةاإلصالفكرة رة وليدة، استحدثت يف ثورات الربيع العريب، إن ليست فك فكرة اإلصالح

وهلذا كانت دعوة مجيع األنبياء مبدأها هو اإلصالح؛ وصحيح أن اهلدف األول لدعوة اإلنسانية،  بقدم
، لكن أيضا فإن دعوة األنبياء مل تكن لتغفل عن اإلصالح فكريالو  العقدياألنبياء هو اإلصالح 

 واإلصالح االقتصادي، إذ بصالح الدين تصلح الدنيا؛ كما تصلح اآلخرة.  السياسي،

سطو من أمثال أفالطون وأر  املفكرينكتاابت قدماء كثري من  يف   فكرة اإلصالح وجدتكذلك قد 
 وهلذا ميكننا ،والعدالة يف توزيع ثروات الدولة ،واالستقرار السياسي ،وتنظيم اجملتمع ل،العد حتث على

 كريناملفلكل املخلصني من العلماء والدعاة و كرة اإلصالح كانت ومازالت اهلدف األمسى القول إن ف
ريات اإلصالحية وقد حدثت كثري من التغ .يف خمتلف أرجاء العامل والسياسيني واالقتصاديني واملثقفني،

ة، العسكري تاجملاال بعصور اوخالفة، يف مجيع على مر القرون اإلسالمية منذ انبثاق فجر النبوة مروراً 
  واالقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، واإلدارية. 

ه املشهد ، ونرى من خاللفكريويف هذا املبحث بعون هللا سنسلط الضوء على قضية الصراع ال
 األمريكي والغريب حيال القضااي اإلسالمية، وبيان القول يف نظرية املؤامرة.
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 يافع.وسنة الت ،العدييالصراع املطلب األول: 

اسيني، ، أو السياملفكرينال شك أن لكل طائفة من شرائح اجملتمع سواء كان ذلك على مستوى؛ 
أو االقتصاديني، أو... إخل، رؤيتها وتصوراهتا، ومواقفها، وهلذا كان من الواجب استماع تلك الرؤى 

شرائح؛ كي يتم كل الوالتصورات، ولكي نقف على بداية الطريق ال بد من التماس القواسم املشرتكة بني  
 االنطالق منها. 

إن املتتبع لتاريخ العالقات ما بني الغرب وشعوب اإلسالم، يالحظ حقداً مريراً ميأل صدر الغرب 
 حىت درجة اجلنون، يصاحب هذا احلقد خوف رهيب من اإلسالم إىل أبعد نقطة يف النفسية األوروبية.

اان جمرد إحساس نفسي شخصي، أما إذا كاان من أهم هذا احلقد، وذلك اوخوف، ال شأن لنا هبما إن ك
العوامل اليت تبلور مواقف احلضارة الغربية من الشعوب اإلسالمية، سياسياً، واقتصاداًي، وحىت هذه الساعة، 

 .1فإن موقفنا يتغري بشكل حاسم

ن م أصبح الكالم عن اجلهاد كما،  أصبح الكالم عن التدافع واملقاومة، من املعضالت الداللية
املعضالت اللفظية، فاوخطيب والكاتب واملقاتل يف ارض امليدان؛ مجيعهم إرهايب يف نظر املفاهيم الدولية، 

م عن ت ابلعامل، كل ذلك يف ظل غياب كامل وات كل انزلة ألـمّ يف صارت هي القاموس املعتمد عامليا اليت
 وجه خاص. ب العقديموما، والتدافع يف األرض وهي سنة التدافع عاملشروعة هللا الكونية من سنن سنة 

ديث ح )صراع احلضارات( يف محأة اجلدل الصاخب مل يعد من نوافل القول أبن احلديث عنو 
يه على الصراع التنو  منا الذي يهمنا يف هذا املطلب هويطول اوخوض فيه وال يغين مطلب عن إشباعه، وإ
ان بلباس س يف كثري من األحيوإن تلبّ  ،ديينال العقديالقائم بني احلضارات والذي يقوم على األساس 

احلرب االقتصادية أو حرب التكنلوجيا أو الدفاع عن احلقوق واحلرايت، إال أن الثوب األصلي هلذه 
 ت املفاهيم،تباينو  تعددت املواقف،إن و دينية(،  –احلروب برمتها هي حرب من أجل احلضارة )ثقافية 

خل يف متاهته من داوكم  غريه.أي قضية عن ما مل يُقل حواشيه  قيل يفع، و حول التحايل على هذا الصرا 
وفق ظروف ة، لعقديامن النظرة الدينية وتراه أييت فيه ِبا أملت عليه مرجعيته اوخاصة واليت تنطلق إال 

عاملوا ت ابلسالح والتكنولوجياعلى العامل املهيمنون أن ولو خاصة، ملتزمة أبنساق هي كذلك خاصة، 

                                                   
 .7ص (.2010 ،1ط ،والتوزيع والنشر للطباعة السالم دار )مصر، أهله، أبيدوا اإلسالم دمروا يقولون: الغرب قادة ،الودود عبد ،الدمشقي 1
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زمنية حال العامل يف هذه الفرتة اللكان هم أجناسعلى خمتلف مللهم و  حوهلم،الشعوب من مع إبنصاف 
 اليت غمرهتا العلوم واملعرفة أصلح وأقوم.

ن صالح األرض وفسادها قائم على مقدار التدافع بني احلق والباطل، فهذا انموس من النواميس إ
خذ هبذا ية، وينعم األانم، وكلما فرط أهل احلق ابألاإلهلية، وقانون رابين، كي يسود اوخري، وتطمئن البشر 

القانون وتناسوا هذا الناموس؛ فإن حقهم يعترب يف عداد املفقود، وهلذا البد أن نعلم أن مبدأ القوة قرره 
ن اُه احْلُْكم  ص ِبياا  ﴾ كن ال يقوم ول، ]12مرمي: [هللا عزوجل يف كتابه:﴿ اي  حي ْىي  ُخِذ اْلِكت اب  بُِقوَّة  و آتـ يـْ

هذا املبدأ، وال يُعمل هبذا القانون إال بشروط شرعية؛ ومها مصدرا التشريع، واليت يراد منها ربط القوة 
ابحلق، وضبط التدافع ابلعدل، فإن حتقق ذلك عم اوخري، وحتقق األمن للبشرية. يقول هنتنجتون: " 

خر، والقصة بتاريخ اإلنسانية أبي معىن أللحضارات ومن املستحيل أن نفكر  التاريخ اإلنساين هو اترخياً 
رب عطى، و الكالسيكية واألمريكية الوسممتدة عرب أجيال من احلضارة منذ السومرية القدمية إىل املصرية إىل 

جتليات متتالية للحضارات الصينية واهلندية، والنتيجة أن أسباب وظهور وصعود وتفاعالت واجنازات 
ورغم  .تم استكشافها بواسطة مؤرخني وعلماء اجتماع وأجناس متميزينواهنيار وسقوط احلضارات؛ كان ي

ملنظور واملنهج وبؤرة االهتمام واملفاهيم؛ إال أن هناك اتفاقا عريضا على الفروض الرئيسية اليت ااختالفات 
  .1تتعلق بطبيعة وهوية احلضارات وقواها احملركة"

على حنو خاص تضم جمتمعات من أجناس ويقول: " األداين الكربى مثل اإلسالم واملسيحية 
خمتلفة، أم االختالفات األساسية بني اجلماعات اإلنسانية؛ فتتعلق ابلقيم، واملعتقدات، والبىن 

 .2االجتماعية"

لك أن تتسلط إحدى توهو حبق مؤسف على البشرية هو:  والذي تقوم عليه أسس احلضارات
تجعل من الباطل ف؛ التعايش واملساواة فتقلب موازيني احلضارات اليت ملكت القوة يف عصر ما على الناس

ستتبدل حياة األانم بؤساً وجحيما؛ ملا سيصيب البشرية من هدر  للضعف، وعندهاللقوة، والظلم  مالزما
 .علتداف، وال شك أن هذه هي املقومات إلحياء سنة اللكرامات، وسفك للدماء، وتدنيس للمقدسات

                                                   
 (.1999 ،2ط روكفلر ششوسرت & سيمون مركز )نيويورك، )نيويورك، وقنصوه، الشايب ت: احلضارات"، "صدام صامويل، هنتنجتون، 1

 .67ص
 .70ص ،(سابق مرجع) احلضارات"، "صدام صامويل، هنتنجتون، 2
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ت يعرف عما ابدوليا ولو كان هنا تنازال  ،ما يسمى احلرب على اإلرهابحقيقة وقد ال يكون مث هنالك 
سعى نبسباق التسلح والتنافس االستعماري لكان هناك حفظ للحقوق واحلرايت، ومل نكن عندها س

 حملاربة مجاعة ما، وحماربة ملة ما. 

الغابر، ولكن  خأضحت يف أرشيف التاري ؛تفرقةوال ابدةوحروب اإلستيطان االو حتالل نرى االكما 
صطلحات لطخها املفاهيم ِبوتغطى بعض  ،تقدس األيديولوجيات املهيمنةو  ،تملك املصاحلت لألسف حني

ات هي فرّغ من حقيقتها وستظل الصراعب التسلط، فال شك أن كل تلك املعاين اجلميلة ستُ احلقد وح
به فيما  حناول القولوذلك ما ؛ د منو مطر يفاوخالف التنازع و يظل سيدة املوقف، وراعية القوة، وعندها 

يعرف بصراع احلضارات، وهلذا عندما قامت السيادة على القوة، وهيمن القوي على من حوله، وظن أن 
 جاءت سنة التدافع لتدحر اهليمنة ولتقول للظامل قف، وهو ما يوكده هللابه؛ غريه جمرد ضعيف ال يؤبه 

ِت اأْل ْرُض و ل ِكنَّ اَّللَّ  ُذو ف   و ل ْوال  د ْفُع اَّللَِّ النَّاس   ﴿بقوله:  ، ْضل  ع ل ى اْلع ال ِمني  ﴾بـ ْعض ُهْم بِبـ ْعض  ل ف س د 
قال بعُضهم: دفع ابلكفار بعضهم ببعض شرهم عن املسلمني،  قال اإلمام املاتريدي: " .]251البقرة، اآلية: [

 لمني، وإال كانأنفسهم للمسملا شغل بعضهم ببعض، وجعل بعضهم لبعض أعداء إىل أن مل يتفرغوا عن 
قال و  وقال آخرون: دفع ابلرسل واألنبياء شرهم عن املسلمني، وكفاهم هبم. يف ذلك فساد األرض.

اد، وإال ابجملاهدين يف سبيل هللا عن القاعدين عن اجله دفع-غريهم: دفع ابملؤمنني بعضهم عن بعض 
بعضهم ببعض  وقيل: لو مل يدفع. ِت اأْل ْرُض(مث اختلف يف قوله: )ل ف س د  . لغلب املشركون على األرض

قال و  لقتل بعضهم بعًضا، وأهلك فريق فريًقا، ويف ذلك تفانيهم وفسادهم، ويف ذلك فساد األرض.
آخرون: لو مل يدفع لفسدت األرض، أراد بفساد األرض فساد أهلها؛ ألنه لو مل يدفع لغلب املشركون 

ِت اأْل ْرُض(، إذا غلب املشركون علي فسد أهلها. على أراضي اإلسالم وأهلها. فإذا غلبوا ها وقال: )ل ف س د 
 .1"هدمت املساجد والصوامع، ففيه فساد األرض

آمر والذي ، واليت تقوم يف الغالب على التالسياسيةال خيفى أن صراع احلضارات يُغذى ابألالعيب 
ة عن طريق ما إبشعال انر الفنت الداخليليقوموا ابلدور املناط هبم إ ؛ستغالل ضعاف النفوس والدينابقام 

مل الديين أو احلداثي أو العلماين أو الليربايل، مع ضرورة أال هن ؛فصيل من فصائل التطرف بشىت أنواعه

                                                   
 .231ص ،2ج (،2005 ،1ط العلمية، الكتب دار )بريوت، ،السنة أهل أتويالت :تفسري حممد، بن حممد منصور أبو املاتريدي، 1
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منعطفا  على الشعوب، وكثري من تلك األحداث كونت املتتابعة من الدول التسلطية يف ضغطها االستثارة
 م والشعوب.حياة األميف ا طري خ

مع الكبت أبهنا كانت حراب لتحقيق السالم العاملي وقكثر احلديث   د اندالع احلرب العاملية الثانيةعن
شعوب  معظمابلغا لدى  ااهتمام وجدت هذه األضحوكةو . املصري لألمم والتسلط، وأهنا جاءت لتقرير

ع على حساب التوسأهنما ال يريدان  :الربيطاين تشرشلو أعلن الرئيس األمريكي روزفلت  بعد أن العامل
 عامن وكان هذا اإلعال تناسبها.اآلخرين كما أهنما حيرتمان حق الشعوب يف اختيار نظم احلكم اليت 

 . 1(م1941)

أكد القرار الصادر عن اجلمعية  كما .2(م1945وهذا ما أكدته األمم املتحدة يف ميثاقها الصادر )
على أن " كفاح الشعوب اوخاضعة للسيطرة  (م1973)والصادر يف  (2102)العامة لألمم املتحدة رقم 

االستعمارية واألجنبية والنظم العنصرية يف سبيل إقرار حقها يف تقرير املصري واالستقالل هو كفاح مشروع 
 .3يتفق كل االتفاق مع مبادئ القانون الدويل"

ء يف املادة جااليت و وعلى غرار قوانني األمم املتحدة جاءت االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب 
"ال تعد جرمية حاالت الكفاح ِبختلف الوسائل ِبا يف ذلك الكفاح املسلح  االتفاقية:الثانية من هذه 

 . 4ضد االحتالل األجنيب والعدوان من أجل التحرر وتقرير املصري وفقاً ملبادئ القانون الدويل "

ديسمرب  5سابعة عشرة يف أيد وزراء العدل العرب هذه االتفاقية يف اجتماع دورهتم الكما 
قوا بني اإلرهاب فر ، كما أهنم شعب ابلدفاع عن أرضه ِبختلف الوسائلألي اليت تعطي احلق (، و م2001)

كما أكد نفا،  املنصوص عليه آ ؛ِبوجب قوانني األمم املتحدة واجملتمع الدويلللمحتل، قاومة املوبني حق 
 .5"إلرهاب يعد تعداي على اإلسالم وعدم فهم ملقاصدهالوزراء على أن الربط بني الشريعة اإلسالمية وا

  

                                                   
 .121ص ،(م1998 ،1ط ،األورويب العريب الدراسات مركز )ابريس، ،ويلالد إلرهابا بكر، صاحل والبيطار، حممد، أمحد رفعت، ينظر:  1
 .273ص م(،1984 ،3ط العربية، النهضة دار )القاهرة، العامة، النظرية الدويل، التنظيم قانون الدين، صالح عامر،  2
 .273 ص السابق، املرجع  3
 .7ص (،2004 ،1ط اإلسالمية، سعود بن حممد ج: )الرايض، حوهلا النظر وجهات واختالف والعنف اإلرهاب مفاهيم على، حممد اهلريف،  4
 م.2001 ديسمرب 5 عدد ،القاهرة األهرام، صحيفة  5
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افع، ولذا تتوافق مع القانون الشرعي يف سنة التدت يرى أهنا ابتقوانني األمم املتحدة الناظر يف إن 
من  ما أوتيتبكل للحصول على خالصها من االحتالل تدافع  أنأمة حمتلة نراها أعطت احلق لكل 

كل وضوح وقد فرقت هذه القوانني ب .حىت حتقق استقالهلايلة املسلحة حىت وإن كانت ابلوسالوسائل 
شعوب  وهذا ما دفع بكثري من .ية، سواء من الدول أو املنظماتإلرهابوالتعدايت ابني املقاومة املشروعة 

 (1965)اوخمسينيات من القرن املاضي، ففي عام  تخليص أوطاهنا من االستعمار البغيض، يفلالعامل 
 .1مخسني دولة إىل (1980) دولة أفريقية مث توالت حركات االستقالل حىت وصلت يف سنة 71استقلت 

ا مأهدافه يناسبموقفًا مغايرًا فوقفت منها إسرائيل غري أن هذه القوانني، مل تعجب أمريكا و 
ألن إلرهاب مفهوم خاص لتتملص يف تقرير أمريكا خرياهتا، وهذا ما جعل شعوب وهنب ستعمارية للاال
 هلا.استقالأوطاهنا والكفاح من أجل الشعوب يف الدفاع عن  يف تقرير حقمفهومها اوخاص ا هل

 الغرب يبىن عالقاته معنا على أساس أنولذا ينبغي لنا عند النظر إىل تلك الدول أن نعلم أن 
يقول ، ساسهذا األ   خُت طِّط علىأمريكا مثال معنا  وبينه؛ فسياسةاحلروب الصليبية ال تزال مستمرة بيننا 

أيوجني روستو رئيس قسم التخطيط يف وزارة اوخارجية األمريكية ومساعد وزير اوخارجية األمريكية، 
جيب أن ندرك أن اوخالفات ): 1967شؤون الشرق األوسط حىت عام ومستشار الرئيس جونسون ل

بني احلضارة  تالقائمة بيننا وبني الشعوب العربية ليست خالفات بني دول أو شعوب، بل هي خالفا
لقد كان الصراع حُمْت ِدًما ما بني املسيحية واإلسالم منذ القرون اإلسالمية وبني احلضارة املسيحية(. 

لغرب، ا الوسطى، وهو مستمر حىت هذه اللحظة، بصور خمتلفة. ومنذ قرن ونصف خضع اإلسالم لسيطرة
 .2وخضع الرتاث اإلسالمي للرتاث املسيحي

راق والع ،سؤاال؛ ماذا عساان أن نسمي احتالل فلسطني من قبل إسرائيللنا أن نسأل ومن هنا 
ليس من " .يف العصر احلديث بصور شىت االحتاللمن قبل أمريكا، وقس على ذلك كثري من أنواع 

املستغرب أن يكون لكل من أمريكا وإسرائيل مفاهيم خمتلفة عن بقية العامل لإلرهاب وحق الدفاع عن 
هذا إىل عدم استيعاهبما وتفهمهما هلذا احلق وإمنا وببساطة شديدة فإن إسرائيل احتلت األوطان وال يعود 

دولة عربية مسلمة وكانت أمريكا أول دولة تعرتف هبا وتساندها بكل إمكاانهتا وما زالت متد هلا كل أنواع 
                                                   

 .7ص (،سابق مرجع) حوهلا النظر وجهات واختالف والعنف اإلرهاب مفاهيم على، حممد اهلريف، 1
 . 24ص سابق(. )مرجع أهله، اأبيدو  اإلسالم دمروا يقولون: الغرب قادة ،يوسف الودود عبد ،الدمشقي 2
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ايل فهي ال تريد لتواب، عراقاملساعدات انطالقا من دوافع سياسية ودينية، وأمريكا أصبحت اليوم حتتل ال
راقية ت أمريكا وإسرائيل املقاومة العوهلذا كله عدّ  ،أن تعرتف حبق العراقيني يف الدفاع عن بالدهم

ية كما جعلتا أن ما يقومان به من إابدة مجاعية وهدم وتدمري لكل البىن التحت  ،والفلسطينية إرهااب مرفوضاً 
ت كل من إسرائيل وأمريكا تشويه صورة املسلمني عماًل مشروعًا ال جيب إنكاره، ومن أجل ذلك حاول

اربتها حركات إرهابية جيب حمتعترب والتأكيد على أن كل حركات املقاومة  ،واإلسالم وربطهم ابإلرهاب
بكل الوسائل. كما شوهْت هااتن الدولتان صورة اجلهاد املشروع يف اإلسالم وجعلتاه عمالً عدوانياً ينبغي 

 .1األبد"إلسالمي وإىل أن خيتفي من املفهوم ا

الص من ميارس حقه املشروع يف الدفاع عن دينه وأرضه الستخكيف تتم املساواة بني   ليحار املرءإن 
احلق املشروع الذي قررته مجيع الشرائع السماوية والقوانني البشرية، وبني من استغل نفوذه وقوته وبطشه، 

 غري مبال   ،الثروات هنبس املقدسات و ينتدو  تواغتصاب احلرما ألوطانفقام بكل غطرسة ابستعمار ا
ق واحلرايت، وتزداد احلرية عندما يوصف ويتهم صاحب احل لعدالةلبادئ اإلنسانية امللقوانني الدولية و اب

ية، نسانصاحل اإللأعمال  عن ه عبارةيقومون بابإلرهايب، ويوصف املعتدي حبامي احلقوق واحلرايت، وأن ما 
 .انتقدهم عليهاعندها كل من أشار إليهم أو ويالم ، ايف ممارستهكل احلق   بل ومينح هلم

 ،خوفامهانة و  ؛يلهذا اجللها قبّ توإن أن تتقبلها إال أمة ضعيفة، ال ميكن ال شك أن هذه مفارقات 
 واألايم دول.  ،لن يدومله هنابة و  ألن الذل كان؛  األجيال القادمة مهماها قبلتفلن 

وما  ،جعلهم يفرضون آراءهم على الضعفاء هو الذيه املستعمرون يتمتع بذي القوة المبدأ إن 
من الضعف والوهن إال عندما تركت االعتصام بكتاب هللا عز وجل، وإىل هذا  اإلسالمية أصاب األمة

ُ عليكم ر  "إذ ا تـ ب ايـ ْعُتْم ابْلِعين ِة، و أ خ ْذمُتْ أ ْذان ب  اْلبـ ق ِر، و ر ِضيُتْم اِبلزَّرِْع، و تـ  : يشري النيب  ْكُتُم اجلِْه اد : سلَّط  اَّللَّ
، ال  يـ ْنزُِعُه حىت ترجعوا إىل دينكم" سّلط هللا عليكم صغارا ومسكنة، أ ْي:  قال العظيم أابدي: " .2ُذالا

ومن أنواع الذلِّ هو اوخراج الذي يسلمونه كل سنة ملاّلك األرض، وسبب هذا الذل هو أهنم تركوا اجلهاد 
الذي فيه عز اإلسالم، وإظهاره على كل دين، فعاملهم هللا بنقيضه؛ وهو إنزال الذلة هبم، يف سبيل هللا؛ 

  .3فصاروا ميشون خلف أذانب البقر، بعد أن كانوا يركبون على ظهر اوخيل؛ واليت هي أعز مكان"

                                                   
  .18ص سابق، مرجع حوهلا، النظر وجهات واختالف والعنف اإلرهاب مفاهيم على، حممد اهلريف،  1
 (.11) الصحيحة يف األلباين وصححه (،2010 ،1ط املعارف، مكتبة )الرايض، حالق، صبحي ت: داود، أيب خمتصر املنذري، 2
 .242ص ،9ج عمر، ابن عن العينة، عن النهي ابب (،1415 ،2ط العلمية، الكتب دار )بريوت، ،داود أيب شرح املعبود عون آابدي، العظيم 3
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مجيع ميارسون  هماليت جتعللليهود هي املنطلقات الدينية ولتأكيد سنة صراع احلضارات جند أن 
ل القيادة األمريكية تؤيد كاليت جتعل من املنطلقات ذات هي أهل فلسطني، اإلرهاب ضد صنوف 
املتبعة من إسرائيل، وهي نفس املنطلقات اليت جتعل من النصارى يصرحون ابلوقوف مع إسرائيل الوسائل 

رب العدائية ه احلبوجالقضاء على كل مقاومة تقف الوحشية، بل وحياولون التصرفات يف تناِس اتم لكل 
 . يةسرائيلاإل

والدارس لتاريخ األمم وامللل يرى أن الصراع القائم بني احلضارات ليس جبديد على البشرية، وأن 
من اليهود والنصارى واضحة العداء، وهلذا نرى أهنم كثريا ما يوجهون على اإلسالم املمارسات القائمة 

اإلسالم يشكل صورة من صور اإلرهاب كما أنه يهدد أن املالم على اإلسالم يف كل حمفل هلم، ويرون " 
وأنه ال  ،أعلن بعض املثقفني يف الغرب بصراحة اتمة أن اإلسالم هو دين حرب وإرهاب وقد احلضارات،

جب إذا كانت قوة اإلسالم متمثلة يف دولة من الدول في أيضا:وقالوا  العامل.أمان هلذا العامل إالّ إبزالته من 
السعودية تان تركيا وابكس أييت كذلك على:املقصود  ما حدث فعال لطالبان والعراق، ولعلوهذا  –إزالتها 

قصود هنا ولعل امل -وإذا كانت هذه القوة متمثلة يف مجاعات أو مبادئ فيجب حماربتها كذلك  -صروم
جعل  يوما نظريته الداعية إىلو وعلى هذا األساس املنحرف قال فوك -اجلماعات واألحزاب اإلسالمية 

 قام عليها اليت ةفكريالالعدو احلقيقي للمنظومة " –كما يقول   -اإلسالم العدو احلقيقي للغرب ألنه 
 .1"الفكر الغريب

ابإلضافة إىل  ،إن املسيحيني الصهاينة يف أمريكا تلقفوا األقاويل الداعية إىل العداوة مع اإلسالم
، وأن الصورة ابلنهاية الكارثية للكوناالعتقاد  لديهم؛إمياهنم السابق هبذه العداوة واليت من مستلزماهتا 

الذي به ستقام ؛ و األرض إىلعليه السالم املسيح عود ي عندما، األوسطيف الشرق  النهائية للعامل ستكون
  .األخرية العاملعام قبل النهاية  (1000ستظل )واليت ، املسيحيني املوسومة ابلعدل دولة-كما يزعون  –

إاّل بعد قيام دولة إسرائيل وبناء هيكل سليمان على  -كما يقولون   -لن يتم  هذا التصوروكل 
ومن هنا كان هذا االعتقاد وراء كل املواقف غري املشروعة اليت يقفها األمريكان  ،أنقاض املسجد األقصى

ق مع اليهود، وهذا االعتقاد أيضا كان وراء االدعاء ابحلرب على اإلرهاب كما كان وراء غزو العرا
 واحتالله. 

                                                   
 بتصرف. ،80ص (،2004 ،1ط املعرفة، دار )بريوت، اإلرهاب، عوملة أمحد، طحان، 1
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ري منهم )كولن شاِبان( بقوله: )من الصعب التفك املفكرينمن  عددولقد عرب عن هذه املعتقدات 
بوجود حالة أخرى يف العامل حيث السياسة ترتبط ارتباطا وثيقا ابلدين، وحيث للنصوص الدينية هذا 

من املقربني حد وهو أ ( ريغانزوالرت)القس التأثري العميق على العمل السياسي(. كما يوضح هذا االرتباط 
وعلل  انت.كمن واجب كل املسيحيني يف العامل دعم سياسة إسرائيل مهما   (، بقوله: )إنبوش)لرئيس ا

رمحة من  أبهنا-زعمه حسب-هذه االستجابة اليت تعرب  هللا،هذا القول أبنه يعرب عن االستجابة إلرادة 
 .1("هللا هلذا العامل

ًا من صانعي عدد مريكية حيال القضية الفلسطينية، بل والعربية تؤكد أنوال شك أن املواقف األ
املسلمني من و  إلسالملة يعاداملمواقفهم وا وقد استلهم ،ينتمون إىل احلركة الصهيونية أمريكاالقرار يف 
فظ بدون حت ؛ملؤيدة إلسرائيل، واليت من أمهها املواقف ااحلركةاليت قامت عليها هذه  ةفكريال األدبيات

والذي راق غزو الع، ويؤيد هذه الربوتوكول جتاه اإلسالم هو قوانني األمم املتحدةل ةالفكانت خمومهما  
والقضاء  احتالله مث إضعافهوابلتايل كان ال بد من ، طر على إسرائيلاوخمصدر  أنهم اهتاعتقاديهيمن على 

 عليه وهنب ثرواته.

ول حمثلة يف اليهود والنصارى، على اتفاق اتم ، واملتأن احلركة الصهيونيةا مؤكدمن لقد ابت 
و وهذا ه األقصى.على أنقاض املسجد (، والذي حمال أن يقام إال إعادة بناء هيكل سليمان)مشروع 

ننسى أن اهلدف  الأ"علينا  بقوله: (فينرر  شامي شلومو)احلاخام اليهودي الذي يعرب عنه ابلفعل  التوجه
 رأس هو بناء اهليكل. إن اهليكل يقع يف ؛ومن إقامة دولتنا إسرائيل ،يفاألمسى من جتمع اليهود من املنا

 .2"اهلرم

لحة، وهذا حىت وإن كانت ابملقاومة املس ؛لكل حُمت ِل احلق يف الدفاع عن وطنهأن مما سبق يتضح و 
ميا سا اهذا اللون من القتال ما دام هدفالدويل األمر منصوص عليه شرعا وقانوان، وال يعاقب القانون 

لكل فب اليت يربر هبا هذا االحتالل، سبااألمهما كانت  ،حمتل أجنيبأي ضد ؛ لدفاع عن األوطانل
 ما كان. أي تدخل مهأحد فرض من شأن وليس ، يف تقرير مصريهاملطلق احلق من شعوب العامل شعب 

                                                   
 بتصرف. ،16 ص ه،1424 ،1ط النفائس، دار )بريوت، األمريكي، القرار يف الدين حممد، السماك، 1
 (،م2000 الشروق، دار )القاهرة، ،السماك حممد :ت إسرائيل، أجل من ِبصاحلها املتحدة الوالايت تضحي ملاذا هللا يد غريس، ،هالس 2

  .71ص
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ها ري أو غمنظمات  مندافع عن أراضه احملتلة من يدعي أن من يادعاء كما خنلص كذلك إىل أن 
ل ومن أمريكا وإسرائيمجلة وتفصيال، وهذا هو االدعاء امللموس من قول مرفوض ؛ أبن هذا الإرهايبجمرد 

ص الدول خيهذا االهتام األهوج، ألن تقرير مصري الشعوب  ينبغي الوقوف عندسار على طريقتهما، كما 
األمم ز انون املقرر يف دهاليهو متعلق ِبصاحلها، وال شأن لغريها به، وهذا هو القو  ،وحدهااملتضررة 

مقاومة مشروعة ي أوصم كما أن اجلميع يرفضون يف قراراهتم   احلقوقية والدولية،  نظماتاملومجيع ، املتحدة
ا متلك من بكل مأن تقاوم احملتلة  ةأحقية الدوليركدون على هذا التصنيف و ، كما يرفضون ابإلرهاب

 وسائل.

أمر جديد ال ميكن إنكاره، إمنا يرد إىل سيادة الشركات العابرة  ما يسمى اليوم بـ)العوملة( وهوأما 
للقارات اليت ستفضي يف النهاية إىل حتطيم قدرات الدول القومية، ومنها أمريكا نفسها، وإىل تعظيم 
النزاعات الداخلية يف نطاق الدولة الواحدة داخل الدولة الواحدة إلضعاف مقاومتها لسيادة السوق 

الشركات خترتق وحدة الدولة وتقوم بتحطيم قدراهتا على مواجهة الغزو اجلديد الناتج عن  العاملي. فهذه
كما عرفة الدكتور   وهي قوانني السوق، وتضخيم الصراعات والنزاعات الدينية؛ ليتسىن هلم تفكيك الدولة.

دم كل نظام ه املعروف عن هذا اوخطاب أنه يسعى إىل ؛العوملة وخطاب ما بعد احلداثة العشي بقوله: "
يصبح وحده  كياللوإعادة صياغة جهاز املفاهيم حبيث يصبح التفكيك هو السمة البارزة، تفكيك العقل 

والغرائز  تكون ِبثابة حاجز يعيق حتقيق املصاحل الشخصية لكيالاملسؤول عن التفكري، وتفكيك القيم 
عات والدول ة، وتفكيك األمم واجملتمالبشرية، وتفكيك النظام حىت ميكن مترير األفكار اهلجينة والشاذ

حىت تعيد تشكيلها وبناءها وصياغة قيمها من جديد. خطاب فقد ثقته يف احلداثة بوصفها خطااب مهادان 
مسالية أو العوملة قياسا على ما بعد احلداثة هي ما بعد الرأفيف نظرها، وهي حتاول التجاوز والتمرد والثورة. 

د السياسة، هي ما بعد الثقافة، هي ما بعد الدولة واألمة، هي ما بعد الدين الرأمسالية القصوى، هي ما بع
واللغة واهلوية، هي إذن مشروع إلعادة صياغة العامل بعيدا عن املكوانت السابقة، هي مشروع مفتوح 

 .1"حمفوف ابملخاطر، هي أخريا مغامرة

                                                   
 .1 ص (،2004 ،اإلسالمية سعود بن حممد جامعة )الرايض، متطرفاً  خطاابً  بوصفها العوملة ثقافة ،هللا عبد العشي، 1
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الثقافية.  صوات النزاعات الطائفيةومن األعراض والنتائج لسيادة العوملة وتفكك الدول هو ارتفاع أ
ة تكون يف برد العراء ويتورط الكثري يف التفتيش عن مرجعي دافئوهكذا يؤدي ذلك إىل البحث عن حضن 

 األصل واملالذ هلم، وعندها يبدأ التعصب هلا والعنف مع غريها ِبثابة للقناعة التامة إبحياءات املرجعية.

لك الفعل إىل القيام بذ املؤدي فرق يكون عبارة عن رد الفعلوكل ذلك كما ذكران يف مسألة نشؤ ال
أو ثقافيا( تسببت يف إضرام انره األصولية ِبختلف أطيافها  فكرايالذي نتج عنه صراعا حضاراي )

وعقائدها، فـ " األصولية بكل أنواعها وشعارهتا؛ نزعة ثقافوية، ِبعىن أهنا تثبت جممل اتريخ االنسان 
تغري من عوامل أو متغريات الثقافة، حبيث يغدو فطرة أو غريزة ال تتحول، وابلتايل وسلوكه عند عامل م

مييز أمة عن أمة، ألن البشر يصنفون يف أغلب األحيان طبقا للعقيدة الدينية اليت ال تتصل ِبوضوعات 
 .1"الطبيعة، بل بنظم القافة وعناصرها ويتفق األصوليون أبن حمور التصنيف هو الدين

نجر: " النظام العاملي اجلديد يف القرن الواحد والعشرين سيضم على األقل ست قوى يقول كيس
رئيسية )الوالايت املتحدة، أورواب، الصني، الياابن، روسيا، ورِبا اهلند( ابإلضافة إىل عدد كبري من الدول 

نة، يمتوسطة أو صغرية احلجم. والقوى الرئيسية الست عند كيسنجر تنتمي إل مخس حضارات متبا
ابإلضافة إىل دول إسالمية مهمة جتعلها مواقعها االسرتاتيجية وتعدادها أو مواردها البرتولية مؤثرة يف 
الشئون العاملية، يف هذا العامل اجلديد تكون السياسة احمللية هي السياسة العرقية، والسياسية الكونية هي 

 .2صدام احلضارات" سياسة احلضارات، وحمل املنافسة بني القوى الكربى حيل حمل

ويفهم من ذلك أن الصراعات اجلديدة امللحة لن تكون بني الغين والفقري، أو بني الطبقات 
االجتماعية أو االقتصادية، وإمنا ستكون بني شعوب تنتمي إىل كياانت دينية حتمل ثقافات خمتلفة. يقول 

 التاريخ، يه يف أي وقت سابق يففاكالف هافيل:" الصراعات الثقافية تتزايد، وهي أخطر مما كانت عل
أو  قتصاديةاويتفق جاك ديلوز يف أن: الصراعات املستقبلية سوف تشعلها عوامل ثقافية أكثر منها 

 . 3أيديولوجية"

                                                   
 .20ص ،(سابق مرجع) ضارات"،احل "صدام صامويل، هنتنجتون، 1
 .47ص السابق، املرجع 2
 .47ص نفسه، املرجع 3
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يف عامل فيما بعد احلروب الباردة يرى أن الثقافة قوة مفرقة دينية الناظر إىل حال الصراعات الو 
معهما الثقافة الدينية، كما أن هناك شعواب جتمع بينهما وبنفس الوقت جممعة، فهناك شعوب جت

األيدولوجيات والوقائع التارخيية، ولكن بينهما تقسيم بسبب احلضارات، وهناك من الشعوب من جتمعهما 
القرابة العرقية، ولذا جند أن الدول اليت جتمعها العناصر الدينية الثقافية أكثر جناحا من الدول اليت يربطهما 

 .النهايةالديين يفوق كل االنتماءات وهو املتغلب يف  االنتماءوالتاريخ، ألن  العرق

جند أن من يسعى للسيطرة االقتصادية أو السياسية ال بد أن تعرتيه نزعة ثقافية دينية تكون لذا 
فسر ة اإلسالمية تالغربيني" فإن الثقاف املفكرينهي احملرك والدافع املساعد للوصول لغايته. وبنظر بعض 

إىل حد كبري فشل قيام الدميقراطية، يف أماكن كثرية من العامل اإلسالمي، كما أن اجملتمعات ذات الرتاث 
املسيحي تتقدم حنو النمو االقتصادي والسياسة الدميقراطية. كما يرون أن الغرب هو أقوى احلضارات 

لثورة ايت قوته تلك ألن ، وأتوسيظل كذلك لسنوات عدة، إال أن قوته تتهور عند مواجهة احلضارات
سها اليت توجه هي نفو العلمية أصبحت هتيمن عليها وتوجهها مؤسسات سياسية وعسكرية واقتصادية، 

ليها، ليس مثة من خطأ يف الثورة العلمية املشار إ، و احلضارة املعاصرة لتهيمن على الكوكب األرضي كله
تكرة العلمية، ولكن اوخطر أييت من املؤسسات احملوال أظن أن فينا من سيقف موقفا سلبيا أمام الفتوحات 

للعلم واملوجهة له، لقد ثبت واقعيا أن هذه املؤسسات هي مؤسسات مؤدجلة، ِبعىن أهنا ال تتمتع حبياد 
العلم وموضوعيته، بل هي مؤسسات حتمل أفكارا رهيبة، مشروعات فكرية وسياسية أقل ما ميكن أن 

 متكربة، تعتقد أن العامل على ضالل إال من اتبعها، وأنه ال يقوى توصف به أهنا مشروعات استعالئية
على فعل شيء ما يعتمد عليها، وترى أن هذا العامل مل يعد يتسع للجميع، فهو فقط حملتكري الثورة 

 .1العلمية، وعلى اآلخرين االلتزام والتبعية والتقليد

تمعات جند أن تلك اجمل ، ألنناخرىالعجب عندما حياول الغرب أن يربهن قوته للحضارات األفال 
تواجه خيارين: إما االحنياز إىل الغرب واللحاق به وهو ما حصل ابلفعل بعد أحداث احلادي عشر من 
سبتمرب، والبعض حياول أن يؤكد وجودة وحيافظ على مصاحله ويعزز من قوته العسكرية واالقتصادية، 

للخصومات  ةامل احملرضو اصل أن تلك احلضارات والعسعيا للتوازن مع الغرب كما حيصل مع تركيا. واحل

                                                   
 .1ص سابق(، مرجع) متطرفاً  خطاابً  بوصفها العوملة ثقافة ،هللا عبد العشي، 1
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قيامها ، وهذه الصراعات هي األكثر توسعا وامتدادا لفكريالوالتقارب بينها هو العامل الثقايف الديين أو 
 على ذلك العنصر. وهلذا نرى أن األجندة الرئيسية هي اليت تتضمن اختالف احلضارات. 

 ؛انيةاحلضارة هي اتريخ اإلنسو املهم يف تعريف احلضارات،  الدين هو العامل نوهذا كله يؤكد أ 
اليت كانت متطابقة يف معاين الدايانت حلد كبري، وما ذاك إال ألن مجيع الرسل واألنبياء كانت جتمعهم 

الشرك للبشرية تعددت الدايانت يف كيفية عبادة اوخالق،  خليف اوخالق عقيدة واحدة، ولكن عندما د
توحدون يف دين ما وخيتلفون يف العرق واللغة، وألجل الدين تقوم الصراعات ويقتل الناس ولذا جند الناس ي

اجلنس واللغة،  يف وخيتلفونلحضارة لنتمون يانس أجند وقد بعضهم بعضا، وليس ألجل اللغة واللون، 
 .فكرايء االختالف احلضاري دينيا و لكن القيمة األساسية لالختالف تكمن ورا

: " نهنتنجتو ل أهم الصراعات بني األداين الكربى على مر العصور. يقول شكهو الذي وهذا 
وهكذا فإن احلضارة هي أعلى جتمع ثقايف من البشر، وأعرض مستوى من اهلوية الثقافية ميكن أن مييز 
اإلنسان عن األنواع األخرى، ...، واحلضارات ليس هلا حدود حامسة التحديد وال بداايت أو هناايت 

ناس إبمكاهنم إعادة تعريف هوايهتم ويفعلون ذلك حقيقة، وكنتيجة لذلك فإن تكوين وشكل دقيقة. ال
ويرى )توينيب( أن احلضارات تقوم على حتدايت مث متر ِبرحلة منو تتضمن  .1احلضارات يتغري مع الزمن"

 بعد ذلك  مث، يتبعها مرحلة صعوابت مث قيام دولة شاملة، خالقةسيطرة متزايدة على بيئتها بفضل أقلية 
 .2كون التفسخ"

واحلقيقة اليت ال تغيب على عاقل؛ هو أن املراد من هذه األوصاف هو اإلسالم؛ لذات اإلسالم،         
حلرب على ا)جورج دبليو( بوش أعلن ، أمريكا استهدفت اليتعشر من سبتمرب  احلاديفمنذ تفجريات 

عوابً ملسلمني، وإاثرة العامل كله حكومات وشاب اباإلرهتبنت إلصاق ملة إعالمية حب وقام سالم صراحة،اإل
أسرعت كل ف (،من ليس معنا فهو ضدان)ورُفع شعار  ،املسلمني الذي ابلطبع يكمن حتتضد اإلرهاب 

 .3دةالقاعللقضاء على طالبان وتنظيم  املعلومات،الدول تقدم الدعم واملساعدة ابملال والسالح و 

                                                   
  .71 ص ،(سابق مرجع) احلضارات"، "صدام صامويل، ،هنتنجتون 1
 .73 ص نفسه، املرجع 2
  https://pulpit.alwatanvoice.com(.2009 أكتوبر 28 الوطن، دنيا جملة )فلسطني، ،ضدان فهو معنا يكن مل من سياسة فتحي، أمحد، 3
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مني ازدادت شهية بوش يف القضاء على املسل ،ليس طالبانوبعد أن مت القضاء على أفغانستان و 
ملدة ار قد أهنكه احلصأسلحة دمار شامل، والذى  حبجة امتالكالعراق، بذريعة وأخرى، فيمم وجهه جتاه 

، يةالوكالة الدولية للطاقة الذر مفتشون من مسح بدخول أن صدام حسني كان قد رغم ثالثة عشر عاماً، 
وألن املستهدف هو اإلسالم مل تغين تقارير الوكالة ، االستخبارات األمريكية من رغم علم اجلميع أهنم 

الدولية بعدم امتالك العراق لألسلحة الكيميائية، فأصر بوش على ضرب العراق وتدمري جيشه األقوى يف 
 .1املنطقة؛ والذي كان حجر عثرة يف طريق التمدد الصفوي؛ وكان هلم ما أردوا

واجتياح القوات األمريكية لبغداد فهنا كانت بداية  2003ام حسني يف عام سقوط نظام صد بعدو 
ظهور األمور على حقيقتها فيما خيص العالقات األمريكية اإليرانية فظهر لنا أهنم أعداء من ورق حلفاء 
على األرض، فكانت القوات األمريكية الغازية للعراق أشبه حبصان طروادة الذي حيمل بداخله القوات 

يرانية لتبسط سيطرهتا على العراق إىل يومنا هذا، فكيف ألمريكا اليت محلت قواهتا من أقصى الغرب اإل
إىل أقصى الشرق لتخوض حرهبا على العراق أن تسلم العراق لعدوها األول يف املنطقة أال وهو إيران 

م ينشئون ألنفسهم ا هم اليو فأصبح اإليرانيون هم املسيطرون على مؤسسات الدولة العراقية جبميع أركاهنا وه
مليشيات إيرانية مسلحة عل األرض العراقية بقيادة قاسم سليمان وأيضا كان حلزب هللا نصيب من هذه 
الفوضى على األرض العراقية فشكل لنفسه فرعا هناك وها هي املليشيات اإليرانية تقاتل على األرض 

 تحالف الدويل بقيادة أمريكا وأكثر من ذلكالعراقية حبجة حماربة داعش وحتت غطاء جوي من قبل ال
  .2فساحة احلرب الربية يف العراق اتسعت للقوات األمريكية الربية وقوات احلرس الثوري اإليراين!

 رص علىمن احل اإلسالميتغيري أيديولوجية العامل  استطاعوا، فقد والبديل بال شك أدهى وأمرّ 
اليت لمنظمات لضخ مليارات الدوالرات ب فقامواالدميوقراطية،  من أجلإىل اجلهاد  ،سبيل هللا يفاجلهاد 

تكوين و  على تنحية الشريعة اإلسالمية بكل ما أتوا من الوسائل،هبدف الرتكيز  (،اجملتمع املدينتسمى )
ع م من عموم الشعوب للحكم اإلسالمي؛ حبجة عدم القدرة على مواكبة التيار احلضاري، مناهض راي

لتطبع ابلفكر الغريب، اوتدريبهم تدريباً جيداً على  ممنجهاً،عض العناصر الشبابية اختياراً لباالنتقاء املتميز 
  لذلك الفكر، وتشويه أهل الدين بصور خمتلفة. وحتفيز األخرين

                                                   
  .25ص (،2015 التاريخ، قسم ماجستري رسالة خيضر، حممد جامعة )اجلزائر، ،2003 سنة للعراق األمريكي الغزو عزري، رحيمة، 1
  http://blogs.aljazeera.net(.24/5/2017 اجلزيرة، مدوانت )قطر، ،األرض على حلفاء ،ورق من أعداء وإيران أمريكا معاذ، ملكاوي، 2
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  والغريب على املسرح اإلسالمي:املشهي األمريكي 
نواميس انموس من الفهذا بني احلق والباطل، أن صالح األرض وفسادها قائم على مقدار التدافع 

 أهل احلقما فرط وينعم األانم، وكل ،وتطمئن البشرية ،يسود اوخريالرابنية، كي اإلهلية، وقانون من القوانني 
هلذا البد أن نعلم و  حقهم يعترب يف عداد املفقودين.وتناسوا هذا الناموس فإن الرابين، ابألخذ هبذا القانون 

ن اُه احْلُْكم  ص  يف كتابه:﴿  أن مبدأ القوة قرره هللا عزوجل  ،]12مرمي: [﴾ ِبياااي  حي ْىي  ُخِذ اْلِكت اب  بُِقوَّة  و آتـ يـْ
ولكن ال يقوم هذا املبدأ، وال ي عمل هبذا القانون إال بشروط شرعية؛ ومها مصدرا التشريع، واليت يراد منها 

أما أن ُتسلط  ة.وحتقق األمن للبشري ربط القوة ابحلق، وضبط التدافع ابلعدل، فإن حتقق ذلك عم اوخري،
ياة ستتبدل يالزم الباطل للقوة، ويالزم الظلم للتدافع، فإن احل، و تلك القوة على البشرية، فتقلب املوازيني

  ، وتدنيس للمقدسات.لدماءلسفك ، و لكراماتلهدر بؤساً؛ ملا سيصيب البشرية من 

 سرح اإلسالمي، فإن املــُشاهد سوف حيتار أبيوعندما الكالم على السيناريو األمريكي املعّد للم
منها سوف يبدأ، هل ابلسيناريو، الفلسطيين، والتالعب الدويل هبذه القضية. أم نتحدث عن املشهد 

يا اللييب وقضية الطائرة: )ابن أمريكان(؛ واملعروفة بقضية )لوكرييب(، واليت تسببت يف فرض حصار على ليب
نوب السودان اليت ال زالوا يضغطون هبا على احلكومة السودانية حىت مت دام لسنوات عدة. أما قضية ج
عة ابلسناريو األفغاين؛ ومسرحية التخلص من اهليمنة السوفيتية حتت ذري متقسيم السودان إىل شطرين. أ

؛ حد اليهوديف مقال أل  اجلهاد والذي جعل من أفغانستان مسرحا للقتل. والزالت تعاين منه إىل اليوم.
األمريكان ابلذات  :حنن أيقظنا العمالقيقول: " ؟قمنا بهما الذي  (What We Have Done) :وانهعن

  .1"والغربيون أحبوا أن تشتعل احلرب بني روسيا وبني الشعب األفغاين

أعلن ندما عتسعينيات بدأت املؤامرة الكربى للقضاء على اإلسالم تدخل حّيز التنفيذ، البداية  مع
 ،لسوفييتا االحتادعلى إثر تفّكك  ،عن والدة نظام عاملي جديدحينها  (بوش األب)ي األمريك الرئيس

الكربى ضّد  ةؤامر ملاتفّردت اإلمربايلية األمريكية بقيادة العامل لتبدأ  وعندها، االشرتاكيواهنيار املعسكر 
حتويل مّت  ها، بعدةصليبيال يةقوى الغرب، ولويب الالصهيونية العامليةة من نداسماألّمة اإلسالمية، بدعم و 

لى د أن مّت القضاء ع، بعاإلسالم علىإشارة إىل للقضاء ، اوخضراء(، ابلشارة الناتوالشارة احلمراء، )
  .2الشيوعية

                                                   
 .28ص .(1ط *، اإلعالمي، عزام الشهيد مركز )بيشاور، العاملي، التآمر ،هلل عبدا عزام، 1
  .HTTPS://DAWATALTAJDEED WORDPRESS.COM اإلسـالم: على للقضاء الكربى املؤامرة خيوط عن الـكشف ،هللا عبد الكسجي، 2
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أن أمريكا ومجيع الدول الغربية لو اجتمعوا كتلة واحدة للقضاء على اإلسالم فإن ذلك  كال ش
اإلسالم، ولكن طريقتهم هو أن يستمروا يف جتزئة اإلسالم حمال، ألهنم ليس لديهم اجلرأة على مواجهة 

من الداخل ليسهل هلم للقضاء عليه، فهذا ميّكن من إضعاف اإلسالم؛ ومع ذلك أيضاً لن يستطيعوا إال 
ِبعاونة من ضعاف النفوس وعدميي الضمري، وقبل ذلك عدميي اإلميان، وما سيناريو القضاء على العراق 

 ِبعزل عنا. 

 أن العراق تعد قوة إسالمية ضاربة، وتعلم أهنا هتدد البنت املذللة هلم: )إسرائيل(، يقيناتعلم أمريكا 
وهلذا مل يريدوا بقاء هذه القوة ولو كلف القضاء عليهم ثروات طائلة، هلذا بدأوا ِبشهد الغزو العراقي على 

لغه، ومن الوهن به مب الكويت، والذي استطاعوا من خالله فرض حصار على الشعب العراقي حىت وصل
مث انتقلوا إىل املشهد اآلخر الذي استطاعوا من خالله قتل )صدام حسني(، والذي ِبوته تفتت تلك 

 تبلورت:ليت اوهكذا يسهل عليهم حل املعادلة اليت أسسوا فرضياهتا، و  اإلمرباطورية، وتكاد أن تنتهي.

 :العراق غزوأوال: 

؛ ومن هو العميل األنسب؟ ال شك داخلي-عميل-ف كيف يتم تفتيت العراق؟ البد من حلي  
 اليت ابلطبع متتلكها إيران، للحنق الكامن يفداخل العراق و  مساعدة أليمريكا أفتقار أنه )إيران(؛ ال

 .1؟ البد من تفتيت العراقالعربية االقطارتقسيم  نفوس الشيعة جتاه صدام. وكيف يتم

 اثقيا: أمن إسرائيل:

طر ؟ البد من التخلص من اوخالوجود االسرائيلي واملصاحل االمريكيةى عل كيف تتم احملافظة  
، فقد جتلى ريوليس النظالواقع العملي ؤكدها يووفق هذه املعادلة اليت  احلقيقي؛ وهو اإلسالم احلقيقي.

ضد االمة  اللتقاء املصاحل حتالف عالقاتبدت  إيرانمع  اإلسرائيلية( –االمريكية ) ةان العالقللعيان 
عراق ويف داخل ال التأثريعلى  إيراناالحتفاظ بقدرة  وإسرائيل؛مريكا أمن مصلحة لذا نرى  إلسالمية.ا

معلن فاقية غري هناك اتوالعامل اإلسالمي. إذا: ملواصلة الدور التدمريي والتقسيمي للعراق  ؛قطار العربيةاأل
 .2لمنيعنها ُخطت بنودها يف ظالم دامس؛ أسال هللا اللطف ابإلسالم واملس

                                                   
 )مرجع سابق(. اإلسـالم: على للقضاء الكربى املؤامرة خيوط عن الـكشف ،هللا عبد الكسجي، 1
 .السابق املرجع 2
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جم املكافئة حاملستقبلي يف األقاليم اإلسالمية؟ وما هي يران إدور والسؤال اليت يطرح نفسه: ما هو 
  تلك اوخدمات؟تعطى هلا نتيجة ساليت 

املسلسل احلي، الذي يعرض عرب القنوات الفضائية، ومل تنتهي قصته بعد يف التحالف الصفوي إن 
قة العربية، على املنط خر مشهد منه، هو اكتساح اهليمنة اإليرانيةتسعى أمريكا إبكمال آ الذياألمريكي، 

ورغم أن التظاهر ابلعداء واحلصار على إيران؛ مل يعد ينطلي على املشاهدين، فقد  واإلسالمية برمتها.
 ابتت فصول السيناريو واضحة لألعمى، فكيف ابلبصري؟!

انية لغزا تبقى العالقة اإلسرائلية اإلير "  :، وهو أمريكي من أصل إيراينيقول الدكتور تريتا ابرزي
غامضا يف نظر أغلب احملللني ابلرغم مما للتوترات بني هذين البلدين من أثر عميق يف الشرق األوسط ويف 

هي مل إيران كانت ِبثابة نكسة إلسرائيل، فوابلرغم من أن الثورة اإلسالمية يف األمن القومي األمريكني، 
والسعي إىل حتسني عالقتها مع حكومة آية هللا اوخميين كثقل مكافئ ألعداء إيران متنع إسرائيل من دعم 

إسرائيل من العرب. ومن دواعي السخرية أنه عندما دعا القادة اإليرانيون إىل تدمري إسرائيل يف مثانينيات 
ومحلها دة ت املتحوالن التأتثري يف الوالايالقرن املاضي، كانت إسرائيل واللويب املؤيد هلا يف واشنطن حيا

 وبعد أن أصبح محاس الثورة يف إيران أضعف مما كانت عليه يفعلى عدم االلتفات إىل اوخطاب اإليراين. 
الثمانينيات انتهجت إيران سياسة مزدوجة طوال هذه الفرتة فجعلت من نفسها أكثر الداعمني اإلقليميني 

ر أن املصلحة على اعتباان هذا الكالم ابألفعال، جماهرة بتأييد القضية الفلسطينية، لكن اندرا ما اقرت 
عالقات مع يف إعادة الاالسرتاتيجية لطهران؛ خفض التوترات مع إسرائيل، واستخدام الدولة اليهودية 

 . 1الوالايت املتحدة إذا ما تعارضت مع املستلزمات اإليدلوجية إليران"

لى ثروات ع السيطرةمن  قوى الغربيةاليقف أمام احلقيقي ِبعناه اإلسالم أن  تعلمألن أمريكا 
ون ئيف ش الرجوع إىل شرع هللا احلق الذي يدعو إىل ه هوأنكما .  ، ويعارض استضعافهم وإذالهلماملسلمني

ره يف تسعى إىل إعزاز دين هللا ونش دائما ما احلقيقيةلة اإلسالمية وأن الدو -الداخلية واوخارجية – الدولة
ا إىل عبادة رب العباد(، وأيض ،من عبادة العباد العبادن أمهها: )إخراج وتقوم على أوليات م ،اآلفاق

، ةلصحيحنشر العقيدة استحارب كل ما يدعو إىل الشرك واإلحلاد والفساد جبميع ألوانه؛ وحترص على 

                                                   
 للعلوم العربية الدار ت،و )بري  األيويب، أمني ت: املتحدة، والوالايت وإيران إسرائيل بني السرية التعامالت املشرتكة؛ املصاحل حلف تريتا، ابرزي، 1
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كفاءات، القدرات والوإصالح أحواهلم، واالستفادة من ، استثمار ثرواهتمو  ،تسعى إىل إعزاز املسلمنيو 
 .الة على املسلمنيع، بل سيصبح لغربلقوة  فلن تكون هناكاألمور ز املبدعني، فلو حصلت هذه وحتفي

الم حقيقة؛ ألي تيار حيمل اإلسصدي التستسعى جاهدة يف  أبداً، بل هبذا أن ترضى مريكاألا ال ميكن لذ
مع تيار ال  احتالف ، رأت أن تكّونضمان استمرار هيمنتها على العامل)سلوكا ومنهجاً(، وهلذا السبب، ول

حيمل من اإلسالم سوى االسم؛ فلم جتد مثل: )الرافضة(، ومع دولة ال تنتسب لإلسالم حقيقة؛ فلم 
جيدوا أصلح من: )إيران(، فعمدت إىل الدعم املبّطن إليران، وكان أول دعم للتمكني الرافضي هو صعود 

طقة، وبعد أن املشروع الصفوي يف املن )اوخميين(، مث قتل )صدام حسني( الذي كان يقف عثرة يف تنفيذ
مت هلم ذلك عمدوا إىل دعم أي كيان شيعي يف املنطقة، فلم يزالوا يف دعم )بشار األسد( يف سوراي، 
وحزب هللا اللبناين، والتمرد الشيعي )احلوثي( يف اليمن، والتمرد الشيعي البحريين، مع السعي احلثيث 

  .اهراً لكنه اليوم أصبح ظيتم من خلف الكواليس،  كانل ذلك  لدعم التمرد الشيعي يف السعودية، وك

، ويقول "إن اإلسالم هو اجلدار الوحيد يف وجه االستعمار األوريب"لورنس براون:  وإىل ذلك يشري
كان قادتنا خيوفوننا بشعوب خمتلفة، لكننا بعد االختبار مل جند مربرًا ملثل تلك املخاوف، كانوا "أيضا: 

طر اليهودي، واوخطر الياابين األصفر، واوخطر البلشفي، ولكنه تبني لنا أن اليهود هم خيوفوننا ابوخ
أصدقاؤان، والبالشفة الشيوعية حلفاؤان، وأما الياابنيون فإن هناك دواًل دميقراطية كبرية تتكفل ِبقاومتهم، 

ويف  ،ضاعواإلخ ،ويف قدرته على التوسع ،موجود يف اإلسالم ؛لكننا وجدان أن اوخطر احلقيقي علينا
 .1"حيويته املدهشة

 استمرار املهازل:  

املهازل األمريكية الغربية يتم تداوهلا مع تداول السلطات يف الدول الغربية، وما مسرحية الضحك 
أن كل ما فعله كعلى الذقون اليت تبناها ) ترامب ( خبافية على اجلميع، يقول اإلعالمي أمحد منصور: "

إعطاء  يف سوراي هو (الشعريات)الل الضربة االستعراضية اليت وجهها لقاعدة من خ (دوانلد ترامب)
أبن متارس أقصى درجات التوحش والقصف للمدنيني  ؛الضوء األخضر لالحتالل الروسي وقوات النظام
  ،سكرية األمريكيةلضربة العاباإلعالم الغريب والعريب هّلل السوريني، وهذا ما حدث ابلفعل، ففي الوقت 

رحى، اجللى و قتالعشرات وقتها وسقط  ،تدمر األخضر واليابسو ت الطائرات الروسية متارس القصف كان
                                                   

 .32ص (،سابق مرجع) أهله، أبيدوا اإلسالم دمروا يقولون: الغرب قادة جالل، العامل، 1
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وس فقد استخدم الر  (خان شيخون)قد اعرتض على استخدام الغاز السام يف قصف  (ترامب)وإذا كان 
ئرة التجرمي الكنها مل تدخل يف د ،من األسلحة احملرمة دولياً  هيو  (النابلم)القنابل العنقودية وقنابل 

 ! األمريكي

كما أن اوخسائر اهلزيلة للضربة العسكرية األمريكية تظهر أن سيناريو الضربة كان مرتبًا بعناية بني 
اضي فكل ما جيري على األر ، ...، والروس الذين أبلغوا بدورهم السوريني ومت إخالء القاعدة األمريكان

 ،ائقمن السذج يتغاضون عن هذه احلق عل كثرياً ج ،جيري برتتيب أمريكي روسي ،السورية من جرائم
وكذلك تنسيق   ،متناسني وجود قوات أمريكية على األراضي السورية ،ويسهبون يف املديح للضربة األمريكية

قف لو كانت هناك رغبة حقيقية أمريكية يف و ، ...، و كامل فيما يتعلق بتحليق الطائرات يف األجواء
أقلها  ؛يني واملليشيات الشيعية ضد الشعب السوري جلرت خطوات كثريةجرائم الروس والنظام واإليران

وأبسطها منطقة حظر جوي آمنة للمدنيني، لكن كل ما جرى ابختصار هو عودة وترية اجلرائم بشكل 
 أعطى هؤالء اجملرمني مجيعاً ترخيصاً مفتوحاً للقتل أبي سالح آخر (ترامب)أبشع مما كانت عليه وكأن 

ي هم كذلك سوف يتعاملون مع كل التغريات اجلغرافية والدميغرافية اليت جتر ، ...، فكيماويال حغري السال
ويعيدوا  ،كأمر واقع ولكن بعد أن يكمل الروس والنظام واإليرانيون واملليشيات جرائمهم  ؛على األرض

 .1"طرائتواصل اجلرائم حىت تكتمل اوخلذلك ست ،تشكيل خريطة سوراي وفق خمططهم الطائفي العفن

واجلهود اليت بذلتها الوالايت املتحدة  1991يقول الدكتور تريتا: " يف الفرتة اليت تلت العام 
وإسرائيل لبناء نظام جديد يف الشرق األوسط يقوم على العملية السلمية بني اإلسرائيلني والفلسطينني 

تيجية، وقررت دولوجية واالسرتاوالعزلة الطويلة اليت تعاين منها إيران حصل تداخل بني مصاحل إيران اإلي
طهران للمرة األوىل أن تصبح خصما متصدرا للدولة اليهودية، يف هذه املرحلة استخدمت إسرائيل وإيران 
نفوذمها إلحباط مبادرة السياسة اوخارجية األمريكية اليت رأى كل منهما أهنا تصب يف مصلحة اآلخر، 

 صبح معزولة يف املنطقة، وابشرت أمريكا وإيران اتصاالتوعملت إيران ضد العملية السلمية خمافة أن ت
 .   2مباشرة لغاية اليوم ال يزال هذا املنطق هو السائد يف العاصمتني، وهو الذي يغذي التوتر يف املنطقة"

 

                                                   
 بتصرف م(.2017 ابريل، ،10 القطرية، الوطن )صحيفة األمريكي، القصف بعد والنظام روسيا توحش أمحد، منصور، 1
 .4ص (،سابق جعمر ) األيويب، أمني ت: املتحدة، والوالايت وإيران إسرائيل بني السرية التعامالت املشرتكة؛ املصاحل حلف تريتا، ابرزي، 2
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 (.سيناريو )املوت ألمريكا

، لسلطةا عقب استيالئه على (اوخميين)من أبرز الشعارات اليت أطلقها  (،ألمريكااملوت )شعار: 
 كل على رفعه يف واالذي دأبهناك،  أدبيات حكم املاليل يف أساس  ركن  حتول إىل مث ، (1979)عام 

رب قرعة ع أمريكالحصول على اإلقامة يف لتزايد من ياإليرانيني  عدد ورغم ذلك، كان ،مناسبة دينية
دول أفريقيا،  ، بل وإىل بعضواىل صنعاء يف اليمن وإىل بغداد، ىل بريوت،إمتدد الشعار اليانصيب. مث 

 .1وشرق آسيا

، عناهوم على عبارات الشعار اوخالف ليسلكن شعاٌر مجيٌل، ال غبار عليه، ال شك أن ذلكم  
من سياسات أنه  على يف الواقع الشعارحيث يُرى  ،على أرض الواقعالعمل به اوخالف حول حقيقته، و  إمنا

أت عليه واملكر الرافضي، وقت تواطداع اًب من أساليب اوخالوالء والرباء، ولكن يف حقيقته حيمل أسلو 
 سواًء النصريية، أو االثين عشرية، أو اجلارودية. ؛مناهجهممجيع فرق الشيعة على اختالف 

قامت على مصادمة الشرع والفطرة، ومصادرة  للعقل والتفكري، وعلمت أنه  الشيعةعقيدة وألن 
 رأت أهنا، و الرباقة ، حينها جلأت هلذه الشعاراتضجة إليهاما جيذب العقول الناليس معها من احلق 
احلواجز النفسية  تزيلالدينية؛ لعلها أن  العواطفأتجيج ، والبسطاءمنه إىل  التسللالنفق الذي ميكنهم 

ال ورغم أن تلك الشعارات اوخادعة كانت و " يهم.الفكر الشيعي يف عاملنا اإلسالمي، واالستحواذ عل عن
ابت  -من أمتنا-مها اهلائل من الضجيج، وتصطاد الكثري من البسطاء إال أن األكثر زالت أتخذ حج

أهنا ال متلك أي قدر  -من خالل الواقع-يدرك خواء تلك الشعارات من أي مصداقية، ويتكشف له 
وتشهد  ؛شهدت -على عكس ذلك-من احلقيقة على األرض، فال عداوة لليهود والنصارى، بل 

أبن فرق الشيعة هي األقرب دائمًا إىل أعداء األمة، وهم املطية اليت  ،احلاضرو ابر سجالت التاريخ الغ
التواطؤ مع  مواقف خمزية من -عرب التاريخ-سجلت فرق الشيعة ، فقد يستخدمها اوخصم للنيل من األمة
 الصراع على أشده بني املسلمني وأعدائهم من التتارفعندما كان النصارى والتتار على اإلسالم، 

 التآمر املكشوف على األمة اإلسالمية، بل كانت تشكل ألونكانت فرق الشيعة تباشر   ،والصليبيني
 .2"ورموزها، وعقيدهتا ،اجلبهة اوخلفية للمرتبصني ابألمة

                                                   
 .ALMODON.COM ،12/01/2017 اوخميس اإللكرتونية، املدن جريدة أخرى، وشياطني ألمريكا" املوت حممد، حجريي، 1
 .HTTP://ALBURHAN.COM م:2013 سبتمرب 28 ائيل،إلسر  املوت ألمريكا املوت شعار حقيقة عمر، أبو الرميمة، 2
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الرافضة من أعظم األسباب يف دخول " قال:  وعندما رأى ابن تيمية ما وقع على أيد الرافضة
قصة الوزير ابن العلقمي وغريه كالنصري الطوسي مع الكفار ومماألهتم على وأما  ،الكفار إىل بالد اإلسالم

 ،ظاهروا املشركني على املسلمني ؛وكذلك من كان منهم ابلشام ،فقد عرفها اوخاصة والعامة ،املسلمني
 ظاهروا النصارى وغريهم من ،قدم غازانو  ؛وملا انكسر عسكر املسلمني ،وعاونوهم معاونة عرفها الناس

محل بعضهم وحاربوا املسلمني حماربة ظاهرة، و  ،ء املسلمني، وابعوهم أوالد املسلمني بيع العبيد وأمواهلمأعدا
، بيت املقدس علىأن يستولوا النصارى قدمياً استطاع من خالله أعظم سبب هم  كانواقد  و  ،راية الصليب

ا مما هي ظاهرة هذه األمور وأمثاهلفإىل أن يقول رمحه هللا:  .استنقذه منهمحىت قيض هللا ملسرى نبيه من 
مشهورة يعرفها اوخاصة والعامة، توجب ظهور مباينتهم للمسلمني، ومفارقتهم للدين، ودخوهلم يف زمرة 

 الذين منياملسل فإن املسلمني،الكفار واملنافقني، حىت يعّدهم من رأى أحواهلم جنسًا آخر غري جنس 

 اإلسالم، هدم الإ همّ  هلم ليس والرافضة اجلمهور، هم وحديثا، اقدمي والغرب، الشرق يف اإلسالم دين يقيمون

 .1بسبب قيام اجلمهور به" قام إمنا اإلسالم من عندهم الذي والقدر قواعده، وإفساد عراه، ونقض

ة صربا جمزر ولو رجعنا للوراء قليال لرأينا أن صورة ابن العلقمي تكررت يف جمازر حركة أمل؛ 
مايو 20:)للالجئني الفلسطينيني يف وشاتيال صربا نفذت يف خميمي جمزرة هيو  ،الثانية وشاتيال
واللواء السادس  حركة أمل استمرت ملدة شهر على يد مليشياتاليت  حرب املخيمات خالل م(،1985

مت نسف أحد املالجئ وكان يوجد به مئات الشيوخ واألطفال والنساء ماتوا ، حيث اجليش اللبناين من
وع للخروج فلم اجل دفعهم، من اوخوف واحلصار واجلوع خرج الفلسطينيون من املخابئ، وبعد شهر مجيعاً 

منها و ( % .90)، خرجوا ليشهدوا أطالل بيوهتم اليت هتدم ب ليأكلوهاالقطط والكال جيدوا سوى
 .2من سكان املخيمات (. %40)ألف من املهجرين أي  ومخسة عشربني قتيل وجريح ( 3100)

 ةالباطنييمن، و وال ،ولبنان ،والعراق ،الشيعة االثين عشرية يف كل من إيرانإن التمدد املتمثل يف 
 لسّذج.ااالستخفاف واالستهتار بعقول  ملشاهداملستمر  السيناريوو نفس النصريية يف سوراي، ه

 

                                                   
 .414ص م(،1986 ،1ط سعود، بن حممد اإلمام جامعة )الرايض، سامل، حممد ت: السنة، منهاج تيمية، ابن 1
 .137ص (،2003 صيف ،55 العدد: ،14 اجمللد الفلسطينية، الدراسات جملة بريوت،) ،1982 ،وشاتيال صربا جمزرة ذاكرة إلياس، سحاب، 2
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
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األعراض، ستباحة اهو  والنصارى، وحقيقتهضد اليهود  يرتدد يف اهلواء اليت الشعارهذه  واحلاصل أن
وميارسون  ،لعداء لليهود والنصارىن ابة(! يهتفو السُّن)الشعوب املسلمة  القائمة على ،واجلرائم ،واجملازر

 تالية:(، وكل ذلك يؤكد التساؤالت الالصهيوصليبية)ألجندة العداء على السنة! تنفيذاً لأقبح صور 

مل تقم إيران أبي ا ملاذفيما يتعلق براعية التشيع يف العامل )إيران(، فالسؤال املوجه هلم هو:  أوال:
ما الذي مينع إيران من استهداف األسطول و  م يف أفغانستان؟حدودهحماولة للتصدي لألمريكان على 
ك ما سر التوافق بني تل أبيب وطهران، لبناء قواعد مشرتكة يف جزر دهل األمريكي املتواجد ابلقرب منها؟

فلو كانت إيران صادقة يف دعوى العداء ألمريكا فها هي أمريكا على حدودها من جهة  اإلريرتية؟
 م من عدو ابت جبواركم؟! واللبيب ابإلشارة يفهم.أفغانستان فأين أنت

ران يف العراق مندوب إي السيستاين قامملاذا ما يتعلق ابلعراق، فإننا نقول لشيعة العراق:  اثقيا:
من  وإن الناظر للمشهد العراقي يرى أن الشيعة ال تتورع لعراق؟يف ا األمريكانقتال إبصدار فتوى حيرم 

ارسة أشد ألوان األذى هلم، فلماذا حّلت لكم دماء العراقيني وحرمت دماء قتل السنة يف العراق ومم
األمريكان؟! أليس هذا ضحك على الذقون! وملاذا شعار املوت ألمريكا مل ينفذ واقعيا وقت حضر العدو 

 املزعوم إىل دايركم.

يران. فنقول هلم إ ما يتعلق بشيعة لبنان، واملتمثلة يف حزب هللا، وهو اثين مرجع للشيعة بعد اثلثا:
م ِبساندة ضد إسرائيل؟ بينما يقو  ةجبانب املقاومة الفلسطيني فمينع حزب )الالت( من االصطفا مالذي

ار األسد ضد السوريني! وما يقال يف حق إيران والعراق، يقال كذلك يف حق حزب هللا، فإن إسرائيل بش
ك حزب هللا لسطني من لبنان، ومع امتالتعيث يف األرض فسادا منذ عشرات السنني يف فلسطني، وأين ف

لرتسانه عسكرية قوية، إذ بنا نراها صبت جم عضبها على املقاومة السورية، وتركت العدو اليت تدندن 
 ليال وهنارا بعدائه، وهو جبوارها، ومل أتبه به يف حني أنه تتصنع ابلعداء له.

عد أن أصبحت بلدعوى نقول للحوثيني مايتعلق بشيعة اليمن، فعند النظر إىل حقيقة تلك ا رابعا:
ائل دون ما هو احلكما نقول ألمريكا   من املارينز األمريكي يف صنعاء؟أنتم ، أين يكمصنعاء يف أيد

 قصف قيادات احلوثي ابلطائرات من دون طيار األمريكية، بينما نراها تغطي مساء مأرب وشبوة؟
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ثبت ي إلسرائيل( واقعاً  املوت-وت ألمريكا املالتساؤالت هو: أن )شعار  اجلواب على مجيع تلك
 يرانيةإلاصحف ال هتداولت. ومما يوكد ذلك ما عداوة ألهل السنةحراب و إسرائيل، و و مريكا أل ماً أمنًا وسال

سفارة ال من حائط (ألمريكا شعار )املوتذف وإزالة حبصور تتعلق بشروع السلطات اإليرانية  من
  .1(املوت للسعودية)بشعار  هستبدالابحلرس الثوري قام اطهران، يف حني األمريكية يف العاصمة اإليرانية 

 املاضية ةالقليل األايم "خالل: قايل ابف اإليراين اجلنرال من املقرب( فردا نيوز)موقع  وجاء يف
حيث متت إزالة شعار املوت ألمريكا من  ؛فت ابملدهشةوص تطورات طهران اإليرانية العاصمة شهدت

أصدر احلرس الثوري اإليراين بياان طالب من خالله وسائل اإلعالم وقد  ."مة اإليرانية املزدمحةشوارع العاص
عة من شوارع طهران، دون التنسيق مع املؤسسات التاب شعارالاإليرانية بعدم نشر أي خرب مرتبط إبزالة 

اول موضوع إزالة شعار ر تتننشر تقارير وأخبا :واعترب احلرس الثوري اإليراين يف بيانه أن  للحرس الثوري.
واالستكبار  اومصداقيته يف مواجهة أمريك، املوت ألمريكا من شاهنا أن تزلزل ثقة الشعب اإليراين ابلنظام

  .2"العاملي

ن شعار للوالايت املتحدة ع صرحياً  أن احلوثيني قدموا اعتذاراً : " كرت صحيفة القدس العريبوذ 
إن  :قلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قوهلاا، حيث نفعه دائم، الذي تر (املوت ألمريكا وإسرائيل)

(، كما انونتوماس ش)وفد مجاعة احلوثي إىل الكويت التقى مساء االثنني وكيل وزارة اوخارجية األمريكي
 :ةوأكدت املصادر الدبلوماسي(، آلن دنكن)ضم وكيل وزارة اوخارجية الربيطاين لشؤون الشرق األوسط 

جواء اللقاء أ(، وكانت للمسؤول األمريكي عن شعار )املوت ألمريكا صرحياً   قدم اعتذاراً أن وفد احلوثيني
 . 3بني الوفدين احلوثي واألمريكي يف الكويت ابلوّدية للغاية

ىل اآلن مل فإخواننا إ ؛جمرد كالم "املقيم يف أملانيا عن الشعار قال:  (؛حيي احلوثي) ئلعندما سُ و 
". وهذا ما يؤكد أن الشعار كان عبار عن أغنية، يرتدد صداها ما بني طهران !لوايفعيقتلوا أمريكيا ولن 

 . 4وصعدة ولبنان، والكثري من املناطق اليت رقصت على إيقاعاهتا، مع رفع قبضات اليد

                                                   
 سابق(. )مرجع أخرى، وشياطني ألمريكا" املوت حممد، حجريي، 1

 .AUGUST 30: HTTP://WWW.RAIALYOUM.COM 2015 اإللكرتونية: العام الرأي صحيفة ينظر: 2
  .HTTP://WWW.TAHRIRNEWS.COM :29/06/2016 اإلخبارية، التحرير صحيفة 3
 .80ص (،2010 ،1ط احلوثية، ألذى حتسبا معلومة غري النشر )معلومات احلوثيني، عن تعرف ماذا علي، الصادق، 4
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أن سالح احلركة  معشعار احلوثيني شعارات براقة لتخذير الشعوب املسلمة ويف الوقائع، تبني أن 
وجه املسلمني العزل يف اليمن، وجارهتا السعودية املسلمة، أما أمريكا وإسرائيل فليس هلا مل يشهر إال يف 

إال الشعارات اليت تردد الستغالل السذج واملغفلني كما كان يفعل اوخيمين أايم ثورته البائسة؛ ألن التعبئة 
، وغرية إسالمية ،ة عربيةوخنو  ،اليت تتمتع بعاطفة جياشة ؛ضد أمريكا وأسرائيل هلا قبول يف األوساط اليمنية

 . 1فكان الشعار ِبنزلة االستجابة لنداء وجداين يف النفوس املسلمة

كانت واثئق سرية كشف النقاب عنها من جانب وكالة االستخبارات املركزية األمريكية )سي آي 
سبب الرئيس لوفاة اوخميين، هي ال 27أيه( ونشرهتا )يب يب سي( القسم الفارسي تزامنًا مع الذكرى 

أظهرت الواثئق و للهجوم الذي شنه املرشد اإليراين األعلى علي خامنئي ضد بريطانيا والوالايت املتحدة. 
ما تضمنته املزيد ع (،غارداين)شفت صحيفة ، حيث كاالعالمية أن اوخميين كان على تنسيق مع أمريكا

أخرياً  إىل إيران، واليت كشفت عنها املراسالت بني اوخميين واإلدارة األمريكية إابن حتضريه للعودة
ء مهدت الستيال ؛، حيث توضح أن إدارة الرئيس األمريكي جيمي كارترCIA): )االستخبارات األمريكية

حيفة دهشتها وتبدي الص  اوخميين على السلطة، عرب منعها اجليش اإليراين من تنفيذ انقالب عسكري.
ر العداوة املتناقض متاماً مع مظاه .ستجداء مع األمريكينيمن لغة اوخميين، وأسلوب مراسالته األقرب لال

 .2اليت دأب على إبرازها يف كل مناسبة

، وحلت دران طهراناالتفاق النووي بني إيران وأمريكا، بدأت إزالة الشعارات املعادية عن ج وبعد
مقابلة مع  اين يفحسن روحاين الرئيس اإلير ، وهذا ما أكده لرسامني حمليني وأجانبلية فنحملها صور 

 ؛الذي يردده اإليرانيون (املوت ألمريكا)األمريكية، إن شعار  (cbs)دقيقة" الذي تبثه حمطة  60برانمج "
عاماً بني طهران وواشنطن، وهو ليس إعالن حرب على  (35)ما هو إال للتذكري ابألزمات املتعددة منذ 

العداوة »نه جمرد شعار، وأن : أي يف صنعاءانئبة السفري األمريكبل هو حسب قول  .الشعب األمريكي
ويوم بدء إزالة شعار اوخميين األبرز، كان السؤال: ما البديل منه؟ ومل مير وقت طويل حىت  3«.مزحة كبرية

لعربية اليت ا (عاصفة احلزم)نظم احلرس الثوري االيراين تظاهرة أمام السفارة السعودية، ردًا على محلة 

                                                   
 .153ص (،2008 ،والبحوث للدراسات اجلزيرة مركز )صنعاء، الدولية، التحوالت ظل يف املذهبية األطماع اليمن؛ يف احلوثية ابحثني، جمموعة 1
 (.2016 يونيو 03 ة،اإللكرتوني إيالف وكالة )لندن، أمريكية، اوخميين ثورة كانت هل نصر، اجملايل، 2
 بتصرف. .76ص (،سابق مرجع) احلوثيني، عن تعرف ماذا علي، الصادق، 3
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بريوت ، وصار يف الضاحية اجلنوبية ل(املوت للسعودية)وسّجل إطالق شعار استهدفت حوثيي اليمن، 
 . 1(املوت للتكفرييني)، اىل جانب شعارات أخرى مثل (املوت آلل سعود)

ن جرائم م، ومليشيات فيلق بدر، وحزب )الالت(، أن ما تقوم به مجاعة احلوثي :حقيقة األمرو 
، (رائيلإلس املوت-ألمريكااملوت )يدل على أن شعار  ينابلدعم اإليراوانتهاكات ضد كل من خيالفها 

. والعجب أهل السنة فقط يقع على رؤوسذلك حتويله إىل فعل فإن يراد هو جمرد قول ال فعل، وعندما 
أن جند من يقول عن احلوثيني؛ أهنم من الزيدية املعتدلني، وقد بيّنا ما يدل على أهنم من الرافضة االثين 

لكالم عن احلوثية، وعضدان ذلك التأكيد ابملواقف املخزية منهم جتاه أهل السنة، ومدى عشرية يف ثنااي ا
 تواطأهم مع الرافضة وأعداء اإلسالم على اإلسالم.  

برفع تلك  فيقومون، ات الزائفةالشعار  هناك من يغرت هبذهيزال  احلقائق: الهذه  كلبعد  كما أن 
ما هو احلكم الشرعي يف ولو أدركوا دريهمات من املال،  الشعارات وترديدها، إما غباء، وإما مقابل

ُنوا ِإىل  الَِّذين  تـ   و ال   :﴿حتت قول هللا تعاىلمعاضدة احلوثيني، وتكثري سوادهم؟ وخشية الدخول ضمنًا  رْك 
 لعلهم ينتهون. ؛]113هود:  [﴾ ون  ظ ل ُموا فـ ت م سَُّكُم النَّاُر و م ا ل ُكْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِمْن أ ْولِي اء  مُثَّ ال  تـُْنص رُ 

وحماربتها، والطعن  فكيف لعاقل أن يرتضي مساندة قوم؛ يقوم دينهم على القدح يف سنة النيب 
مع املخالفة جلمهور  ون الكثري منهم،يكفر ، بل و صحابة النيب يف خري البشر بعد أنبياء هللا تعاىل وهم 

 .موصيامه ميف صالهتو  معباداهتاملسلمني يف 
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 املطلب الثاين: قظرية املؤامرة، بني الوهم واحلديدة.

، )نظرية املؤامرة( حول هاملبالغ فيالتوسع إىل أنَّ مستنقع التآمرات على أمتنا، نشري  إىلقبل الولوج 
ر به األمة هتميشاً للواقع الذي مت ، يعدّ األمَّة املسلمةوإلقاء املالمة عليها يف كل شاردة وواردة تصاب هبا 

 العلمية. موروتسطيحاً لأل ،للتفكري املوضوعي ةرؤية أحادية خمالف الداخل، وتعترب من

إن قضية التآمر ونظرية املؤامرة، ينبغي أال ينظر إليها بنظرة عاطفية، كما ال ينبغي حمو أصل التآمر 
كفَّار من ال نسواء كاه؛ أعداء قبل منحقيقيَّة على اإلسالم مؤامرة توجد  أن نفيوالتهوين من شأنه، أو 

اخل على األمة، لتواجدهم د قيقياحلطر ؛ الذين ال شك أهنم اوخاملندسني نافقنيمن املصليني أو األ
 ة من أصلها،الذين ينفون املؤامر نظر إىل )قضية املؤامرة( من زاوية معتدلة بني ولذا كان لزاما أن ن اجملتمع.

 سبب يف كل بالء على األمة.وبني من يبالغون يف احلكم على هذه القضية أبهنا ال
أتسست وما  ،العقيدة اإلسالميَّةملاذا ذلك النزاع احلاصل يف قضية املؤامرة؟ ألننا مل نعد نري يف و 

لنعلم و  .ةواالقتصاديَّ  االجتماعيةة و كثري من الظواهر السياسيَّ لخرج امل أهنا،  من كتاب ربنا وسّنة نبينا به
حقائق واقع  ويستحيل أن ختالفبل ، أبداً  نايف بينهماال ت   ةلسياسيوا ةالشرعيالقضااي اجلمع بني أن 

 م.ة على صاحبه أزكى الصالة والتسليوما ثبت من صحيح السنَّة النبوي ه،مفهومو  ،منطوق القرآن

ثورات  إاثرة فرضية أن ما حدث من بعض التيارات الفكريةحاولت  يقول الدكتور عبد الشايف: "
لدول الغربية؛ وخاصة الوالايت املتحدة األ/ريكية اليت أرادت التخلص من احلكام عربية جاء بتخطيط من ا

ت الوالايت املتحدة هي اليت أرادت التغيري لكي تبقى حتالذين ابتوا عبئا عليها وعلى شعوهبا، وأن 
 .1رى على مقدرات األمور"×السيطرة، بدال من سيطرة قوى أ

داين األ أعداءما كان فالقرآن يبنيَّ  الكرمي كثرية؛آن القر املوضحة لقضية التآمر من شواهد ال
به الدوائر، كما هو احلال من آتمرات حدث من أقوام األنبياء مع أنبياء هللا؛ إبراهيم، يرتبصون السماوية 

وموسى، وعيسى، ونوح، وحيي، وزكراي، ولوط؛ بل ومجيع أنبياء هللا عليهم الصالة والسالم، وكذا حال 
وغري ذلك الكثري من الوقائع اليت تكشف أن هناك آتمراً من أعداء اإلسالم على املسلمني،  فتية الكهف، 

                                                   
 .84ص (،سابق مرجع) املآالت، واملسارات األسباب العربية، الثورات عصام، الشايف، عبد 1

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

  273 
 

كما أن كتب السنة مملوءة بكثري من الوقائع، وما قصة اهلجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم 
 بغائبة عنا. 

مث  ،يملاضالقرن اشرينيات )نظرية املؤامرة(، على الساحة اإلسالمية والعاملية، يف عصطلح م ظهر
هذا املصطلح  مث ابتاليت كان للقطبني الغريب والشرقي، ة حلروب الباردمع ما ابت يعرف ابزاد صداه 

يعلق عليها كل شاردة وواردة حتل ابألمة اإلسالمية؛ لدى الكثري يف اجملتمعات اإلسالمية؛ ممن مشاعة 
صدام – نجتونعند حتليله لكتاب هنت دييرت سنغاس يقول هم الغرية على اإلسالم واملسلمني.غلبت علي

هنتنجتون يتغضى عن احلضارة اإلسالمية، وهذا أدعى إىل الدهشة أكثر نظرا؛ ألنه  :" يكاد-احلضارات 
يعترب األسالميني أو األصولية اإلسالمية املشكلة الرئيسية، بل اإلسالم ذاته مفرتضا أنه حضارة خمتلفة 

احلضارات األخرى، ويوكد أن اجملتمعات اإلسالمية، والدول اإلسالمية تقع عند متاما ابلكامل عن مجيع 
املسلمني  عنيفة بشكل مفرط؛ إذ نراه يدفع أبن املسيحني وغريخطوط املنازعات الثقافية لعامل، وهلذا بدت 

يجة تعلى السواء ال ينكرون احلماسة حلرب إسالمية، واالستعداد الستخدام العنف، وهلذا خيلص إىل ن
  .1واضحة هي أن اإلسالم يف ذاته يتصف بطابع العنف"

؛ هو ضمن املنظومة العامة للمؤامرة الكربى ضد اإلسالم واملسلمني، املؤامرةإن احلديث عن مثلت 
ن غري ع دعماً هلمأمرين: إما التآمر من املروجني هلا، وإما خيلو من وقد يرى البعض أن الكالم فيها ال 

القة؛ ، وبرأي هذا الكالم غري صحيح على إطالتاريخ يفاملؤامرة اندراً ما تؤثر عض أن وقد يرى الب !قصد
هو و  ألن الغالب على التقلبات احلاصلة بني األمم واحلضارات عرب التاريخ كان للمؤامرات حضور قوي،

ما حدث ابلفعل يف سقوط الكثري من الدول واحلضارات. فماذا نسمي مثال ما حدث للمسيح عيسى 
ى . يقول هنتنجتون:" عاملية الغرب خطر علعليه السالم من اليهود؟! أليس مؤامرة وما أبشعها من مؤامرة

العامل؛ ألهنا قد تؤدي إىل حرب بني دول املركز يف حضارات خمتلفة، وخي خطر على الغرب؛ ألهنا قد 
ادة ال نظري هلا، بينما ي. بسقوط اإلحتاد السوفييت، يرى الغربيون حضارهتم يف وضع ستؤدي إىل هزميته

احلصيف للغرب،  ، واملسارتبدأ اجملتمعات اآلسيوية واإلسالمية وغريها يف اكتساب القوة يف نفس الوقت

                                                   
 .137ص (،2008 ،1ط للنشر، العني دار )القاهرة، مولد، علي ت: ت،احلضارا داخل الصدام دييرت، سنغاس، 1
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هو أال حياول أن يوقف حتول القوى، وإمنا أن يعرف كيف يبحر يف املياة الضحلة ويتحمل الشقاء وخيفف 
 .1من مغامرته وحيمي ثقافته"

م دد اليوم هو املؤامرة على اجملتمع املسلم فيما يعرف ابلربيع العريب، يف خضولعل أعظم صدًى يرت  
 تبادلب ةفكريالاملعرتك القائم آنذاك قامت األطراف احلاضرة والغائبة عن الساحات السياسية منها 

ية ب، وأن ما حصل برمته ما هو إال جمرد مؤامرة حيكت من وراء الكواليس لإلضرار ابألمة العر االهتامات
الشعوب، ويكون حديث الشارع هل فعال هناك أذهان  يفتظل هذه النظرية حاضرة  يلكواإلسالمية، 

أن   "سنغاس: ولعل الذي يثري الدهشة كما يقولمؤامرة؟ وإن ُوِجدت فكيف نقدر على مواجهتها؟  
ضارات كتاب صدام احلضارات ال يكشف صراحة وبوضوح عن األفكار الرئيسية اليت متثل استعداد احل

للحرب، بيد أننا نقرأ تعليقات عرضية وإشارات اترخيية عن احلروب الصليبية )املسيحية(، واحلروب 
 ولة الصينية إىل التفكري أتسيسا على رؤية اهليمنة بدال من توازناملقدسة )اإلسالمية(، وكذا عن ميل الد

 .2القوى"

وم اء اوخالص، وإمنا الصراع بينهم يقألجل العدال تعادى بعضها والغالب فعال على الدول أهنا 
والعداء  اهليمنة. أما الصراع بني احلضارات فإنه يقوم على مبدأ الوالءصاحل وفرض امللتحقيق  على التنافس

 ووسط ولذا أرى أن احلقيقة يف نظرية املؤامرة أهنا تقع بني طرفني للمعتقد، فهو يقوم على العداء اوخالص.
اة التنوير، من واحلداثيني ومن على شاكلتهم يرون أن التعاطي املبالغ فيه يف وهو أن هناك طرفا مثل دع

تفسري أي انزلة على املسلمني هو من ابب املؤامرة إن هو من نسج اوخيال، ولذا تراهم دوما يسعون 
لتفكيك هذه النظرية والتشكيك فيها، وهو يعترب بوابة الدخول يف أصل تلك املؤامرة، والتواطؤ معها، 
وهلذا تراهم يرون أن املؤامرة احلقيقية هي فيمن يروج هلذه النظرية، خاصة لو كان ذلك الطرف ممن حيسب 

اانً يف االجتاه ومساوية هلا يف القوة، وأحيتلك الفكرة معاكسة لعلى التيار اإلصالحي، وهذه الفكرة 
ابألمة على  كل شاردة وواردة حّلتيف  نظرية إبقحام هذه الاملهووسون أما الطرف الثاين فهم . تفوقها قوة!

اسم قبيح ) :عترب نظرية املؤامرةتو  ضررهم عمن جيعل املؤمرة جمرد أوهام، ال يقلّ اإلطالق، فأولئك أيضا 

                                                   
 .503ص .(1999 ،2ط ،ششوسرت & سيمون )نيويورك، )نيويورك، الشايب، ت: احلضارات"، صامويل،"صدام هنتنجتون، 1
 السابق املرجع 2
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سمعه مما فهمها ما نراه أو ن يفالبحث عن تفسري لظاهرة ال يساعد  وهيلعملية عقلية مشروعة متاما، 
 .1(تفسريها يفيقال 

هي الوسيلة القدمية لبين البشر لتفسري أي حص يبدوا غامضا نفذ عن طريق ة نظرية املؤامر إن 
ُرون  ِبك  ِإنَّ اْلم أل   أي ْ املكيدة أو املكر، وهلذا ورد ذكر هذه األلفاظ يف القرآن كما يف قوله تعاىل:﴿  متِ 

ُمْ  ،]20القصص: [﴾لِيـ ْقتـُُلوك   ْيًدا ﴾ ﴿ ِإهنَّ ْيِهْم ِإْذ أ مْج ُعوا أ ْمر ُهْم و ُهْم و م  ﴿ ،]15البلد: [ي ِكيُدون  ك  ا ُكْنت  ل د 
وهي مفردات وردت يف كتاب هللا حتكي حال الكفار واملنافقني، أو حىت املؤمنني  ،]102يوسف:[﴾ن  مي ُْكُرو 

فيما بينهم كما يف قصة يوسف وإخوته عليهم السالم، ومجيع هذه املفردات متشاهبة يف املفهوم ولكن 
ب : هو تدبري فعل خفي حبق من مل يعلم ما يراد به ومل حيتساملكرجهة الظن ابلفاعل؛ فهناك فارق من 

ن أي شر أيتيه ره مأن أيتيه هذا الفعل من الفاعل؛ وهو إرادة فعل السوء ابملمكور به يف غفلة، وعدم حذ
   من جهة املاكر.

مال سيئا د أن يرتكب عما الكيد فهو كل تدبري لفعل حفي أو ظاهر يريد منه الكائد دفع املكي
فكل منها ختتلف عن أختها وإن كن يشرتكن يف )احليلة وخفاء الفعل  إبرادته دون إجبار أو إكراه،

من ي فهاملؤامرة أما فراد األهو أن الكيد من صنع حال الفاعل أيضا و هناك فارق يف ، كما أن املدبر(
جود ضوال يف التفكري، كما يراه من ينكر و وفهوساً وهلذا مل يكن إطالق هذه األلفاظ  ؤسسات.املصنع 

ا لقد حاولت أمريكا بعد اهنيار االحتاد السوفييت الذي كان عدواً هل، يقول الدكتور اهلريف: " املؤامرة أصال
أن توجد هلا عدوًا آخر تصرف أنظارها إليه وتعمل على حربه وإابدته فكان اإلسالم واملسلمون مها 

وقد بدأ بعض األمريكان يربطون بني اإلسالم واإلرهاب منذ  وحرهبا.مريكا العدوين املرشحني لعداوة أ
سنوات طويلة ولكن هذا الربط اختذ طابعا مغايراً بعد أحداث أمريكا إذ أصبح اإلسالم هو العدو احلقيقي 

ة و وألن هذا العدو املفرتض ال ميثل ق خارجها.واوخطر على أمن الوالايت املتحدة سواء داخل أمريكا أو 
  . 2"حقيقية أمام الوالايت املتحدة نظراً لضعفه الشديد واعتماده على غريه يف معظم شؤون حياته

وخطاب ها ابمزجعقود من عدة قبل وُروج هلا  ،يف الثقافة الغربيةبعدا ظرية املؤامرة لقد أخذت ن
مقا حىت أهنا د ع، فإذ هبذه النظرية تزداسبتمرباحلادي عشر من لعريب. حىت جاءت أحداث االثقايف 

                                                   
 HTTP://WWW.REHLATTAFAKKOR.COM ،ه17/8/1434 ،تفكر رحلة مدونة املؤامرة، لنظرية االعتبار رد جالل، أمني،1 

 .11ص (،2004 ،1ط اإلسالمية، سعود بن حممد ج: )الرايض، حوهلا النظر وجهات واختالف والعنف اإلرهاب مفاهيم على، حممد اهلريف، 2
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يه صورة فكان ال بد من تشو  "يف تلك احلادثة. هاوجود إلثباتكل ذلك   األمريكيةمألت الدراما والكتب 
لى يعد العامل فناءه تضحية يف سبيل التقدم والرقي وانتعاش احلضارة الغربية وع حىت-اإلسالم- هذا العدو

لغربية رب وحلفائها كل من حياول املساس ابملصاحل اذلك رأت املسيحية العاملية ممثلة يف أمريكا ودول الغ
سواء ابلدفاع املشروع عن النفس أو امتالك وسائل القوة أو احلماية الفكرية والثقافية أو التمسك ابلدين 

غربيني لتطبيق هذه النظرية عن امهارة يف ال يّقلون  كذلك  العرب. و 1والعقيدة وتطبيق الشريعة هو إرهايب"
حوا يلصقوهنا على كل حدث يُلمُّ ابألمة، يف تعزيز للخيال املهوس بتقرير نظرية املؤامرة. أض لذا جندهم

حرية التعبري ام احرت ضرورة وقد ختلى أولئك املهوسون من الطرفني، عن القبول ابلرأي األخر ُمتناسيني 
  .املعلومة حتريحتت ظل الواقعية و ه، أخالقياتو 

تواطؤ قريراً يثبت تساق الكّتاب راء حول الربيع العريب فالبعض من ولذا تواردت علينا الكثري من اآل
كما واملخطط هلا،   دئقامن الأن اليهودي الفرنسي برانر هنري ليفي هو اليهود يف ظاهرة الربيع العريب و 

 ن يرىالشرور املتتابعة على اجملتمع املسلم، إذ بنا نرى مخلف كل نا نقول أبن أمريكا تقف بعد أن كأننا 
هذا يعين و  ، وأهنم خلف كل بلية تصاب هبا األمة اإلسالمية،الشيطان األكربني أهنم اإلخوان املسلميف 

لديها هذه القدرة اوخارقة لتغيري جمرايت الكون، وهي إمنا تسعى حثيثا لرتسيخ مكانتها يف أمريكا أنه كما 
 إلخوان املسلمني!العامل، إذاً البد من القول نفسه جتاه ا

ه أمام تيار التآمرات احمليطة ابألمة جملرد أن تلك النظرية مبالغ فيها، وأنالنكوص ابل ال ميكن وابملق
ا يعترب ، فهذا أيضاألحداث من خالهلاكافة مؤامرة وتفسري  ال يصح أن نتعاطى مع كل حادثة على أهنا 

لوراء لوجدان أن مثلث خ للو عدان ابلتاريو . املرتهل أصال العامل العريبقد تسبب يف إخفاق ة فكرينقيصة 
املؤامرة املستمر على اإلسالم منذ أن سطع نور اإلسالم، هو التآمر: )الصلييب، اليهودي، اجملوسي(. فمن 

، أليس حادثة السم اليت قامت هبا اليهودية كانت سببا يف استشهاده ؟ بتسميم حبيبنا قام الذي 
يف ذراع  ُسمَّ وكنا نراه  ،، ذراع الشاةالنيب  ر اِق ِإىلاْلعُ عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: " كان أحب 

  .2"مس ُّوهُ الشاة، وكنا نرى اليهود هم الذين 

                                                   
 .12 ص ه(،1423 ،1ط الوفاء، دار )مصر، املعاصرة، والسياسات واإلسالم واملسيحية اليهودية يف اإلرهاب السيد، زكي ،غضة أبو 1
 .271ص ،3ج (،1998 ،1ط ،والتوزيع للنشر املسلم دار )السعودية، ،الونيان صاحل ت: وآدابه، النيب أخالق حممد، بن هللا عبد األصبهاين، 2
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 من الذي قام بقتل عمر رضي هللاواب النظر كذلك إىل سلسلة املؤامرات على اإلسالم كذلك. ف
 .1ثاال هناك(. ووضعوا له متي؟! الذي يطلق عليه شيعة إيران )اباب شجاعاجملوسأليس هو أبو لؤلؤة عنه؟ 

الذي كان املشئوم، و بلفور ويف العصر احلديث من الذي أعاد اليهود إىل فلسطني؟ أليس الوعد 
يف الثاين  ،إنشاء وطن لليهود يف قلب العامل اإلسالمي، ليتسىن هلم هدم اإلسالم من الداخلإىل  يهدف

لسان  ىلورد بلفور وزير خارجية بريطانيا عل، تلقى لورد ولشيلد خطااب من 1917من شهر نوفمري سنة 
تياح يسرين كثريا أن أبلغكم ابلنيابة عن حكومة جاللة امللك أهنا تنظر بعني الرضا واالر حكومته يقول فيه: "

إىل إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي يف فلسطني، وأهنا ستبذل خري مساعيها لتيسري الوصول إىل هذه 
 .2"الغاية

اإلسالم ليس وليد اليوم، بل إن الصراع قائم بني احلق والباطل منذ أن خلق هللا  إن الـتآمر على
، ومع أن النبوة قد ، وال زال ذلك الصراع قائم مع ظهور األنبياء مجيعا، حىت خامتهم حممد البشر

اوخلفاء اد ق؛ إال أن الصراع مل خيتم، فلم يزل قائم، وال يزال إىل أن تقوم الساعة، ولقد ختمت ِبحمد 
من املدينة جبيوش  الرسول ، وخرج أصحاب بعد رسول هللا محلة الصراع تلك من بعده الراشدون

املناطق م هلوخضعت لتحقيق احلق وإزالة الباطل، فنصرهم هللا،  متعددة، كل منها إىل جهة من اجلهات،
وكان من أجّل ، ورية الرومانية غرابً إىل االمرباط، االمرباطورية الفارسية شرقاً ؛ من مجيعاً اليت توجهوا إليها 

أعمال عمر رضي هللا عنه؛ فتح فارس والروم، وارجاع بيت املقدس إىل األصل القائم عليه وهو التوحيد، 
 من اجلزيرة؛ حلقدهم وضغينتهم.يهود خيرب وإجالء 

إن هذا فة، وال زال املكر واحلقد يتجدد على األمة اإلسالمية من أعداءها على مر العصور اإلسالمي 
والضالالت  البدع أزالالشرك وأقام التوحيد، و  هدملرجال؛ قد بسواعد أولئك ا تعاىلالدين الذي نشره هللا 

ى حكم علهللا عز وجل وأعلى حكم عروش الظلم والطغيان، و  وأقّض مضاجعالسّنة،  أرسىواوخرافات، و 
، نعلى الناس ابسم الدي هيمنوا ممن ؛امن القياصرة واألكاسرة، ومن دجاجلة األداين وكهنوهت طواغيتال

والضالل،  ما اعتقدوا من الكفر والشركملون عليهم فيُ  ؛أمواهلم وأعراضهم، بل ويف قلوهبمعلى  فتسلطوا
  وجاهبوا مجيع العقائد وأشهرها من اليهودية والنصرانية واجملوسية، وما تفرع عنها.

                                                   
  .495ص ،2ج (،هـ 1417 ،3ط ،الثقافية الكتب )بريوت، ،اوخلفاء وأخبار النبوية السرية حبان، بن حممد الدارمي، 1
  (.م1991 ،1ط ،العريب الفىت دار )القاهرة، ،1917_11_2 بلفور وعد املؤامرة صك عيسى، الحوص عطية، مجيل ينظر، 2
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اإلسالم واملسلمني، بدًء من حادثة السم الذي اليت حيكت ضد  توهذا هو الدافع وراء كل املؤامرا
 خرب الذي كان مقتله فتحاً لباب الفتنة اليت أ مقتل أمري املؤمنني عمر رضي هللا، مث قدمه اليهود للنيب 

أهنا لن تنتهي إيل قيام الساعة، ومع ذلك فإن أعداء اإلسالم ظنوا وال زالوا يظنون أن ديننا العظيم مرتبط 
ص، فيظنون أهنم بقتل عمر قد استطاعوا أن يقتلوا اإلسالم، وهذا حمال عليهم، ألن ديننا بشخص أو أشخا

حيمل  من  كل  مع  احال أعدائنوهكذا  لن ميوت ولن يقتل، وسيظل هو الدين املهيمن حىت تقوم الساعة.
اصطفاهم  إال أانسا هم مهؤالء الرجال واحلقيقة أن  نتهى األمر،قتل ا يظنون أنه إذا ؛ولواء السنة ،لواء الدين
م من يقوم هبذا ينالون الشهادة، وخيلف هللا بعدهإما حيققون نصراً لألمة، أو لقيام أبمر دينه، فهم لهللا تعاىل 

أي ْىب  يُرِيُدون  أ ْن يُْطِفُئوا نُور  اَّللَِّ  ﴿بقوله:، وتوعد أعداءه سبحانه وعد أهل التوحيدالدين، ألنه   أبِ فْـو اِهِهْم و 
يِن  ُهو  الَِّذي أ ْرس ل  ر ُسول ُه اِبهْلُد ى و ِديِن احلْ قِّ لُِيْظِهر ُه ع ل ى الدِّ  (32) ِإالَّ أ ْن يُِتمَّ نُور ُه و ل ْو ك رِه  اْلك اِفُرون  اَّللَُّ 

رِه  اْلُمْشرُِكون  ﴾  .](33) اآلية: التوبة، [، ُكلِِّه و ل ْو ك 

وا معظم أظهر هللا الدولة العثمانية، وفتحفعندما أوسع، انتقلت بعد ذلك على نطاق مث إن املؤامرة 
أن لة الفتية ذه الدو هل كيف  إذ ،؛ ابلطبع مل يعجب ذلك أعداء األمةسنواتل (فيينا) وحاصروا بالد أورواب

املكر واوخداع،  فلجأوا إىل أسلوهبم املعتاد؛ أسلوبمقاومتها،  ومل يستطيعوا، على تلك الدول القويةتتغلب 
شرق العامل  يف؛ اليت كان هلا تواجد تلك الطائفة احلاقدةبعدوا األمس واليوم، استعانوا الذمم، فوشراء 

، اليت كانت تتزعم املد الرافضي تلك الفرتة، بقيادة الشاه إمساعيل (الدولة الصفويةوهي: )اإلسالمي 
الرافضي، يف  سيع املدالصفوي ملك إيران آنذاك، واليت كانت تعفر ببالد العجم، والذي كان يسعى لتو 

وهو الطعن  قتل الفاروق؛فقامت بدورها احلقري الذي اعتادت عليه منذ مبالد األانضول والعراق، واليت 
من الظهر، ولكن هللا مّكن السلطان سليم األول من دحرهم وهزميتهم، ولو أن هؤالء الذين يدعون 

األوربية  وىل فرِبا استطاعت أن تتوغل يف البالداإلسالم كفوا أيديهم عن الغدر ابلدولة العثمانية لكان أ
أكثر وأكثر، لكن التآمر احلقري الذي كانت تقوم به الرافضة جعل الدول األوربية تتكاتف وتتوحد لقتال 
الدولة العثمانية بعد أن كانت مشتتة، ويف هذه الفرتة استطاعت روسيا أن تلتهم أقاليم آسيا الوسطى 

سالمية هناك، وكل ذلك يعود فضله للصفويني؛ وال زال احللف قائم بني الرافضة والقضاء على احلضارة اإل
 . 1الروس إىل يومنا احلاضر

                                                   
 بتصرف ،20ص ،م(1995 ،2ط حزم، ابن دار )بريوت، عبده، حممد ت: اإلسالمي، التعصب أم األوريب التعصب شكيب، أرسالن، ينظر: 1
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املسلمني،  ولكن املقصد هو أهنا كانت دولة متثلتقييم الدولة العثمانية، ابلطبع أان لست هنا بصدد 
 .ها بصور شىتاملؤامرات تدور علي ا، مث مل تزلوهلذا حصلت املؤامرات عليهوتسعى لتوسيع رقعة اإلسالم؛ 

ألف فقد ديداً، ج وجهاً احلياة املادية، بدأت املعركة أتخذ يف  اً تطور  صناعياأورواب  هنضت إنبعد و 
، وهو ليس كتااًب اترخيياا بقدر ما هو  1(مائة مشروع لتقسيم تركيابعنوان: )أحد الوزراء األوروبيني كتااًب 

رَّة بعد العقل الغريب، وكيف يُفكِّر ويُدبِّر، وكيف يُتاِبع مشاريع ه الك  كتاب سياسي، خُيربك عن مكنون 
الكرة؛ حىت ي ِصل إىل أهدافه، فإن أوراب ما فتئت خُتطِّط لتقسيم العامل اإلسالمي، وكانت الدولة العثمانية 

 ،ةساوسوق ،مشروع لتقسيم هذه الدولة، ت قدَّم هبا سياسيون (100)وقد أحصى املؤلف  .واجهةاليف 
يقرتحون كيفية تقسيم بالد اإلسالم، فالكل يتَِّفق على إضعاف الدولة العثمانية  ؛وأطباء ،ومفكِّرون
يف أ ْوِج صراعاهتا الداخلية عندما خطَّطت هلذه املشاريع، فكيف سيكون حينها وكانت أوراب  ا،وتفكيكه

ن أن هذا الرقم ظ  "مائة مشروع" يُ  يقال:وعندما   !تعيش بال صراعات؟و موحَّدة،  حينما أصبحتاألمر 
إىل رتة املمتدة فعاًل استغرقت الف لتدبري، وأهنااحجم  يتضح القراءة  ولكن عندمبالغ فيه، ولكن ِبجرد 

هلم تحقق العاملية األوىل، ف حىت كانت احلربهذه املشاريع تفشل الواحد تلو اآلخر،  وكانت .2ستة قرون
)سايكس ة: اتفاقيتهم املشؤميف العامل اإلسالمي، وا لمني، وحتاصصاستطاعوا أن يفرقوا املسو  ،نجاحال

  .3بيكو(

وهكذا هو احلال مع املؤامرات املوجهة حنو اإلسالم واملسلمني، من طور آلخر، ومن سيناريو 
آلخر، فتارة ابلقتال الصريح، واترة ابملكر واوخديعة، وأخري ابلفكر والشهوات، وهي أمنوذج من النماذج 

ندما وجدوا اليت غزوا هبا داير املسلمني، فع ةفكريالقدموهنا يف حرهبم على اإلسالم، وهي احلرب اليت ي
أمة ممزقة من جهة، بعيدة عن حكم الشريعة من جهة، وغارقة يف الشهوات وامللذات من جانب، جلأوا 

دهم وقوهتم وجو  ، فأخذوا يدبرون وحييكون املؤامرات للقضاء على اإلسالم من خاللةفكريالخططهم إىل 
 .العسكرية يف البالد

                                                   
 األوىل الطبعة ظهرتو  ابلفرنسيَّة، كتبه اآلستانة، العاصمة إىل العادة فوق ومبعوث دولة، وزير دجوفارا، ج. ت. الروماين الوزير أتليف من كتاب 1

  م.1914 عام ابريس يف منه
 .)بتصرف( ،24ص سابق، مرجع اإلسالمي، التعصب أم األوريب التعصب شكيب، أرسالن، ينظر: 2
  (.2017 ،1ط العربية، الدول جامعة مركز نس،)تو  بيكو، ساسي اتفاقية على عام مائة ،القادر عبد بسام ،النعماين ينظر، 3
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بعد  :إىل ذلك بقوله خمطط األعداء للقضاء على اإلسالم سفر يف كالمه عن وقد أشار الدكتور
ء اللجو كان ال بد من ،  يف العامل اإلسالميأن ظهرت الصحوة  أنه منذ -أي أعداء اإلسالم– وجدوا أن

الفرق حلياة يف اأن يعاد يف هذه األمة بعث  وسيلةيف تطبيق خمططاهتم، فرأوا أن أنسب جديدة لطريقة 
ألمة أصبحت ا أن كما  .املاسونية والشيوعيةاألفكار الغربية و شباب أخذوا يتحصنون ضد الالقدمية، ألن 

وثنية القدمية احلضارات الكذلك جند أن ل األحزاب والفرق األخرى بعد معرفتهم حبقيقتها،  من ك يف ملل
وة، القدمية هو الذي ميكن أن يستوعب هذه الصح الفرق الطوائفبعث رأوا أن  جتد استجابة، حينهامل 

من أمعن النظر يف ق، و البحث والتحقيبوسيلة غريها و جمد الرافضة، فقاموا إبعادة ويفرقها وميزق مشلها، 
 .1الكتب اليت يقوم املستشرقون بتحقيقها ماذا يرى؟

، أو كتب الصحاح، أو كتب اإلمام أمحد، أو  بصحيح البخاري-مثالً -هل يرى أن هناك اهتمام 
 شيء يهتمون؟ أبي ،انظر ماذا حيقق املستشرقون من الكتبكتب شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم؟ لكن 

أل عقائد منحرفة وفرق قدمية، يهتمون هبا وحيققون كتبها ويطبعوهنا وينشروهنا حىت متكل اهتمامهم ب  جتد
نفسها  ضتفر -احلمدوهلل -ه األمة، وهذه الصحوة اإلسالمية اليت بدأت اآلفاق، وما ذاك إال لتمزيق هذ

  !؟عود إليهيتار! أي إسالم حي ؛عوديإذا أراد أن شباب الصحوة  يف الواقع، فهم يريدون

وارج وخا سنة، وكتبالرافضة، وكتب الكتب من   مزيج املكتبةيف  املرء دهذا ما أرادوا هو أن جي
 ، فالوالبدعة فرقالب كتتطعن يف تطعن يف القرآن والسنة، وغريها الكثري من   وكتب .،.، .عتزلةاملوكتب 
تطلب أصبح مير ِبرحلة خطرية ودقيقة جداً، ي الذي فكريالالغزو  هو فهذا؟ إىل أين يتجه الشاب يدري

 شك أنوال أن يكونوا على وعي وبصرية ِبا يراد هلذه األمة،  -وخاصة الشباب-من مجيع املسلمني 
مسريهتا  عبث يفييعمل ضد هذه األمة، ويتتبع هذه الصحوة، حياول أن  ؛مر اليهودي الصليبـي اجملوسيالتآ

ا هذا الدين، ماألمة، ويظهر هللا هب مشل هذه مامع هللا هب؛ اللذان جيالكتاب والسنة وميزقها، ويبعدها عن 
  .2ليكونوا مصدر العز والتمكني هؤالء الشباب، وحيافظ هبما على

والبشرية يف أمس احلاجة إىل بعثته، فأخرج الناس  بعث هللا نبيه حممد اإلمام األصفهاين: "  يقول
من ظلمات الكفر إىل نور اإلسالم، ومن عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، فدخل الناس يف دين هللا 

                                                   
 .HTTP://WWW.ALHAWALI.COM :احلوايل سفر للدكتور الرمسي وقعامل اإلسالمية، الصحوة على للقضاء هللا أعداء ختطيط احلوايل، 1
 السابق. املرجع 2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

  281 
 

هبا، يف فرتة اهلا وجنو أفواجا؛ أذ أطاح اإلسالم بدول الظلم والطغيان، فانتشر يف شرق األرض وغرهبا، ومش
وجيزة ال يعرف هلا مثيل يف التاريخ، وقد غاظ هذا االنتشار السريع أعداء اإلسالم؛ إذ مل يستطيعوا 
الوقوف يف وجهه حبمل السالح ألن املسملني ال يريدون من وراء جهادهم إال رضاء هللا وثوابه، فال 

م طلبهم، لذلك مل يستطع أعداء اإلسالذلك م خيافون املوت، بل يطلبون الشهادة ألهنا طريق اجلنة،
الوقوف أمامهم ابلقوة، فلجأوا إىل احليلة واوخداع؛ إذ رأوا أهنا أجنع فأظهر قوم منهم اإلسالم للكيد 

، واستشناع طلم علي رضي هللا لإلسالم، واستمالوا أهل التشيع إبظهار حمبة أهل بيت رسول هللا 
  .1عنه"

اهد على ذلك خري ش الربيع العريب؛ظاهرة لدول املتنفِّذة يف التدخل على رأيناه من مسارعة اوما 
 ذلك الربيع ألن إىل خريف ُمنهك، هتحويلللقمع رغبات الشعوب،  الظالم،الذي حياك يف جنح  التآمر
إلسالم ، للكيد اباهلدامةابلتحايالت ا همسوم اقدة، فما كان منها إال أن نفثتاحلقلوب األفاعي أكل 
 لمني.واملس

داين جيد طائفة منهم تنتمي لأل يف عاملنا اإلسالمي على مر العصور؛ املتأمل لرؤوس الضاللةإن 
ومن هذا مثال: )اليهود( الذي كان من نتاج  ، وأهنى هيمنتها،اإلسالمقضى عليها والفلسفات اليت 
بن  . وكذلك عبد هللا2الذي أثبت املؤرخون أهنما من اليهود ؛بشر املريسيبن سبأ، و  خماضهم؛ عبد هللا

وقد عرف اهلدامون كيف  ،3عبدك الصويف )ثيوصويف(و إبراهيم النظام )برمهي(، و (، األصل املقفع )جموسي
بل هذه تقيسهل لكي  ؛احلاكمة اتالسلطمن خالل اندساسهم يف سراديب  ؛األبوابتلك يدخلون من 

غرت هبذه قد اممن  ، وغريهون العباسيلمأملوهكذا وقع كامهم، حليف الغالب تبع الناس ألن األفكار، 
  الفلسفات.

إن ف من األسباب اليت لعبت دوراً كبرياً يف تغيري مالمح األمة اإلسالمية؛ يظلونؤكد على أن هذا 
ن، وال حقيقة، ال يهمها كيد الكائدي إلمياناستقامت على التوحيد، ومتسكت ابمىت الشعوب املسلمة 

ًئاىل:﴿ تعا ، قاليناقداحليضرها عداوة  يـْ ْيُدُهْم ش  أما  ،]120آل عمران: [﴾ و ِإن ت ْصربُوْا و تـ تـَُّقوْا ال  ي ُضرُُّكْم ك 

                                                   
 .13ص (،سابق مرجع) ي،الفقيه علي ت: ،الرافضة على والرد اإلمامة ،هللا عبد بن أمحد نعيم أبو ألصفهاين،ا 1

 وغريمها. أمحد واإلمام الدارمي عليه نص كما 2
 الزاندقة. ضمن امللطي ذكره وقد اإلهليون، احلكماء ومعناها الصوفية أصل هي الثيوصوفية: 3
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قمة سائغة نكن لاملأكل واملشرب، واللهث وراء احلياة املادية، فإنه وبدون أد ى شك شبابنا إن ابت همُّ 
 شاء. كيفا  سهلة يف يد عدوان ميضغن

 مقال تلك املؤامرات فيما يتعلق ابلربيع العريب، جاء يف اختلفت وجهات النظر يف دخول يف لقد
طط له منذ والذي خُ  ،احللم هو مشروع الشرق األوسط الكبري يقول فيه: "هذا املناعيللدكتور: مشسان 

مل يتمكن يف كلكي نثبت صحة التخطيط هلذا املشروع منذ البداية   كيف نتحقق من ذلك؟ةفرتة طويل
الغرب واألمريكيني  املفكرينب أن يتقصوا احلقائق من خالل ما مت كتابته أبقالم العر  املفكرينالكثري من 

على وجه اوخصوص حول التنبؤات بثورات الربيع العريب، وال يعين ابلضرورة أنه قد متت الكتابة عن 
شار أ الثورات كما هو احلال الذي مرت به، وإمنا املراد ذكره هو أن هناك الكثري من الكتاب الغربيني قد

 .1مريكا يف سياستها حنو دعم الشعوبإىل ضرورة أن تتجه أ

ومن ذلك ما قاله الكاتب فرنسيس فوكو ايما والذي يعد األكثر أتثريا يف تعبريه عن التوجهات 
األمريكية: " ضرورة أن تعجل أمريكا يف غسل يدها من اللوثة اليت ارتكبتها يف العراق من خالل دعم 

 .2عريب، وأن تضع هذه االسرتاتيجية كبند أساسي يف سياستها الشرق أوسطية"التحول يف العامل ال

 شوارع تظهر يف ؛ميكن جملموعات من الشبابمث نتبع السؤال السابق بسؤال الحق وهو كيف 
ة ، وترمي رجال األمن بزجاجات )املولوتوف( معلنةنظماألمطالبة إبسقاط  ،عواصم بعض الدول العربيةو 

 يف خالل أسبوع أو أكثر يسقط نظام سياسي يف هذا البلد العريب أو ذاك! و  عن قيام ثورة؟

كان علينا أن نتساءل منذ البداية عن حقيقة ما حيدث، والذي ال تزال بعض الدول تعيش 
 ،نعم كان من املفروض علينا أن نطرح التساؤالت حول ما جرىوسوراي.  مضاعفاته مثل ليبيا واليمن
أن نربط بني ما  طلبإمنا كل ما نريده يف مضمون هذا امل، ا النظام أو ذاكليس ألننا مع أو ضد هذ

أن هناك  ملؤكداوما يرتدد احلديث عنه من مشروع الشرق األوسط الكبري، فمن  ،ابلربيع العريب ىسمي
  .3يوم إىل الواليت ال تزال مستمرة يف عاملنا العريب ؛أطرافا إقليمية ودولية هي من حركت وحترك خيوط اللعبة

                                                   
 (.2015، 1كلنتون، هيالري، مذكرات. ترمجة، مرياي يونس، )بريوت، شركة املطبوعات، ط  مذكرات ينظر: 1

. )مؤمتر أمريكا والعامل 121(، ص2013، 1سن، الربيع العريب آخر عمليات الشرق األوسط الكبري، )بريوت، دار القلم، طالزين، ح  2  
  (.10/02/2010اإلسالمي، املنعقد يف الدوحة 

 [. 13062، العدد]م 2014سبتمرب  02ينظر: د. املناعي مشسان، )ثورات الربيع العريب( الوجه اآلخر ملشروع الشرق األوسط، الثالاثء  3
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ولقراءة أصداء املوقف األمريكي نراه يف كلمة الرئيس )بوش االبن(؛ واملعروف بقسوة قرارته وخشونة 
عباراته متحداث عن الثورات الربيعية بقوله: " إن الثورات العربية شكلت أعظم حتدي تواجهه النظم 

 .1االستبدادية، منذ سقوط املنظومة الشيوعية"

ا أن نطرح التساؤالت حول ما جرى ليس ألننا مع أو ضد هذا النظام نعم كان من املفروض علين
ال نريد أن نفكر يف املاضي فقد حدث ما حدث وال بكاء على اللنب  أو ذاك ولكن التساؤل واجب!

املسكوب! إمنا كل ما نريده يف مضمون هذا املقال أن نربط بني ما مسي ابلربيع العريب وما يرتدد احلديث 
الشرق األوسط الكبري، فمن املعتقد أن هناك أطرافا إقليمية ودولية هي من حركت وحترك  عنه من مشروع

 .2"خيوط اللعبة واليت ال تزال مستمرة يف عاملنا العريب إىل اآلن واحلذر واجب

مهية اسرتاتيجية واقتصادية للوالايت أن هناك سبع دول عربية متثل "إ :3هنري كيسنجر ويقول
داث اليت جتري يف هذه الدول تسري بشكل مرضي للوالايت املتحدة وطبقا للسياسات وكل االح، املتحدة

يب احلار هبما إن انتفاضتا تونس ومصر، مت الرتح : "عن رؤيته للربيع العريب قبل" ويقولاملرسومة هلا من 
دئ الدميقراطية امن قبل القادة السياسيني ووسائل اإلعالم يف الغرب؛ بوصفها ثورة إقليمية شبابية، ابسم مب

 .4والليربالية"

وأكد بقوله: كثريون يف الغرب فسروا انتفاضة ساحة التحرير تسويغا للرأي القائل: أبن بديل 
االستبداد كان جيب اجرتاحه يف وقت أبكر بكثري، إال أن املشكلة الفعلية متثلت أبن الوالايت املتحدة 

 ليف مؤسسات تعددية منهم أو إىل قادة ملتزمنياليت وجدت صعوبة يف االهتداء إىل عناصر ميكن أت
. تطلعات أمريكا ابلنسبة للمنطقة وهي تطلعات تتبناها إدارات احلزبني كليهما؛ متخضت عن اِبمارساهت

يز تعبريات بليغة عن نزعة الوالايت املتحدة املثالية، إال أن تصورات الضرورات األمنية ونظرياهتا املتعلقة بتعز 
لبا ما كانت متصادمة.  أولئك امللتزمون إبشاعة الدميقراطية وجدوا صعوبة يف االهتداء إىل الدميقراطية غا

قادة يسلمون أبمهية الدميقراطية بوصفها شيئا آخر غري وسيلة لتحقيق سيطرهتم، يف الوقت نفسه مل يكن 

                                                   
  .122الزين، حسن، الربيع العريب آخر عمليات الشرق األوسط الكبري، مرجع سابق، ص  1
 عدد ،2014 سبتمرب 02 األوسط، الشرق )صحيفة األوسط، الشرق ملشروع اآلخر الوجه العريب( الربيع )ثورات مشسان املناعي، د. 2

[13062])  
 السابق. األمريكي اوخارجية وزير 3
 بتصرف .126ص (2015 ،1ط العريب، الكتاب دار )بريوت، كتجر، فاضل ت: العاملي، النظام هنري، كسنجر، 4
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 أي وقت لتطور يفرافعوا راية الضرورة االسرتاتيجية قادرين على إثبات مدى أهلية األنظمة القائمة ل
ليربالية . مؤكداً أن الربيع العريب بدأ كانتفاضة جيل جديد يدعو إىل البطريقة دميقراطية، بل حىت إصالحية

جليش والدين يف أثبتت القوى املتجذرة يف اوقد  الدميقراطية اليت سريعاً ما حنيت جانباً وكبتت وسحقت.
تحقيق ملنتمية للطبقة الوسطى اليت كانت تتظاهر مطالبة باألرايف أهنا أقوى وأكثر تنظيماً من العناصر ا

 . 1الدميقراطية يف ميدان التحرير

بل إن الغريب أن ميضي كيسنجر إىل أبعد من ذلك، حني يقرر أن الوالايت املتحدة ال تقدم 
تقارب إن ال" :حلواًل، وال تساهم يف حل األزمات االجتماعية للدول اليت تدور يف فلكها فيقول

دبلوماسي مع الوالايت املتحدة مل يكن قادرًا على حل مشكالت األنظمة العسكرية القومية، كما مل ال
حيل التقارب مع االحتاد السوفيييت أي مشكالت سياسية، وكذلك فإن التعاون مع الوالايت املتحدة مل 

تقوم ابعتبارها  ن، وهي اليتى سؤال: ما دور الوالايت املتحدة إذوهنا يتبدّ . ينزع فتيل األزمات االجتماعية
حاملة مشعل القيادة يف العامل؟! وهو حني يتحدث عن العراق يقول، إنه مل يؤد حّل نظام صدام حسني 

 . 2"القاسي إىل دميقراطية بل إىل انتقام، حيث عمل كل فصيل على تعزيز سلطته ضد الفصيل اآلخر

عليًا للنظام ف ية املتصاعدة تشكل هتديداً الربيطانية الثورات العرب (الغارداين)عتربت صحيفة وا
ن الغرب ال يكل وال ميل أبداً يف سعيه للسيطرة على الشرق األوسط، مهما  أالعاملي، مؤكدة  االسرتاتيجي

ن أأكدت و  ىل الذاكرة سنوات االستعمار الغريب للبلدان العربية بعد تقسيمها.إكانت العقبات، ومعيدة 
بية ىل حكم الدول العربية على السياسة األجنإويض االسالميني الصاعدين أمريكا وحلفاءها حياولون تر 

يت انطلقت وطالبت الصحيفة الدول العربية ال .(املتعصبني)من  ونأما الباقي فسيظل (معتدلة)اعتبارها 
 فيها الثورات، إن أرادت أن تتحكم يف مستقبلها، فعليها مراقبة ماضيها القريب وسنوات االستعمار الغريب

ركزت على  ،وقالت يف تقرير اترخيي موسع ان هذه الثورات اليت اشتعلت شرارهتا العام املاضي لبلداهنا.
  .3الفساد والفقر وانعدام احلرايت، وليس على اهليمنة الغربية أو االحتالل اإلسرائيلي

                                                   
 بتصرف .127ص ،(2015 ،1ط العريب، الكتاب دار )بريوت، كتجر، فاضل ت: العاملي، النظام هنري، كسنجر، 1
 .145ص ،السابق ملرجعا 2
نقال عن موقع: ، 02/02/2012ورات العربية ابوخروج عن سيطرته، / غارداين الربيطانية: الغرب لن يسمح للثصحيفة  3
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ر ابإلنصاف اه)نظرية التآمر الغريب على اإلسالم(، وأن الغرب مهما تظعلى ومما يزيد من التأكيد 
نسية هذه مما تداولته الصحف الفر  لرغمعلى اإلرهاب، واب -كما يزعم–وأنه ال يريد اإلسالم يف حماربته 

رورة يف خطاب له أمام اجلمعية الوطنية على ض (مانويل فالس)من أتكيد رئيس احلكومة الفرنسية األايم 
، ليست يف حرب ضد اإلسالم واملسلمني فرنسا: "اليت جاء فيها، و عدم اوخلط بني اإلرهاب واإلسالم

ث ذكر حي ؛لكتفيد بعكس ذ، إال أن كل الدالئل "بل هي يف حرب ضد اإلرهاب واإلسالم املتطرف
، أعلنت الوالايت م( 2001سبتمرب  11)أنه بعد هجمات " ( الكندي للبحوث:جلوابل ريسريش)موقع 

م البداية، وأصبحت كراهية املسلمني وجعلهاملتحدة احلرب على اإلسالم وليس اإلرهاب كما زعمت يف 
 .1"أداة لتخويف العامل، حيث ابتوا اللعبة العادلة اليت متلكها الغرب وواشنطن

تعاون مع أن الوالايت املتحدة ت"  :ويضيف املوقع الكندي يف تقرير نشره مطلع األسبوع اجلاري
دية جمموعة هذه الدول سياسات معا أصدقائها من الغرب مثل بريطانيا وأملانيا وفرنسا، حيث تتبع

للمسلمني، مشريا إىل أهنم يشنون حراب زائفة على اإلرهاب، حتت ذريعة إرهاب الدولة وما يشكله من 
 ،خماطر عليها، ولكن يف حقيقة األمر يتم استهداف املسلمني الذين يتواجدون يف املقاطعات واجلماعات

ة يشري املوقع الكندي إىل أنه ابلفعل شهدت األايم القليلو  خالل هذه احلرب وليس اإلرهاب كما يدعون.
املاضية عدة احتجاجات معادية لإلسالم بدأت يف ابريس ومدن أوروبية أخرى، مت خالهلا االساءة 
للمسلمني دينيا وعرقيا، كما أن هناك احتماالت بوقوع املزيد من أعمال العنف املتتابعة خالل األايم 

أجل املصاحل الغربية يتم تنفيذ تلك األعمال أبيدي املخابرات األمريكية واملوساد  القادمة، مؤكدا أنه من
نظر عن هجمات غض الأن املسلمني يف وجه العاصفة أكثر من أي وقت مضى، ب التقريرويرى .اإلسرائيلي

، (يل إيبدوشار ) يفةِبهامجة صحإىل أن فرنسا تلقي اللوم على املسلمني فيما يتعلق  ، مشرياً ابريس الكاذبة
وتصفهم ابهلمج، متجاهلة سياسات حلف الناتو ضدهم وقتل ماليني املسلمني العزل، غالبيتهم من 
األطفال والنساء خالل السنوات املاضية، كما تتناسى ابريس جرائم اإلابدة اجلماعية اليت نفذها حلف 

  .2الناتو يف أفغانستان

                                                   
 COM.ELBADIL://HTTP موقع: عن ،(2015،يناير 22 اوخميس) اإلرهاب، ال اإلسالم حياربون والغرب املتحدة الوالايت التهامي، 1
 السابق. املرجع 2
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، م(2001)املدنيني، ففي نوفمرب عام  مداً أن الوالايت املتحدة تستهدف ع (جلوابل)ويؤكد 
، قصفت م(2003)استهدفت الضرابت اجلوية األمريكية العاصمة األفغانية كابل، وخالل شهر ابريل عام 

الدابابت األمريكية فندق فلسطني يف بغداد، حيث استهدفت الصحافيني األجانب، الفتا إىل قتل 
صحفيا  (17)ِبا يف ذلك استهداف  ،األخري على غزة فلسطينيا خالل العدوان (2200)إسرائيل حنو 

 ، لتمنعهم من االبالغ عن اجلرائم اإلسرائيلية، لكن حينها مل يتحدث العامل عن قتل اليهود للمسلمني.عمداً 
سبتمرب  (11)خيتتم املوقع الكندي تقريره قائال أبن كل ما سبق وتبعات األحداث اليت وقعت بعد هجوم و 

كما   بوالغرب ضد اإلسالم وليس اإلرها أمريكايف فرنسا تؤكد أن حرب  (ريل إيبدووشا)يف أمريكا، 
 .1"حتت ذريعة مكافحة اإلرهاب ؛وتضيق اوخناق عليهم ،لتربير استهداف املسلمني ؛تدعي

غايتها ، واليت ربىكال ؤامرةوابلنظر إىل هذه التقارير وغريها الكثري والكثري، تتضح لنا حقيقة امل
 -أمريكا-الغرب  عىسي ، والذية جديدة يف السياسة والنظم االقتصادية والتعليمية والثقافيةانتاج ثقاف

ان الالعب االحتياطي يرى البعض أن الغرب ك اليت (ثورات الربيع العريب) ـــ:ب ىسميعرب ما  بدوره لتثبيتها
عندها تولوا  لشكل املطلوب،اب ةابتداء؛ مث أنه استغل مرض الالعبني األساسيني، وعجزهم عن إداء املبارا

وموهلا  ،هنااتضحاللعب األساسي ليصبحوا هم من يتوىل زمام اللعب والسيطرة الكاملة من ورائها، فقام اب
 .هر على السطحتظ القبيحةواللمسات الغربية االمريكية  تنجليخيوط املؤامرة  بدتبشكل خفي حىت 

ن من املستأجرين احلكام أتبني له  عندماان الغرب  ؛مسلمأي ذهن  عنجيب اال يغيب  والذي  
هناية سريون اىل ي ،االنظمة االستبداديةلتلك الدول و زعماء  ِقب ِلهم، والذين كان وظائفهم تقوم على أهنم

كرة ف؛ وهي أهنم عمدوا إىل جديدةتبدوا طريقة للسيطرة  واواعتمد ،حداثاستباق األ واقرر اهلاوية، 
، واحلال عندما تتدهور األحوال يف الدول منذ فرتة على ما يبدوا هلااالعداد  ىاليت بداالحتجاجات 

للشعوب  احلكام اجلدد تراءى ءما جا الثائرة، ًيرتك خيال االستنجاد يبدوا عياان للناس كالسراب حىت إذا
ْدهُ  الواقع:﴿و ، اهنا هي اليت جاءت هبم ُبُه الظَّْمآُن م اًء ح ىتَّ ِإذ ا ج اء ُه ملْ  جيِ  ًئا﴾ش   حي ْس    .]39احلج: [يـْ

فإن  الميةاإلسشباب االمة  من الشباب الذين اندفعوا وراء )الثورات الربيعية( د النظر إىلأما عن
 :ثالثة ال خيلوا من أصنافالباحث يرى أن حاهلم 

                                                   
  سابق(. )مرجع اإلرهاب، ال اإلسالم حياربون والغرب تحدةامل الوالايت ريسريش: جلوابل التهامي، 1
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 الصنف األول: 
 أيضا ال خيلوا حاهلم من صنفني: ء، وهؤالواألفكارأصحاب املعتقدات 

التخلص من النظام القائم الذي مل جيد معه الكمال اإلمياين، الذي حيقق من غيور على الدين: يريد  (1
 خالله الفالح والنصر لالمة اإلسالمية.

وحاد عما  داع إىل منهج أو فكر: ال يعدوا أن يكون منحرفا حاد عن كتاب هللا وسنة النيب  (2
يف العراق وسوراي، وما  عليه علماء أهل السنة واجلماعة، وهذا هو احلال الذي نراه مع الدواعش

نراه مع مرجئة العصر يف مصر الذين أتمروا على وأد تلك الثورات وما نلمسه واقعا وما نراه من 
 احلوثيني يف اليمن. وهذا الصنف هو الذي قصدته يف رساليت. 

 الصنف الثاين: 
 تضليلهم مت ة،دنياملدولة الدميقراطية و ويهتفون وراء المحل مفاهيم الغرب شباب ابت مههم 

 .تلك املفاهيم والشعارات ، فحملوا هّم حتقيقماإلسالالف خيال ذلك  نأب موخداعه
 الصنف الثالث: 

هم الذين ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء، وكان الغاية من خروجهم يف تلك االحتجاجات هو السعي 
 ل الغنية. لتأمني لقمة العيش ألهله وولده، والعيش يف رغد؛ حاله كحال جريانه من الدو 

ي ، ليجد أن الواقع الذي يعشه العامل اإلسالمحداثاألواملشاهد ملسرح  ،السياسي ع للشارعاملتاب
يفرض عليه القيام ولو جبهد يسري جتاه هذه األمة املتخمة ابجلراح، بكشف عور تلك العصاابت اإلجرامية 

ها من هذا املأزق.وال أدري هل جاهدًا يف إجياد حلوال تكون عواًن يف خروج ويسعى-شرعا وقانوان -
فعندها  ، وإن كان اجملتمع مل يدرك ذلككفرو سالم إهي معركة  احلقيقية يدرك اجملتمع املسلم أن معركته

ليت وقعت اواوخديعة  القائم عليها من أعداها.يف مستوى التحدي ليسوا مة األيؤملنا أن نقول: أن أبناء 
ملسلم مل تدرك األمة من خالهلا أهنا ختدع، وتكمن يف تغييب الشباب ا : هي احلقيقة املؤملة اليتمة اليومألل

ي؛ ابلرغم واليت مفادها: أن حتقيق النظام اإلسالم احلنيفعلينا ديننا  اليت يفرضها ؛الغاية الصحيحةمن 
من مشوليته وكماله، أنه غري صاحل أن يطبق يف هذا العصر، وتنطلي هذه اوخديعة بعدم قبول أن يصل 

 الميون إىل احلكم.اإلس
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واحلق أنه لن يقوم احلكم احلقيقي الذي به فالح الشعوب بدون حتقيق النظام الشمويل الكامن  
العقيدة رفهم عن ح، بغية هلم لغربىل تضليل اأن يتنبهوا إاملسلمني ولذا كان الزم على  يف اإلسالم احلق.

أها وال زال كان بد  دمةالذي جاء متمما ملق ، وأن يعووا كيد األعداء،اليت ينبغي عليهم قصدها الصحيحة
 سرينو ارية ابلوكالة، االستعمشاريع تلك امل إلبطال ميارسها أبيد املستأجرين من بين جلدتنا، ونسعى مجيعا

حضارتنا اإلسالمية الغائبة، أو الضائعة إن صح التعبري، ولن يصلح حال حنو بناء  صحيحاً  صادقاً  سرياً 
 .به أوائلها هذه األمة إال ِبا صلح

 ِبع  ِملَّتـ ُهمْ و ل ْن تـ ْرض ى ع ْنك  اْليـ ُهوُد و ال  النَّص ار ى ح ىتَّ تـ تَّ  :﴿البد أن يستشعر شباب األمة أنهو 
قال اإلمام القرطيب يف التعليق على هذه اآلية: " املعىن: ليس غرضهم اي حممد ِبا  ،]120البقرة: [﴾

يتهم ما بكل ما يسألون مل يرضوا عنك، وإمنا يرضيهم ترك ما يقرتحون من اآلايت أن يؤمنوا، بل لو أت
 .1أنت عليه من اإلسالم، واتباعهم"

مهما حاول الغرب أن يلعب ابملشاعر اإلسالمية؛ من اإلفطار اجلماعي يف شهر رمضان فنقول: 
الغرب،  ميف البيت األبيض، وغري ذلك من املدح يف املسلمني الذي يقدمه رؤساء البيت األبيض، أو حكا

فإن األصل لدينا واضح جتاههم، كما أن نظرهتم لنا ال ميكن أن تتبدل البتة، إذ أهنم يرون يف اإلسالم 
العدو األكرب الذي يهدد كياانهتم وامرباطورايهتم، وهلذا جندهم يلصقون كل التهم ابإلسالم مع التغيري يف 

 اموا بصناعة مسمى آخر وهو: )اإلرهاب(.ال جياهبوا اإلسالم مباشرة فقلئاملسمى يف بعض األحيان، 

  

                                                   
 .93ص ،2ج سابق(، )مرجع ،القرآن ألحكام اجلامع أمحد، بن حممد هللا عبد أبو القرطيب، 1
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  ة وأثرها على اجملتمع والفرد املسلمفكريبعض الدضااي ال :املبحث الثاين

ائد وبال عقل جلمهور بال قيادة وبال ق ،حركة فوضويةالناظر ملشهد الربيع العريب، يشعر أنه يرى  نإ
نتج  امل (!عريب عض يرى أنه )خريف، وهذا الذي جعل البالكارثة ، ويشعر كذلك أن هذا مكمنمدبر

عنه من إنعاش للفصائل املقاتلة هنا وهناك؛ يف دول الربيع، واليت ال تزال تشهد صراعاً دموايً مستمراً، مما 
جعل كل طرف من أطراف النزاع يسعى لالستعانة أبطراف خارجية حلسم النزاع لصاحلة، فمن جهة 

 املرتزقة، وكان هناك حضور فاعل لبعض الدول العربية اليتتتدخل التحالفات الدولية، ومن جهة أخرى 
 سعت بكل اإلمكاانت من وأد احلركات املنتسبة لإلخوان املسلمني يف مهدها. 

وإنه مما تواىل على األمة من املصائب أن تنتعش بعض األفكار واملعتقدات هنا وهنا، ممن يرى على 
 بات والضعف، وتنحيتها متاما عن السيادة الدولية، حىتظاهرة السعي وخالص األمة مما هي فيه من النك

أن الدول الغنية منها واليت تعّد يف مصاّف أغنياء دول العامل، مل جندها دائمة العضوية يف جملسهم األمين؛ 
والذي يف يسعى ألمن مجيع املعتقدات والدايانت بال استثناء إال الداينة اإلسالمية، كذلك ابستثناء بعض 

ات احملسوبة على الدين اإلسالمي واإلسالم منهم بريء؛ كالقاداينية والرافضة، وهلذا جند أن انتعاش املعتقد
بعض األفكار اليت أصال مل تكن غائبة عن الساحة اإلسالمية منذ ظهورها ولكن كما ذكران قد يعرتيها 

 بعض الفتور يف بعض األوقات.

رجة عريب مها فكران قد جتاوزا احلد يف الوسطية لدوإن من هذا األفكار املنتعشة يف زمن الربيع ال
الغلو، ولكن كل منهما مناقض لمآخر يف غلوه، فأحدمها كان ُغُلوه يف إخراج أصحاب املعاصي من 
اإلسالم على أي قدر كانت تلك املعصية، دون قيد أو شروط. واآلخر كان ُغُلوه يف إمهال املعاصي على 

دخال مرتكبها يف اإلسالم دون ضابط أو قيد. ومها الفكر التوفيقي، مجيع درجاته وأبي قدر كانت، وإ
 والفكر التكفريي.
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 : والتغيرياخلروج بني املطلب األول: 

سية، السيا على كافة املستوايتسيد املوقف، يصبح الفساد و  اإلصالحاتتغيب  عندما 
ج من ، ينتج عنه ما نتشعيبسخط ، فهذا يعين أن هناك إيقاظ للمارد، و واالجتماعية، االقتصاديةو 

  ، والرفض التام ألي وعود أتيت بعد أن هاج الربكان، وتكون هنايته احلتمية معروفة.الثورات

اليت أزيلت، لوجدان أهنا كانت دائما تقوم بدغدغة شعوهبا األنظمة قليال حنو  ابلذاكرةولو عدان 
قليل الذي  أن الشعوب كانت قانعة ابلإبجراء بعض اإلصالحات اليت يف األصل ال ترتقي للمطلوب؛ غري

 وتوسيع ،اسيالسيمل تراه، ولن تشاهدة من تلك األنظمة! فنجد أن تلك األنظمة دائماً ما ت ِعُد ابإلصالح 
، مث التعبري والراي اآلخر، والسماح حبرية الرأي، واحرتام ريةاحلماية والتعددية، وتتبجح حب قاعدة املشاركة

عندما احلكم  فماذا يظن أرابب وخضراء إىل أشواك صحراوية، ال يستفيد منها أحد.تتبدل تلك النبااتت ا
أليس ذلك كاف  ألن تنهض  لوضع الفاسد؟! ا اإلصالح، ويدّب اليأس من تبديلينعدم األمل ىف 

                 ، وتطالب إبسقاط النظام.ابلثورات ، وتقومالشعوب

ول الربيع دومن ضمنها األنظمة يف  ،ة يف العامل العريبوقد اتفقت الكثري من األنظمة اجلمهوري
تشوهات  حبيث حتولت اإلصالح؛ىل مرحلة انسداد األفق ابلنسبة لعملية إهنا وصلت العريب، على أ

ن بين البشر مييلون إ؛ لتغيريابابملطالبة األنظمة القائمة اىل ثوابت وطنية يعاقب من يتجرأ على التفكري 
سد آفاق التغيري أن األنظمة االستبدادية اليت ت إال ،ىل الثوراتإي لشئون حياهتم وليس ىل التغيري التدرجيإ

ر آخ حلمام الناس من أال تدع  ،والقمع واالنتهاك املتكرر للحقوق ،أمام الناس عن طريق اإلقصاء
 .طريق الثورةحلول التغيري اجلذرية املستوحاة من سوى إلصالح ل

ة، ألن اإلصالح: ياإلصالحق على ثورات الربيع العريب ثورات التغيري أن نطل املفرتضوقد كان من 
التغيري والتعديل حنو األفضل لوضع شاذ أو سيء، وال سيما يف ممارسات وسلوكيات مؤسسات  هو"

 .1"فاسدة أو متسلطة أو جمتمعات متخلفة أو إزالة ظلم أو تصحيح خطأ

  

                                                   
 ORG.ALHEWAR.WWW://HTTP.27 / 5 / 2013 ،4105 :العدد املتمدن احلوار األسباب، العريب، الربيع ثورات ماجد، الزاملي، 1

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya

http://www.alhewar.org/


 

  291 
 

ها عن وبعد، من غفلتها استفاقتاألمة قد  أنعندما قامت الثورات الربيعية كنت ممن يظن 
قق بدأت تبحث عن من حيكم فيهم بشرع هللا، ليقيم فيهم العدل املفقود، وحيأهنا ، و رهبالشرع ها ميكحت

 أن الناس يف إجناح هذه الثورات رغبة يفت وأخذ غريي الكثري يف املشاركة فيهم املساواة املطلوبة، فأخذ
ا هي إال ملكن لألسف يف األرض، هللا الذي هو من أوجب الواجبات تطالب ابلشرع، وحتكيم كتاب 

 يعينهم يف إنقاصن من هلم الرغيف واوخبز، ع يوفرليبحثوا عن من حلظات حىت تبني أن الناس قاموا فقط 
 .وله وسنة رس ،كتاب هللابفيهم حيكم وهو أن من ذلك؛  هماأل هومن حيقق هلم أمراً ن األسعار، ال ع

يفهم من كالمي أن ما اندت به تلك الشعوب ليس بتلك األمهية! بلى، إن ما قامت تنادي  وأرجو أال
به تلك الشعوب يعد مطلباً مهماً، وضرورة من ضرورايت احلياة، لكن كان املطمح أن ينادوا أوال بتحكيم 

أمر الدنيا،  حالشريعة، مث أييت تبعا لذلك بقية املطالب املشروعة، ولو صلح أمر اآلخرة، بال شك سيصل
سوة الظلم ما قد عا ى من قبل فيه الصالح،  يتوسمالشعوب، حباكم من تلك عض ب تْ ق  فِّ وُ عندما لذلك 

إذ بنا جند  ،أزمات شىتوخروج ببلده من ابمكانيات ابقدر ما أعطاه هللا من  ساعياً وكان ،  منه قومهعا ى
ا هم يبحثون م، أنه مل حيكم فيهم ابلشرع، وإمنأن تلك الشعوب ال تريد ذلك، وال تقصد بثورهتا على احلاك

 .على حساب دينهمحىت وإن كان ذلك  عمن، يصلح هلم أمر دنياهم،

والبد  ،قضية حتكيم الشريعة اإلسالمية وهلذا البد أن تعلم تلك الشعوب أن القضية األهم؛ هي
مر األمة ت احلرجة من عالقضية اليت ينبغي أن تشغل كل مسلم غيور يف هذه الساعاأن تعي األمة أن 

 سبحانه هي احلكم ِبا أنزل هللا ولكن يف كل زمان ومكان، ال أقول بعد الربيع العريب فحسب، ؛اإلسالمية
لم التخلص من الظ يففضل هلل وتعاىل، وإن غضب من هذا املطلب الشرق والغرب، وأن تُرجع ال

القها، وكل حتكيمها شرع خبني األمة و  حائل كانوا أكرب  الذين واالستبداد وسقوط الظاملني واملفسدين، 
ألعداء هللا من اليهود والنصارى، ونتفيذهم ذلك مالحظ على تلك األنظمة من املواالة الصرحية 

ل والدفاع ب ملخططاهتم، وصدهم عن سبيل هللا، والتضيق على الدعاة واملصلحني وزجهم يف السجون،
آن فولو ابملقاطعات االقتصادية لبعض منتجاهتم! عنهم وحماربة من حث الناس على النهوض ضدهم 

، فليس الغريب أن تنادي األمة بتحكيم الشريعة، وإمنا الغريب لألمة أن تعود إىل كتاب رهبا وسنة نبيها 
 .كم بشرع هللاأن حتُ  رغيف ومعاش، وهتمل األصل وهوابلفرع؛ من أن تنادي 
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ـأكل ذا جاء العدل سيأيت الرغيف واوخبز واملفإذا كان هناك تطبيق للشريعة، فسيأيت العدل، وإ
ب ابلقوانني ونطال ،واملشرب وامللبس واملعاش، واألغرب من ذلك واألقبح أن نرفض التحاكم إىل الشريعة

تنحية صار و القوانني هي اليت حتكم وتسود، هذه الوضعية املستوردة من الغرب الكافر، حىت صارت 
بذلك أو طالب به أو اعتقد أن الشريعة اإلسالمية  ال تصلح حلكم رضي  أما من، سائد ومعتاد الشريعة

أمجع على ذلك  اكم  ؛البالد والعباد، و أن غريها من القوانني أفضل فهذا كفر خمرج من امللة والعياذ ابهلل
 .1علماء األمة من أهل السنة من السلف واوخلف

، األكرب املشني تنزيل القانون اللعني إن من الكفر : "-رمحة هللا- 2إلمام حممد بن إبراهيماقال 
ليكون من املنذرين بلسان عريب مبني، يف احلكم بني  ؛على قلب حممد  ،منزلة مانزل به الروح األمني

﴿ ف ال  و ر بِّك  ال  يـُْؤِمُنون  :العاملني والرد إليه عند تنازع املتنازعني، وقد أشار  إىل ذلك القرآن املبني قال تعاىل
ُدوا يف أ نـُْفِسِهْم ح ر ًجا ممَّا ق ض ْيت  و ُيس لُِّموا ت  ح ىتَّ حُي   نـ ُهْم مُثَّ ال  جيِ  النساء: [﴾ْسِليًما كُِّموك  ِفيم ا ش ج ر  بـ يـْ

ال جيوز أن مياري فيها أي مسلم، وانطالقًا منها أتيت  وهذه حقيقة بدهية!وقال الدكتور سفر: " .]65
كذب، ذي يضعه البشر أبهوائهم وشهواهتم، ويفرتون على هللا به الالتفريعات، فكيف جيعل القانون ال

 ،"3على حممد  -جربيل عليه السالم-ِبنـزلة ما نزل به الروح األمني 

إن اإلسالم يصلح عقيدة وال يصلح شريعة  ( بقوله: "4كرومر  )األكذوبة الكربى اليت كذهبا وأما 
ون الدعاة إليها، وحيارب ،رون من الشريعةفصاروا ينفِّ  راجت على كثري من املتغربنيفإهنا لألسف قد  "

يد وابعاد األمة عن شريعة رهبا واحليلولة بينها وبني كتاهبا إمنا هو ك": بن إبراهيم قال ؛ويشوهون صورهم
ِفيِه ذِْكرُُكْم  ِإل ْيُكْم ِكت اابً  ل ق ْد أ نـْز ْلن ا ﴿:حىت حيولوا بني أسباب العزة  والنصر والتمكني، قال تعاىل ؛الكافرين

رب، حيث أمسك رئيس وزراء بريطانيا ابملصحف غوقد عرف ذلك قادة ال، ]10املؤمنون:[أ ف ال  تـ ْعِقُلون ﴾
                                                   

 ما ونبذ هللا شرع حتكيم ووجوب ابز، بن م(،1985 سعود، بن حممد اإلمام جامعة )الرايض، الشريعة، حتكيم وجوب مناع، ،نالقطا ينظر: 1

 ه(.1409 ،5ط العلمية، البحوث إلدارات العامة الرائسة )السعودية، خالفه،
 هـ(. 1380 الثقافة، مطابع )مكة، والوضعية، القوانني حتكيم يف ةرسال إبراهيم، بن حممد الشيخ، آل 2
 7ص ...(، الصحابة، مكتبة )جدة، الوضعية، القوانني حتكيم رسالة شرح سفر، احلوايل، 3
 ضعواو  الذين وأحد اإلسالمي العامل يف التغريب دعاة كبار من وكان بريطاين، مستعمرات وإداري دبلوماسي ،CROMER كرومر، اللورد 4

 الفكر مقومات على اءللقض كاملة خطة عمل احلديثة( )مصر كتابه ففي تقاريره، يف وكتاابته االستعمار، عليها جرى اليت السياسة خمطط

 ربع عن يقل ال ما مصر يف كرومر أمضى ولقد واإلسالمية، العربية واملفاهيم القيم ومقاومة اإلسالمي، العامل وحدة ومتزيق اإلسالمي، العريب

 عني أن لبث ما مث ،1877 املصري الدين لصندوق مندوابً  مصر يف مرة أول عمل وقد (،1906-1882) السلطات زمام على قابًضا قرن

 .AR.WIKIPEDIA.ORG// ويكيبيداي، ،نظري لربيطانيا. ومعتمًدا سامًيا، مندوابً  مباشرة الربيطاين االحتالل بعد

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

  293 
 

، وقال احلاكم "إننا ال نستطيع االستقرار يف الشرق مادام فيهم هذا الكتاب" يف يده، وأشار إليه وقال: 
رآن، إننا لن ننتصر على اجلزائرين ماداموا يقرأون هذا الق" األحتالل الفرنسي هلا:  الفرنسي للجزائر إابن

 ؛إذاً . "ويتكلمون العربية، فيحب أن يزول القرآن العريب من وجودهم، ونقتلع اللسان العريب من ألسنتهم
لوا بدينهم لن وعم ته،وحتاكموا إىل شريع ،لقد عرف أعداء اإلسالم أن  املسلمني إذا متسكوا بكتاب رهبم

 .1الكفر عدد وعدة لجحاف مهتقف أمام

لكن املطلب األهم؛ أن تتخلص ، االحتالل العسكريقد ختلصت من  رِبا تكون األمة ظاهراً 
أو لندن أو  مصريها يف واشنطن د  د  وأال حيُ  تتحرر من التبعية للغرب الكافر، وأن متسك زمامها بيدها،و 

 ارجيا.خاوخوف من املتسلطني علينا  ال بد أن يسقطابلثورات،  احلكامفكما سقط اوخوف من  موسكو.
وهنا يتضح الفرق يف مسألة اوخروج على احلاكم، ومسألة الثورات اليت تقام من الشعوب حللِّ نظام 
فاسد، قام على أساس فاسد، غّيبت عنه الشرعية أو ، ألنه األمة يف غالبها ال تتماأل على الباطل، 

ندهتا، ية؛ قامت مجيع شعوب الدول العربية بل واإلسالمية ملساواملعصية، وهلذا عندما قامت الثورات الربيع
فهل ميكن أن نقول أن كل هذه األمة قامت على أمر حمرم شرعا، وأهنا تواطأت على الباطل؟ هذا ال 

 يقول به عاقل.
  

                                                   
 السابق. املرجع 1
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 على إمام املسلمني: اخلروج

 دراسة، يقني حمل العند أهل السنة وعند الفر  مسألة اوخروج على احلاكم،سنقف على عجالة عند 
سألة اوخروج فلريجع إىل بطون كتب الفقه؛ كون مالتفصيل فيها ابختصار، ومن أراد قول كل فريق وبيان 

على احلاكم تعّد من أشد املسائل اليت ورثت اوخالف بني مجاعة املسلمني، فهناك غلو حمض يف الطاعة 
ة ر، أو الرضى به، وبني جاف  يرى عدم الطاعأبي صورة كان اإلمام من اجلور والظلم، بل حىت عمل الكف

 ألي معصية كانت، بل وقد يتكلف يف إلصاق املعصية ابحلاكم ألد ى شبهة. 

ال يصلح لإلمامة إال من جتتمع فيه شرائط: أحدها أن يكون قرشيا، فإن قال اإلمام اجلويين: "
. وأن يكون من -أهل الفتوى من  –قال: )األئمة من قريش(، واآلخر أن يكون جمتهدا  رسول هللا 

، وقال اإلمام حممد  1ذا جنده وكفاية، ويهتدي لسياسة األمور وإايلتها. وأن يكون حرا، ورعا يف دينه".
، ونصُب اإلمام واجب على : " اإلمامة رايسة عامة يف أمور الدين والدنيا؛ خالفة عن النيب 2الشافعي

سالم، واحلرية، والذكورة، والعدالة. وزاد اجلمهور الشجاعة، الناس، وشرط اإلمامة البلوغ، والعقل، واإل
واالجتهاد يف األصول وإصابة الرأي وكونه قؤشيا. ولو مل تتوفر تلك الشروط جاز تنفيذ األحكام ممن يوىلَّ 

، أو من اإلمام السابق ابإلمجاع، أو يتوىلَّ ابلتغلب وقوة الشوكة. ونتعقد اإلمامة ابلنص من رسول هللا 
بيعة أهل احلل والعقد من األمة قبل ظهور املخالفني. وقالت الزيدية تثبت ابلدعوة أيضا أبن يقوم من و 

 .3هو أهل لإلمامة ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ويدعو الناس إىل اتباعه"

 ،هو اوخروج على احلاكم إذا كفر ،اليت ال خالف فيهاو  ،من املسلمات عند أهل السنة واجلماعة
 .، وسيأيت بيان ذلك الحقا، فهنا حمط اوخالف عندهمإذا جار أو فسق أو دعى إىل بدعةما أ

  

                                                   
 .128ص (،1965 ،2ط الكتب، دار )بريوت، حسني، فوقية ت: األدلة، ملع ،كاملل عبد املعايل أبو ني،احلرم أمام اجلوينن 1
 (.1936) عليه، تعاىل هللا رمحة الشريف األزهر علماء أفاضل من الشافعي عليان أيب حممد الشيخ 2
 والنشر، لدراساتل الفتح دار )األردن، الشافعي، حممد مةللعال الكالم، فن من يرام ما خالصة خمتصر الدين، أصول يف التحصيل سعيد، فودة، 3

 .132ص (،2009 ،1ط
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ىن العنف التيارات اليت تتباوخلل عند على احلاكم من املسائل اليت وقع فيها  اوخروجإن مسألة 
ن تنحية ممنهجاً، كوهنم يرون وجوب اوخروج على مجيع احلكام يف الدول اإلسالمية املعاصرة، ملا يرون 

الشريعة، وللمواالة القائمة مع غري املسلمني ممن دأبوا على حماربة اإلسالم واملسلمني، كأمريكا وأورواب 
وروسيا، ابملقابل يروهنم يصبون وابل العداء للمصلحني والدعاة، واألعظم من ذلك هو أهنم فرضوا على 

 اوخروج؛ إذ أن األدلة من عموم القرآنوال شك يف أن ذلك يعترب مسوغًا لذلك  شعوهبم فرضا قهرايً.
والسنة، أتمر ابألخذ على يد الظامل، وتنقية البالد والعباد من شرورهم وفسادهم، أو يعّم العذاب على 

َّ الَِّذين  ظ ل ُموا ِمْنُكْم خ اصَّةً  ﴿الساكت والراضي، كما قال تعاىل: ن ًة ال ُتِصينب  ، ]25األنفال: [﴾ و اتّـَُقوا ِفتـْ

أي ال ختتص إصابتها ملن يباشر الظلم منكم بل تعّمه وغريه واملراد ابلفتنة الذنب وفسر لوسي: " قال األ
بنحو إقرار املنكر واملداهنة يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وافرتاق الكلمة وظهور البدع والتكاسل 

 .1"يف اجلهاد حسبما يقتضيه املعىن

 لق ابوخروج ألي سبب كان، كما إنين لست من الذين يقولونوال يفهم من حديثي هو التأييد املط
أبن يرتك احلاكم على هواه يعبث ابلشريعة، واألمة اإلسالمية كيف شاء، بل أنين أرى إلزام احلكام بتطبيق 
الشريعة، وأن يف شريعتنا حل لكل املشاكل العالقة يف أمتنا اإلسالمية، بل والعامل أمجع، وهذا من أخص 

 شريعتنا الغرّاء، إذ أن من أعظم ما يعبد هللا به بعد أركان اإلسالم هو احلكم بكتابه وسنة اوخصوص يف
نبيه، بل هو يف ترابط وتالزم مع كلمة التوحيد اوخالدة، كون أن من نواقض هذه الكلمة هو احلكم بغري 

نـ ُهْم ِب ا أ نـْز ل  اَّللَُّ  ﴿ما أنزل هللا، قال هللا تعاىل: ْرُهْم أ ْن يـ ْفِتُنوك  ع ْن  و ال تـ تَِّبْع أ ْهو اء هُ و أ ِن اْحُكْم بـ يـْ ْم و اْحذ 
ُ ِإل ْيك   يـ ْعيِن أ هنم ِإذا مل يْرضوا حِبكم هللا، و أ ر اُدوا خالف  قال السمعاين: " ،]49املائدة: [﴾ بـ ْعِض م ا أ نـْز ل  اَّللَّ

 .2"حكم هللا، فقد طلُبوا حكم اجلْ اِهِليَّة

بـ ْعِض اْلِكت اِب أ فـ تـُْؤِمُنون  بِ  ﴿من مشاهبة بين إسرائيل، الذين ذمهم هللا بقوله:  احلذر كل احلذرف
﴾  .]85البقرة: [و ت ْكُفُرون  بِبـ ْعض 

  

                                                   
 180.ص ،5ج (،هـ 1415 ،1ط ،العلمية الكتب دار )بريوت، ،عطية علي ت: ،املثاين والسبع القرآن تفسري يف املعاين روح ، حممود األلوسي، 1
 .44ص ،2ج (،1997 ،1ط الوطن، دار )الرايض، ،عباس بن وغنيم إبراهيم بن ايسر ت: ،القرآن تفسري حممد، منصور املظفر أبو السمعاين، 2
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اهد على الدساتري القائم عليها احلكم يف دول العامل اإلسالمي، يرى أهنا يف منأى عن ش  مُ ـإن ال
تتح م يف اإلسالم إال االسم، وال هم هلم يف القرآن إال أن يفالشريعة، وبعيدة عن سبيل املؤمنني، وال هم هل

به االحتفاالت الرمسية، وليس هلم يف السنة إال االّدعاء. ولو جئنا نبحث يف املخالفات الشرعية، بل 
ة؛ يف مسار احلكم يف الدول اإلسالمية، يف جماالت شىت؛ كالسياسية، والقضاء، فكريواالحنرافات ال
 لتعليم، واإلعالم، وما يتعلق ابلعدل، وحقوق اإلنسان، وغري ذلك، ملا وسع بنا املقال.واالقتصاد، وا

كما أنه وبال شك أن كل ذلك مما ال جيوز السكوت عنه، وجيب إيضاحه؛ من ابب األمر   
ابملعروف والنهي عن املنكر، مع مالحظة احلكمة، والنصيحة ابليت هي أحسن، قبل اللجوء إىل التصادم 

 ، والذي يف حكم الكي عند هناية املطاف.املسلح

د ذكران ق قال اإلمام الغزايل رمحه هللا؛ بعد أن ذكر درجات األمر ابملعروف والنهي عن املنكر:" 
املنع  :ورابعه ،التخشني يف القول :واثلثه ،والوعظ :واثنيه ،التعريف :درجات األمر ابملعروف وأن أوله

وأما املنع ابلقهر ، ظوالوع ،التعريف :واجلائز مع السالطني. والعقوبة ابلقهر يف احلمل على احلق ابلضرب
نه من ويكون ما يتولد م ،فإن ذلك حيرك الفتنة ويهيج الشر ،فليس ذلك آلحاد الرعية مع السلطان

فذلك إن   ،وما جيري جمراه ،اي من ال خياف هللا ،اي ظامل :كقوله  ،وأما التخشني يف القول ،احملذور أكثر
بل مندوب  ،وإن كان ال خياف إال على نفسه فهو جائز ،حيرك فتنة يتعدى شرها إىل غريه مل جيزكان 

 ،هجةمن غري مباالة هبالك امل ،والتصريح ابإلنكار ،فلقد كان من عادة السلف التعرض لألخطار، إليه
ة بن عبد الشهداء محز  سيد: )، قال رسول هللا لعلمهم أبن ذلك شهادة ؛والتعرض ألنواع العذاب

أفضل اجلهاد  : )وقال  .1املطلب مث رجل قام إىل إمام فأمره وهناه يف ذات هللا تعاىل فقتله على لك(
 .2(كلمة حق عند سلطان جائر

وملا  قوله:"ب  وتراه رمحه هللا حيث على اقتفاء أثر من عرف عنهم الصدع ابحلق وعدم اوخوف يف هللا
هو وأن صاحب ذلك إذا قتل ف ،م كلمة حق عند سلطان جائرعلم املتصلبون يف الدين أن أفضل الكال

 ،ذابوحمتملني أنواع الع ،قدموا على ذلك موطنني أنفسهم على اهلالك ،كما وردت به األخبار  ،شهيد
                                                   

 األلباين وصححه خيرجاه، ومل صحيح وقال (،4884) رقم: املستدرك، يف احلاكم وأخرجه (،4079) رقم: األوسط، املعجم يف الطرباين أخرجه 1

  (.3675) رقم: اجلامع، صحيح يف
-238) بغداد، اتريخ يف البغدادي واوخطيب (،4011) رقم: ،ماجه وابن (،2174) رقم: ،ذيوالرتم (،4344) رقم: ،داود أبو أخرجه 2

 الوجه. هذا من غريب حسن حديث وهذا الرتمذي: وقال به. سعيد، أيب عن العويف، عطية طريق من (،239

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

  297 
 

كانت سرية العلماء   .،، ..وحمتسبني ملا يبذلونه من من مهجهم عند هللا ،وصابرين عليه يف ذات هللا تعاىل
كلوا على فضل لكوهنم ات ؛قلة مباالهتم بسطوة السالطني ،ابملعروف والنهي عن املنكر وعادهتم يف األمر

أثر كالمهم يف  ،فلما أخلصوا هلل النية ،ورضوا حبكم هللا تعاىل أن يرزقهم الشهادة ،هللا تعاىل أن حيرسهم
وإن تكلموا  ،فسكتوا ،وأما اآلن فقد قيدت األطماع ألسن العلماء، القلوب القاسية فلينها وأزال قساوهتا

ااي بفساد ففساد الرع، ولو صدقوا وقصدوا حق العلم ألفلحوا ،فلم ينجحوا ،مل تساعد أقواهلم أحواهلم
امللوك وفساد امللوك بفساد العلماء وفساد العلماء ابستيالء حب املال واجلاه ومن استوىل عليه حب الدنيا 

 .1" وك واألكابر وهللا املستعان على كل حالمل يقدر على احلسبة على األراذل فكيف على املل

ولكنا خنالف مجاعات العنف يف محل السالح، ويؤكد ذلك الشيخ يوسف القرضاوي بقوله: " 
اعتبارات تؤيد من أدلة و  املا ذكرو  ؛شرعيةالفريضة الديين، و الواجب الواوخروج على احلكام ابلقوة، بدعوى 

عن أمر مهم، وهو أن الذي ذكروه من النصوص،  -عات العنفمجا- لتفقد غف، وابملقابل ِوجهة نظرهم
واملْطلق، اليت خصَّصتها أو قيَّدهتا نصوص أخرى، جاءت أتمر ابلصرب على مظامل  ميدخل يف ابب العمو 

ندان فيه ع ابواح ااألمراء، وإن جاروا على حقوق األفراد أبخذ املال، وضرب الظهر، ما مل يظهر منهم كفر 
وما ذلك إال لإلبقاء على وحدة األمة واستقرار الدولة، وحقن الدماء واألموال، واوخشية  ؛من هللا برهان

 .2من أن تفتح أبواب فنت ال تسدّ 

املتحمس  الشباباجلانب، حىت ال يسارع على هذا قد شدَّدت وعند النظر إىل األحاديث جند أهنا 
لقطعيات يف ا رعية اليت قد ال تكون من ؛ جملرد ورود بعض املخالفات الشالشرعي احلاكمابوخروج على 

لو جئنا نفتش يف صفحات التاريخ على مر العصور اإلسالمية؛ لو جدان أن اوخروج بقوة السالح و  الدين.
سفك الدماء،  جتىن اجملتمعات منها إال وملعلى احلكام يف الغالب قد ابءت ابلفشل، ومل حيالفها النجاح، 

وهناك خصوصيات يف القرآن والسنة، حتث على الصرب على احلاكم  وزعزعة األمن، وتقلبات الفنت.
:  رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا عن ابن عباسعلى البعض منها: وحسبنا أن نلقي نظرة اجلائر، 

ًئا فـ ْلي ْصربْ، ف ِإنَُّه م ْن خ ر ج  ِمن  السُّْلط اِن ِشرْبًا م ات  ِميت  ) يـْ اِهِليَّةً ةً م ْن ك رِه  ِمْن أ ِمريِِه ش  وعن أيب هريرة . 3( ج 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء، كلَّما هلك نيب خلفه نيب: وإنه )قال:  رضي هللا عنه، عن النيب 

                                                   
 .357ص ،2ج سابق(، )مرجع الدين، علوم إحياء حامد، أبو الغزايل، 1

 WWW.AL-QARADAWI.NET ،2007-12-24 :القرضاوي موقع احلكام، على اوخروج فقه يف اوخلل يوسف، القرضاوي، 2
 (.1849) اجلماعة: بلزوم االمر ابب ومسلم، (،7053) تنكروهنا(: أموراً  بعدي )سرتون : النيب قول ابب: البخاري، أخرجه 3
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ال نيب بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما أتمران؟ قال: ُفوا ببيعة األول فاألول، مث أعطوهم 
 .1(اهمحقَّهم، فإن هللا سائلهم عما اسرتع

خيار أئمَّتكم: الذين حتبُّوهنم وحيبُّونكم، )يقول:  وعن عوف بن مالك قال: مسعُت رسول هللا 
قال:  ،وتصلُّون عليهم ويصلُّون عليكم، وشرار أئمتكم: الذين تبغضوهنم ويبغضونكم، وتلعنوهنم ويلعنونكم

فرآه  كم الصالة، أال م ن و يل عليه وال  قلنا: اي رسول هللا، أفال ننابذهم عند ذلك؟ قال: ال، ما أقاموا في
وعن ُعبادة بن . 2(أييت شيئا من معصية هللا، فليكره ما أييت من معصية هللا، وال ينزعنَّ يدا من طاعة

على السمع والطاعة: يف منشطنا ومكرهنا، وعسران ويسران، وأثرة  ابيعنا رسول هللا )الصامت قال: 
. وعن ابن عمر، عن 3(برهانفيه هللا من  إال أن تروا كفرا بـ و احا، عندكم ننازع األمر أهله: وأالعلينا، 

امسعوا وأطيعوا، وإن )حديث أنس: . وعن 4(م ن محل علينا السالح فليس منا): قال رسول هللا 
 . 5(اسُتعمل عليكم عبد حبشي، رأسه زبيبة: ما أقام فيكم كتاب هللا تعايل

 دليل واضح ال حيتمل التأويل؛ يقتضي اوخروج على من (؛را بواحاكما أن يف رواية )إال أن تروا كف
قال احلافظ بن حجر:" قوله: عندكم من هللا فيه برهان؛ أي نّص آية أو خرب وقع يف الكفر الصريح، 

قال النووي: و  .6صحيح ال حيتمل التأويل، ومقتضاه أنه ال جيوز اوخروج عليهم مادم فعلهم حيتمل التأويل"
 .7"لكفر هنا املعصيةاملراد اب"

معلوم من الدين ابلضرورة، عندها يكون هناك مسوغا منهم منكرا ، أي: تروا هماكالمومعىن  
للخروج عليهم، ولو سلمنا بقول النووي على اطالقه، فإن كل الشعوب جيوز هلم اوخروج على حكامهم 

حة ترفع أصحاب التيارات املسل ملا يرون من املنكرات العظيمة واليت هي خمالفة للدين، وهذا الذي دفع

                                                   
 .(1842) اإلمارة يف ومسلم (،3455) األنبياء يف البخاري أخرجه عليه: متفق 1
 (.23981) املسند يف وأمحد (،1855) اإلمارة يف مسلم أخرجه 2
 (.1709) معصية، غري يف األمراء طاعة وجوب ابب ومسلم، (،7056) تنكروهنا(، أموراً  بعدي )سرتون : النيب قول ابب: البخاري، أخرجه 3
  السالح(. علينا محل )من : الرسول قول ابب، يف كالمها (،98) رقم: ومسلم، (،7070) رقم: البخاري، أخرجه 4
 (.2860) اجلهاد يف ماجه وابن (،12126) املسند يف وأمحد (،7142) األحكام يف البخاري أخرجه 5
 .8ص ،13ج سابق(، )مرجع الباري، فتح حجر، ابن العسقالين، 6

 بتصرف. .229ص ،12ج ه(،1392 ،2ط يب،العر  الرتاث إحياء دار )بريوت، احلجاج، بن مسلم صحيح شرح املنهاج الدين، حميي النووي، 7
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السيف يف وجه الظامل، إال أن املنهج الوسط يف ذلك هو عدم اوخروج ألي مربر، كما أنه ال جيوز السكوت 
 على انتهاك حمارم هللا.

، قد بوب له اإلمام البيهقي بقوله: "ابب: الصرب على أذى 1(فارق اجلماعة شربا )م ن: وقوله 
 .2نكار املنكر من أموره بقلبه، وترك اوخروج عليه"يصيبه من جهة إمامه، وإ

رة: املراد ابملفارقة: السعو  و أبد ى يف حلِّ عقد البيعة اليت حصلت لذلك األمري ول يقال ابن أيب مج 
 . ُفوا ببيعة )وله: قو شيء، فكىنَّ عنها ِبقدار الشرب، ألن األخذ يف ذلك يؤول إىل سفك الدماء بغري حقّ 

فيه دليل على أنه جيب على الرعية الوفاء ببيعة اإلمام األول مث األول، وال جيوز املبايعة : (األول فاألول
 .3كناية عن معصية السلطان وحماربته:  قال الشوكاينو  .لإلمام اآلخر قبل موت األول

 يف غري معصية، وعلى حترميها يف -طاعة األمام–أمجع العلماء على وجوهبا  قال اإلمام النووي: "
حمل النزاع يف حال السلطان الفاسق، هل يبقى على حكمه، و . 4صية، نقل اإلمجاع القاضي عياض"املع

 .أم يعزل؟ وقد انعقد إمجاع أهل السنة أنه ال خُيْرج على السلطان الفاسق، وال جيب عزله

 اء. وأما ما يذكر يف بعض كتب الفقهابلفسقاإلمام عزل أمجع أهل السنة أنه ال يُ " قال النووي: 
-من أصحابنا: أنه يتم عزله، وحكي هذا عن املعتزلة أيضا، فهو غلط ممن قاله، قد خالف به اإلمجاع، 

لدماء، وفساد ا يرتتَّب على ذلك من الفنت، وإراقة امل: أن خيرج عليهوحترمي  عزله،عدم يف سبب ال -وعللوا
لعلماء أن القاضي عياض: أمجع اقال و  تكون املفسدة يف عزله: أكثر منها يف بقائه.وهلذا  ؛ذات البني

ك إقامة لو تر  لك: كذواقالو  .على أنه لو طرأ عليه الكفر: انعزلكما أمجعوا اإلمامة ال تنعقد لكافر،  
 .5"ا عند اجلمهور لو دعى إىل بدعةوكذ .الصلوات والدعاء إليها

                                                   
 ظهور عند اجلماعة بلزوم األمر ابب: مسلم، وأخرجه (،7054) رقم: تنكروهنا(، أموراً  بعدي )سرتون : النيب قول ابب: البخاري، أخرجه 1

   (.1849) رقم: الكفر، إىل الدعاء وحنذير الفنت،
 .271ص ،8ج (،2003 ،3ط العلمية، الكتب ارد بريوت، ،عطا حممد ت: الكربى، السنن احلسني، بن أحم بكر أبو البيهقي، 2

 .202ص ،7ج ه(،1413 ط احلديث، دار )مصر، الصبابطي، الدين عصام ت: األوطار، نيل على، حممد الشوكاين، 3
 .222ص ،12ج سابق(، )مرجع مسلم، شرح الدين، حمي زكراي أبو النووي، 4
 .229ص ،12ج السابق، املرجع 5
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ر وتغيري للشرع، أو فوقال بعض البصريني: تنعقد له وتستدام له؛ ألنه متأوِّل. قال: فلو طرأ عليه ك
بدعة: خرج عن حكم الوالية، وسقطت طاعته، ووجب على املسلمني القيام عليه، وخلعه ونصب إمام 
عادل ما أمكنهم ذلك، فإن مل يقع ذلك إال لطائفة وجب عليهم القيام خبلع الكافر، وال جيب يف املبتدع 

ا، ويفّر القيام، وليهاجر املسلم عن أرضه إىل غريهإال إذا ظنُّوا القدرة عليه، فإن حتقَّقوا العجز: مل جيب 
 .1"ة وحربجيب خلعه إال أن ترتتَّب عليه فتن فسق، عليه وال تنعقد لفاسق ابتداء، فلو طرأ.بدينه

بقيام احلسني وابن الزبري وأهل املدينة على بين أمية، وبقيام مجاعة عظيمة من وقد احتج البعض 
، يف 2(أال ننازع األمر أهله)قوله: بجاج مع ابن األشعث، وأتوَّل هذا على احل ،التابعني والصدر األول

وُحجَّة اجلمهور: أن قيامهم على احلجاج ليس جملرَّد الفسق، بل ملا غريَّ قال اإلمام النووي: " أئمة العدل.
من الشرع، وظاهر من الكفر، قال القاضي: وقيل: إن هذا اوخالف كان أوال، مث حصل اإلمجاع على 

 . 3"منع اوخروج عليهم

ونقل ابن التني عن الداودي قال: الذي عليه العلماء يف أمراء اجل ور: أنه ": ابن حجر وقال احلافظ
إن قدر على خلعه بغري فتنة وال ظلم: وجب، وإال، فالواجب: الصرب. وعن بعضهم: ال جيوز عقد الوالية 

ع إال لفوا يف جواز اوخروج عليه، والصحيح: املنلفاسق ابتداء، فإن أحدث ج ورا بعد أن كان عدال، فاخت
 .4"أن يكفر، فيجب اوخروج عليه

قد أمجع الفقهاء: على وجوب طاعة السلطان املتغلِّب واجلهاد معه، وأن طاعته خري وقال أيضا: "
من اوخروج عليه، ملا يف ذلك من حقن الدماء، وتسكني الدمهاء، ومل يستثنوا من ذلك إال إذا وقع من 

ن قدر عليهاال
 
 .5"سلطان الكفر الصريح، فال جتوز طاعته يف ذلك؛ بل جتب جماهدته مل

فيما يتعلق هبذه املسألة، وملع سناه يف اإلابنة عنها ِبا جاء بكالم حاسم ِمن العلماء م ن هناك و 
 ذهبكان م"قال اجلّصاص يف أحكام القرآن:  ن ذهب إىل وجوب اوخروج اجلائر:يغين عن اإلطالة. ومم

                                                   
 .222ص ،12ج سابق(، )مرجع مسلم، شرح الدين، حمي زكراي أبو ،النووي 1
 خترجيه. سبق 2

 .229ص ،12ج سابق(، )مرجع مسلم، شرح الدين، حمي زكراي أبو النووي، 3
 حمب الباقي، عبد فؤاد حممد ت: ه،1379 املعرفة، دار )بريوت، البخاري، صحيح شرح الباري، فتح حجر، بن علي بن أمحد العسقالين، 4

 .8ص ،13ج ابز، بن العزيز عبد تعليق: اوخطيب، الدين
 .7ص ،13ج السابق، املرجع 5
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أيب حنيفة مشهوراً يف قتال الظلمة وأئّمة اجلور، ولذلك قال األوزاعي: احتملنا أاب حنيفة على كل شيء 
ن فلم حنتمله، وكان من قوله: وجوب األمر ابملعروف والنهي ع ،يعين قتال الظلمة، حىت جاءان ابلسيف

فضل الشهداء محزة قال: )أ أنهله فبالسيف على ما روي عن النيب  املنكر فرض ابلقول، فإن مل يؤمتر
 .1(املنكر فقتل وهناه عنورجل قام إىل إمام جائر فأمره ابملعروف  ،بن عبد املطلب

، أن يكّلم اإلمام يف ذلك ومينع منه، وإن قلّ والواجب إن وقع شيء من اجلور "وقال ابن حزم: 
ليه ع والقذف واوخمرالزان  دّ وإلقامة حوأذعن للقود من البشرة أو من االعضاء،  وراجع احلقّ فإن امتنع 

كما كان، ال حيّل خلعه. فإن امتنع من انفاذ شيء من هذه الواجبات   وهو إمامفال سبيل إىل خلعه، 
ل ى اْلربِّ و التـَّْقو ى و ال  ع   :﴿ و تـ ع او نُواممّن يقوم ابحلّق، لقوله تعاىل واقامة غريهعليه ومل يراجع، وجب خلعه 

 .2"وال جيوز تضييع شيء من واجبات الشرائع، ﴾ مثِْ و اْلُعْدو انِ تـ ع او نُوا ع ل ى اإْلِ 
استعراضنا ملا مضى تبني القول يف مسألة اوخروج على احلاكم عند أهل السنة، ومن خالل ومن 

ة يتضح أنه ال جيوز مواجهة السلطان ابلسيف، شريط، وتعليق علماء األمة عليها ذكر األدلة اليت جاءت
بل وفيه احلث ابلصرب على إيذائه، وعدم اجملاهرة ابإلنكار عليه؛ طاملا أنه مل جياهر ، أن يقيم الصالة

وز بل يصل إىل ، فعندها جيبني املسلمني أن فيه دليل بضد ذلك على من مل يقم الصالة ِبعصيته، كما
الكفر  هوخالصة القول أبن اوخروج على احلاكم: يشرتط في الوجوب عند القدرة، برفع السيف يف وجهه.

 واملنعة.القدرة  الصريح، إىل جانب
وفيما يلي سنذكر الكالم يف املسالة عند الفرقتني حمل الدراسة ومها )اوخوارج والشيعة(، وسنكتفي 

 يف ذلك ِبا أورده اإلمام أبو احلسن األشعري يف مقاالت اإلسالميني.

 : والشيعة ذكر اخلروج على احلاكم عني اخلوارج

ل على حاهلم مع احلاكم؛ ألن األصل يف تسميتهم هو اوخروج على احلاكم، سواء  اوخوارج امسهم يد
، أو عند قتلهم لعثمان بن كان بدء احلادثة اليت كانت مع ذي اوخويصرة، حال اعرتاضه على النيب 

عفان رضي هللا عنه، أو عند خروجهم على علي رضي هللا وقتاهلم إايه، وعند أتسيس ألصوهلم ومنهجم 
فع األزرق، وقد جاء معنا بيان كل ذلك عند ذكر نشأة اوخوارج، ومجلة قوهلم يف اوخروج على احلاكم مع ان

                                                   
 (.81/ 1 القرآن أحكام )اجلّصاص: عن: نقله 1
 (.175 / 4 والنحل: واالهواء امللل يف الفصل األندلسي: حزم )ابن عن: نقله 2
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ن يرون إزالة أئمة اجلور ومنعهم من أ : ": أما اوخوارجاإلمام أبو احلسن األشعري رمحه هللا تعاىل هقالما 
ل به وتراه ف فإن اوخوارج تقو وأما السي ...،يكونوا أئمة أبي شيء قدروا عليه ابلسيف أو بغري السيف

إال أن اإلابضية ال ترى اعرتاض الناس ابلسيف ولكنه يرون إزالة أئمة اجلور ومنعهم من أن يكونوا أئمة 
 .1" أبي شيء قدروا عليه ابلسيف أو بغري السيف

 تله إالفأما من أنكره فال يرون ق ،حبكمه هنم يرون قتال السلطان خاصة ومن رضيفإامليمونية أما 
 .2"أو صار عوانً للسلطان أو دليالً له ،أو طعن يف دينهم ،إذا أعان عليهم

هر هلا حىت يظ ،وإنكار السيف ولو قتلت ،أمجعت الروافض على إبطال اوخروج" أما الشيعة، 
ماً كان حمر   ابلقتال-وجلعز -قبل أن أيمره هللا  ت يف ذلك أبن النيب واعتلّ  وحىت أيمرها بذلك. ،اإلمام
  .3"أصحابه أن يقاتلوا.على 

 

  

                                                   
 .109ص سابق(، )مرجع اإلسالميني، مقاالت األشعري، 1
 .89ص السابق، املرجع 2
 .63ص السابق، املرجع 3
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 .والفكر التوفيدي ،الفكريظاهرة الغلو : ثايناملطلب ال

 أوال: ظاهرة الغلو الفكري

، وترك حلقا سبيلبه أانر و ، اليت ال ترتك جماال للشك ابحلجة الواضحة حممداً  بعث عز وجل هللا
حاد  اً على األمة ظهور  ظهر  ن زاغ عن هديهممكان . فإال هالك هديه ال يزيغ عنف، ذلك أمته على

الفكر مل  هذاإن  مث  .البدع ظهوراً يف اإلسالموهذا اوخروج يعترب أول ؛ هم اوخوارج،  عن هدي النيببه 
جتسد ، وقد تباعهاوخروج، منهجًا ألآفة فرتى سلوك القتال، و يتوقف عن التداول يف العصور املتتالية، 

ة يتسم هبا إطالق التكفري مسأصبح رق على مر العصور، فإشهار السيف وتكفري املخالف على تلك الف
الغلو، ومن تنحى عن مسار السنة، تراه منغمسًا يف البدعة وهو وهذا هو حال أهل أتباع ذلك الفكر، 
تفّشت يف ، مث تنامى هذا الفكر، و املعتزلةواجلهمية، و  ،ويكفرون من خالفهم، كاوخوارجحيسب أنه مهتد. 

اء معنا الكالم على ذلك عند الكالم على مجاعة التكفري واهلجرة، وبيّنا سبب وقد ج ،عصران احلاضر
  انتهاجهم هلذا الفكر، وما هي الدافع النتحاله؟ 

 اولذ -ريفا، وأتويالحت –يّل معناه دأبوا على دليالً بتتعلق  أنعدم تُ  ال-الِفك ر كسائر- الفكرةهذه 
رعية؛ الشريعة أصولية كانت أو ف يف أحكاماختلفوا  نممترى أي ال بل و ، الللضاال جتد فرقة من فرق 

دان من وشاه أينار قد ت من ظواهر األدلة تعضد مذهبه حسب رأيه، ولالستدالالاإلتيان ابيعجز عن 
، 1أهل الفسق من يتالعب ابلنصوص، وينزل األحكام املطهرة على هواه كي يستدل هبا على فسقه

قال ابن تيمية:  .على املسائل املثارةألن يستدلوا به صاحل غري  ون بهوليعلم أولئك الواهنون أن ما يتعلق
يرى الء كالم هؤ واملتأمل يف   .، وما سوى ذلك فهذاين(إما نقل مصدق، وإما حبث حمقق)العلم شيئان: "

السقيم، عن فيه يح صحالا ال مييز مممنه ال ترى فيه نقال، فالبعض اهلذاين، و  بيلهو من قأن الكثري منه؛ 
وال يعرف الصاحل منه والفاسد، والبعض قد ينقل ولكن ال يراد منه الوجه الذي نقل ألجله، والبعض منه 

 . 2موضعه"يستدل به يف غري 
لكثري، وأن ما أدركوه ا حبور العلميف الغوُص من فاهتم و  ،قاالهتممل التحقيقالتوثيق و رموا قد حوهؤالء 

"أكثر ما يفسد  :ويف هذا املعىن يقول بعضهمل عن الكثري، لقلي، فاستغنوا ابال يغنيهم عنهيف ساحله 

                                                   
 .56ص ،3ج سابق، مرجع املوافقات، الشاطيب، ينظر:  1
 بتصرف. (.729 /2) ه(1،1426ط الرايض، للنشر، املنهاج )دار السهلي، هللا عبد ت: البكري، على الرد يف االستغاثة تيمية، ابن ينظر:  2
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الدنيا: نصف متكلِّم ونصف متفّقه ونصف متطّبب ونصف حنوي؛ هذا يفسد األداين وهذا يفسد 
  .1البلدان وهذا يفسد األبدان وهذا يفسد اللسان"

 :الفهم اخلاطئ للنصوص الشرعيةالضوابط الشرعية للتكفري، و 

ت اليت حياول أصحاب الفكر التكفريي طرحها على الساحة، والذي أدى هبم إن املتتبع للتأصيال
صيالت فهما ؛ اليت قامت عليها تلك التألنصوص الشرعيةافهم  ها: هوأمهإىل الغلو يف التكفري، يرى أن 

بعض ب ما ال حتتمل، فنراهم حيتجونالنصوص الشرعية فألزموا  ،اجلهل بدالالهتا الصحيحة خاطئاً، مع
أو نفت  ار،اوخلود يف الن أهلها عاصي ابلكفر، أو أخربت ابستحقاقوصفت أصحاب املوص اليت النص

يف  املغلوطهم فيقعون هبذا الفلكفر املخرج من امللة، اب هلمتشهد  يلزموهنا على أهنافعنهم اسم اإلميان، 
 .عموم املسلمنيتكفري 

اثنتان ): قول النيب ومن ذلك  وصف لكثري من املعاصي ابلكفر، املصطفى جاء يف سنة وقد 
إذا قال الرجل ألخيه: اي كافر، ): ولهوق ،2(يف الناس مها هبم كفر: الطعن يف النسب والنياحة على امليت

 .4(سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر) :(، وقوله3فقد ابء هبا أحدمها

تكفري  أدى هبؤالء إىل ومن خالل تعاطيهم هلذه األدلة وما شاهبها، جند أن اجلهل والفهم اوخاطئ
اب أصح؛ يف ثنااي الكالم على حجة من يرى كفر الشوكايناإلمام ال ، كما قأصحاب هذه املعاصي

 ،قد ورد يف السنة ما يدل على كفر من حلف بغري ملة اإلسالم" : املعاصي اليت وردت يف األدلةهذه 
فر م وورد يف السنة املطهرة إطالق الككما تقد  ،وورد يف السنة املطهرة ما يدل على كفر من كفر مسلما

، 5(ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)على من فعل فعال خيالف الشرع كما يف حديث: 

                                                   
 بتصرف .6ص اإلسالمي(، العامل رابطة )السعودية، وضوابطه، التكفري حممود، منقذ السقار، ينظر:  1
 عنه. هللا رضي هريرة أيب حديث من (،67) رقم: مسلم، أخرجه 2
  عنه. هللا رضي هريرة أيب حديث من (،6103) رقم: البخاري، هأخرج 3
 عنه. هللا رضي مسعود بن هللا عبد عن (،64) رقم: ومسلم، (،7076 ،6044 ،48) رقم: البخاري، هأخرج 4
 (.3/573) رقم: لبخاري،ا أخرج 5
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وكل ذلك يفيد أن صدور شيء من هذه األمور يوجب الكفر وإن مل يرد قائله أو  ،وحنو مما ورد مورده
 .1ر"فاعله اوخروج من اإلسالم إىل ملة الكف

 :2ما يلي؛ وهي كيف فهم هذه النصوصأمجل الدكتور السقار األصول اليت بينها أهل العلم  وقد
اب أصحالبعض من الكفر على  قد جاء فيها إطالقيف السنة من النصوص ورد  كون ما  أوال:
ن عادة مت، ألن يف القرآن الكرمي يف مثل هذه اإلطالقا جاءيقاس على ما ، ال يعين أن يهذه املعاص

ف اإلميان صكما أنه يطلق وصف اإلميان؛ و الكافرين،  الفعال من على أقبح  ؛الكفرإطالق وصف آن القر 
ى وعل .رج من امللةاملخحيتمل الكفر يس ابلضرورة أن فوصفه ابلكفر لهلذا على أكمل املؤمنني صفات، و 

قال السنة،  يفت ، وغريها اليت جاءإطالقات الكفر يف القرآنذلك قرر علماء السنة أن هناك فرق بني 
الشاطيب: " فكان القرآن آتياً ابلغاايت تنصيصاً عليها، من حيث كان احلال والوقت يقتضي ذلك،  اإلمام

ل يدل فإمنا أتى هبما يف عبارات مطلقة تصدق على القلي ،... ،ومنبهاً هبا على ما هو دائر بني الطرفني
 .3لك اإلطالق "على أن املراد أقصى احملمود أو املذموم يف ذ املساق

 ،التأويل حيتمل يف حقهالكن وهو الصحيح،  ،الظاهر إجراؤها علىهو األصل يف النصوص  اثقيا:
ة يف ذلك أن اللفظ القاعد"الشاطيب: اإلمام  قال ؛املعنيني ألحدرينة كونه قلتعارض،  يف املنع لويصار إليه 

ث عن معناه صرف لفظ الكفر يف احلدي يؤخذ على ظاهره ما مل تصرفه قرينة، فإن وجدت قرينة تدل على
  .4"األصلي، وهو الكفر األكرب، أمكن املصري إىل أنه كفر أصغر لثبوت إمكان ذلك يف الّسّنة

ظاهر، ال ناهاعمللنصوص معارضة ما احتج به من يطلق الكفر على الذنوب عموما من ا اثلثا:
عهم حتت املشيئة، ضتبل  اإلميان، منرجهم خت الو ملعاصي، تووا ابوإن ا إلميانللموحدين اب شهدت حيث أهنا

ْن ِإنَّ اَّللَّ  ال  يـ ْغِفُر أ ْن ُيْشر ك  ِبِه و يـ غْ  :﴿تعاىل لو كفروا الستحقوا النار، يقول هللافيما  ِفُر م ا ُدون  ذ ِلك  ِلم 
السنة مدار يف  واردةاملعاصي الهذه ل فك ،]48النساء: [ي ش اُء و م ْن ُيْشرِْك اِبَّللَِّ فـ ق ِد اْفرت  ى ِإمْثًا ع ِظيًما ﴾

فمعناها لك على ذفاعلها ليس بكافر، و ويكون حتت املشيئة، كما أهنا هي دون الشرك ابهلل،  اإلشكال 
؛ طرةلد املتعجترجم أو ، لكان لزاما أن تعلى كل حال ةالزم ةالظاهر ت األدلة غري مراد. ولو كان ؛الظاهر

                                                   
 بتصرف .978ص (1ط حزم، ابن )دار اجلرار، السيل على، حممد الشوكاين، 1
 بتصرف .34ص اإلسالمي(، العامل رابطة )السعودية، وضوابطه، التكفري حممود، منقذ السقار، 2
 .140ص ،3ج سابق، مرجع املوافقات، الشاطيب، 3
 نفسه. املرجع 4
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 املستّبان) : ذلك قول النيب ومثل .1زانيةقد وصف أهنا   اليت استشرفت على الرجال كون النيب
س،  إبلي نسل املتساابن منوال شك أنه ال يصح عقال ونقال اعتبار  .2(شيطاانن، يتهاتران، ويتكاذابن

طق نشهدت ابإلسالم ملن اليت حاديث كذلك. ومن ذلك ايضا األيفهم  ون اللفظ الظاهر من احلديث ك
ما من عبد قال: ال إله إال ): النيب  قولومن ذلك قلبه،  منخملصًا له إال هللا" بشهادة التوحيد "ال إ

سرق؟ قال: وإن ز ى، وإن سرق. قلت: وإن  هللا مث مات على ذلك إال دخل اجلنة. قلت: وإن ز ى، وإن
ز ى، وإن سرق؟ قال: وإن ز ى، وإن سرق. قلت: وإن ز ى، وإن سرق؟ قال: وإن ز ى، وإن سرق، على 

منه ، و 4(ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض): وله من ذلك قو ، 3(م أنف أيب ذررغ
 هافظليف نصرف وت، هاعلى غري ظاهر ، مجيع هذه األدلة حتمل 5(سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر) :قوله

 .من امللة خرجغري امل -األصغر-إىل الكفر 
 ،ارمن جنس أفعال الكف؛ كوهنا العلماء هاما صرفكالنصوص هو التغليظ،   املراد من هذه رابعا:

املباركفوري:  قال جمرد ارتكاهبا.وليس املراد  من الكفر األكرب،؛ فهو أريد منها استحالل هذه الذنوبولو 
ر احلديث ظاه ؛من أتى حائضاً أو امرأًة يف دبرها أو كاهًنا فقد كفر ِبا أنزل على حمّمد () :النيب  "قول

، ستحاللالان اإلتياب: إن كان املراد وقال البعضكما قال الرّتمذّي، ، وهو  الّتغليظو ّتشديد حممول على ال
قال ابن القيم: و . 6" فهو على كفران الّنعمةه ظاهر، وإن كان دونالالكفر حممول على عندها يكون 

لطاعة، ايقصد به عمل ضد الشكر، الذي وهي من نوع الكفر األصغر، مجيعها أن املعاصي  ؛"القصد
 .7" وإما كفر، وإما ال من هذا وال من هذا ،السعي إما شكرألن 
 فيه أتويالن:إن : "-رمحه هللا- النوويفيه قال  8كفر من ادعى لغري أبيهحديث  عن أما و 
 أنّه يف حّق املستحّل. :أحيمها 

 ّلة. املمن املخرج كفر اله بوليس املراد  ،وحّق أبيه تعاىل،وحّق هللا  ،واإلحسان ،أنّه كفر الّنعمة الثّاين:

                                                   
 (.4737) رقم: النسائي، صحيح يف األلباين وصححه (،4173) رقم: داود، وأيب (،5126) النسائي، انظر: 1
  األلباين. وصححه (5819) صحيحه يف حبان وابن (،439) املفرد األدب يف والبخاري (،17029) املسند يف أمحد أخرجه 2
 عنه. هللا رضي الغفاري ذر أيب حديث من (،94) رقم: ومسلم، (،5827) رقم: البخاري، هأخرج 3
 عنهم. هللا رضي عباس وابن عمر، وابن جرير، حديث من (،66 ،65) رقم: ومسلم (،7080 ،7077) البخاري، هأخرج 4
 عنه. هللا رضي مسعود بن عبدهللا حديث من (،64) رقم: ومسلم، (،7076 ،6044 ،48) البخاري، هأخرج 5
 .355ص ،1ج العلمية(. الكتب دار )بريوت، األحوذي، حتفة الدين، صفي املباركفوري، 6
 .337ص ،1ج (،1996 ،3ط العريب، الكتاب دار )بريوت، البغدادي، حممد حتقيق: السالكني، مدارج القيم، ابن اجلوزية، 7
 األلباين. وصححه (،433) رقم: املفرد، األدب يف البخاري هأخرج 8
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كم الكفر أنزال حالغالة يف أولئك  تأوقع الكفرالشرعية يف  لفظالاجلهل بداللة أن  احلاصل:
فر األصغر، لى الكومدارها ع فاعلها الكفر،على  هللاأطلق بعض املعاصي اليت إذا وقعوا يف  ؛املسلمنيعلى 

األدلة عليه  تأطلقعن كل من  هة املكفِّرينكفيل برفع شبفإن ذلك  مجع النصوص إىل بعضها عند و 
 واحلقتناقضا، اً و نصوص الشرع تعارضمن جيعل  اتاإلطالق هاملفهوم اوخاطئ هلذفكلمة الكفر،   يةالشرع

عضها إىل بأن جيمع النصوص حيال تلك ، والواجب ايصدق بعضأن ببعضها النصوص الشرعية يف 
 ا.ومآل عباراهت ،ألفاظهاا، و يف دالالهت ةتبصر يعاً ِبزيد من الأن يتم العمل هبا مجبعض، و 

من يذهب إىل القول بكفر أهل املعاصي، ِبواضع عدة من آايت القرآن واليت قد حيتج كما 
 رسولهلة هلل و عصيآايت امل يف ، وأن اجلنة حرام عليه، كما جاءللنارصرحت أبن صاحب املعصية مستحق 

ر  و م ْن يـ ْعِص اَّللَّ  و ر  :﴿ تعاىل هللا كقول  ،يهااوخلود فلصاحبها وتكتب  ،ُتدخل النارأهنا  ُسول ُه ف ِإنَّ ل ُه ان 
اِلِدين  ِفيه ا أ ب ًدا ﴾ نَّم  خ  ًدا و م ْن يـ ْقُتْل ُمْؤمِ النفس املؤمنة:﴿  عن قاتل تعاىلهللا  قولو  ،]23اجلن: [ج ه  ًنا ُمتـ ع مِّ

اِلًدا ِفيه ا ﴾ نَُّم خ   ،حترمي اجلنةابلنار، أو حكم النيب من يف السنة  ما ذكروكذا  ،]93النساء: [ف ج ز اُؤُه ج ه 
وكذا  .1 (ال يدخل اجلنة من ال أيمن جاره بوائقه):  قوله ذلك أصحاب املعاصي، ومنمن لبعض 

ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب ): يف جمموعة أحاديث  قوله
تحرمي ب ، فأنزلوا احلكمالفهم البعض أخطأ وقدالسنة، ة من هذا النوع كثرية يف مثلاألو  .2 ، ...إخل(أليم

 .النار يف وندسيخل ، وأهنمأصحاب املعاصياجلنة على 

ِبختلف عها مجو  ،يقوم على النظر فيهافإنه  ؛فهم النصوصلأهل السنة  يتبعهالذي نهج امل أما
تم ليس من منهجهم إمهال البعض منها بل ي، و مدلوهلا وفقيالسليم الذي  فهملللخروج منها ابطرقها؛ 

 ألن األصل القائم عند أهل السنة جتاه النصوص أن بعضها يصدق بعضا،يُعملها، العمل هبا مجيعا، 
وعند النظر للمناهج القائمة لدى أهل البدع جتاه النصوص؛ فإننا جند أهنم كثرياً ما يضربون بعضها بعض، 

تعطيل دالالهتا، ألن طريقتهم يف التعامل معها هو أخذ ما وافق اهلوى، وترك ما وهذا هو السب وراء 
 خالفه.

                                                   
 (.46) رقم: اجلار، حترمي ابب مسلم، هأخرج 1
 (.107 ،106) ومسلم (،7446 ،7212 ،2369) البخاري، رجهخأ 2
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طالقها، ملها على إأن حن  ميكنوعلى ذلك عند النظر يف النصوص السالفة جند أنه ال بعض الن
، " ؛ ملن يشهد شهادة " أن ال إال هللاحترمي النارصوص من جانب أخر تنص على احلكم ابجلنة، و لورود 

 قولهمنها و  ،1(حرم هللا عليه النار ؛وأن حممداً رسول هللا ،من شهد أن ال إله إال هللا):  قولهومن ذلك 
 :( ،من شهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأن حممداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد هللا ورسوله

 ،2(اجلنة على ما كان من عمل أدخله هللا وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، وأن اجلنة حق، والنار حق،
 وغريها على هذا الضرب كثري. 

و سليمان أبومما يؤكد املنهج الذي بىن عليه أهل السنة أصوهلم يف مجع النصوص وفهما قول 
سواء، ما مل  ؛القرآن كله ِبنزلة الكلمة الواحدة، وما تقدم نزوله وما أتخر يف وجوب العمل به"اوخطايب: 
 ،]48النساء:[﴾ ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء :﴿هللا تعاىل ع بني قولاألول واآلخر منافاة، ولو مجُ يقع بني 

 حلق به قولهأُ مث  ،]93النساء: [﴾ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها :﴿سبحانه وبني قوله
ما عدا  ،الذنوب كلها شرط املشيئة قائم يفألن  يكن متناقضاً، ، كل ذلك مل:﴿ملن يشاء﴾عز وجل

مل أن يكون معناه: فجزاؤه جهنم إن جازاه هللا و أيضًا  ؛ حيتمل﴾جهنم  فجزاؤه ﴿تعاىل: وقوله، الشرك
ويقول السقار: . 3"يعف عنه، فاآلية األوىل خرب ال يقع فيه اوخُْلف، واآلية األخرى وعد يرجى فيه العفو

واستشهد ، حترمي اجلنة على العصاة بتأويالتلقائمة على اصوص الن وواولأتالعلماء فإن  ،ومنعاً للتعارض"
 :ابنفيه جواقال جريانه: فمن يؤذي شرح حديث حترمي اجلنة على ل هقول النووي يف سياقب

  .أصالً  جلنةا يدخل حكمه الكفر وال فهذاابلتحرمي، مع علمه  ؛مل على من يستحل اإليذاءحيأنه  (1
 . 4"عنه ويعفا وإم ،يهجياز إىل هللا أمره إما بل يؤخر، مث ، ح أبواهبافتتما وقت اجلنة يدخل أنه ال (2

، نة ابتداءً اجل ونال يدخل ؛حبرمان اجلنة وناملتوعد اةقول: إن العصالميكن واحلاصل يف ذلك أنه 
شهد الشهادتني يفإن من ذلك ويف مقابل ال حيجبون ابلكلية عنها.  مابتداء، لكنهعليهم  اجلنة حرامأن و 

ع ذلك أيضا ميف النار، لكن التخليد له األمان من عز وجل يكتب  هللافإن  ؛ينقضهماما جييء منه ومل 

                                                   
 (.29) رقم: اجلنة، دخل فيه شاك غري وهو ابإلميان هللا لقي من ابب: مسلم أخرجه 1
 عنه. هللا رضي هريرة أيب حديث من (،46) رقم: مسلم، أخرجه 2
  278ص ،1ط اي(ببومب السلفية الدار مع ابلتعاون الرشد مكتبة )الرايض، حامد، العلي عبد ت: اإلميان، شعب احلسني، بن أمحد البيهقي، 3
 .17ص ،2ج مسلم، صحيح شرح والنووي، .34ص اإلسالمي(، العامل رابطة )السعودية، وضوابطه، التكفري حممود، منقذ السقار، 4
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النار  مهإن شاء أدخل؛ مشيئةأبمر هللا و متعلق ذلك و ، ابتداءنقول أبن أهل الكبائر ممكن دخلهم النار 
 برمحته.م، وجتاوز عنهم عنه عفااجلنة، وإن شاء  مقبل أن يدخله، وذلك بعدله

ن من اوخوارج الذي؛ الوعيدية غلوبني : ألهل السنةالذي طاملا قررانه نهج الوسط امل هو وهذا
ألصحاهبا  وتُوجب ،من الدين همخترج اصياملعأن اجلنة، ويرون على أهل املعاصي ابحلرمان من  حيكمون

فيه وال تقدح، ؤثر ت، وال املعصية ال تضر مع اإلميانيرون أن ال املرجئة الذين جفاء  اوخلود يف النار، وبني
هذا " :من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب( ال يدخل اجلنة) ؛حديث عند كالمه علىابن تيمية  قال

ذلك ل احيةاملسنات معه من احلأو كانت  ،اتب إذا، لكن يستحقهاوال  ،متضمن كونه ليس من أهلها
 نة، فيدخلهااملانع له من اجل ؛كربهذا الإمث خطاايه وحنو ذلك، زال  كفَّرت، أو ابتاله هللا ِبصائب الذنب

هلذا قال و  رمحته من ذلك الكرب، فال يدخلها ومعه شيء من الكرب.ه و غفر هللا له بفضلقد ي، أو إبذن هللا
الذي ال يكون معه عذاب، ال الدخول  ؛من قال يف هذا احلديث وغريه: إن املنفي هو الدخول املطلق

ل فإذا تبني هذا كان معناه: أن من كان يف قلبه مثقا؛ ل اجلنةالذي حيصل ملن دخل النار مث دخ ؛املقيد
ذرة من كرب ليس هو من أهل اجلنة وال يدخلها بال عذاب، بل هو مستحق للعذاب لكربه، كما يستحقها 

وحيد، وهذا  من أهل التألنه  هاال خيلد فيو غريه من أهل الكبائر، ولكن قد يعذب يف النار ما شاء هللا، 
 .1("دخل اجلنة قاطع رحمال ي)كقوله: 

وتزيل  قيقة معناها،حبني تيعض بالالنصوص إىل بعضها بني مع اجلنرى أن فإننا مرة أخرى وابلنظر 
عض لو متعنا ابلنظر يف النصوص الشرعية لرأينا أن من حكم على بمعانيها، االلتباس عن بعض شبهة هبا 

د من اء، هو نفسه سبحانه وتعاىل، وهو من وعأصحاب املعاصي ابلنار، والذي فتح هلم اب التوبة والرج
، قبل أن يتوبمحته يف ر أن له احلسىن، وأن رمحته سبحانه قد تسبق غضبه على ذلك العبد؛ فيدخل  بات

 .الرمحن الرحيمُجوِد كرم و و  ،شفاعة الشافعنيوقد تناله 

  تسلببائر الال خيلدون يف النار، وأن الكأهنم أصحاب الكبائر  عن هيف حديث :قال ابن حجر
واحلكمة يف االقتصار على الزان والسرقة اإلشارة إىل "اسم اإلميان، وأن غري املوحد ال يدخل اجلنة، منهم 

ألن  (ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن) :حق هللا تعاىل وحق العباد، وكأن أاب ذر استحضر قوله 

                                                   
 .679- 678ص ،7ج سابق، مرجع الفتاوى، جمموع تيمية، ابن 1
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اعد أهل السنة، حبمل هذا على اإلميان لكن اجلمع بينهما على قو ، ظاهره معارض لظاهر هذا اوخرب
فالقول الصحيح الذي قاله "قال النووي: و . 1"الكامل، وحبمل حديث الباب على عدم التخليد يف النار

 احملققون أن معناه: ال يفعل هذه املعاصي وهو كامل اإلميان، وهذا من األلفاظ اليت تطلق على نفي
ال: ال علم إال ما نفع، وال مال إال اإلبل، وال عيش إال عيش الشيء، ويراد نفي كماله وخمتاره، كما يق

إن الذي عندان يف هذا الباب كله أن املعاصي والذنوب ال تزيل إمياانً، "بن سالم:  القاسمقال و . 2"اآلخرة
 .3"وال توجب كفراً، ولكنها إمنا تنفي من اإلميان حقيقته وإخالصه الذي نعت هللا به أهله واشرتطه عليهم

ن الزاين أاجللد، ولو كما شرع له   للزاين، أن هللا شرع الرجم: السنة أهلصحة فهم على ومما يدل  
لى اوخوارج وقد علق ابن تيمية يف ذلك عحكمه االستتابة مث القتل، بذلك الفعل لوجب يف  كافراً صار  

نفسه و ه ،وغريهمر، اوخم وشارب ،والزاين ،عن السارقاإلميان، الذي نفى إن يقال للخوارج: بقوله: " 
 جيعلهم مرتدين عن اإلسالم، بل عاقب هذا ابجللد، وهذا ابلقطع، ومل يقتل أحداً إال الزاين احملصن، ومل مل

دل ذلك على ف يقتله قتل املرتد، فإن املرتد يقتل ابلسيف بعد االستتابة، وهذا يرجم ابحلجارة بال استتابة.
نافقني الذين  كامل  مرتدين عن اإلسالم مع ظهور ذنوهبم، وليسوا أنه وإن نفى عنهم اإلميان، فليسوا عنده

 . 5، 4"كانوا يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر، فأولئك مل يعاقبهم إال على ذنب ظاهر

 :التكفري سألة: ذمم

إىل غري ذلك من األحكام؛ املفضية إىل وما أحد من املسلمني القول بكفر التهور يف إطالق 
لقرآن والسنة اة وماله، ليس ابألمر اهلني، وهو ِبكان كبري من اوخطورة ِبكان، إذ أن التصرف بنفسه وعرض

 ه:﴿أو علم؛ وقد أجد ذلك سبحانه وتعاىل بقول تتثبّ  من غريه أشد التحذير، خاصة إن صدر حيذران من
ِبيِل اَّللَِّ فـ تـ بـ يـَُّنوا و ال   تـ ُغون   تـ ُقوُلوا لِ اي  أ يُـّه ا الَِّذين  آم ُنوا ِإذ ا ض ر بـُْتْم يف س  م  ل ْست  ُمْؤِمًنا تـ بـْ م ْن أ ْلق ى إِل ْيُكُم السَّال 

ُتْم ِمْن قـ ْبُل ف م نَّ اَّللَُّ ع ل ْيُكْم فـ   ِلك  ُكنـْ ِثري ٌة ك ذ  نـْي ا ف ِعْند  اَّللَِّ م غ امِنُ ك  بـ يـَُّنوا ِإنَّ اَّللَّ  ك ان  ِب ا تـ  ع ر ض  احلْ ي اِة الدُّ
إذا ؛ ومن ذلك قوله: )من التكفري أشد التحذير النيب كذلك قد حذر و  .]94النساء: [ِبريًا﴾تـ ْعم ُلون  خ  

                                                   
 .111 ص ،3ج سابق، مرجع الباري، فتح حجر، ابن 1
 .41ص ،2ج ساق، مرجع مسلم، صحيح حشر  النووي، 2
 .78ص م(،2000 ،1ط والتوزيع، للنشر املعارف )مكتبة األلباين، ت: اإلميان، القاسم، سالم، 3
 .298 7ص ج، ساق، مرجع الفتاوى، جمموع تيمية، ابن 4
 بتصرف .41ص سابق، مرجع وضوابطه، التكفري حممود، منقذ السقار، 5
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ال يرمي رجل رجاًل ابلفسوق، وال يرميه ): ، وقوله 1(قال الرجل ألخيه: اي كافر، فقد ابء هبا أحدمها
  . 2 (ابلكفر، إال ارتدت عليه، إن مل يكن صاحبه كذلك

إمث أخيه ، واحتمل وإمث عظيم ،ابء القائل بذنب كبري "فقد: ه على ذلكيف تعليق ابن عبد الرب الق
 .3"ألحد من أهل القبلةقول: اي كافر  منوالنهي  ،غاية التحذير من القول هذاهو قول ذلك، وهذا ب
حداً من أ أطلق الكفر على هذا وعيد عظيم ملن": عند شرحه هلذا احلديث ابن دقيق العيداإلمام  قالو 

 .السنةنشبون إىل ين وقع فيها كثري من املتكلمني، ومممشكلة كبرية قد وليس كذلك، وهي  وهو ؛املسلمني
 . 4يهم ابلكفر"علالعقائد، غلظوا على خمالفيهم، وحكموا مفهوم بعض اختلفوا يف عندما وأهل احلديث 

اع يف دحجة الو يف ، ، الذي أكد النيبنيض املسلماعر أمن حرمات هللا استباحة  هو: والتكفري
ن دماءكم وأموالكم إ): واليت قال فيها منبها للمسلمني من الوقوع يف ذلكعلى حرمته، خطبته املعصومة 

  .5(وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب

ما و عرضه، وهينه و د يفأشد األمور اليت تقدح  منأحد من املسلمني بكفر وهلذا كان احلكم 
براءة ذمته  ؛األصل يف املسلم"العز بن عبد السالم: ويف ذلك يقول اإلمام  .يهيئ الستباحة الدم واملال

من احلقوق، وبراءة جسده من القصاص واحلدود والتعزيرات، وبراءته من االنتساب إىل شخص  معني، 
ألدلة اجمموع  "ويف: بقولهابن الوزير اإلمام ويف ذلك أيضا علق  .6"ومن األقوال كلها، واألفعال أبسرها

أبركان اإلسالم،  قيامهو لتغليظ يف تكفري املؤمن، وإخراجه من اإلسالم مع شهادته ابلتوحيد، ليشهد  ما
أو قريب  ،ألجل غلط يف بدعة، لعل املكفر له ال يسلم من مثلها ؛وجتنبه للكبائر، وظهور أمارات صدقه

وحسن ظن اإلنسان بنفسه ال يستلزم السالمة من ذلك عقاًل وال شرعاً، بل منها، فإن العصمة مرتفعة، 
  .7"واالستحسان لبدعتهم ،الغالب على أهل البدع شدة العجب بنفوسهم

                                                   
 (.60) رقم: كافر، اي ألخيه قال من حال ابب: ومسلم، (،6103) رقم: قال، كما فهو أتويل بغري أخاه كفر من ابب البخاري، أخرجه 1
 (.61) رقم: كافر، اي ألخيه قال من حال ابب: ومسلم، (،6045) رقم: واللعن، السباب من ينهى ما ابب: البخاري، أخرجه 2
 بتصرف. .22ص ،17ج ه(،1387 اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة رب،)املغ والبكري، العلوي مصطفى ت: التمهيد، الرب، عبد ابن 3
 بتصرف. .76ص ،4ج ...( احملمدية، السنة )مطبعة األحكام، عمدة شرح األحكام إحكام العيد، دقيق ابن 4
 (.1679) رقم: ومسلم، (،67) رقم: البخاري، أخرجه 5
 .26ص ،2ج م(، 1991 األزهرية، الكليات مكتبة )القاهرة، انم،األ مصاحل يف األحكام قواعد الدين، عز السالم، عبد بن 6
 .385ص م(،1987 العليمة، الكتب دار )بريوت، اوخلق، على احلق إيثار إبراهيم، بن حممد الوزير، ابن 7
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وان هللا املسلم جند أن الصحابة رض عوخطورة التسرع يف إطالق التكفري وخطورته على اجملتمو 
اإلمام وى ر لقبلة، بل وميتنعون عن إنزال الفسق أبهل القبلة، ه على أهل اعن إطالق أمجعني، كانوا ميتنعون

قلت جلابر: أكنتم تقولون ألحد من أهل القبلة: كافر؟ قال: ال. " عن أيب سفيان قال:  ،ابن عبد الرب
عن ، علي بن أيب طالب رضي هللا عنهاإلمام سئل حني . و 1"وفزع !قلت: فمشرك؟ قال: معاذ هللا

مل: أمشركون هم؟ قال: ال، من الشرك فروا. فقيل: أمنافقون؟ قال: ال، اجلأصحاب صفني وأصحاب 
  .2هللا إال قلياًل. قيل: له فما حاهلم؟ قال: إخواننا بغوا علينا رألن املنافق ال يذك

، ذلك ألهنم رضي هللا عنهم فقهوا مراد أصحاب النيب والورع يف قضية التكفري الذي متيز به 
ما أُتوا من عظيم، ولِ  خطر ى هذه القضية، وما يرتتب على إطالق احلكم به منيف التشديد عل النيب 

الفقه والبصرية، كون أن احلكم فيه ال بد أن يبىن على أتصيل شرعي ال ميكن اوخوض فيه إال من ذوي 
  .ال يصدر إال عن أدلة الشرعيةاالختصاص؛ املتبحرون يف العلم ابألحكام الشرعية، و 

احلكم و  ،إذ معناه إابحة الدم ؛واحلرية ،كالرق  ،حكم شرعي :الكفر"امد الغزايل: ح أيباإلمام  قال
من كالمه رمحة تراه يؤصل  .3"شرعي، وإما بقياس على منصوصال يدرك إال بنص ابوخلود يف النار، و 

سبقه به  الذيوقد سار على هذا النهج أيضاً لقاعدة أهل السنة يف التعاطي مع ظاهرة الغلو الفكري، 
هل التعاطي مع األدلة ابجلحذروا من ، ممن متسكوا بذات النهج. وقد من أهل السنة  العلماء الرابنيني

 والتهور النابع عن هوى وتشفي. 
لى الكفر : "الدليل عقالال مدخل للعقل فيه"، و  ،مسعي حمض ؛التكفري "ابن الوزير: اإلمام ل قاو 
  .4"ال يكون إال مسعياً قطعياً  ؛والفسق

قد  ؛ى عن صاحب الشريعة، والعقلمتلقّ  ؛حكم شرعي :الكفر"ابن تيمية: شيخ اإلسالم  قالو 
ليس   يكون كفراً يف الشرع، كما أنه ؛وخطؤه، وليس كل ما كان خطًأ يف العقل ،يُعلم به صواب القول

 .5"كل ما كان صواابً يف العقل، جتب يف الشرع معرفته

                                                   
 (.47) اإلميان يف عبيد أبو القاسم حنوه وروى ،21ص ،17ج :التمهيد يف الرب عبد ابن أخرجه 1
 .324 ،16ج سابق، مرجع /القرآن ألحكام اجلامع القرطيب، 2
 بتصرف. .128ص م(،1992 ،1ط )...، بيجو، محود ت: والزندقة، اإلسالم بني التفرقة فيصل حامد، أبو الغزايل، 3
 .178ص ،4ج م(،3،1994ط الرسالة، مؤسسة )بريوت، األرنؤوط، ت: والقواصم، العواصم إبراهيم، بن حممد الوزير، ابن 4
  .242ص ،1ج م(،1991 ،2ط سعود، بن اإلمام جامعة )الرايض، رشاد، حممد ت: والنقل، العقل تعارض درء تيمية، ابن 5
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 التكفري وال ةيف مسألي أن يراعي املسلم عدم التحدث من الكالم على ذم التكفري؛ ينبغ سبقا ومم
فيها  وخوضنصوصها، وال جيوز اومعرفة ب وفقه ،لشريعةابعلم الشرعية، إال عن فهم و سائل املغريها من 

من  ؛فريالتك . كونلمواالةلوقطع  ،لدماءلإابحة يرتتب عليها من  ملا، علم وال برهانعن هوى، وبال 
   النار.واحلكم ابوخلود يف ،إىل إابحة املالو  ،وسفك الدماءتفضي كما ذكران إىل ة اليت رعياألحكام الش

ملختل ف يقول ابن الوزير: "إن احلكم بتكفري اطرية، اوخألمور لبعض اتقرير يعّد لكفر احكم ما أن ك
يف كفرهم؛ مفسدة بينة، ختالف االحتياط، وذلك إبسقاط العبادات عنهم إذا اتبوا، وإسقاط حقوق 

شيخ  قال. و 1ملخلوقني من أموال ودماء وغريها، بل وإابحة فروج نسائهم إذا مل يتوبوا، وسفك دمائهم"ا
تعلق تاليت  ؛هي من مسائل األمساء واألحكام ،والتفسيق ،أن مسائل التكفري ؛اعلم "ابن تيمية: اإلسالم 

 الدار الدنيا، وغري ذلك يف ،والعصمةوالقتل  ،ابلوعد والوعيد يف الدار اآلخرة، وتتعلق ابملواالة واملعاداة
فإن هللا سبحانه أوجب اجلنة للمؤمنني، وحرم اجلنة على الكافرين، وهذا من األحكام الكلية يف كل وقت 

ُغْ إنفاذا لقسمه بقوله:﴿  الشيطان. والتكفري ابب يستهويه 2"ومكان  .﴾ ِويـ نـَُّهْم أ مْج ِعني  ق ال  ف ِبِعزَِّتك  أل 

تأويل اعتقادهم بالناس ؛ فاحلكم بكفر الزم القول ليس بقولألة بتنبه مهم: وهو أن وخنتم هذه املس
غي أال يفتح؛ ألن ينب  خطرياً اباب وإلزامهم بقبحها وحسنها، مما يؤدي إىل احلكم بكفرهم، ويعدّ  ،أقواهلمو 

 .مدماء املسلمني وأعراضهم وأمواهلبفتحه استهانة ابألحكام الشرعية من جانب، واستهانة ب

ذب ر الناس ِبا تؤول إليه أقواهلم فخطأ، ألنه كوأما من كفّ ": -رمحه هللا تعاىل– حزماإلمام ابن قال 
 ما مل يقل، وإن لزمه فلم حيصل على غري التناقض فقط، والتناقض ليس كفراً، بل هوتقويل ،على اوخصم

احلجة  يكفر، حىت تقوم عليهليس كل من تكلم ابلكفر ": وقال ابن تيمية  .3"قد أحسن إذ فر من الكفر
فالزم املذهب ليس ِبذهب، إال أن يستلزمه صاحب املذهب، فخلق كثري من الناس  ،... ،املثبتة لكفره

ينفون ألفاظًا أو يثبتوهنا، بل ينفون معاين أو يثبتوهنا، ويكون ذلك مستلزمًا ألمور هي كفر، وهم ال 
  .4" راً ض الناس ال سيما يف هذا الباب، وليس التناقض كفيعلمون ابملالزمة، بل يتناقضون، وما أكثر تناق

                                                   
 .405ص م(،1987 العليمة، الكتب دار )بريوت، اوخلق، على احلق إيثار إبراهيم، بن حممد الوزير، ابن 1
 .468ص ،12ج الفتاوى، جمموع تيمية، ابن 2
 .294ص ،3ج لل،وامل األهواء يف الفصل حزم، ابن 3
 .306ص ،5ج الفتاوى جمموع تيمية، ابن 4
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يف هذا املزلق اوخطري؛ وهو التكفري بالزم القول، حىت إنه أصبح يكفر البدع أصحاب وقع وقد 
 بالزم الذين يكفر بعضهم بعضاً، لذا استقبح العلماء التكفريبعضهم بعضا، ويفسق بعضهم بعضا، 

من كان  وقد علم كل، يقول اإلمام الشوكاين: "رابً من اجلهلالدين، وضا أن ذلك رقة يف ، واعتربو القول
 1"من األعالم أن التكفري ابإللزام من أعظم مزالق األقدام فمن أراد املخاطرة بدينه فعلى نفسه جتىن براقش

 الفكر التوفيدي:ظاهرة : اثقيا

يهم، فتارة أيخذ ل السنة وخمالفنريد هبذا الفكر من يرى التوفيق بني اآلراء املختلف عليها بني أه
رأي أهل السنة، واترة أيخذ برأي املخالفني، سعيًا للتوفيق بني الرأيني، فتجد أصحابه يضربون ابلنص 

  الصريح خلف ظهورهم، حاملني على عاتقهم التوفيق بني اآلراء.

 عليها به هللا م نَّ  ؛ الذياملعصومها تمسك ِبصدر الاألمة اإلسالمية  يلزمرسوله باإلميان ابهلل و  نإ
هنما أل، نص لديهما مافي غريمها التلقي من جمافاة ، كما يلزمسنة نبيه وهو كتاب هللا و  األمم، سائر دون
-طاب أن عمر بن اوخ: )-رضي هللا عنه- عبد هللاعن جابر بن ني، ال جمال لألخذ عن غريمها، قطعي

  –النيب فغضب  النيب على الكتب، فقرأه  بكتاب أصابه من بعض أهل النيب أتى  -رضي هللا عنه
 والذي نفسي بيده لقد جئتكم هبا بيضاء نقية، ال تسألوهم عن ؟قال: أمتهوكون فيها اي ابن اوخطابو 

 وسعه ما حيا انكشيء فيخربوكم حبق فتكذبوا به أو ابطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى  
مع الوحي املنسوخ، فكيف ابلفكر التعامل  يف لصريح من النيب ا املوقفهو فهذا  .2يتبعين( أن إال

 القاصر. البشري

سار ف واختذ من ذلك املوقف درسا لن ينساه، لذا جند أن عمر رضي هللا عنه قد فقه من النيب 
-إىل عمر    عدسفبعث  ،الكثري من الكتب د فيها فارس وجِ بالد فتحت  فعندما الطريقة نفسها؛على 

طرحوها يف ا )أن :فكتب إليه عمر ومدى استفادة املسلمني منها،يف شأهنا يسأله  -عنهما رضي هللا
رحوها يف املاء فط !هللا كفااناملاء، فإن يك ما فيها هدى فقد هداان هللا أبهدى منه، وإن يكن ظالال فقد  

                                                   
 .979ص (،1ط حزم، ابن )دار اجلرار، السيل علي، بن حممد الشوكاين، 1
 (1589اإلرواء:) يف األلباين وحسنه (،18361 ،15903) رقم: املسند، يف وامحد (،5201) رقم: اإلميان، شعب يف البيهقي، أخرجه  2

 (.177رقم:) واملشكاة، (،3207) رقم: الصحيحة، والسلسلة (،5308) رقم: اجلامع، وصحيح
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ُْم خ ْلق  السَّم او   ﴿:قالتعاىل وحسبك أن هللا ، 1(أو يف النار لْ م ا أ ْشه دهتُّ ق  أ نُفِسِهْم و م ا  اِت و اأْل ْرِض و ال  خ 
 نسفت النظرايت والفلسفاتيرى أهنا اآلية  فاملتأمل يف، ]51: فالكه [﴾ُكنُت ُمتَِّخذ  اْلُمِضلِّني  ع ُضًدا 

ب الفلسفة كتمن  موقف أئمة اإلسالم كذلك. و   وهم، أصحاهبا﴿ اْلُمِضلِّني  ﴾ صفتوو ؛ املخالفة للوحي
 ة.يف عصور متعاقب اهلحلرق واملصادرة االتصدي و هو  ؛واملنطق

افقة منهج كان يسعى ملو   قدمياً ة؛ فابتليت به األمة اإلسالميالذي التوفيقي  أما أصحاب الفكر
أهل السنة مع الفالسفة، أما الفكر احلديث فإنه يسعى للجمع بني منهج أهل السنة وبني مجيع املخالفني 

 .يس بغائب ما يسعون إليه من وحدة األداين، والتوافق مع الشيعةعلى اختالف مذاهبهم ومللهم، ول

مجلة من عقيدة أهل السنة واجلماعة وترمجها على فهم أهل السنة: يقول اإلمام الغزايل بعد أن ذكر 
اعلم أن ما ذكرانه يف ترمجة العقيدة ينبغي أن يقدم إىل الصيب يف أول نشوه ليحفظه حفظاً مث ال يزال " 

ذلك معناه يف كربه شيئًا فشيئًا فابتداؤه احلفظ مث الفهم مث االعتقاد واإليقان والتصديق به و  ينكشف له
فإن ما  ؛وينبغي أن حيرس مسعه من اجلدل والكالم غاية احلراسة...، ، مما حيصل يف الصيب بغري برهان

التقى من الصالح و فقس عقيدة أهل ...،  ،وما يفسده أكثر مما يصلحه ،يشوشه اجلدل أكثر مما ميهده
الدواهي  فرتى اعتقاد العامي يف الثبات كالطود الشامخ ال حتركه ،عوام الناس بعقيدة املتكلمني واجملادلني

وعقيدة املتكلم احلارس اعتقاده بتقسيمات اجلدل كخيط مرسل يف اهلواء تفيئه الرايح مرة  ،والصواعق
  .2" هكذا ومرة هكذا

ذي  أنه حطم وحدة التجمع الضخم ال - التوفيقي-تائج هذا املنهج إن من أخطر ن: "احلوايل قالو 
 -املعتزلةو كـالشيعة -كان أهل السنة واجلماعة حيظون به دون سائر الفرق؛ حيث كانت الفرق األخرى 

لك جناية  ولكن هذا املنهج جىن على ذ، متثل إال مستنقعات جانبية على ضفيت تيار السنة الكبري ال
، واستصغرت الرأي وتفسخ املوقف فانقسم -ونصرهتاينتسبون للسنة  رؤوسهثري من ال سيما وك-كربى 

  .3"األمة خطر ما يدعو إليه هؤالء، استكبارها له نفسه حني كان دعاته هم أعداء السّنة الصرحاء

                                                   
 (.480 ص ،1)ج (،1ط البلخي، دار )دمشق، املقدمة، خلدون، ابن 1
 .111ص سابق(، )مرجع الدين، علوم إحياء حامد، أبو الغزايل، 2
 .HTTP://WWW.ALHAWALI.COM احلوايل: سفر للدكتور الرمسي وقعامل من ونتائجه، التوفيقي الفكر ظهور سفر، احلوايل، 3
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جانب  وهلذا شهد اوخط البياين هلذا املنهج تذبذابً شديداً، مث احنيازاً اتماً يف النهاية إىلأيضا: "وقال 
 تنقالت وتطورات عجيبة تلفت نظر كل دارس يشهد -أفراده  حبسب-كما أن هذا املنهج ،  الفلسفة

 ألعالمه وأئمته، فالواحد منهم يبتدئ معتزلياً، وينتهي سنياً صرفا أو فلسفيا صرفا، يرتدد بينهما فيناقض
وهلذا كانت  ،ضار أو قبيلهيف كتاب ما قاله يف اآلخر، وخريهم من يرجع إىل مذهب السلف عند االحت

، الكسبلتفسريات خمتلفة )مثل معاين الصفات، والكالم النفسي، و  عرضة -عليها بينهم  املتفق-أصوهلم 
ية وغريها، ة والسياسالعقديوال شك أن هلذا تفسريه كظاهرة نفسية عامة يف االختالفات . ( ، إخل.و..

ابلبداهة  هي ،وابطل حمض ،راحبني حق حمض صُ وأايً كان هذا التفسري فإن حلول الوسط يف خالف 
ل بعينه أايً  هو الضال (الوحي)وخروج عن مصدر املعرفة املعصوم بل جمرد ا، ترجيح للباطل وهضم للحق

 .1" اً وعلى أي حال أصبح هذا املنهج واقع، كان املصدر اآلخر

 متنافرين:على منهجني الظاهرة التوفيدية  األمة قبلحال 

صريح العقل، ، وتوافقوا على األخذ بهللا عز وجل، وسنة النيب األمني  من متسك بكتاب (1
 يدعون إىل منهج الصراط املستقيم. 

فلسفات و  دليات، ألخذهم جبالضاللة هم رؤوساجلهمية والقدرية والزاندقة واملتفلسفة، وهؤالء  (2
دى إىل اوخلط مما أ كتاب هللا ألجلهاتنطعوا يف أخذها وترمجتها من أمم الضالل والشرك، ضربوا ب
 السقيم املودي لتحريف حمكمه، وفهم مشاهبه فهما سقيما.

تيار ( يف ذروة املعرتك والنزاع القائم بني أهل السنة واملتمثل يف الالتوفيقي) الفكرهذا ظهر لقد  
السلفي بشىت أطيافه؛ الذي يقوم منهجه على التمسك بنصوص الوحيني النقلية، والذي جتمعهم خصومة 

يد مع الطرف اآلخر من أصحاب املذاهب اإلسالمية األخرى من أهل األهواء والبدع، الذي قام شد
 منهجهم على الدالالت العقلية يف جفاء اتم للنصوص النقلية.

عندما رأى البعض هذا املعرتك أرادوا أن يسلكوا طريقا يكون على مقربة من الطرفني دون امليل و 
عندها ف راف، فتمخض من ذلك املنهج؛ الفكر املوسوم بــ )التوفيقي(.ألحدمها، ويكون وسطا بني األط

تأويل ل البطريقة أه قرروا أن أيخذوا ببعض النصوص التأصيلية ألهل السنة، مع عدم املمانعة من األخذ
  !يف بعض تلك النصوص كوهنم كما زعموا أهنا ختالف مدلول العقل صراحة

                                                   
 املرجع السابق. 1
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فتناولوا األفكار  إليها، عوات اليت يقول هبا الطرف اآلخر ويدوكان ابملقابل أن أخذوا ببعض العقلي
الفلسفية اليواننية، وأخذوا عن الربامهة والصابئة، وتعلقوا خبرافات النصارى واجملوس، حىت أهنم أجروها 

ر البالية لتشاط ةفكريالوبعثوا تلك الرمم  جمرى التنزيل املقدس املعصوم، وجعلوا منها ندًا ومنافسًا هلما!
اليت  ان،اإلميالتوفيقي بوضوح يف مسألة  الفكرجتلى  لقد. 1عقول املسلمني وتقامسه قلوهبم يف هدى هللا

 (.لعملفيما يتعلق )ابخاصة تعد من املسائل املهمة، و 

 :طائفتنيدائر بني  )العمل( واخلالف يف مسألةالفكر والتوفيدي  أصحاب ورظه 
أوا لتوفيقي، الذي أرادوا من خالله اجلمع بني املذاهب؛ بدالتوفيقيون، ودعوا إىل فكرهم املا ظهر 

ب، ، وأن جمرد املعرفة توقع كامل اإلميان يف القلالقلب وحدههو اإلميان حمل أن عنهم  أخذواابجلهمية، ف
ميان مجيع أعمال اإلسالم واإلوإمنا وال اعتبار ألي عمل حىت نطق الشاهدتني، وغريها من أركان اإلسالم، 

 ملن قاهلا. إلجراء أحكام اإلسالم الظاهرة هرية؛ فقط شروط ظا
من ترك تلك  ذلكما يتعلق حبكم الردة واملرتدين، وما يرتتب على أهل السنة وابملقابل أخذوا من 

 واجبات(، وما يرتتب على الفاعل من الوعيد.  –منها )أركان أو بعض ا كله  -وازعم كما  –الظواهر 
حه، تراه جهمياً يف كتاابته وأطروحاته؛ ملوافقته ملنهج اجلهمية يف طر  هم حيناإن الواحد منلذا جند 

وتراه اترة أحد الفقهاء اجلهابذة عندما يتحدث عن مسألة من مسائل الفقه؛ ملا يورد من كالم أهل 
 ولذا نراهم ال خيرجون عن طائفتني يف هذه املقولة ومها: السنة، واختياراهتم الفقهية.

 .املفضلة ِبا أمجعت عليه القرون، و صريح النصوص القطعية من أن اإلميان قول وعملتمسكون بامل :األول

هل السنة أقوال شاذة اتفق مجهور أهلم يف اإلميان : الذين شاهبهم ومناجلهمية من غالة املرجئة،  :الثاقية
أئمة أهل السنة  نبكثري من العلماء املعتربين م عمل يعّدوه من اوخالف املعترب، وهذا ما دفشذوذه، و على 

من فرق املسلمني االثين والسبعني، بل اعتربهم أشد كفرا وضالال، وال يقل ضررهم عن اجملوس  بتنحيتهم
واحده  جترد اإلميان عن حقيقته، وجتعله يف زاويةمسائل وعن اليهود والنصارى؛ وذلك ملا ذهبوا إليه من 

د اكتمل إميانه ومت، فق ،عرف هللا بقلبهمن ديهم: )أن وعندها أصبح اإلميان لابلقلب؛ ة رداجمل املعرفة وهي
 حىت إن مل يقم أبي عمل(.

                                                   
 ذلك(، عند لعملا وكيفية العقل )تعارض أمسوه ما وهي الرتكييب، املنهج هذا منها يعاين منهجية مشكلة أكرب منه نشأت الذي األصل هو وهذا 1

 التعارض. م؛قانوهن ذكر وقد املنقول( لصحيح املعقول صريح )موافقة بكتابه: اإلسالم شيخ هدمه الذي وهو
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خالف الوحيني ، كما أنه ما وجل وسنة املصطفى  الدين هو ماجائنا يف كتاب هللا عزال شك أن 
  قبيح. الناس فهومهما استحسنه و ، على صاحبهمردود  فهو

ائبة؛ اليت بية اإلميانية احلية، وغياب الرؤاي النقدية الصويف ظل إمهال املعرفة الشرعية املؤصلة، والرت 
لديها القدرة على التميز، واحملافظة على اهلوية املستقلة، خاصة مع تواجد الكم اهلائل من الضغوطات 
عرب االنفتاح العاملي اجلديد، ابت من الضروري أن تستقيم املوازنة يف املواقف الشرعية؛ واليت أصبح من 

يطرة عليها مع هذا االنفتاح، يف مستنقع متباين األطراف، يعّج ابألفكار والتقافات والعقائد، الصعب الس
بني ما هو سقيم وبني ما هو صحيح، عندها جيب على املرء أن يتمتع ابملعرفة ووالقدرة وسالمة الرؤاي. 

د اجملتمع، يين الذي يسو ألصحابه يف أحاديث الفنت. " إن جو الصراع الثقايف والد وهذا ما يؤكده النيب 
والغلو واجلفاء، والتوفيق بني املذاهب، واالنغالق والتقليد، هي من املربرات لظهور مثل هذه األفكار، 

 وال شك أنه كلما اشتد الصراع، كثرت التناقضات والتحزابت.

هي  هجيب فيه مطابقة دعوى املصطفى عليه أفضل الصالة والتسليم، وهذ اإلميان حتقيقوهلذا عند 
 كل ما جاء يف نصوص الوحيني من أوامرلحقيقة املعرفة، كما جيب من حتقيق االستسالم واالنقياد 

الكفر، فال شك أن تلك املعرفة ليست هي املعرفة احلقيقة  وزواجر، أما دعوى املعرفة مع مالزمة عمل
خفاف هبما. يقول الدكتور وعدم االست وسنة النيب  /املطلوبة اليت تستلزم اإلجالل لكتاب هللا وتعاىل

جعل بعض أهل العلم االستسالم واالنقياد الذي هو معىن اإلسالم داخال يف معىن التصديق، سفر: "
 واألظهر أهنما متالزما املفهوم، فال يكون إميان يف وأطلق بعضهم اسم املرتادف على اإلسالم واإلميان.

 التصديق قول للنفس غري املعرفة؛ ألن املفهوم منه وأن وال إسالم بال إميان. ،بال إسالم ؛اوخارج شرعا
كل   واملعرفة من قبيل الكيف املقابل ملقولة الفعل. فلزم خروج .وهو فعل ؛نسبة الصدق إىل القائل :لغة

ى عن مفهوم التصديق وثبوت اعتبارمها شرعاً يف اإلميان؛ إما عل واملعرفة-هو اإلسالم  الذي-من االنقياد 
 .1"هومه شرعا أو شرطان العتباره شرعاً، وهو األوجهأهنما جزءان ملف

، رترك احملظو من االمتثال  ؛ليس هو اإلذعان املطلوب شرعاهذا اإلذعان أن كما يتضح عندهم 
ل النيب سأعليه السالم، عندما حديث جربيل ذلك  ومنالشرع، فعل املأمور على ما جاء يف نصوص و 
 :( :فعلت ذلك فأان مسلم؟ قال: نعم، وقال: فإذا فعلت ذلك فأان فإذا "والذي علق على أخره بقوله

                                                   
 .298ص ،1ج هـ( 1420 ،1ط الكلمة، )دار اإلسالمي، الفكر يف اإلرجاء ظاهرة الرمحن، عبد بن سفر ،احلوايل ينظر:  1
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يقول: أبنه من أهل اإلسالم، أو يقول بكونه من أهل اإلميان، مع من : وعلى هذا، 1("مؤمن؟ قال: نعم
 . 2ترك العمل فقد حاد عن الفهم احلقيق للحديث، وعانده"

ارات فكار الدعوية والرتبوية إىل مدابلناس ابأل أن ينتقلواظهر دعاة استطاعوا ونرى اليوم أنه "
مل اجتماعي وانطلق أتباعهم حنو ع مستحدثة،وأساليب  حديثة،على تقنيات  وخمتلفة، معتمدينجديدة 

 وا، ومل جيعلنيمتمسك متمسكون ابلصالة وغري ،اجلميع ينخرط فيهبل  اسالميون،شبايب اليقول حنن 
يف الغالب تتمركز  ؛ واليتأهداف بعينها هتم قائمة فقط علىدعو التغري الكامل هلوالء األفراد، ولكن  مهدفه

األتباع وجود  ظ على هوالءح، ومما ياليف مفهوم التعاون مع الغري، يف خواء اتم ملفاهيم العبادات األخرى
لكن التعاطي والتعايش مع احلياة يظهر بشكل منط احلياة الغربية، فهو جيل أيخذ ويتلقى  لألسالم،اهلم 

لطبقة اليت يعيش عية ابعتبار ان الفضائيات ومواقع االنرتنت، ويتمتع بقدر من  املكانة االجتماثقافته م
صحافة مستغال الوسائل العصرية كالفضائيات واألنرتنت وال تبناها،نشر األراء اليت يريد وينتمي إليها. 

لتعايش مع املفهوم لية يف اوليس لدى هذا اجليل إشكا واملتعة،الرتفيه  كافة وسائل  وتتوفر له واجملالت،
 ،ديهلنظرا ملفهوم اإلرجاء الشائع يف أوساطه والختالط املفاهيم يف األحكام الشرعية  للدين!العلماين 

  .3"هذه األلفاظخر آإىل  اآلخر،وهؤالء يف الغالب نتيجة فقهاء الرخص والتيسري والتسمامح والتعايش مع 

فهو سبيل النجاح  ،يكون متمسك ِبا جاء عن النيب أراد أن يقبل منه عمله أن  أن منواحلق 
ُتْم حتُِبُّون  اَّللَّ  ف اتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم اَّللَُّ و يـ ْغِفْر ل ُكْم ُذنُوب ُكْم و اَّللَُّ والفالح:﴿  ( ُقْل 31 غ ُفوٌر ر ِحيٌم )ُقْل ِإْن ُكنـْ

كذلك جيعل ألهل العلم ، ]32-31عمران  لآ [﴾ ال  حيُِبُّ اْلك اِفرِين  أ ِطيُعوا اَّللَّ  و الرَُّسول  ف ِإْن تـ و لَّْوا ف ِإنَّ اَّللَّ  
 املوثوق هبم والذين من على هنج السلف الصاحل مكانتهم وتقديرهم، ويتسم بسمتهم وهديتهم.

ان فيها من الدراسة، فما كوصل إىل هناية هذه ة القول يف الفكر التوفيقي وبه نتفهذا هو خالص
 .وحده، ومن كان فيها من زلل فمن نفسي وهللا ورسوله براء منه صواب فمن هللا

  

                                                   
 )والطرباين: (،1/56) العباد: أفعال خلق يف البخاري ورواه صحيح، أسناده شاكر: أمحد وقال ،(5856) املسند: يف أمحد اإلمام أخرجه 1

(13581).  
 بتصرف. ،300ص ،1ج سابق، مرجع اإلسالمي، الفكر يف اإلرجاء ظاهرة احلوايل، ر:ينظ 2
 .16ص (،2008 ،1ط والبحوث، للدراسات التأصيل مركز )جدة، اجلديد، التدين ظاهرة أنور، اوخضري، 3
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 :خلامتةا

 ،هذا البحث املتواضع، والذي قد أحبران فيه بذكر بعض املسائل والقضاايهناية إىل  وصلناوبعد أن 
خالفني، ِبسألة اإلميان واليت هي من املباحث املهمة اليت وقع فيها النزاع بني أهل ألسنة وبني امل واليت بدأت

ه ما فيها ضح لاتمن تدبر هذه املفاهيم، و ، اجلفاةو  غلوالسنة واجلماعة هم الوسط بني ال وليتضح أن أهل
تبني له أن منهج أهل السنة واجلماعة هو اجلوهر األصيل املستمد من كتاب هللا و  ،من االشتباه وااللتباس

 ار من العلماء واحملررين يف هذه املسألة، اليت، وهو الفهم الذي استنبطه أكابر الُنظا وسنة نبيه حممد 
 حار فيها البعض، وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم. 

ماعة، ، وما يرتتب عليها عند اهل السنة واجلألفكار املنحرفةعلى مسألة ا ابلكالمأخننا املطااي كما 
ي التشريع، إمنا نتلقاها من مصدر وأن األصل فيها أهنا غيبية، ال يتدخل العقل يف استحداث مصدر هلا، و 

ومها القرآن الكرمي، والسنة النبوية الصحيحة، وِبجرد ان يتدخل العقل يف االسرتسال يف احلكم على هذه 
املغيبات يكون بداية الضالل والتيه عن الطريق املستقيم. وأن اوخوض والبحث يف هذه املسألة على غري 

 ال إذا ُخشي من عدم املعرفة، أو أثريت شبهة، أو أن يُعتقد يف هللاطريق الوحيني؛ يعّد من فضول العلم، إ
 نقصاً، فعندها جيب التحقيق يف ذلك والدفاع ابلعلم واحلجة، وهذا ما نراه اليوم واقعا. 

لك األسباب وقد جاءت تقضية الثورات الربيعية، واألسباب اليت أدت لقيامها،  دالكالم عنوتعانق 
ا هو سياسي، ومنها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو اجتماعي، وجاء حتت كل منها ميف حماور عدة، 

ألهم يف تلك بيان أن او  اهبة يف مجيع دول الربيع العريب.حمور من تلك احملاور عدة أسباب، كانت متش
الثورات هو استيقاظ الشعوب، ونفض غبار الذل واوخوف من األنظمة الدكتاتورية، وأهنم هم من يلعب 

أضحى  نواتس بعي حّل ابلدول الربيعية بعد مضي سالواقع الذولكن ألهم يف تغيري اوخارطة. الدور ا
مؤملا؛ ملا حل هبا من دمار وارتفاع نسبة البطالة، وزايدة اهلجرة والفقر وغري ذلك من املآسني، غري أن  

ت أتثري سقطت حت املآل الذي آلت إليه األنظمة اليتكان هلذه الثورات بعض احملاسن واليت من أمهها 
ن طريق أذانب ع ال زالت حتاول استعادة العرش البائدغري أهنا تربعت عليه لعدة عقود،  ، واليتالثورات

فتارة خترج بوجه جديد هتدف من خالله إىل إفشال تلك الثورات، تلك األنظمة من الداخل واوخارج، 
عت حتالفاً لدمار، فنرى أن تلك األنظمة قد صنالرباءة وابطنها فيه اإلجرام وابصناعة حتالفات ظاهرها فيه 

مع جزء من ركائز الثورة، ممن يرفع شعار التسامح، يف تناس  اتم ملا فعلته تلك األنظمة؛ للقضاء على 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

  321 
 

والبعض قد أساء إىل بالده بعقد حتالفات مع مجاعات أساءت للوطن واملواطن مثل اجلزء اآلخر منها. 
 صاحل مع اجلماعة احلوثية الرافضية. هللاالتحالف الذي مت بني على عبد 

الدول العظمى اليت تدعي السالم والدميقراطية، ما هي إال داعم للفساد، حارس ورأينا جليا أن 
لألنظمة الدكتاتورية، وأهنا يف املقام األول واألخري تسعى للحفاظ على مصاحلها حتت أي ستار كان، إال 

نظومة اإلسالمية، وما أدل على ذلك من جتاهلهم التام ملا يقوم به أهنا مل ترضى ابلستار القائم على امل
ها القيام إبصدار احلكم حول مشروعيت ومل يكن الغاية من ذلك هواق وسوراي. الروافض يف اليمن والعر 

عدم النظر إليها من جهة واحدة، حبيث لكن الغاية هي ذا املوضوع قد نوقش كثرياً، و من عدمها، ألن ه
ة وأقوال للعلماء من جهة، وهنمل أدلة وإمجاع علماء من جهة أخرى، وأن أهل السنة وسط أنخذ أبدل

 يف ذلك بني حجية اإلفراط، وحجية التفريط، فيما يتعلق ابوخروج على احلاكم.

هو بعض النتائج الغري متوقعة بعد هيجان الشارع العريب، و اإلشارة إىل خاجلنا الشعور بضرورة مث 
م ية اليت تسلطت على كثري من الدول الربيعية، مستغلة التباكي على آل البيت لكسب الدعاهليمنة اإليران

الشعيب اإلسالمي، حىت إن الناظر لريى أن إيران أصبحت هي املستفيد احلقيقي من تلكم الثورات، يف 
ما حال احلوثية و ظل النزاع احلاد اجلامث على التيارات السنية، اليت أاتحت اجملال للمد الرافضي اجملوسي، 

ل الذي حيمل فكر اوخوارج يف القت بداعشبغائب عن أنظاران. كما أشرت إىل حقيقة التيار املوسوم 
 والتكفري، والتنكيل ابملخالف.

وسنة التدافع، ومدى التآمر الذي يعاين منه أهل اإلسالم  العقديعن الصراع و جاء الكالم  اماوخت
اليت  أصبح لصيقاً ابملسلمني، مع التغاضي التام للحمالت اإلرهابيةبوصم صبغة اإلرهاب عليهم، وأنه قد 

يقوم هبا غري املسلمني جتاههم، أو حىت جتاه بعضهم البعض، مع اإلشارة املهمة على حقيقة اإلرهاب 
ومن هو اإلرهايب؟ يف ظل احلملة املشددة على الغلو والتطرف. ووقفت يف الدراسة على مسألة التآمرات، 

يف يتم التعامل مع هذه املسالة، وأشرت إىل أنَّ التوسع املبالغ فيه حول )نظرية املؤامرة(، وأوضحت ك
وإلقاء املالمة عليها يف كل شاردة وواردة تصاب هبا األمَّة املسلمة، يعّد هتميشاً للواقع الذي متر به األمة 

 ألمور العلمية.من الداخل، وتعترب رؤية أحادية خمالفة للتفكري املوضوعي، وتسطيحاً ل
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اه ما الذي يرتتب على احلاكم جتو قضية اوخروج على احلاكم  وجاء يف عرض الدراسة الكالم عن
اوخروج على احلاكم ة يف قضيالنظر ج على احلاكم عرب التاريخ؟ و رعيته، وما هي الصور اليت يتم فيها اوخرو 

  .واوخوارج والزيديةعند أهل السنة، 

خري من الدراسة عن قضيتني مهمتني وهي قضية الفكر التكفريي وجاء الكالم يف املبحث األ
يف الدول  ةفكريلاوالفكر التوفيقي، ومدى أتثريمها على عقيدة املسلم، وكان الرتكيز على إنعاش االحنرافات 

  الربيعية، وبعض األفكار اليت استغلت واقعة الربيع العريب، فركبت على الطوفان، لتحقيق أهداف عقائدية؛
ن حاهلا قبل الربيع العريب خلف الكواليس، ولكن سرعان ما أتيت الفرصة املناسبة ألرابب تلك األفكار كا

فأظهروا ما كان مندسًا إىل الواقع، فظهرت هنا فرقة، ومجاعة هناك، وفكر مارق بينهما، ولعل األكثر 
يقر ومل يسكن  ال الربيع ملإاثرة من بني تلك احلركات والتنظيمات هي اليت قامت يف املناطق اليت ال ز 

بسببها، وكان من أمهها هي ظاهرة الغلو والتطرف، وظاهرة التوفيق والتمييع، وقد بينت ما يتعلق هبما من 
 املسائل.

  

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

  323 
 

 ويف هناية املطاف...
  ...وخري العمل ما حسن آخره، وخري الكالم ما قل ودلأن لكل بداية هناية،  كال ش

 ... رف الورق على النفادوشا ...، كاد احلرب أن جيفّ 
تابعني، لنصل ، وقد تالطمت هبا الرايح لعامني متاجلميلة وها هي سفينتنا تصل بنا إىل هناية رحلتنا

 بعون هللا إىل مبتغاان ...يف هناية املطاف 
، ومعراج عرفةوامل وقد كانت رحلة ممزوجة ابجلهد واملتعة، يغمرها احلرص بني إسراء العقل لالرتقاء

 .والبذل .. للعطاء الفكر
 ؛محلُت فيها معي أمسى معاين احلب واإلخاء، من أساتذة كرام، واخوة كالشموع أضاءوا يل الطريق

 ... ونصيحةوتوجيها، مشورة، 
ويف نقطة اوختام ال أقول إال أن هذا هو جهد املقل وال أدعي فيه الكمال، وكل عذري أين قد   

ما ي، وحاورت فيه رأيي، وأحسب أين قد وفقت ففكريه بذلت قصارى جهدي فيه، وقد استعرضت في
 ...أدليت به، وحتسست التعبري عنه

، وال ويل مملتطن غري كما أمتىن أن أكون قد وفقت يف دراسيت، وأتيت فيها بكل ما هو مفيد م
ال  رأيُت أنه عبد الرحيم البيساين: "إينالقاضي الفاضل ، ولعل من املناسب االستشهاد بقول لتقصري خم

ن، ولو رّي  هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان ُيستح سو غُ يف يومِه إال قال يف غ ِدِه: ل يكتب أحد كتاابً 
لى وهو دليل على استيالء النقص ع ،ُقدَّم هذا لكان أفضل، ولو تُرِك هذا لكان أمجل، وهذا أعظم العرب

 ". 1مجلة البشر
ْل ع م  كما أذكر نفسي واخواين بقول هللا تعاىل:﴿ ف   اًل ص احِلًا و ال  م ْن ك ان  يـ ْرُجو لِق اء  ر بِِّه فـ ْليـ ْعم 

ًدا جهد بشري قد يعرتيه النقص،  هذا العمل هو وال شك أن ،]110: فالكه [﴾ ُيْشرِْك بِِعب اد ِة ر بِِّه أ ح 
صبت أواوخطأ، فإن كنت أخطأت فال يسعين إال أن ألتمس املعذرة من أساتذيت وقرائي، وإن كنت قد 

فضل هللا يؤتيه من يشاء، وهو حسيب وعليه اتكايل ومنه أستمد العون، وأطلب  افهذوهذا ما أرجوه 
 التوفيق.

  

                                                   
 استدركه كالم عن األصفهاين العماد إيل يعتذر وهو قاهلا الفاضل، القاضي هو قائلها أن والصحيح األصفهاين، العماد عن اشتهرت املقولة هذه 1

 م.HTTP://MAJLES.ALUKAH.NET/T62279/، 29/7/2010 األلوكة: موقع الراقي، مصطفى ينظر: عليه.
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 النتائج:

 بيان حالة الربيع العريب، واألسباب اليت أدت القيالعه، وميى التحيايت الدائمة على التغيري.  

 ي لذ اث، أن حترص على بناء الشباب الصاحلأن تعي األمة أنه قبل أن حترص على بناء دستور حدي البد
بة املنتساجلماعات ضرورة أن تعي و ، ؤمن أن اإلسالم دين مشويل متكامل صاحل لكل زمان ومكاني

 .وااإلسالم يف زاوية واحدة كما يريد همصر حل .مشولية اإلسالم واقعاً عملياً؛ وليس اّدعاء ،ألهل السنة
 ما  رأيناو  أجربت العامل كله إىل االلتفات إليها، ةذه الثورات قضيأن جيعلوا من ه الثورات استطاع شباب

  .صالحاترة الفورية لإلعلى املباداألنظمة العربية  خلفته الثورات من رسالة ابلغة الوضوح حتثُّ 
  الرائع رد لذلك املنهج مل تمن اوخوارج العصرييني )داعش(، والرافضة العصريني )احلوثية(، الطوائف املنحرفة

 بغري وجعلت تلك الثورات تسريلذي صاغة شباب الثورة من االنسجام بني مجيع طبقات الشعوب، ا
 أبت إال الفوضوية.ولكن تلك التيارات املنحرفة فوضوية. 

 الشعوب  استطاعت هلذامطلب، و الثورات  ت تلكن، ولذا كاكل حر يريد التحرر من صنم الديكتاتورية
 .األسباب متشاهبة بني تلك الدول ولذا كانت ه.من تغري  متكنتو صرار إب أن تكسر ذلك الصنم

 يت وقفت لعبة األمم املتحدة ال تها؛اعد يف مراوغ، ولكن الذي سثورات العربية كانت ستنجح مجيعهاال
ة، وكإرادة ر الثورة كفكرة وحمو ألنظمة االستبداد مل تفشل ومازالت مستم لكن .عثرة يف طريق التغيري
الذي يظن أن و  .اءمتجرد؛ لتفادي األخط، وتقييم اجة اىل مراجعة وحتليلحب افإهن ،حتول وبرانمج تغيريي

  وقيام الدولة(. مل حتقق أهدافها، ينبغي عليه أال خيلط بني )قيام الثورة، الثورات
  هناك مسؤولية مشرتكة )عربية وغربية( عن صنع )داعش( وغريها من التنظيمات املتشددة، كأبرز صانعي

لدرجة األوىل على املسؤولية ابوأتيت  جرام واملتوحش، يف اللحظة السياسية والتارخيية الراهنة.العنف واإل
الشباب الغيور جراء  نفوسيف  العنفاحلكومات التسلطية، اليت تسببت إىل حد كبري يف تفشي ظاهرة 

  يف املعتقالت. مألد ى شبهة، والزج هب األعمال التعسفية والقمعية اليت متارسها على الشباب املتدين
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 يف العصر احلييث. فكرايدراسة يف الكشف عن بعض التيارات املنحرفة 
  حضر إىل ساحات الربيع العريب ائتالفات وأحزاب متشعبة كان الغالب على البعض منهم عدم الرتابط

قاصد امل يف فاختالعلى  .والوائم، ولكن مع تداعيات احلدث تكونت تلك االئتالفات وترابطت
وب؛ واملطالبة ، مستغلة االدلة الشرعية على حتريض الشعوصول إىل السلطة عرب الطريقة اليت تراها صواابلل

ربة ما يطلق عليه جتوزا اإلسالم السياسي يرى الوسيلة حملا، والعكس ابلعكس. وأن ابوخروج على احلكام
 مناسبة غريأن تلك الوسائل  التيارات اجلهادية ترى، أما الفساد وإزاحة احلكام ابلطرق الدميقراطية

دافع عن احلكام واعترب د فقثالث التيار . أما ال؛ برفع السالح يف سبيل تغيري احلكممغايراً  طريقاً  فسلكوا
 .ارج العصرووصفوا كال الفريقني خبو ، خيالف الشريعة، وعلى املسلمني السمع والطاعةه ذلك خروجا، وأن

  عندما و ، مة اإلسالميةيف جسد األ توفتّ  تانتشر اوخطرية اليت ض امر ألمن ا ، تعتربفكرايالتيارات املنحرفة
الجها، وهذا ما  ع طولييف آاثر يتسبب النتيجة عكسية، و تكون يهمل املرض ومل يعاجل العالج الالزم 

  كان واضحا من تياري داعش واحلوثية
  ال أن الفرصة كانت كن لو  مل تكن لتتماألفكار املنحرفة اليت تلكالربيع العريب قد لعب دوراً كبرياً يف إنعاش

 ها.على أكتاف واتسلق الذينمن أولئك الثورات  تلمظُ  وهلذا الثورات. معمواتية هلا 
  ِباضيها كي يتسىن ملن مل يكن يدرك ذلك ممن انتسب لفرقة ما؛ معرفة األصل ربط اجلماعات احلديثة

يم مسلَّح  هو تنظو احلديث، ج يف العصر من وافق اوخوار هم  داعش(فـ ) الذي حتدرت منه تلك الفرق
المية، سإعادة اوخالفة اإل إىلكان يف بداية أمره ينتهج األفكار السلفية اجلهادية، ويهدف أعضاؤه؛ 

ذلك  غريو  ، كما يزعمون، لكنه واقعا نراه قد سفك الدماء واستباح األموال،وتطبيق الشريعة اإلسالمية
ورأينا بال نزاع،  ، هم شيعة املعتقد والطريقة)احلوثية(و .الشريعةقاصد ملخمالفة تعترب املمارسات اليت من 

ذكر و ما نراه من احلوثيني يف اليمن خري شاهد على انتماءهم إىل الرافضة، دعواهم الزيدية، وإن بطالن 
 مدى الرتابط بينها وبني دولة الكيان الفارسي اجملوسي الشيعي)إيران(.

 ة بني يدي أعدائها، وال زال عدوها يتالعب هبا كيف شاء، فتارة ابلتحريش األمة العربية ال زالت أضحوك
لى األمة ال الطارئ عوأن اوخالف  .ةفكريالبني املسلمني، واترة ابلشهوات واللهو، واترة ابلشبهات 

لدايانت صحاب اأبسبب التأثر . أو ببسبب شبهة طغت على نفس صاحبها إما خيلوا من حاالت:
 . بب أصحاب اهلوى؛ الطامعني يف امللك والزعامةبس. أو الفلسفية
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 على الربيع العريب. فكرايأثر التيارات املنحرفة 

 إعطاء الضوء  ، والذي كان لظهور تلك التيارات ِبثابةالتيارات املنحرفة على اجملتمع الدويلالبالغ من ثر األ
املشهد أن و راع احلضارات واألداين(. : )صاألخضر للدول الكربى حملاربة اإلسالم وهو ما أشران إليه بــ

هو ضحك ف، سيناريو )املوت ألمريكا(ما أو  استمرار املهازل.متضمن؛  األمريكي على املسرح اإلسالمي:
سرائيل، اقعياً يثبت أمناً وسالماً ألمريكا وإ ملوت إلسرائيل، واشعار املوت ألمريكااملسلمني؛ كون بعض 

 وعداوة ألهل السنة. 
 كون مسألة اوخروج و اوخروج على احلاكم، يف قضية واملتضمن ، على اجملتمع املسلماملنحرفة ت أثر التيارا

ني اوخروج بوبيان الفرق  ،ثت اوخالف بني مجاعة املسلمنيعلى احلاكم تعّد من أشد املسائل اليت ورّ 
 . ةفكريإنعاش االحنرافات الوأن للربيع العريب أثر يف  .والتغيري

 نراهم أصحاب ف تطاول يف تكفري اجملتمعات ملسائل يسوغ فيها االجتهاد، ذيال ،لوالغفكر عرض موجز ل
 حيكمون على من خالفهم ابلكفر والردة، ورميهم ابوخيانة والعمالة للكفار،و هذا الفكر يكفر اجملتمعات، 

كما يكفرون    .هاِبسؤوليابلشُّبه، وِبا ليس كفرًا أصاًل، كالتعامل مع احلكومات واألنظمة األخرى واللقاء 
الذي أضاع  ،التوفيقيهو الفكر كر الغلو املضاد لفالفكر و يف العمليات السياسية، يشارك  كل من

الدين؛ كونه يرى مصاهرة اآلخرين ممن خالفوا الشرع، وموافقتهم فيما أرادوا مما قد علم من الدين 
األول ال هما نقيض لألخر، فكل واحد من  ابلضرورة، قد خاض العلماء فيه حتقيقا وتصنيفا. ولذا جاء

للجميع، والثاين، يرى موافقة اجلميع ولو على حساب الثوابت واألصول يقبل أبحد، ويشن العداء 
 .اطئ للنصوص الشرعيةخفهم م على ئوقا ،الشرعية، كالمها مذموم
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 التوصيات:
 ابلفرد املسلم. ق: ما يتعلأوال

ل هذا ، فال ننعق بكل ما شّرعه الغرب، من قو ر التلقي، فيما يتعلق أبمور دينهرص على مصداحل -
 إرهايب، أو غري ذلك من األلفاظ اليت انتشرت.

هناك مسئولية عظيمة على كل فرد من أفراد املسلمني؛ وهي الدب عن بيضة اإلسالم، من كل  -
ن يدرك أن أفرد كل على  كان لذا   ، وبيان خطره على اجملتمع؛فكر دخيل منحرف، ابلتصدي له

 انة حق أداء.األم وأداءأمانة يف عنقه، فيحرص على هذه املرياث، اث سيد املرسلني، وهو مري الدين 

 : ما يتعلق ابجملتمع املسلم.ااثقي

 تتبع للجهات األمنية.، تتسم ابحليادية، وال الفكريإنشاء مراكز تعىن ابحلوار  -
وصانعة قرار، وتكون  ة،تفعيل دور رابطة علماء املسلمني تفعيال جاداً، حبيث تصبح سلطة تنفيذي -

تفريقها أن يسعوا جلمع كلمة املسلمني، ال ل كما عليهم  املرجعية الشرعية جلميع املسلمني.هي حبق 
 ضات السلطان. ال ابتغاء مر  ،رضات هللاملمتاشيا مع سياسات الدول. وأن يؤدوا املسئولية اليت عليهم 

، نحرفة تعامال أنسانيا، واحتوائهم قدر اإلمكانعلى والة أمر املسلمني أن يتعاملوا مع التيارات امل -
فهؤالء الشباب هم كنز املستقبل لألمة اإلسالمية، ال كما نسمع من بعض العلماء هداهم هللا، من 

 التحريض على القتل واحلبس والتنكيل.
 ابجملتمع العاملي )اليويل(.  ق: ما يتعلااثلث

 ضد املسلمني، أخذ صوات عاليا، وما كان على غري التعامل مع احلوادث ِبيزانني، فما كان حال يص -
 املسلمني يُتعامل معه بربود شديد، وكأن شيئا مل يكن.

 تها وصالحها.عثرة يف هنض ، فال يكنانب الشعوب املسلمةجبلوقوف إذا ليس لديه النية الصادقة ل  -
 ال شك أن مآهلا م، واليتعلى اجملتمع الدويل أن يبتعد عن احملاوالت اليت يقوم هبا للنيل من اإلسال -

 الفشل، لذا عليه أن حياول التعامل مع املسلمني كأمة عظيمة هلا كياهنا. 

وتغيري  ،وعالقته بفوضوية الثوارت ،تياركل ؛ بتخصيص  أوصي أبن تستكمل هذه الرسالة وأخريا
 بعد أن كادت ستكون أمال للشعوب، كما أوصي بتخصيص دراسة مستقلة حول املهازل ؛مسارها

    العقائد.و  احلضارات وتدعيم موضوع صراح من قبل أعدائها.والتآمر عليها الدائرة على األمة اإلسالمية 
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 املراجع واملصادر:
  الكرمي. القرآن

 (.1997 ،10ط الرسالة، مؤسسة )بريوت، الطحاوية، العقيدة شرح العز، أيب بنا
 (.1997 ،1ط عريب،ال الكتاب دار )بريوت، التاريخ، يف الكامل األثري، ابن
 (.2012 ،1ط ر،األث أهل مكتبة )الكويت، العجمي، دغش ت: األربعني، تفهم على املعني الشافعي، الدين سرج امللقن، ابن
 (.1994 ،3ط الرسالة، مؤسسة )بريوت، األرانؤوط، ت: والقواصم، العواصم إبراهيم، بن حممد الوزير، ابن
 (.1987 العليمة، الكتب دار )بريوت، اوخلق، على احلق ارإيث إبراهيم، بن حممد الوزير، ابن
 ه(.1409 ،5ط العلمية، البحوث إلدارات العامة الرائسة )السعودية، خالفه، ما ونبذ هللا شرع حتكيم ووجوب ابز، بن
  .(1994 ،2ط للنشر، الراية، دار )الرايض، نعسان، بن رضا ت: الكربى، اإلابنة حممد، بن هللا عبد بطة، ابن
 (.1426 ،1ط الرايض، للنشر، املنهاج )دار السهلي، هللا عبد ت: البكري، على الرد يف االستغاثة تيمية، ابن
  (.524ص ،1ج الوطين(، احلرس )السعودية، الدين، حمي حممد حتقيق املسلول، الصارم تيمية، ابن
  (.1991 ،2ط سعود، بن ماماإل جامعة )الرايض، رشاد، حممد ت: والنقل، العقل تعارض درء تيمية، ابن
 (.1995 ،1ط فهد، امللك جممع )املدينة، تيمة، ابن اإلسالم شيخ فتاوى جمموع تيمية، ابن
  (.1986 ،1ط سعود، بن حممد اإلمام جامعة )الرايض، رشاد، حممد ت: النبوية، السنة منهاج تيمية، ابن
 (.1988 ،1ط الرسالة، سسةمؤ  )بريوت، األرانؤوط، ت: حبان، ابن صحيح حممد، حبان ابن
 (.480 ص ،1)ج (،1ط البلخي، دار )دمشق، املقدمة، خلدون، ابن
 (.1987 ،2ط الكتب، عامل )مطبعة األحكام، عمدة شرح األحكام إحكام العيد، دقيق ابن
 (1986 ،1ط للموسوعات، العربية الدار )بريوت، حسن، انجي ت: الزيدية، مذاهب نصرة الصاحب، عباد، ابن
  ه(.1387 اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة )املغرب، والبكري، العلوي مصطفى ت: التمهيد، الرب، عبد ابن
 (.1991 ألزهرية،ا الكليات مكتبة )القاهرة، األانم، مصاحل يف األحكام قواعد الدين، عز السالم، عبد ابن
 (.1422 ،1ط العلمية، الكتب دار )بريوت، حممد، السالم عبد ت: الوجيز، احملرر احلق، عبد عطية، ابن
 (.1997 ،1ط والنشر، للطباعة هجر دار )السعودية، الرتكي، ت: والنهاية، البداية عمر، بن إمساعيل الفداء أبو كثري، ابن
   (.2009 ،1ط العاملية، الرسالة دار )بريوت، السنن، يزيد، بن حممد هلل عبد أبو ماجة، ابن
 هـ(. 1414 ،3ط صادر، دار الناشر: )بريوت، العرب، لسان مكرم، بن حممد منظور، ابن
 .2012 اكتوبر 24 التجديد جريدة ،«العريب الربيع» حتوالت من األمريكيني تشاؤم ترصد دراسة كرمي، حممد خصاص، ابو
 (.2009 ،1ط العاملية، الرسالة دار )بريوت، األرانؤوط، ت: السنن، األشعت، بن نسليما داود، أبو
 (.1996 العريب، الفكر دار القاهرة، اإلسالمية، املذاهب اتريخ زهرة، أبو
 ه(.1419 ،2ط العاصمة، دار )الرايض، السنة، أهل عن الفتنة درء بكر، زيد، أبو
 ه(.1423 ،1ط الوفاء، دار )مصر، املعاصرة، والسياسات واإلسالم واملسيحية اليهودية يف اإلرهاب السيد، زكي غضة، أبو
 م(.2014 الفكر، خنبة )]د.م[، السجن يف كتبه وقد اوخليفة، ثياب حممود، بن عمر قتادة، أبو

 (.2006 ،1ط والنشر، للدراسات احلمريي نشوان مركز )اليمن، اليمن، يف الشيعي التمرد واحلحر؛ الزهر عادل، األمحدي،
  (.1995 ،2ط حزم، ابن دار )بريوت، عبده، حممد ت: اإلسالمي، التعصب أم األوريب التعصب شكيب، أرسالن،
 (.2013 ،2ط والثقافة، القومي الرتاث وزارة )عمان، االمة، ألخبار اجلامع الغمة كشف كتاب، سعيد سرحان االزكوي،
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 (.1983 ،1ط الكتب، عامل )لبنان، احلوت، ت: الفرق، عن الناجية الفرقة متييزو  الدين يف التبصري طاهر، املظفر أبو اإلسفراييين،
 (.1977 ،2ط اجلديدة، اآلفاق دار )بريوت، الفرق، بني الفرق القاهر، عبد منصور أبو اإلسفراييين،
 (.1996 ،1ط العلمية، الكتب دار )بريوت، السعدين، مسعد حتقيق: العقود، جواهر الدين، مشس األسيوطي،

  (.1397 ،1ط األنصار، دار )القاهرة، حممود، حسني فوقية ت: الداينة، أصول عن اإلابنة إمساعيل، بن علي احلسن أبو األشعري،
 (.2005 ،1ط العصرية، املكتبة )لبان، زرزور، نعيم ت: اإلسالميني، مقاالت األشعري،

 (.1998 ،1ط يع،والتوز  للنشر املسلم دار )السعودية، يان،الون صاحل ت: وآدابه، النيب أخالق حممد، بن هللا عبد األصبهاين،
 (.1994 ،3ط واحلكم، العلوم مكتبة املنورة، )املدينة الفقيهي، ت: الرافضة، على والرد اإلمامة أمحد، نعيم أبو األصفهاين،

 (.2007 ،3ط اجلديد، اجليل مكتبة )صنعاء، ومعتقداهتا، نشأهتا الزيدية، علي، بن إمساعيل األكوع،
 هـ(. 1380 الثقافة، مطابع )مكة، والوضعية، القوانني حتكيم يف رسالة إبراهيم، بن حممد الشيخ، آل
  هـ(.1430 الفكري، لألمن الوطين املؤمتر خالد، امللك جامعة )الرايض، وأصوله، الفكري األمن مفهوم مكوانت هيا، الشيخ، أل

 (.1985 ،2ط اإلسالمي، املكتب وت،)بري  الغليل، إرواء الدين، انصر حممد األلباين،
 (.2002-هـ1422 للنشر، املعارف مكتبة )الرايض، الصحيحة: األحاديث سلسلة الدين، انصر حممد األلباين،
  اإلسالمي(. املكتب )بريوت، اجلامع، صحيح الدين، انصر حممد األلباين،

 (.2001 ،1ط الرشد، مكتبة )الرايض، زهوي، آل ت: األماين، غاية األلوسي،
 هـ(. 1415 ،1ط لمية،الع الكتب دار )بريوت، عطية، علي ت: املثاين، والسبع القرآن تفسري يف املعاين روح حممود، األلوسي،

      )بريوت، األيويب، أمني ت: املتحدة، والوالايت وإيران إسرائيل بني السرية التعامالت املشرتكة؛ املصاحل حلف تريتا، ابرزي،
 (.2008 ،1 ط انشرون، للعلوم لعربيةا الدار        

 (.1989 ،3ط البشائر، دار )بريوت، الباقي، عبد فؤاد حممد ت: املفرد، األدب إمساعيل، بن حممد البخاري،
 (.1996 ،1ط ،والكتاب القلم دار مكتبة )الرايض، فيه، االستثناء وحكم ونقصانه اإلميان زايدة احملسن، عبد بن الرزاق عبد البدر،
 (.2013 ،1ط والثقافة، للتعليم هنداوي مؤسسة )مصر، احلكيم، عبد شيماء ت: العريب، الربيع بعد ما آر، جون ،براديل

 (.2009 ،1ط الفارايب، دار )بريوت، اجلليب، مسري ت: الثورة، تشريح كرين، بريننت،
 (.1،1997ط النشر،و  للطباعة القادري دار )دمشق، واملفرتق، املتفق اوخطيب، أمحد بكر أبو البغدادي، 

 (.2003 ،3ط العلمية، الكتب دار بريوت، عطا، حممد ت: الكربى، السنن احلسني، بن أحم بكر أبو البيهقي،
  (1ط بومباي،ب السلفية الدار مع ابلتعاون الرشد مكتبة )الرايض، حامد، العلي عبد ت: اإلميان، شعب احلسني، بن أمحد البيهقي،
   (.1985 ،3ط اإلسالمي، املكتب )بريوت، االلباين، ت: املصابيح، مشكاة ،هللا عبد بن حممد التربيزي،
 (.1975 ،2ط احلليب، البايب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة )مصر، شاكر أمحد ت: عيسى، بن حممد عيسى أبو الرتمذي،
 (.1998 ،2ط الكتب، عامل )بريوت، عمرية، الرمحن عبد ت: املقاصد، شرح عمر، مسعود التفتازاين،
 (.1984 ،1ط للنشر، التونسية الدار )تونس، والتنوير، التحرير عاشور، بن الطاهر التونسي،
 (.2016 مارس ،5 العدد الدولية، العالقات السياسية الدراسات )جملة السورية، األزمة إزاء الدولية التفاعالت معتز، اجلبوري،

  الدولية، العالقاتو  الدبلوماسية ختصص ماجستري، )رسالة العربية، اتالثور  جتاه اإليرانية السياسة الغين، عبد عطاء اجلزار،
 (.2015 األقصى، جامعة مع ابالشرتاك العليا للدراسات والسياسة اإلدارة أكادميية       
  (.1991 ،1ط العريب، الفىت دار )القاهرة، ،1917_11_2 بلفور وعد املؤامرة صك عيسى، وصالح عطية، مجيل

 ه(.1420 ،4ط العاملية، الندوة )السعودية، املعاصرة، واألحزاب واملذاهب األداين يف امليسرة سوعةاملو  اجلهين،
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 (.1996 ،3ط العريب، الكتاب دار )بريوت، البغدادي، حممد حتقيق: السالكني، مدارج القيم، ابن اجلوزية،
 (.1965 ،2ط الكتب، دار )بريوت، حسني، فوقية ت: األدلة، ملع املعايل أبو احلرمني، أمام اجلويين
 (.1992 زهرية،األ املكتبة )القاهرة، الكوثري، حممد ت: اإلسالمية، األركان يف النظامية العقيدة املعايل، أيب احلرمني إمام اجلويين،
 (.1990 ،1ط العلمية، الكتب دار )بريوت، عطا، مصطفى ت: الصحيحني، على املستدرك هللا، عبد بن حممد احلاكم،
 ،(.2011 سبتمرب ،1ط املتمدن، احلوار )تونس، والكرامة. احلرية ثورة مسار يف قراءة والثّروة، الّسلطة يف احلقّ  بشري، ي،احلامد
 .(2013- 4068 ع: ن،املتمد )احلوار الثورات، نظرية فروض ضوء يف حتليلية رؤية العريب، الربيع ثورات صاحل، جربان حرمل،

 (.12 / 5 / 2004 ،832 العدد:-املتمدن )احلوار واالستتباعات، الوقائع :1984 جانفي 3 بزاوخ انتفاضة التونسي، العمال حزب
  (.2017 مارس، ،1ع: لالستعالمات، العامة اهليئة )مصر، حمكمة دورية عربية، أفاق جملة اليمنية، األزمة تطورات فوزي، حسن،

 (.1996 ،1ط املؤيد، )دار زيد، وأب بكر حتقيق: اجمليد، احلميد هللا فتح حممد، بن حامد حسني،
 للدراسات(. جلزيرةا مركز )القاهرة، مآالهتا، واستشراف الثالث عامها يف العربية الثورات أداء "تقييم بعنوان ندوة جواد، احلمد،

  (،2001 ،7ط الرسالة، مؤسسة )بريوت، األرانؤوط، شعيب ت: واحلكم، العلوم جامع رجب، ابن احلنبلي،
  (.2003 ،2ط احلديثة، )الفاروق احللواين، طلعت ت: الغربة، أهل وصف يف الكربة كشف رجب، ابن احلنبلي،
 (.2011 مارس 17 ،3848 عدد: الدولية، الزمان جريدة )لندن، الثورية، الوحدة حسن، حنفي،
  (.1999 ،1ط الكلمة، دار )القاهرة، دكتوراه، رسالة اإلسالمي، الفكر يف اإلرجاء ظاهرة سفر، احلوايل،

 (.2016 الثامن، العد األكادميية، للدراسات الباحث )جملة منها، الكربى الدول وموقف السورية األزمة يف نظرة موفق، اوخزرجي،
 (.2008 ،1ط والبحوث، للدراسات التأصيل مركز )جدة، اجلديد، التدين ظاهرة أنور، اوخضري،
 (.1417 ،1ط العلمية، الكتب دار بريوت،) عطا، القادر عبد ت: بغداد، اتريخ البغدادي، اوخطيب

 الدميقراطي النتقالا حتدايت العربية. والثورات "اإلسالميون ندوة يف الورقة هذه قدمت السورية، الثورة حالة معاذ، أمحد اوخطيب،

  (.2012 للدراسات، اجلزيرة مركز )قطر، ،2012 سبتمرب (12 – 11) ابلدوحة: الدولة" بناء وإعادة
  (.2014 نوفمرب، 23 للدراسات، اجلزيرة مركز )قطر، الواقع، وتعقيدات الفكرية البنية اإلسالمية": الدولة "تنظيم عتز،م اوخطيب،
 ه(.1410 ،1ط العاصمة، دار )الرايض، ابملدينة، اإلسالمية ج مقدمة ماجستري اإلميان، مسائل وكتابه يعلى، أيب القاضي اوخلف،
 (.2014 اإلنسان، حلقوق العربية املنظمة )القاهرة، العريب، العامل يف تخاابتواالن الدميقراطية كرمي، مخيس،

  (.2000 ،1ط املغين، دار )السعودية، الداراين، حسني ت: السنن، حبان، بن حممد الدارمي،
 هـ(. 1417 ،3ط الثقافية، الكتب )بريوت، اوخلفاء، وأخبار النبوية السرية حبان، بن حممد الدارمي،

  (.2010 ،1ط والتوزيع، والنشر للطباعة السالم دار )مصر، أهله، أبيدوا اإلسالم دمروا يقولون: الغرب قادة الودود، عبد الدمشقي،
  (.1402 لعلمية،ا الكتب دار )بريوت، النشار، علي ت: واملشركني، املسلمني فرق اعتقادات الرازي، الدين فخر هللا عبد أبو الرازي،
 (.12/2/2013 الدولية، العفو )منظمة اإلمنائية، النتائج التحوالت: مرحلة يف احلقوق عيلوتف تكريس غاي، رايدر،

 (.2009 ،1ط للمطبوعات، األعلى مؤسسة )بريوت، الكشي، رجال عمر، بن حممد الكشي،
  (.2015 التاريخ، قسم ماجستري رسالة خيضر، حممد جامعة )اجلزائر، ،2003 سنة للعراق األمريكي الغزو عزري، رحيمة،

 (.1958 ،1ط احلياة، مكتبة دار )بريوت، حديثة"، لغوية "موسوعة اللغة، منت معجم أمحد، رضا،
 (.1998 ،1ط األورويب، العريب الدراسات مركز )ابريس، الدويل، اإلرهاب بكر، صاحل والبيطار، حممد، أمحد رفعت،
  (.2011 ربيع ،145 العدد، العربية، الدول جلامعة العامة ألمانةا عن تصدر فصلية، عربية، شئون )م التغيري، إعصار سعيد، رفعت،
 (.2012 آب، ،10 )احلياة، املسنني، مواجهة يف الشبان أوين، روجر

 .2000- 1979 نم الثقافة، وزارة )العراق، اوخياط، ومجال النع يمي حممَّد العربية: إىل نقله العربية، املعاجم تكملة بيرت، رينهارت
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 (.2011ابريل ،42 ع االهرام، مؤسسة )مصر، الدولية، السياسة الوسطى، للطبقة البعث واعادة الثورة اركيولوجيا ،امحد زايد،
 (.1981 ،1ط العودة، دار )بريوت، اليمن، معتزلة حممد، على زيد،

 10 الدوحة يف نعقدامل اإلسالمي، والعامل أمريكا مؤمتر الكبري، األوسط الشرق عمليات آخر العريب الربيع حسن، الزين،
 (.2013 ،1ط القلم، دار )بريوت، .02/2010/       

  ه(.1413 ،2ط والنشر، للطباعة هجر )السعودية، واحللو، الطناحي ت: الكربى، الشافعية طبقات الدين، اتج السبكي،
 (.2003 ،55 العدد: ،14 اجمللد الفلسطينية، الدراسات جملة )بريوت، ،1982 وشاتيال، صربا جمزرة ذاكرة إلياس، سحاب،

 هـ(.1417 عبيكان،ال مكتبة )الرايض، السعودية، العربية اململكة يف املنحرفني األحداث رعاية انصر، بن هللا عبد السدحان،
 اإلسالمي(. العامل رابطة )السعودية، وضوابطه، التكفري حممود، منقذ السقار،

 (.DORAR.NET السنية الدرر )موقع: لإلسالم، املنتسبة الفرق موسوعة الباحثني، من وجمموعة ع لوي، السقاف،
 (.2000 ،1ط والتوزيع، للنشر املعارف )مكتبة األلباين، ت: اإلميان، القاسم، سالم،

 (.2015 امع غزة، – األزهر جامعة ماجستري، )رسالة والدولية، اإلقليمية التوازانت حتوالت ظل يف السورية األزمة سهام، سليمان،
 ه(.1424 ،1ط النفائس، دار )بريوت، األمريكي، القرار يف الدين حممد، السماك،

  (.1993 ،1ط ة،العلمي الكتب دار )بريوت، النويت، املوجود، وعبد معوض ت: العلوم، حممد، بن نصر الليث ابو السمرقندي،
  (.1997 ،1ط طن،الو  دار )الرايض، عباس، بن وغنيم إبراهيم بن ايسر ت: القرآن، تفسري حممد، منصور املظفر أبو السمعاين،

 (.2008 ،1ط للنشر، العني دار )القاهرة، مولد، علي ت: احلضارات، داخل الصدام دييرت، سنغاس،
 (.1998 ،1طا العلمية، الكتب دار )بريوت، وأنواعها، اللغة علوم يف املزهر الدين، جال السيوطي،
 (.1996 ،1ط للنشر، عفان ابن دار )اوخرب،  احلويين، ت: احلجاج، بن مسلم صحيح على الديباج الدين، جالل السيوطي،
 (.1989 ،3ط اإلسالمية، اجلامعة املنورة، )املدينة ابلسنة، االحتجاج يف اجلنة مفتاح الدين، جالل السيوطي،

 (.2003 ،2ط ،USA )بوسطن، عمر، خالد ترمجة: احلرية، إىل الدكتاتورية من جني، شارب،
 (.1997 طط، عفان، ابن دار )القاهرة، سلمان، أل مشهور ت، املوافقات، موسى، بن إبراهيم الشاطيب،
 (.2008 ،1ط والتوزيع، للنشر اجلوزي ابن دار )السعودية، محيد، آل سعد ت: االْعِتص ام، الشاطيب،
 (.1987 ،1ط الفكر، دار )دمشق، اإلسالم، صدر يف اليمن الرمحن، عبد الشجاع،
 الشبكة االستبداد، ضد ورات)ث التفكك، إىل التشكل من اليمن يف والتغيري احلرية لثورة التارخيية الكتلة ،جماهد عادل الشرحيب،

 (.2013 ،1ط الكتاب، )شرق الدميقراطية، للدراسات العربية
 (.JAN 2016 31 الشريف، موسى حممد الدكتور )موقع أسود، واتريخ فاسدة عقيدة احلوثيني، مجاعة موسى، حممد لشريف،ا

   )القاهرة، العريب، العامل يف واالنتخاابت الدميقراطية الدويل: املؤمتر العريب، العامل يف واالنتخاابت الدميقراطية عالء، شليب،
 (.٢٠١٤ ،1ط اإلنسان، حلقوق العربية املنظمة          

 (.1424 الكربى، العربية )املكتبة االمامية، الشيعة أصول العزيز، عبد بن فؤاد الشلهوب،
 البحوث،و  الدراسات إدارة األمة، جملس )الكويت، الليبية، الثورة العريب؛ العامل يف التفيري رايح صايف، الشمري،

  (.2012أكتوبر/
 (1992 ،2ط العلمية، الكتب دار )بريوت، فهمي، أمحد ت: والنحل، امللل الكرمي، عبد بن حممد الشهرستاين،

 (.1ط حزم، ابن )دار رار،اجل السيل علي، بن حممد الشوكاين،
 ه(.1413 ط احلديث، دار )مصر، الصبابطي، الدين عصام ت: األوطار، نيل على، حممد الشوكاين،
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 (.1400 ،1ط اإلسالمي، املكتب )بريوت، األلباين، ت: السنة، عاصم، أيب ابن الشيباين،
 .ه(1411 ،1ط املنار، دار )اوخرج، السنة، أصول حنبل، بن أمحد الشيباين،
  (.2001 ،1ط الرسالة، مؤسسة )بريوت، األرانؤوط، ت: املسند، حنبل، بن أمحد الشيباين،
  (.2016 ،2ط والتوزيع، للنشر املنهاج دار )اجلزئر، داعش، الدولة تنظيم حقيقة النويب، وحممد عمرو، االشيخ،

 (.1997 ،1ط والتوزيع، روالنش للطباعة الصابوين دار )القاهرة، التفاسري، صفوة علي، حممد الصابوين،
 (.2010 ،1ط احلوثية، ألذى حتسبا معلومة غري النشر )معلومات احلوثيني، عن تعرف ماذا علي، الصادق،
 (.2016 أغسطس آب 30 )رويرتز، األقل، على آالف 10 اليمن حرب قتلى عدد املتحدة: األمم رويرتز، صحفيووا
 م.2001 ديسمرب 5 عدد القاهرة، األهرام، صحيفة

 [.13215] العدد ،2015 فرباير 02- االثنني داعش(، إىل بوعزيزي )من كتاب: من حلقات األوسط: الشرق صحيفة 
 (.2009 نوفمرب 25 األوسط، للشرق كارنيغي مركز ..)بريوت، الُساللية" "اجلُْمهوراينّية أبيه: سرّ  االبن العريب، صّديقي،
 .2009-8-14 " اإلسالم مفكرة " ِبوقع منشور مقال اليمن، اتريخ يف حرجة حلظات علي: صالح،
 .2007 سنة مارس 2 بتاريخ " نيو "مايو ِبوقع منشور تقرير اليمن: يف احلوثيون هم من فيصل، الصويف،

  ثورة لعريب،ا لربيع دراسة: من نقال املستقبل، وحتدايت الوسطى الطبقة لشباب السلمية الثورة يناير 25 عماد، صيام،
 (.2012 ،1ط الكتاب، شرق )مصر، حاالت، دراسة االستبداد: من الصاوخ    

  امعةجب والبحوث الدراسات مركز )الرايض، الفكري، االحنراف من أبنائها وقاية يف ودورها األسرة مبارك، أحسن طالب،
 هـ(.1426 األمنية، للعلوم العربية انيف     

 ..(. احلرمني دار )القاهرة، األوسط، املعجم أمحد، بن سليمان الطرباين،
 (.2000 ،1ط الرسالة، مؤسسة )بريوت، شاكر، أمحد ت: القرآن، أتويل يف البيان جامع جرير، بن حممد الطربي،
 (.2004 ،1ط املعرفة، دار )بريوت، اإلرهاب، عوملة أمحد، طحان،
  (.2007 الوطنية، الكتب دار )ليبيا: السياسي، االجتماع علم زيد، مولود الطيب،

 اوخاجني..( مكتبة )القاهرة، والنحل، واألهواء امللل يف الفصل حزم، ابن الظاهري،
 م(.1984 ،3ط العربية، النهضة دار )القاهرة، العامة، النظرية الدويل، التنظيم قانون الدين، صالح عامر،

  (.2016 نوفمرب، 28 االسرتاتيجية، للدراسات العريب الدميقراطي املركز )برلني، العريب، الربيع ثورات قيام أسباب آية، السالم، عبد 
  تقرير ،التغيري ومآالت اإلصالح واقع األمة من نقال املآالت، واملسارات األسباب العربية، الثورات عصام، الشايف، عبد

 (.ه1433 التاسع، اإلصدار البيان، جملة )الرايض، البيان، جملة عن يصدر حمكم، سنوي اسرتاتيجي  
 م(.1984 ،1ط طيبة، دار )الرايض، العراق، أهل جواب يف اوخالق توحيد عن التوضيح هللا، عبد بن سليمان الوهاب، عبد

  العامة األمانة عن تصدر دورية عربية، شئون )جملة التغيي، إصار املنطقة، وجه تغري قد اليت الثورات طالل، عرتيسي،
  (.2011 أبريل ،145 العربية، للدول 

  ه(. 1421 ،6ط والتوزيع، للنشر اجلوزي ابن دار )السعودية، الصميل، سعد ت: الواسطية، العقيدة شرح حممد، العثيمني،
  (.1ط *، اإلعالمي، عزام الشهيد مركز )بيشاور، العاملي، التآمر هلل، عبدا عزام،

 ه(.1326 ،1ط النظامية، املعارف ةدائر  مطبعة )اهلند التهذيب، هتذيب حجر، بن علي بن أمحد العسقالين،
 ه(1379 عرفة،امل دار )بريوت، واوخطيب الباقي عبد ت: البخاري، صحيح شرح الباري، فتح حجر، بن علي بن أمحد العسقالين،

 (.2004 اإلسالمية، سعود بن حممد جامعة )الرايض، متطرفاً  خطاابً  بوصفها العوملة ثقافة هللا، عبد العشي،
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 (.2015 ،1ط الساقي، دار )بريوت، املستقبل، التوحش، اجلذور، اإلسالمية؛ الدولة ري،عبدالبا طوان، 
  (.1415 ،2ط العلمية، الكتب دار )بريوت، داود، أيب شرح املعبود عون آابدي، العظيم
  ه(.1433 ،9 ،وايسن يصدر حمكم )اسرتاتيجي(، تقرير البيان، جملة )لندن، واآلالت، األسباب العربية، الثورات مصطفى، عالم،
 (.1/98) أمحد ابن هللا لعبد السنة يف وهو (،1/48) الفتح كامال. خترجيه احلافظ وذكر األخرية، اجلملة البخاري علق
    هـ(.1429 ،12 ددالع املعلمني، كلية حولية خالد، امللك جامعة )أهبا، اجملتمع، ومسؤولية الفكري االحنراف اجلحين، بن علي

 (.1978 القرى، ام جامعة املكرمة، )مكة منها، اإلسالم وموقف االعتقادية وآراؤهم اترخيهم وخوارجا غالب، عواجي،
 (.2001 ،4ط العصرية، املكتبة )جدة، منها، اإلسالم موقف وبيان اإلسالم إىل تنتسب معاصرة فرق غالب، العواجي،

  (.2012 ،1ط ت،والدراسا للبحوث مناء مركز )بريوت، الثورة، أسئلة سلمان، العودة،
  )دنيا العريب ملالعا يف واالنتخاابت الدميقراطية الدويل: املؤمتر الدولية، للمعايري وفقا احلرة االنتخاابت طالب، عوض،

 (15/8/2016 الوطن،    
  ةاألمني للدراسات العربية اجمللة )الرايض، إسالمي، منظور من االحنراف من األوالد وقاية قاسم، بن سليمان العيد،

  هـ(.1420 األمنية، للعلوم العربية انيف جامعة ،28 العدد ،4 اجمللد والتدريب،   
 (.2017 مارس ،1 ع، األمين، امللف عربية، آفاق )م: مواجهتها، وإجراءات العربية الدول يف اإلرهابية التنظيمات حممود، عيسى، 

  أكتوبر/ ،5 العدد ،11 اجمللد الطليعة، )جملة املاز، كم مازن ت: ،السوفييت واالحتاد املضادة الثورة ماكسيموف، غ.
     سياسيةال للدراسات املصري املعهد واألبعاد، املفهوم – والسياسية الثورات نظرية، قراءات من نقال (1935 نوفمرب،     

 (.2016 أبريل 17 واالسرتاتيجية،           
  فيه، االجتماعية اوخدمة ودور اإلسالمي العالج األحداث؛ الحنراف جديد يعالج مدخل سالمة، حممد غباري،

 م(.1989 ،2 ط اجلامعي، املكتب )اإلسكندرية،     
  فيه، االجتماعية اوخدمة ودور اإلسالمي العالج األحداث؛ الحنراف جديد عالجي مدخل سالمة، حممد غباري،

 م(.1989 ،2 ط اجلامعي، املكتب )اإلسكندرية،     
 (.2005 ن1ط حزم، ابن دار )بريوت، الدين، علوم إحياء حممد، حامد أبو الغزايل،
 (.1992 ،1ط )...، بيجو، محود ت: والزندقة، اإلسالم بني التفرقة فيصل حامد، أبو الغزايل،
  (.1987 ،4ط للماليني، العلم دار )بريوت، عطار، أمحد حتقيق: العربية، وصحاح اللغة اتج الصحاح اجلوهري، نصر أبو الفارايب،

 (.2017 / ارسم األوسط، الشرق دراسات مركز )األردن، أين؟ إىل الليبية األزمة-الباحثني من جمموعة- العريب، األزمات فريق
 (.2014 ،07 /22 االسرتاتيجية، للدراسات عمران )مركز البداية، قصة السورية الثورة معن، فهد،
  دار ،)األردن الشافعي، حممد للعالمة الكالم، فن من يرام ما خالصة خمتصر الدين، أصول يف التحصيل سعيد، فودة،

 (.2009 ،1ط والنشر، للدراسات الفتح    
 (.2009 ،1ط والنشر، للدراسات الفتح دار )األردن، البيهقي، لإلمام االعتقاد خمتصر االعتقاد، يف الشعار سعيد، فودة،

  الرسالة ؤسسةم )بريوت، الرسالة، مؤسسة يف الرتاث حتقيق مكتب حتقيق: احمليط، القاموس الدين، جمد آابدى، الفريوز
 (.2005 ،8ط والتوزيع، والنشر للطباعة    

  (.1996 ،3ط وهبة، مكتبة )القاهرة، اوخمسة، األصول شرح اجلبار، عبد القاضي
  بديويو  السيد وأمحد مستو ديب ت: مسلم، تلخيص كتاب من أشكل ملا املفهم عمر، بن أمحد العباس أبو القرطيب،

 (.1996 ،1ط الطيب، الكلم ودار كثري ابن دار )دمشق، بزال، وحممود    
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 (.1964 ،2ط املصرية، الكتب دار )القاهرة، أطفيش، وإبراهيم الربدوين، ت: القرآن، ألحكام اجلامع أمحد، بن حممد القرطيب،
  م(،1985 سعود، بن حممد اإلمام جامعة )الرايض، الشريعة، حتكيم بوجو  مناع، القطان،
 (337) العدد: ،6/10/2015 والشريعة؛ العقيدة البيان، جملة احلوثية، من الزيدية براءة هللا، عبد بن انصر القفاري،
 .2016/11/01 (،354) العدد: البيان، جملة السنة؟ أهل من بعنوان مقال هللا، عبد بن انصر القفاري،
  (.354لعدد:ا البيان، )جملة  السنة؟ أهل من بعنوان مقال من الفقهاء، األئمة الثالثة فضائل يف االنتقاء انصر، القفاري،
 هـ(.2007 يز،العز  عبد امللك جامعة )جدة، السعودية، ابململكة الفكري األمن لتحقيق االسرتاتيجي التخطيط سعيد، القليطي،
  عملية ديدوهت العقاب من اإلفالت تكريس )اليمن: تقرير من املقربة. إىل الشهداء نقل اليمنية، الثورة مارتن، كااتلينا

  عم ابلتعاون اإلنسان حلقوق الدولية الفدرالية أعدته الذي التقرير (؛2011ديسمرب هود. منظمة 3/ السلطة انتقال   
 اإلنسان. حلقوق يمنيةال الشبكة يف األعضاء واملنظمات العريب، الشقائق ومنتدى والتأهيل، املعلومات مركز اليمنيون، شركاؤها  

 (.2013 ،1ط الكتاب، )شرق الدميقراطية، للدراسات العربية الشبكة االستبداد، ضد ثورات العريب، الربيع حسن، كرمي
  من الصاوخ ثورات العريب، بيعالرّ  كتاب من الدميقراطية، اىل االنتقال وعملية العريب الربيع مقال: حسن، كرمي

  (،٢ متوز األوىل العربية الطبعة الدميقراطية، لدراسة العربية )الشبكة االستبداد،    
 (.2014 ديسمرب 22 اإلثنني، النشر: اتريخ )لندن، احلياة: صحيفة عدانن، كرمية،

 1988- هـ 1409 ،1ط الناشر، به نيدو  )مل العودة، وسلمان القفاري انصر حتقيق: والشيعة، التشيع أمحد، كسروي،
  .126ص (2015 ،1ط العريب، الكتاب دار )بريوت، كتجر، فاضل ت: العاملي، النظام هنري، كسنجر،

 (.2015 ،1ط املطبوعات، شركة )بريوت، يونس، مرياي ترمجة، مذكرات. هيالري، كلنتون، 
 ه(.1365 ،4ط اإلسالمية، الكتب دار )طهران، أكرب، علي ت: الكايف، يعقوب، بن حممد الكليين،

  الدولية ية)الفدرال السلطة انتقال عملية وهتديد العقاب من اإلفالت تكريس اليمنية، الثورة مارتن، كااتلينا كوزموس،
  (.2012 ،1ط اإلنسان، حلقوق والتأهيل املعلومات مركز / اإلنسان حلقوق         

 يوليو 4 اجلديد، العريب صحيفة )القاهرة، ابنقالب، للقيام احتجاجات مصر جنراالت استخدم كيف نيل، كيتشلي،

2017.)    
 2013 ديسمرب14 القدس، األوسط، الشرق يف سي يب يب )مراسل متوقعة، غري نتائج عشر العريب: الربيع كونوللي، كيفن

.)  
 (.2003 ،8ط طيبة، دار )الرايض، الغامدي، ت: واجلماعة، السنة أهل اعتقاد أصول شرح الاللكائي،

  هـ.7/2/14199 واتريخ 20212 الفتوى: رقم ابلسعودية، لإلفتاء الدائمة اللجنة
  (.2013 أبريل، )واشطن، ابلتنمية، املعنية الدولية واللجنة واملالية النقدية الدولية اللجنة
 (.2013 ،3ط شر،والن للرتمجة عربية كلمات )مصر، زعيرت، عادل ترمجة: الثورات، روح غوستاف، لوبون،

 ،1ط علمية،ال الكتب دار )بريوت، ابسلوم، جمدي ت: السنة(، أهل )أتويالت املاتريدي تفسري منصور، أبو املاتريدي، 
2005.) 

  عرض ،THE NEW ARAB WARS: UPRISINGS AND ANARCHY IN THE MIDDLE EAST لينش، مارك 
 (.18/12/2016 الدولية، الشئون يف متخصصة ريةدو  األهرام، مؤسسة )القاهرة، البهي، رغدة          
  دكتوراه، أطروحة اب،اإلره موجهة يف الفكري األمن لتحقيق وطنية اسرتاتيجية بناء حنو هللا، عبد بن عبداحلفيظ املالكي،
 (.2006 األمنية، للعلوم العربية انيف جامعة )الرايض، األمنية، العلوم يف الفلسفة          
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 (.2007 ،1ط العلمية، الكتب دار )بريوت، املقصود، عبد ابن السيد ت: والعيون، النكت علي، احلسن وأب املاوردي،
 نشر( اتريخ يوجد ال العلمية، الكتب دار )بريوت، األحوذي، حتفة الدين، صفي املباركفوري،

  ،السياسات ودراسة اثلألحب العريب م )الدوحة، وآفاق معقد صراع اليمن: يف األهلية احلرب ألسكندر، مرتسكي،
 (.2015سبتمر،          
 (.2016 يونيو 03 اإللكرتونية، إيالف وكالة )لندن، أمريكية، اوخميين ثورة كانت هل نصر، اجملايل،
  (.2008 بحوث،وال للدراسات العربية اجلزيرة مركز اليمن،-)صنعاء املذهبية، األطماع اليمن، يف احلوثية ابحثني، جمموعة

 هـ(.1414 ،1ط القلم، دار )دمشق، والشباب، اإلسالم حيلي،الز  حممد
  هـ(.1417 1ط املؤيد، )دار زيد، أبو بكر ت: املؤلف، التوحيد، كتاب شرح يف اجمليد احلميد هللا فتح حامد، حممد،

 انوشعب رجب ،24 السنة ،283-282 ع، الوعي، جملة )لبنان، املسلمني، بالد يف احلكم توريث حممود، احملمود،

 هـ(.1431
 (.1986 ،1ط اليمنية، احلكمة دار )اليمن، األمصار، علماء ملذاهب اجلامع الزخار، البحر حيى، بن أمحد املرتضى،
 (.2007 ،1ط العريب، الكتاب دار )بريوت، حممد، إبراهيم، ت: البالغة، هنج شرح احلديد، أيب ابن املعتزيل،
 (.2000 ،3ط والثقافة، الثرات وزراة )مسقط، مية،اإلسال الفرق بني اإلابضية حيىي، علي معمر،
 (.2012 ،1ط الرضا، منشورات )بريوت، واحلاكمون، الشيعة جواد، حممد معنية،

  هـ(. 1328 ،1ط )مصر، واملشايخ، األابء على احلق إاثر يف الشامخ العلم مهدي، بن صاحل املقبلي،
 .23-03- 2012 والفلسفة، للعلوم خلدون أبن )ملتقى سفة،الفل وغياب الثورات حضور العريب: الربيع يوسف، مكي،
  م، 2014 سبتمرب 02 الثالاثء األوسط، الشرق ملشروع اآلخر الوجه العريب( الربيع )ثورات مشسان، املناعي

  [.13062العدد]     
 (.2010 ،1ط املعارف، مكتبة )الرايض، صبحي، حالق، ت: داود، أيب خمتصر املنذري،
  (.2017 ابريل، ،10 القطرية، الوطن )صحيفة األمريكي، القصف بعد والنظام روسيا توحش أمحد، منصور،

    .(2011 ،1ط ،AMNESTY INTERNATIONAL LTD LONDON UK) الثورة، خضم يف تونس الدولية، العفو منظمة
 (.2014 ،1ط والتوزيع، للنشر املعاصر، الفكر دار )صنعاء، تربوية، خواطر حممد، إبراهيم موسى،

  مطبوعات اإلسالم، يف واجملتمع الفرد العربية، الثقافة جوانب خمتلف حديبة، بو الوهاب عبد ابشراف الباحثني، من خنبة
 (.2000 ،2ط وأوالده، درغام )لبنان، اليونسكو،     

 ه(.1420 ،4ط والنشر، لطباعةل العاملية، الندوة دار )السعودية، األداين، يف امليسرة املوسوعة العاملية، الندوة
 (.1986 ،2ط اإلسالمية، املطبوعات مكتب )حلب، غدة، أبو الفتاح عبد ت: الصغرى، السنن شعيب، بن أمحد النسائي،
  (.2017 ،1ط العربية، الدول جامعة مركز )تونس، بيكو، ساسي اتفاقية على عام مائة القادر، عبد بسام النعماين،

 .2015. نوفمرب4 ،4807ع الوطن، صحيفة (،2014 ،1ط الفارايب، دار )بريوت، العريب، والربيع نائميةالغ الدولة أديب، نعمة،
 ه(.1392 ،2ط العريب، الرتاث إحياء دار )بريوت، احلجاج، بن مسلم صحيح شرح املنهاج الدين، حميي النووي،
 (.2013 ،1ط للطباعة، بدر مكتبة )صنعاء، احملطوري، زيد ت: واحلرام، احلالل يف األحكام احلسني، بن حيي اهلادي،
  (.2015 ،1ط اببل، دار وبغداد، احلكمة، دار )لندن، اوخالفة، إعالن إىل النشأة من داعش عامل هشام، اهلامشي،

 (.2000 الشروق، دار )القاهرة، السماك، ت: إسرائيل، أجل من ِبصاحلها املتحدة الوالايت تضحي ملاذا هللا يد غريس، هالس،
  هـ(. 1415 ،3ط والتوزيع، للنشر اهلجرة دار )اوخرب، الواسطية، العقيدة شرح خليل، حممد اس،هر 
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 (.2004 ،1ط اإلسالمية، سعود بن حممد ج: )الرايض، النظر.. وجهات واختالف والعنف اإلرهاب مفاهيم على، حممد اهلريف،
  الفكري، نلألم األول الوطين للمؤمتر مقدم حبث الفكري، األمن تعزيز اسرتاتيجية حممد، بن شديد بن متعب اهلماش،

 هـ(.1430 األول، مجاذ 25 – 22 سعود، امللك جامعة )الرايض، والتحدايت"، "املفاهيم  
  (.1999 ،2ط ششوسرت، & سيمون )نيويورك، )نيويورك، الشايب، ت: احلضارات"، صامويل،"صدام هنتنجتون،

 (.2011للنشر، االهرام مركز )القاهرة: أوىل، قراءة ر:يناي 25 ثورة اجمليد، عبد وحيد
 (.1887 البارونية، )املطبعة العقول، ألهل الدليل الورجالين،

 (.2011 ،1ط والتوزيع، للنشر جداول )بريوت، واملصري، املسار اجلديدة، العربية الثورات السيد، أابه، ولد
  محاين، محيد د. حتقيق: اإلخالص، كلمة من واوخاص العام مشرب مسعود، بن احلسن املواهب أيب اإلمام اليوسي،

 (.2000 ،1ط احلديث، للنشر الفرقان دار مطبعة البيضاء، )الدار    
FOR DISCUSSION OF CAUSES, SEE FOREIGN POLICY, REVOLUTION IN THE ARAB WORLD, 

11 FEBRUARY 2011. 

 مواقع الشبكة العنكبوتية )االقرتقت(
BENJAMIN R. BARBER UNI NEW YORK، الثورات جناح مفتاح املدين، اجملتمع، HTTP://WWW.DW.COM   

  HTTP://ARABIC.CNN.COM. ،أغسطس. 19 الثالاثء 
HTTP://YEMEN-PRESS.COM/NEWS66195.HTML. 2016 يناير، 21 وخميس،ا. 

HTTPS://ARABIC.CNN.COM/MIDDLEEAST/2015/06/05/ME-050615-MAQDISI-BAGDADI-
ISIS#AUTOPLAY، 2015 يونيو/حزيران 05 اجلمعة، يوم ُنشر. 

 ،2015 إبريل 25 األسرتالية(. اإلذاعة )هيئة كوربريشن برودكاستينغ أسرتاليان املصدر: خالد، الفضل، أبو
HTTP://WWW.NOONPOST.ORG/CONTENT/6398 

 (.2009 أكتوبر 28 الوطن، دنيا جملة )فلسطني، ضدان، فهو معنا يكن مل من سياسة فتحي، أمحد،

HTTPS://PULPIT.ALWATANVOICE.COM 
 .2017 يناير 8 األّمية حملو العريب اليوم ِبناسبة )األلكسو( بيـــان والعلوم، والثقافة للرتبية العربية املنظمة أليسكو،

HTTP://ALECSO.ORG/NEWSITE 
 HTTP://WWW.REHLATTAFAKKOR.COM ه،17/8/1434 تفكر، رحلة مدونة املؤامرة، لنظرية االعتبار رد جالل، أمني،
 2018 يونيو 10 األحد، ،HTTPS://ARABI21.COM ،21 عريب جملة األنظمة، ووعي الشعوب وعي هاين، بشر،
 (،2012 ،27 سبتمرب ووتش، رايتس )هيومن ،للغاية ومعيبة خملة الكرامة" مجعة ة"مذحب حتقيقات اليمن، ليتا، اتيلر،

HTTPS://WWW.HRW.ORG 
 WWW.AMNESTY.ORG .2017 فرباير / شباط 22 ،2016/2017 الدولية العفو ملنظمة السنوي التقرير

 HTTP://ELBADIL.COM موقع: عن (،2015يناير، 22 اوخميس) اإلرهاب، ال اإلسالم حياربون والغرب املتحدة الوالايت التهامي،
 2015/8/26 العريب، الربيع تدمري يف إيران وماليل داعش دور غازي، التوبة،

HTTP://WWW.ALJAZEERA.NET/KNOWLEDGEGATE/OPINIONS/2015/8/24 
 DORAR.NET السنية الدرر )موقع: لإلسالم، املنتسبة الفرق موسوعة عن نقال اوخليج، دليل لورمير، ج. ج.

 (،2017-06-15 اجلديد، )اوخليج احلوثي، وصعود املكايدة، اليـمـن، ثعـابني حممد، مجيح،

HTTP://THENEWKHALIJ.ORG/AR/NODE/71387 
 .ALMODON.COM ،12/01/2017 اوخميس اإللكرتونية، املدن جريدة أخرى، وشياطني ألمريكا" املوت حممد، حجريي،

  /HTTPS://SAAID.NET موقع: من هـ(15/4/1425 مجعة )خطبة بابه،وأس االحنراف سعود بن فيصل احللييب،
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 األوسط الشرق تشكل يف البحثية واملؤسسات املراكز ودور مآالهتا، واستشراف الثالث عامها يف العربية الثورات أداء "تقييم بعنوان ندوة جواد، احلمد،

 ALJAZEERA.NET. (،27/5/2013 القاهرة فرع واألحباث، للدراسات الرتكي ستا )مركز اجلديد،
 .HTTP://WWW.ALHAWALI.COM احلوايل: سفر للدكتور الرمسي املوقع اإلسالمية، الصحوة على للقضاء هللا أعداء ختطيط احلوايل،
 صعدة، – اليمن ،1/2002 /13 بتاريخ: ألقاها .١٥ ص ،١درس املائدة، سورة من آايت ملزمة حسني، احلوثي،

HTTP://WWW.AFLAKMOHAMMED.NET/?P=5028، 09 2017 نوفمرب. 
 .12/04/2017 اليوم، حلب قناة مع لقاء سعيد، أمحد حوى،

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=K7LACGJUBT8،  
 يد على ابلضرب قتل اإلسكندرية، مدينة من مصري شاب (2010 يونيو 6 يوم ومات 1982 يناير 27 يوم )ُولد قاسم صبحي يدسع حممد خالد

 .2016 أغسطس، 3 (،HTTP://THAWRASTORY.COM ثورة، )قصة املصرية. الشرطة خمربي من أفراد
 الشرق تشكل يف البحثية واملؤسسات املراكز ودور مآالهتا، واستشراف الثالث عامها يف العربية الثورات أداء "تقييم نبعنوا دوة إبراهيم، الداودي،

 .ALJAZEERA.NET (،27/5/2013 القاهرة فرع واألحباث، للدراسات الرتكي ستا )مركز اجلديد، األوسط
 .HTTP://ALBURHAN.COM م:2013 سبتمرب 28 ،إلسرائيل املوت ألمريكا املوت شعار حقيقة عمر، أبو الرميمة،
 HTTP://WWW.ALHEWAR.ORG .27 / 5 / 2013 ،4105 العدد: املتمدن احلوار األسباب، العريب، الربيع ثورات ماجد، الزاملي،
 (،14/10/2012 السلفيني، كل )مندايت احلوثي، مجاعة عادل، السلفي،

HTTP://WWW.KULALSALAFIYEEN.COM/VB/SHOWTHREAD.PHP?T=42396 
 13/10/2011 للدراسات، اجلزيرة مركز )الدوحة، مبارك، عهد يف الفقر ومعضلة املصري االقتصاد النجار، السيد

HTTP://STUDIES.ALJAZEERA.NET   
 HTTPS://ABABIIL.NET. (.2018 يونيو 6 مينية، أنباء )أاببيل، أمريكا، من احملمية احلوثية عادل، شجاع،
 AAFAQCENTER.COM :2013/01/02 والبحوث، للدراسات أفاق مركز وأهدافها، العريب الربيع ثورات فلسفة حممد، الشيوخ،
  .HTTP://WWW.TAHRIRNEWS.COM :29/06/2016 اإلخبارية، التحرير صحيفة

 .AUGUST 30: HTTP://WWW.RAIALYOUM.COM 2015 اإللكرتونية: العام الرأي صحيفة  
 موقع: عن نقال ،02/02/2012 / سيطرته، عن ابوخروج العربية للثورات يسمح لن الغرب الربيطانية: غارداين صحيفة

HTTP://WWW.AMMONNEWS.NET. 
 .HTTP://WWW.DOHAINSTITUTE.ORG ،2012يوليو 25 رأس، بال "ثورة املواطنة ثورة تونس: ِصديقي،

 HTTPS://TIPYAN.COM ،ه1438 صفر 4 أهدافها، حتقيق يف الثورات تنجح هكذا ثورة: ابء ألف أمحد، طه،
 HTTP://WWW.ALAYAM.COM األايم، دويل 1436 رجب 16 املوافق 2015 مايو 5 الثالاثء 9522 العدد

 .HTTP://WWW.ISLAMWEB.NET اإلسالمية، الشبكة موقع بتفريغها قام صوتية دروس الطحاوية، العقيدة شرح انصر، العقل،
 (.2013 سبتمرب 20 الثورة، أجل من إعالم )اإلشرتاكي، للحرايت، قمع أم اإلرهاب على حرب الرمحن، عبد علي،

HTTP://REVSOC.ME/POLITICS/HRB.   
   .HTTP://WWW.ALRIYADH.COM ،16932 العدد م،2014 /2/ 2 العريب، للربيع العشرة األسباب فاضل، العماين،

 10،06،2016 معه، والتنسيق داعش قتال على الدويل التحالف إعانة حكم ة،قتاد أبو الفلسطيين،

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=ON4BSXRIZRK، 
 HTTPS://DAWATALTAJDEED اإلسـالم: على للقضاء الكربى املؤامرة خيوط عن الـكشف هللا، عبد الكسجي،

WORDPRESS.COM.  
 ه. 1432-7-2 اإلضافة، اتريخ ،HTTP://WWW.LOVELY0SMILE.COMK اليمنية، الثورة مسايل، لفلي
 HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=F-8YTTSGCKE، 03/03/2015 اليوم، حلب قناة مع لقاء

  (،DORAR.NET السنية الدرر )موقع: لإلسالم، املنتسبة الفرق موسوعة السقاف، ع لوي اشراف الباحثني، من جمموعة 
 ./HTTP://WWW.JADALIYYA.COM ،2015 مايو 09 والدميقراطية، العريب الربيع سياق يف العربية الثورات مقال: أمحد، حممد،
  .WWW.ALRIYADH.COM ،2016 نوفمرب 17 السعودية، الرايض صحفية الديين، الوازع وضعف الفساد حممد، ،احملمود
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http://www.alriyadh.com/
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 (.24/5/2017 اجلزيرة، مدوانت )قطر، األرض، على حلفاء ورق، من أعداء وإيران أمريكا معاذ، ملكاوي،

HTTP://BLOGS.ALJAZEERA.NET 
 .SAIDACITY.NET، WWW م.2012 أول تشرين 15 اإلثنني ،الديين الوازع ضعف أسباب الدين، حمي أمحد ر،نصا

لها، أو الثورات تُنِجح أربعة عوامل بعنوان: مقال سركيس، نعوم،  ،2014 الثاين كانون 8 تُفشِّ
HTTPS://NEWSPAPER.ANNAHAR.COM 

 .2014 ديسمرب 02 املصرية، الشروق صحيفة مع ابلتعاون ابلعربية CNN موقع ينشرها التمقا ضمن العريب، الربيع هناية ليست فهمي، هويدي،
HTTPS://ARABIC.CNN.COM. 

  ،HRDISCUSSION.COM 2012 يناير 15 البشرية، املوارد إلدارة العريب )املنتدى العريب، الوطن يف البطالة هبلول، ولطيفة الوايف،
  HTTPS://AR.WIKIPEDIA.ORG/WIKI موقع: ويكيليكس، واثئق  

 HTTP://ALMASDARONLINE.COM/ARTICLE/43630 م،2013 أبريل 1 احلوثي، ضد زيدية مواقف انصر، حيىي،
 .HTTP://WWW.ISLAMWEB.NET اإلسالمية، الشبكة موقع بتفريغها قام صوتية دروس الطحاوية، العقيدة شرح انصر، العقل،
 .WWW.ALARABY.CO.UK (،2014 نوفمرب 19 اجلديد، )العريب الفشل، يعين ال التعثر العربية، الثورات مسري، محدي،
  HTTPS.WWW.//SAAID.NET موقع: من هـ(15/4/1425 مجعة )خطبة وأسبابه، االحنراف سعود بن فيصل احللييب،
 .HTTP://WWW.ALHAWALI.COM احلوايل: سفر للدكتور الرمسي املوقع من ونتائجه، التوفيقي الفكر ظهور سفر، احلوايل،
  HTTP://WWW.ISLAMWEB.NET اإلسالمية، الشبكة موقع بتفريغها قام صوتية دروس الطحاوية، العقيدة شرح انصر، العقل،

 هـ 1436 احلجة ذو 15 العلماء، كبار هليئة العامة األمانة )الرايض، خفية، أيد صنعتها اإلسالم على دسيسة داعش السعودية، العلماء كبار هيئة
 HTTP://WWW.WAS.SA/1403388 واس: (.2015 سبتمرب 29 املوافق
 ،2014أغسطس 13 العريب، سي يب يب موقع النهاية، يف املالكي عن إيران ختلت ملاذا يوزورمجهر، الدين، شرف

HTTP://WWW.BBC.CO.UK/ARABIC/MIDDLEEAST/2014/08/140813_IRAN_LET_MALIKI_GO. 
 HTTPS://AR.ISLAMWAY.NET اإلسالم(. طريق )موقع الوضعية، القوانني حتكيم رسالة شرح سفر، احلوايل،

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya

https://arabic.cnn.com/
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https://ar.wikipedia.org/wiki
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