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ﭐ

أ

اإلىداء

أىدم ىذا البحث:
 إلى ركح كالدم طيب ا﵀ ثراه.
 إلى كالداتي أطاؿ ا﵀ في عمرىا.
دكما.
 إلى إخكتي كأخكاتي الذيف كانكا ن
سندا لي ن
 إلى أسرتي الكريمة التي تحممت معي معاناة ىذا المسير الذم لـ ً
ينتو.
 إلى جامعة األزىر كىيئة التدريس في قسـ العمكـ السياسية.
 إلى أصدقائي كأحبابي ككؿ مف تعممت منيـ.

الباحث

ب

شكر وتقدير

الشػػكر ﵀ فػػي األكلػػى كا خ ػرة ،كالحمػػد لػػو كالثنػػاء عميػػو ،بػػأف كىبنػػي العزيمػػة كالصػػبر عمػػى أف
كخادما لطمبة العمـ كالمعرفة ،كالباحثيف
خالصا لكجيو الكريـ،
اجيا مف ا﵀ أف يككف
أنجز ىذا البحث ،ر ن
ن
ن
عف خيط النكر ،المعتصميف با﵀ كبالعقؿ.
ثػػـ أتقػػدـ بخػػالص الشػػكر كالعرفػػاف إلػػى أسػػتاذم الفاضػػؿ ،كمش ػرفي كمرشػػدم األسػػتاذ الػػدكتكر /كمػػاؿ

األسطؿ ،كالذم قاـ باإلشراؼ كالمتابعة كتزكيدم بالتكجييات كالنصػائ العمميػة ،كلػـ يػأ يؿ جيػدان بمنحػي
الكثير مف كقتو كجيػده كعممػو فػي سػبيؿ الخػركج بد ارسػة عمميػة منيجيػة كأكاديميػة ،كلػـ يبخػؿ بجيػد ك
بنص خالؿ إعداد ىذه الدراسة باإلضافة إلى كرمو كصبره كتحممو ،فأسأؿ ا﵀ العمػي القػدير أف يجزيػو

عني خير الجزاء.
ً
القائميف عمى البحث:
الفاضميف
المناق ىش ٍيف
كأشكر
ٍ
ٍ
األستاذ الدكتكر /رياض عمي العيمة.

األستاذ الدكتكر /عبد الناصر سركر.
لتفضُّمًيما بقبكؿ مناقشة ىذا البحث ،كتكجيييما لي با راء الصائبة ،كاألفكار السػائدة ،رغػـ مشػاغميما،
كضيؽ كقتيما.

كما أتقدـ بعميؽ الشكر ألساتذتي كافة في قسـ العمكـ السياسية بجامعة األزىر.

كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لمدكتكر خميؿ عبد الفتاح حماد الذم تفضؿ بتدقيؽ رسػالتي لغكيػان فجػزاه ا﵀ عنػي

أيضػػا بالشػػكر كالتقػػدير إلػػى الػػزميالت كال ػزمالء كافػػة فػػي قسػػـ العمػػكـ السياسػػية
خيػػر الج ػزاء  ،كأتكجػػوي ن
بجامعة األزىر.

كم ػا أبػػرؽ بالشػػكر الكبيػػر لمركػػز بيػػت المقػػدس لمد ارسػػات التكثيقيػػة الػػذم مػػا بخػػؿ بالمسػػاعدة ،كتػػكفير

المراجع ،كأخص بالذكر األستاذ القدير :محمد الناجي ،كالشكر إلى شركة القدس لمتنمية .

كختاما :ليس مف طمب الصكاب فأخطأه كمف طمػب الخطػأ فأصػابو فمقػد بػذلت جيػدم فػي البحػث عػف
ن
الحقيقة كالمعرفة ،فما تحقؽ لي مف صكاب كتكفيؽ فمف ا﵀ ،كما أصابني مف قصكر فيك مف نفسي.

ت

ممخص البحث
تناكؿ ىذه البحث اإلجابة عف إشكالية الفكر السمفي الجيادم في قطاع غزة كتداعياتو عمى

القضية الفمسطينية في الفترة ما بيف عامي ( 5005إلى 5005ـ) ،كفي أثناء اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ

تـ تحديد أىداؼ فرعية لتشكؿ الصكرة العامة لمدراسة ،كمف ىذه األىداؼ :دراسة الفكر السمفي

الجيادم مف منظكر فمسطيني ،كالتعرؼ إلى الرؤية السمفية لممقاكمة كالجياد في فمسطيف كتبياف الرؤية
السمفية لمسألة السمطة "الدكلة" ،كاستشراؼ مستقبؿ القضية الفمسطينية في ظؿ الفكر السمفي الجيادم،
كالتعرؼ إلى الفرص كالتيديدات في ظؿ كجكد الفكر السمفي الجيادم ،حيث كانت منيجية البحث

تعتمد عمى المنيج التاريخي كالمنيج الكصفي التحميمي كمنيج تحميؿ الصراع ،كتبيف أف السمفية
الجيادية تيعاني مف ضعؼ البنى التنظيمية ،كأنيا محدكدة التأثير ك تحظى بشعبي وة كاسعة في الشارع

الفمسطيني ،كيكاد كجكدىا ينحصر في صفحات التكاصؿ ا جتماعي كمناطؽ محدكدة كمعدكدة ،كلـ
تنج في إيجاد بيئة شعبية حاضنة أك في تحقيؽ إنجازات نكعية ،كىذا

يعني نفييا بالمطمؽ ،بؿ

تعتبر حالة كامنة كستظير عمى السط في أم لحظة تتراخى القبضة األمنية أك تضعؼ السمطة

المركزية .كما أنيا متشرذمة كمنقسمة ،كتمثؿ حالة ممتبسة في الفكر كالممارسة ،ك يظير حتى
تحكؿ جكىرم في اىتماماتيا كأكلكياتيا تخص الجياد كالمقاكمة في فمسطيف.
المحظة تغيير أك ٌ
وتوصل البحث إلى:
-0

أف الفكر السمفي ليس صكرة كاحدة ،بؿ ىك عبارة عف تيارات متصارعة

تعرؼ التكامؿ مع

ا خر ،كأف السمفية طريقة تفكير إسالمية بامتياز ،حيث إف كؿ الحركات كا تجاىات
كالشخصيات التي تحاكؿ إحياء صكرة يمتى ىخيمة مف الماضي ىـ سمفيك الفكر.

-5

أف الحضارة اإلسالمية ذات تجربة فريدة كعريقة كمتعددة ،كىذا

ينفي كجكد تيار ظالمي

ىداـ ،نشأ عمى ىامش مجتمع الدكلة "المجتمع السياسي" ،حيث يحاكؿ ىذا التيار أف يقكض

مرجعيات الدكلة كمؤسساتيا مف خالؿ التشكيؾ بشرعية الدكلة.
-3

أف أغمبية الحركات اإلسالمية في القرف العشريف ىي امتداد ليذا الفكر الخارجي كالمشكؾ في

-4

تممؾ فقو بناء األمة ك بناء الدكلة ،كيتبيف أف المقاكمة كالجياد في فمسطيف ليس في

سمطة الدكلة كشرعية كلي األمر.

الجذر الفكرم لمسمفية الجيادية ،كاف كجدت فيي مقاكمة كيدية.
-5

أف القداسة ليست في الرباط عند حدكد الكطف بؿ األكلكية في تطبيؽ حدكد ا﵀ كتطبيقيا،
كىذا ما يفسر ىجرة العشرات مف السمفية الجيادية لمقتاؿ في سكريا ،كالعراؽ ،كسيناء ،كليبيا،

كترؾ الصياينة خمؼ ظيكرىـ في كطنيـ فمسطيف .
ث

Abstract
This research tackles the problem of the Salafi ideology jihad in the Gaza Strip and
its impact on the Palestinian issue in the period between 2005 and 2015 AD. This main aim
is divided into several objectives that form the general research framework. These
objectives include studying the Salafijihadism from a Palestinian perspective, identifying
the Salafi’s vision of resistance and Jihad in Palestine and the authority of the state,
exploring the future of the Palestinian issue in light of the Salafi jihadi ideology, and
identifying the opportunities and threats that exist in the presence of this ideology. The
research methodology is based on the historical, descriptive, and conflict analysis methods.
The study foundthat the Salafijihadism suffer from weak organizational structures. It has a
limited influence and popularity in the Palestinian community, which mainly exist on the
social media and in limited areas. This ideology couldn’t secure a popular incubational
environment or present clear achievements. This does not underestimate the existence of
this ideology, but highlights its potential as a hidden and limited phenomenon that may
expandat any time if the security grip over it or the central authority are weakened. This
becomes more critical considering that this ideology is fragmented and divided, which
makes it an ambiguous case in thought and practice. To date, it seems that there is no
dramatic change in its concerns and priorities regarding Jihad and resistance in Palestine.
As for the resistance tools, this ideology does not believe in the usefulness of the popular
resistance and its supporting events as an option of confrontation with the occupation.
Geography and the limited ability to communicate with the neighboring groups of this
ideology in neighboring countries form an important obstacle in finding a strategic refuge
that helps it to expand in the Gaza Strip.
The study concluded that the Salafi ideology is not of a single version. Rather, it
includes several conflicting parties that do not consider the policy of integration with
others. Salafism is a unique Islamic way of thinking, since all movements, trends, and
individuals who try to revive the old imaginary image of Islam are classified as Salafies.
The study also concluded that the Islamic civilization has a unique, diverse, and
long-standing experience. This does not negate the existence of a destructive streamthat
emerged on the margins of the political context. This stream tries to undermine the basis
and institutions of the state by questioning its legitimacy. Also, the majority of Islamic
movements in the twentieth century are an extension of this Khariji ideology, which
questions the state's authority and the legitimacy of its leader. This ideology has no
strategy for the state construction and community development. This shows that the
resistance and jihad practices are not among the intellectual roots of the Salafijihadi school.
The resistance may be practiced for malicious goals, where the holiness is not given to the
Rabaat practice, protection of the Islamic state boarders, but to the mere implementation of
Islamic Hodoud, punishments. This explains the migration of dozens of Jihadi Salafis to
fight in Syria, Iraq, Sinai, and Libya, leaving behind their backs the Zionists in their
Palestin .
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 -1يفصل ول
إلطا يتنه اي

الفصل األول
اإلطار التمييدي
 1-1المييحييدميية:

تناكؿ ىذا البحث قضية الفكر السمفي الجيادم ،كتداعياتو عمى القضية الفمسطينية ،حيث إف

البحث في ظاىرة السمفية الجيادية التي أصبحت تضرب المنطقة كتيدد تماسؾ الدكلة الكطنية ،التي

تحافظ عمى كحدة األرض كالشعب ،كتضعؼ قدرة سيادة الدكلة عمى أداء كظيفتيا في العديد مف

دكؿ ما يسمى منطقة الشرؽ األكسط ،استدعت البحث في ىذه الظاىرة،

سيما تداعياتيا عمى

القضية الفمسطينية كقضية عربية كاسالمية كانسانية ذات أبعاد متعددة تحمؿ في طياتيا العديد مف

نعتبر
أبعاد الصراع ،إف الرجكع لمماضي كالعكدة إلى منابع ك أصكؿ الديف اإلسالمي ييحتـ عمينا أف ى
الديف اإلسالمي ذك نزعة سمفية ،ككؿ مف ينتمي إلى ىذا الديف ىك سمفي ،كلكف بأم معنى ىذا
التسمؼ؟
لقد غابت قضية فمسطيف عف العقؿ السمفي كالتنظيرات السمفية فيما يقارب قرننا مف الزماف ،إلى
أف ظيرت في خطابات تنظيـ القاعدة في مطمع القرف الحادم كالعشريف ،كاذا ظيرت ،تظير بشكؿ
جزئي كخجكؿ كاستعمالي ،كليس بمنظكر إيديكلكجي شامؿ كما الحركات اإلسالمية األخرل .

 2-1مشكمة البحث:

في مطمع القػرف الحػادم كالعشػريف كػاف ىنػاؾ حػراؾ سػمفي -جيػادم ،كتكاجػد لػبعض األفكػار

كالتشكيالت العسكرية التي تستميـ شعارات السمفية الجيادية ،بالرغـ مػف عػدـ تبنػي القاعػدة مػثالن ألم
تنظيـ سمفي فمسطيني أك اإلشادة بو ،إف ظيػكر السػمفية الجياديػة فػي قطػاع غػزة كالمكاجيػات الداميػة

في (5009ـ) كقبميػا كالمالحقػة ليػذا التيػار جعػؿ ىنػاؾ عالمػة اسػتفياـ كبيػرة حػكؿ حقيقػة ىػذا التيػار
كتشػػكيالتو العسػػكرية،

سػػيما أنػػو ظيػػر فػػي عصػػر ا نقسػػاـ الفمسػػطيني–الفمسػػطيني ممػػا انعكػػس

عمى حالة الشرذمة ليذا التيار،

فػي ىػذا البحػث أجبػت عػػف السػؤاؿ الػرئيس المتمثػؿ فػي تييداعيات فكير السيمفية الجيادييية فيي قطيياع

غزة عمى الحضية الفمسطينية؟

 3-1التساؤًلت الفرعية:

 -0ىؿ السمفية الجيادية تطكر لمتيارات اإلسالمية السمفية؟

 -5ما مكقؼ السمفية الجيادية مف مقاكمة ا حتالؿ الصييكني في فمسطيف؟
 -3أيف السمفية الجيادية مف السمطة "الدكلة" في فمسطيف؟
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 -4ما ىك مستقبؿ الفكر السمفي الجيادم في قطاع غزة؟

 4-1أىمية البحث:
 -0نقص المعمكمات المتكفرة عف الفكر السػمفي الجيػادم فػي قطػاع غػزة  ،،جعػؿ الباحػث يي ٍقػًدـ عمػى
ى ػػذا البح ػػث لكش ػػؼ المث ػػاـ ع ػػف ى ػػذه الظ ػػاىرة كأفكارى ػػا كركاف ػػدىا كج ػػذكرىا ككاقعي ػػا كارتباطاتي ػػا،
كدكرىا ككظيفتيا الحالية كالمستقبمية.
 -5الجدية في التعاطي مع ا ثار األمنية كالسياسية عمى السمـ األىمػي كركح التسػام كالتعػايش بػيف
مككنات المجتمع

 -3تفصيؿ خريطة لمتيارات كا تجاىات السمفية الفكرية مف مراجعيا الفكرية
 -4احتكاء ىذا التيار مف خالؿ ا ستيعاب في حقؿ السمطة كالمقاكمة
 -5محاكلة لتكفير مرجع كبحث اكاديمي عف اتجاىات الفكر السمفي الجيادم في قطاع غزة.
لػػيس لسػػبب إ م ػف أجػػؿ معرفػػة الحقيقػػة العمميػػة كالمكضػػكعية ،كتقػػديميا إلػػى جميػػكر الميتمػػيف مػػف
بػػاحثيف ككتػػاب كصػػناع ق ػرار كمؤسسػػات سياسػػية كأمنيػػة كتربكيػػة لكػػي تسػػتطيع أف تبنػػي عمػػى ىػػذا

البحػػث مكاقػػؼ إيجابيػػة تي ٍسػ ًيـ فػػي بنػػاء مجتمػػع أفضػػؿ ،لكػػؿ مكاطنيػػو مجتمػػع يعتمػػد التعدديػػة الفكريػػة
ػمكبا لمعمػػؿ السياسػػي ،كالمكاطنػػة كسػػيمة لمتعػػايش فػػي عػػالـ غػػامض ممػػيء بالفكضػػى
لغػةن ،كالتسػػام أسػ ن
كا نقسامات.

كما أف ىناؾ جيات كثيرةن ممكف أف تستفيد مف ىذا البحث كىي .
 -0مؤسسات السمطة الكطنية كمنظمة التحرير الفمسطينية.
 -5التنظيمات كالفصائؿ الفمسطينية.

 -3المؤسسات كالمنظمات غير الحككمية.
 -4المراكز البحثية كصناع القرار في السمطة سيما المؤسسات التربكية كاألمنية.
 -5الجامعات كالمراكز الثقافية ،كالجيات ذات العالقة.

 5-1أىداف البحث:

ييدؼ البحث إلى ما يمي:

 -0دراسة الفكر السمفي الجيادم مف منظكر فمسطيني.

 -5التعرؼ إلى ا تجاىات السمفية لممقاكمة كالجياد في فمسطيف.
 -3تبياف الرؤية السمفية لمسألة السمطة "الدكلة" كاشكالية "الحاكمية".

 -4دراسة مستقبؿ القضية الفمسطينية في ظؿ الفكر السمفي الجيادم..
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 6-1منيجية البحث:
 .0المنيج التاريخي:

ىك منيج يسػم بػالعكدة لمماضػي بغػرض تسػجيؿ الكقػائع كاألحػداث ،ككضػعيا فػي سػياقيا ،كد ارسػتيا

كتفسػػيرىا كتحميميػػا كمػػف ثػػـ فحصػػيا حتػػى يػػتـ التكصػػؿ إلػػى اسػػتنتاج مجمكعػػة مػػف النتػػائج كالب ػراىيف
العممية الكاضحة التي تساعد الباحث في فيـ الحاضر في ضكء الماضي كالتنبؤ باتجاىات المستقبؿ

القريبة كالبعيدة (أبراش ،1991 ،ص.)137
 .7المنيج الوصفي التحميمي:

ػددا م ػػف المن ػػاىج كاألس ػػاليب الفرعي ػػة مث ػػؿ:
ييع ػ ُّػد الم ػػنيج الكص ػػفي التحميم ػػي مظم ػػة كاس ػػعة تتض ػػمف ع ػ ن
المسكح ا جتماعية ،كدراسات الحا ت التطكرية كالميدانية كغيرىا .إذ إف المنيج الكصػفي يقػكـ عمػى

أسػػاس تحديػػد خصػػائص الظػػاىرة ،ككصػػؼ طبيعتيػػا كنكعيػػة العالقػػة بػػيف متغيراتيػػا كأسػػبابيا كمػػا إلػػى
ذلػػؾ مػػف جكان ػب تػػدكر حػػكؿ سػػبر أغ ػكار مشػػكمة أك ظػػاىرة معينػػة كالتعػػرؼ إلػػى حقيقتيػػا فػػي أرض
الكاقع(مرسي ،0986 ،ص.)96
 .3منيج تحميل الصراع:

يحمؿ ىذا المنيج الصراعات التي ترتبط بالقيـ ،كتسببيا المعتقدات القيمية أك النظـ العقائدية

المتصكرة أك الفعمية ،كذلؾ لعدـ تكافقيا أك لعدـ التكافؽ بينيا ،كلما كانت القيـ عبارة عف معتقدات

يستخدميا األفراد إلعطاء معنى لحياتيـ ،تشرح ما ىك جيد أك سيئ ،صكاب أك خطأ ،عادؿ أك

اعا ،فاألف ارد يمكنيـ العيش
ظالـ ،فإنو تنبغي اإلشارة إلى أف القيـ المختمفة في حد ذاتيا تشكؿ صر ن
معا في انسجاـ مع كجكد ينظـ قيمية مختمفة ،بينما الصراعات القيمية تيثار عندما يحاكؿ أحد أطراؼ
ن
النزاع فرض مجمكعة محددة مف القيـ عمى غيره مف األطراؼ ،أك عندما يدعك إلى اتباع نظاـ ًق ىي ًمي
محدد يسم با ختالفات العقدية( .بدكم ،0997 ،ص.)77

 7-1حدود البحث:

 الحد الزماني :يغطي البحث الفترة (2015-2005ـ).
 الحد المكاني :قطاع غزة.

 الحد الموضوعي :الفكر السمفي الجيادم كتداعياتو عمى القضية الفمسطينية.
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 8-1مصطمحات البحث:

السمفية :ىي منيج إسالمي يدعك إلى فيـ الكتاب كالسنة بفيـ سمؼ األمة -كىـ الصحابة كالتابعكف
كت ػػابعك الت ػػابعيف-باعتب ػػاره يمث ػػؿ ني ػػج اإلس ػػالـ األص ػػيؿ ،كالتمس ػػؾ بأخ ػػذ األحك ػػاـ م ػػف القػ ػرآف الكػ ػريـ
المػدخالت الغريبػة عػف ركح اإلسػالـ كتعاليمػو،
كاألحاديث الصحيحة ،كيبتعد المنيج السػمفي عػف كػؿ ي
كالتمسؾ بما نقػؿ عػف السػمؼ .كىػي تمثػؿ فػي إحػدل جكانبيػا إحػدل التيػارات اإلسػالمية العقائديػة فػي
مقابمة الفرؽ اإلسالمية األخرل(الكيالي ،1985 ،ص.)229

السمفية لغة :نسبة إلى السمؼ ،كعند ابف منظكر في لساف العرب :مادة سمؼ ،السالؼ :المتقدـ،
كالسمفية ،الجماعة المتقدمكف (ابف منظكر5005 ،ـ ،ص .)058
اصطالحا :ا صطالح العاـ الشائع "لمسمفية" كالمستقر نسبيا ىك :ا تجاه الذم يدعك إلى
السمفية
ً
كنمكذجا في الحاضر ،عمى أساس أف السمؼ الصال ىـ أىؿ
ا قتداء بالسمؼ الصال كاتخاذىـ قدكة
ن
القركف الثالثة األكلى مف عمر األمة اإلسالمية( ،أبك طو ،5005 ،ص..)5

ػددا كيجعميػػا تنطبػػؽ عمػػى جماعػػة مػػف المسػػمميف
ػمكنا محػ ن
كا صػػطالح العػػاـ لمسػػمفية يمنحيػػا مضػ ن
بعينيا كينفييا عف أخرل ألف أغمب المسمميف بػالمعنى العػاـ سػمفيكف ،ككػؿ الحركػات كالتيػارات التػي
تنػػادم بإحيػػاء نمػػكذج متصػػكر لمماضػػي ىػػـ سػػمفيكف ،كلكػػف مػػع التطػػكر التػػاريخي لالتجاىػػات السػػمفية

كمػػا نشػػأ عنيػػا مػػف حركػػات كجماعػػات ،تش ػ ٌكمت سػػمفيات متعػػددة تختمػػؼ فيمػػا تىتىىبنػاه مػػف قضػػايا ،كمػػا
كتتبايف في درجة التى ىسمُّؼ في المقاصد كالكسائؿ(نافع ،5004 ،ص.)05

السمفية الجيادية :السمفية الجيادية تيار يجمع بيف الدعكة إلى التكحيد بشمكليتو كالجياد ،ألجؿ ذلػؾ
في آف كاحد ،أك تيار يسعى لتحقيؽ التكحيد بجياد الطكاغيت فيذه ىي ىكية التيار السمفي الجيادم،
كالتػػي تمي ػزه عػػف سػػائر الحركػػات الدعكيػػة كالجياديػػة فػػبعض الحركػػات السػػمفية تيقى ػِّزـ كتقصػػر دعػػكة
الم ىشػِّرعيف ،بػؿ قػد
التكحيد عمى شرؾ التمائـ كالقبكر ك تتعرض مف قريب أك بعيد إلى شرؾ الحكػاـ ك ي
تكػػكف ممػػف يسػػير فػػي رٍكػػب الحكػػاـ ،كيعمػػؿ عمػػى تثبيػػت عركشػػيـ كمػػا أف بعػػض الحركػػات الجياديػػة

تكثؽ جيادىا كتحصره في منطمقػات كطنيػة كتػرفض رفضػان حازمػان كحاسػمان أف تتعػدل بجيادىػا حػدكد

ال ػػكطف فالتي ػػار الس ػػمفي الجي ػػادم يخ ػػالؼ ى ػػؤ ء كى ػػؤ ء ،كم ػػف أج ػػؿ ذل ػػؾ في ػػك ي ػػدعك إل ػػى التكحي ػػد

بشمكليتو كفي كؿ مكاف .فحيث كجد الخمؽ شرعت دعكتيـ إلى التكحيد بشػمكليتو كحيػث يك ًجػدت ىػذه
الػػدعكة يك ًج ػد الجيػػاد مػػف أجميػػا كفػػي سػػبيميا  ،أف ىػػذا التيػػار يحصػػر جيػػاده فػػي بقعػػة معينػػة مػػف
األرض مػػف منطمقػػات قكميػػة أك أرضػػية بػػؿ ميدانػػو ىػػي األرض كميػػا فتجػػد أبنػػاءه يجاىػػدكف فػػي شػػتى

بقاع األرض(عبدالحميد ،5005 ،ص.)45
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غزة :ىك المنطقة الجنكبية مف السيؿ الساحمي لفمسطيف عمى البحر المتكسط عمى شكؿ شريط
قطاع ّ
ضيؽ شماؿ شرؽ شبو جزيرة سيناء ،كىي إحدل منطقتيف معزكلتيف( :األخرل ىي الضفة الغربية)

داخؿ حدكد فمسطيف ا نتدابية لـ تسيطر عمييا القكات الصييكنية في حرب (0948ـ) ،كيشكؿ تقر نيبا
 %0.33مف مساحة فمسطيف .سمي نسبة ألكبر مدنو كىي غزة ،يمتد القطاع عمى مساحة  360كـ

بعا ،حيث يككف طكلو  40كـ ،أما عرضو فيتراكح بيف  5ك 05كـ .تى يح ُّده مصر مف الجنكب الغربي.
مر ن
كىك يشكؿ جزنءا مف األراضي التي تستعد السمطة الفمسطينية إلنشاء دكلة ضمف حدكدىا عبر التفاكض

عاما في إطار حؿ الدكلتيف (الدباغ ،2013 ،ص( )307األسطؿ ،مؤتمر جامعة
منذ ما يزيد عف  50ن
القدس ،ص.)075
الحضية الفمسطينية :مصطم

يشار بو إلى الصراع السياسي كالتاريخي كالمشكمة اإلنسانية في

فمسطيف بدءان مف عاـ (0897ـ) (المؤتمر الصييكني األكؿ) ،كحتى الكقت الحالي .كىي تعتبر جزءان
جكىريان مف الصراع العربي-اإلسرائيمي ،كما نتج عنو مف أزمات كحركب في منطقة الشرؽ األكسط،
كيرتبط ىذا الصراع بشكؿ جذرم بنشكء الصييكنية كاليجرة الييكدية إلى فمسطيف ،كا ستيطاف فييا،
كدكر الدكؿ العظمى في أحداث المنطقة .كما تتمحكر القضية الفمسطينية حكؿ قضية الالجئيف

الفمسطينييف ،كشرعية دكلة إسرائيؿ كاحتالليا لألراضي الفمسطينية بعدة مراحؿ .كما نتج عف ذلؾ مف
ارتكابيا لممجازر بحؽ الفمسطينييف كعمميات المقاكمة ضد إسرائيؿ ،كصدكر ق اررات كثيرة لألمـ

المتحدة ،كاف بعضيا تاريخيا كالقرار رقـ  094كالقرار رقـ ( 545صال .)2012 ،
الفكر:

إعماؿ الخاطر في الشيء ،كفي "المعجـ
* -لغة:
ٍ
جاءت مادة "فكر" في "لساف العرب" بمعنى ٍ
ً
ً
ؾ األمكر كبحثييا
كر
كر في األمكر المعنكية ،كىك فر ي
ه
مقمكب عف الفرؾ ،لكف يستعمؿ الف ي
الكسيط" :الف ي
تردد القمب في الشيء ،يقاؿ:
لمكصكؿ إلى حقيقتيا .كجاء عند ابف فارس" :ف ىك ىر" الفاء كالكاؼ كالراءٌ :
معتبر ،كرجؿ ًف ِّك هير :كثير الفكر(ابف منظكر ،الجزء، 00مادة فكر).
نا
تفكر ،إذا ىرد ىد قمبو
اصطالحا :فكما كرد عند ابف منظكر "إعماؿ الخاطر في الشيء" ،فقد كرد عند الراغب
*-
ً
كجك ف تمؾ القكة بحسب نظر العقؿ ،كذلؾ لإلنساف
األصفياني بأنو" :قكة مطرقة لمعمـ إلى معمكـ ،ى
دكف الحيكاف ،ك يمكف أف ييقاؿ إ فيما يمكف أف يحصؿ لو صكرة في القٍمب ،أما عند المتأخريف،
فقد جاء في "المعجـ الكسيط" "فكر" بمعنى :إعماؿ العقؿ في الشيء ،كترتيب ما يعمـ ليصؿ بو إلى

المعمكـ لمكصكؿ إلى معرفة مجيكؿ" (المكسكم.)2013 ،
مجيكؿ ،أك "إعماؿ العقؿ في ٍ
الفكر السياسي :ذلؾ البنياف الفكرم المجرد المرتبط بتصكير كتفسػير الكجػكد السياسػي ،كبػذلؾ تكػكف
األفكػػار السياسػػية عبػػارة عػػف تصػػكر عقالنػػي لمظػػاىرة السياسػػية ،كتمثػػؿ صػػكرة الظػػاىرة السياسػػية كمػػا

اء كػاف فرديػان أـ جماعيػان،
يتخيميا اإلنساف في مختمػؼ األزمنػة كاألمكنػة ،ك أنيػا تقػكـ عمػى التأمػؿ سػك ن
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كتختمؼ عف ككنيا كاقػع قػائـ( :قػامكس المعػاني ،مػادة فكػر) ،كيشػير (عبػد المعطػي عسػاؼ) إلػى أف

الفكر السياسي يتضمف ثالثة عناصر أساسية مف عناصر الثقافة السياسية ،كىي :الفمسفة السياسية،
كالتػػي تعنػػي مجمكعػػة األفكػػار كالتػػأمالت الفمسػػفية المختمفػػة ذات الصػػمة بالسػػمطة ،أك ى ػي مجمكعػػة
األفكار التي تبحث عما يجب أف تككف عميو السمطة ،كذلؾ لتحقيؽ المثؿ العميا ،كالعنصر الثاني ىك

الم ػػذاىب السياس ػػية ،كالت ػػي ى ػػي مجمكع ػػة األفك ػػار السياس ػػية ،الفمس ػػفية كغي ػػر الفمس ػػفية الت ػػي يق ػػدميا
كم ىسم ىمات
أصحابيا ي

تقبؿ الجدؿ ،أك حتى البحث كالتعديؿ ،كتصب بمثابة عقائػد معينػة ،كالعنصػر

الثالػػث ىػػك تػػاريخ الفكػػر السياسػػي ،كىػػك مجمكعػػة األفكػػار السياسػػية التػػي يػػتـ تجميعيػػا فػػي صػػكرة أك
نسؽ تاريخي ،لتبدك مدكنة كمستقمة عف غيرىا (عساؼ ،1987 ،ص.)18

السييييمطة :تعػ ػػرؼ بالمغػ ػػة اإلنجميزيػػػة بمصػ ػػطم ( ،)Authorityكىػ ػػي التػ ػػأثير باس ػػتخداـ القػػػكة عمػ ػػى
مجمكعػػة م ػػف األفػ ػراد ،أك الجي ػػات م ػػف خ ػػالؿ الػػتحكـ بإص ػػدار القػػ اررات النيائي ػػة كف ػػؽ مجمكع ػػة م ػػف
القكاعػػد القانكنيػػة ،كتعػػرؼ أيض ػان ،بأنيػػا تكجيػػو السػػمكؾ لمجمكعػػة مػػف األشػػخاص ،مػػف خػػالؿ التػػأثير

ػاء عمػى مكقعيػا فػي قمػة اليػرـ اإلدارم
عمييـ كفقان لتطبيقات كأحكاـ تشر ٌ
يعية تحصؿ عمييا السمطة بن ن
(حضر.)5006 ،
المحاومة :تطكر مفيكـ المقاكمة في الفكر السياسي الكطني الفمسطيني ،كأصب أكثر شمكلية بعد ما
كاف يركز عمى الكفاح المسم ككسيمة رئيسة فأصب يشمؿ النضاؿ السياسي كالدبمكماسي كالمقاكمة

الشػػعبية كالمقاطعػػة ا قتصػػادية كالثقافيػػة كاألكاديميػػة ،كمفي ػػكـ جػػامع لممقاكمػػة الفمسػػطينية مػػع ع ػػدـ

التف ػريط بالمقاكمػػة المسػػمحة كحػػؽ مػػف حقػػكؽ الشػػعب الفمسػػطيني الكاقػػع تحػػت ا حػػتالؿ اإلس ػرائيمي،
كاسػػتي ٍخًدـ مصػػطم المقاكمػػة فػػي الخطػػاب الفمسػػطيني مػػف قبػػؿ منظمػػة التحريػػر ،ك أصػػب مصػػطم

المقاكمة جزنءا مف ىكيػة الفصػائؿ الفمسػطينية حتػى إنػو أصػب جػزنءا مػف اسػميا مثػؿ :حركػة المقاكمػة
اإلسالمية (حماس) عاـ (0987ـ) ،كلجاف المقاكمة الشعبية في (5000ـ) (أبك كريـ.)5006 ،
 الجياد:

*الجياد لغة :بذؿ كاستفراغ ما في الكسع كالطاقة مف قكؿ أك فعؿ.

*الجيػػاد شػػرعان :بػػذؿ الجيػػد مػػف المسػػمميف فػػي قتػػاؿ الكفػػار المعانػػديف المحػػاربيف ،كالمرتػػديف ،كالبغػػاة
كنحكىـ إلعالء كممة ا﵀ تعالى (القحطاني ،الشاممة0430 ،ق5009 ،ـ).

 9-0متغيرات البحث:

 المتغير المستحل :الفكر السمفي الجيادم في قطاع غزة.
 المتغير التابع :التداعيات عمى القضية الفمسطينية.

.
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 01-0الدراسات السابحة والتعحيب عمييا:

 -0أبو سعدة ،محمد :)2016( ،حماس والحركة السمفية في قطاع غزة ،الواقع واآلفيا  ،دراسيات
سياسية ،المعيد المصري لمدراسات السياسية واإلستراتيجية.

خمصػػت الد ارسػػة إلػػى تكصػػيات بالحفػػاظ عمػػى التنػػاقض ال ػرئيس مػػع ا حػػتالؿ ،كالتحػػذير مػػف اخت ػراؽ

ليذه الجماعات ،كتعزيز لغة الحكار كا نفتاح عمى ا خر ،كاعطاء البعد القكمي كاإلسالمي حقػو فػي
الصراع.

كما تناكلت ىذه الدراسة العالقة مع حماس ،كتأثير ىػذه الجماعػات عمػى برنػامج حمػاس ،كلػـ تتطػرؽ

إلى تأثيرىا عمى النظاـ السياسي الفمسطيني كالقضية الفمسطينية إ مف زاكية حركة حماس التي تيع ُّػد

كفاعال أساسيا في القضية الفمسطينية.
خارج النظاـ السياسي
ن
 -7أبو طو ،أنور :)7105( ،السمفية الجيادية ومسألة الدولة ،موقع المعارف الحكمية

تطرؽ البحث إلى أنكاع السمفية ،كتأصيؿ رصيف لمفيػكـ السػمفية ،كتع ُّػدد السػمفيات ،كأظيػر أنيػا غيػر

منظمة ،كيكض الباحث رؤية السمفية الجيادية لمدكلة المتمثمػة فػي نسػخة الخالفػة ،كالتػي تركػز عمػى

الحاكميػػة لممػػكدكدم ،كجاىميػػة سػػيد قطػػب ،كالجيػػاد كالعنػػؼ المسػػم ككسػػيمة لمتغييػػر ،كتيبػ ًػرز الد ارسػػة
سمات السمفية.
كمػا تعبػر السػمفية -مػف كجيػة نظػر الباحػث-عػف فكػر ييمثِّػ يؿ أزمػة دكريػة كمتكػررة كممػا كاجيػت األمػة
معضػػمة تحتػػاج إلػػى تفاعػػؿ مػػع الكاقػػع ،تنػتكس األمػػة كتحتمػػي بالماضػػي فػػي أحسػػف األحػكاؿ ،كتيػػرب

إلى األماـ ،أك إلى المعجزات الخارقة التي تتجاكز الكاقع كفيـ النص.

 -3موسى ،إسالم :)7105( ،الجماعات المسيمحة فيي سييناء وتيداعياتيا عميى الموقيف المصيري
من الحضية الفمسطينية ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة األزىريي غزة ،فمسطين.

اكػػػد البحػػػث عمػ ػػى أىميػ ػػة المصػػػالحة الفمسػ ػػطينية كالتنسػ ػػيؽ مػ ػػا ب ػػيف السػ ػػمطة الفمسػ ػػطينية كالسػ ػػمطات

المصرية ،كرفع الحصار عف قطاع غزة كحماية األمف القكمي المصرم ،حيث تناكؿ الباحث الد ارسػة
مػػف منظػػكر أمنػػي كاضػ  ،كغمػػب عمػػى الد ارسػػة البحػػث فػػي التشػػكيالت العسػػكرية كالمسػػمحة لجماعػػات
العنؼ في سيناء كالجماعات السمفية المرتبطة بالقاعدة ،كبالتيريب كجسر بيف مصر كقطاع غزة.

 -4فارس ،عوني :)7105( ،السمفية الجيادية فيي فمسيطين ،مجمية الدراسيات الفمسيطينية ،العيدد
.45

كتيعػ ُّػد ىػػذه الد ارسػػة ميمػػة مػػف ناحيػػة معرفػػة الجػػذكر التاريخيػػة كالتشػػكيالت العسػػكرية ليػػذه التنظيمػػات،
كتأخذ شكؿ اإلطاللة كالنبذة عف ىذه التنظيمات.

ضػ يعفىت كأصػبحت ىامشػية نتيجػة الضػربات
خمص الباحث إلى نتيجة مفادىا أف السمفية الجياديػة قػد ى
التي تمقتيا في (5009ـ) مف أجيزة حككمة حماس ،كالضغكطات األمنية في الضفة مف قبؿ إسرائيؿ
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كالسمطة الكطنية الفمسطينية ،لكف ىذا األمر ليس نياية المطاؼ حيث مفاعيؿ الصراع مع إسرائيؿ،

قائما.
كالتكتر في الدكؿ المحيطة مازاؿ ن

 -5يوسف ،أحمد :)7105( ،حماس والحركة السمفية في قطاع غزة ،إصدار بيت الحكمة ،غزة.
بحث ميدانية التقػى فييػا الباحػث مػع رمػكز التيػار السػمفي-الجيػادم ،كخمػص إلػى تكصػيات كحػكارات
تنفع صانع القػرار فػي حركػة حمػاس ،كتطػرؽ إلػى أف الظػاىرة السػمفية فػي إحػدل تجمِّياتيػا ربمػا تكػكف
كظيفية تخدـ أجندات غير كطنية.

 -6عبد الحميد  ،صالح )7105( ،تنظيم داعش وادارة الوحشية ،اطمس لمنشر كالتكزيع اإلعالمي
،الطبعػػة األكلػػى  ،مصػػر  .كتتطػػرؽ ىػػذه الد ارسػػة إلػػى تطػػكر تنظػػيـ داعػػش كاعتمػػاده عمػػى العنػػؼ فػػي

إرىاب أعداءه كيتطرؽ إلى رمكز التيار السمفي الجيادم .

 -7نيييافع ،بشيييير وآخيييرون :)7104( ،الظييياىرة السيييمفية التعدديييية التنظيميييية والسياسيييات ،اليييدار

العربية لمعموم والنشر ،ط ،0مركز الجزيرة لمدراسات ،الدوحة ،قطر.

كيحتكم الكتاب عمى مقدمػة تاريخيػة كتبيػا الػدكتكر بشػير نػافع ،تطػرؽ فييػا بالبحػث عػف السػمفية مػف

ِّ
مظانيػػا الفكريػػة كجػػذكر الظػػاىرة السػػمفية ،كمػػا يحتػػكم كػػذلؾ عمػػى د ارسػػة لماجػػد عػزاـ عػػف السػػمفية فػػي

فمسػػطيف ،كاقعيػػا كآفاقيػػا ،كييبػػيِّف فييػػا أف السػػمفية ق ػد تسػػتطيع القيػػاـ بعمميػػة ىنػػا أك ىنػػاؾ ،لكنيػػا لػػف
مقنعا ييكسبيا المصداقية ،كىي  -بالتأكيد  -لف تتحكؿ
تستطيع أف تتحدم حماس أك أف تي ىش ِّكؿ ن
بديال ن
إلى رقـ صػعب أك جػدم فػي المعادلػة الفمسػطينية التػي مػا زاؿ العامػؿ الػكطني ىػك الغالػب كالمسػيطر

عمييا ،كما رصد الكاتب ا تجاىات السمفية في كؿ األقطار العربية.

 -8شييحادة ،مييروان" :)7101( ،تحيوًلت الخطيياب السييمفي والعالقييات الدولييية" دراسيية حاليية تنظيييم

الحاعدة "7117 –0991" ،رسالة ماجستير جامعة آل البيت ،األردن.

تيبػ ِّػيف أف تنظػػيـ القاعػػدة قػػاـ بالفعػػؿ بإحػػداث تحػػكؿ أك تغييػػر فػػي الخطػػاب السػػمفي ،بحيػػث أصػػبحت
الحركات السمفية الجيادية التي تحمؿ ذلؾ الخطػاب عبػان أساسػيان فػي حقػؿ العالقػات الدكليػة ،كأثػرت
–بعمػػؽ  -عمػػى بنيػػة العالقػػات الدكلي ػػة ،كد لػػة ذلػػؾ جممػػة المؤشػػرات التػػي تناكلتيػػا الد ارسػػة عم ػػى

مستكل الخطاب ،كعمى مستكل نشاطات الحركات السػمفية الجياديػة مػف ىجمػات كعمميػات عسػكرية
غير تقميدية زعزعت األمف كا ستقرار المحمي كاإلقميمي كالدكلي ،كأضحت الحركات السمفية الجيادية

مف أكثر الفصائؿ كالجماعات فاعمية في عدـ ا ستقرار ،كاألمف كالسمـ الدكلييف.

كمػػا أظيػػرت الد ارسػػة أف تنظػػيـ القاعػػدة ىػػك الثمػرة الطبيعيػػة لمحركػػات السػػمفية الجياديػػة ،التػػي أنتجػػت
رؤية أحادية لمعالـ ،بتقسيمو إلى فسطاطيف كمعسكريف ،كفؽ رؤية طيكرية تسػتند إلػى القػرآف كالسػنة،
كالتراث الفقيي اإلسالمي لمفيكـ الجياد ،كتتغذل عمى رمزية الشيادة ،كالتي تطكرت في ظؿ ظركؼ

تأسيسا عمى مفيكـ "دار الكفر"
كمالبسات دكلية كاقميمية كمحمية ،كعممت عمى إعادة صياغة العالـ،
ن
دكر أساسػ نػيا
كفقييػػا كالتػػي لعػػب سػػيد قطػػب نا
يخيػا
ن
ك "دار اإلسػالـ" ،كىػك أحػػد أبػكاب الجيػػاد كالسػػير تار ن
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فػي التأسػيس لػػو مػف خػػالؿ كصػؼ العػػالـ المعاصػر بػ ػ "الجاىميػػة" لفقػداف الحاكميػػة ،األمػر الػػذم آذف

بػانقالب الػديار ،كتكسػيع مفيػػكـ الجيػاد كأيػديكلكجيا كحيػػدة إلعػادة "الخالفػة" ،كتطػػكر إلػى قتػاؿ العػػدك

تتكيجػػا لجممػػة التنظيػرات
الػػداخمي ،ثػػـ امتػػد ليشػػمؿ العػػدك البعيػػد ،ككانػػت ىجمػػات 00أيمػػكؿ /سػػبتمبر،
ن
التي اعتبرت أمريكا "دار حرب" ،كالعالـ ساحة مفتكحة لمعنؼ كالقتؿ.
كتيثبػػت الد ارسػػة أف كاقػػع الخطػػاب السػػمفي الجيػػادم اليػػكـ تيػػيمف عميػػو نزعػػة تسييسػػية عنيفػػة ،كذلػػؾ

بخالؼ الخطاب السمفي التقميدم كاإلصالحي الذم اعتمد خطابان سمفيان دعكيان سمميان يقكـ عمى التدرج

اء مػػف خػػالؿ نظريػػة التربيػػة كالتصػػفية التػػي تبنتيػػا السػػمفية
ك يتبنػػى العنػػؼ كالقػػكة كلليػػة لمتغييػػر ،س ػك ن
األلبانية ،أك نظرية اإلصالح المجتمعي الثقافي التي تبنتيا السمفية اإلصالحية.

نموذجيا) ،الحيدس
 -9حجازي ،أكرم :)7116( ،رحمة في صيميم عحيل السيمفية الجياديية (الحاعيدة
ً
العربي ،األردن.

يشيد الباحث بالقاعدة التي تقكـ بالتعبئة عمى مستكل األمة ،مف خالؿ أف فمسطيف أصبحت في

مرمى القاعدة.

التعقيب عمى ىذه الدراسة :مف الالفت أنو بعد و
عقد مف الزماف لـ ىنر مكقفنا رسمي اتجاه التجمعات
السمفية في قطاع غزة ،كلـ ىنر التبني مف قبؿ القاعدة حيث تـ ارتكاب مجزرة مسجد ابف تيمية

كالصبرة كلـ تنطؽ القاعدة ببنت شفة ،كلـ تطمؽ رصاصة كاحدة عمى إسرائيؿ مف قبؿ أجنحة

القاعدة المفترضة في فمسطيف.

 -01آل سييممان ،مشيييور :)7117( ،السييمفيون وقضييية فمسييطين ،مركييز بيييت المحييدس لمدراسييات
التو يحية ،الطبعة األولى ،نابمس ،فمسطين.

عزل ػػديف القس ػػاـ ك ػػاف س ػػمفيان ،كك ػػذا الش ػػيخ كام ػػؿ القص ػػاب ،م ػػف خ ػػالؿ
يح ػػاكؿ الكات ػػب أف يثب ػػت أف ا

متأثر بالكىابية.
ا
محاربتيـ لمبدع ،كيكض أنو كاف

كيميو فتكل مثيرة لمجدؿ لمشيخ األلباني بكجػكب ىجػرة أىػؿ فمسػطيف مػف بعػد ا حػتالؿ اإلسػرائيمي فػي

(0948ـ) كاعتبارى ػػا دي ػػار كف ػػر ،كل ػػـ تع ػػد دار إس ػػالـ كمق ػػاـ لممس ػػمميف ،كيمي ػػو ك ػػذلؾ فت ػػكل بتحػ ػريـ
العمميات "ا ستشيادية" "ا نتحارية" ضد إسرائيؿ لمشيخ محمد بف صال العثيميف.

يعتبر ىػذا الكتػاب مخطكطػة نػادرة ،كيحتػاج إلػى نقػاش عممػي كمنيجػي مػع أتبػاع الفكػر السػمفي عمػى

اعتبػػار أف مس ػألة صػػمكد الشػػعب الفمسػػطيني كبقائػػو عمػػى أرضػػو كمقاكمػػة العػػدك ىػػي أىػػـ ركي ػزة ف ػي

مكاجية ا حتالؿ.
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 00-0التعحيب عمى الدراسات السابحة:

أوًلً-أوجييو اًلتفييا  :اتفػػؽ البحػػث مػػع البحػػكث السػػابقة مػػف الناحيػػة المكضػػكعية مػػف حيػػث :الحػػديث

عف السػمفية –الجياديػة ،كعػف أىميػة البحػث فػي الفكػر السػمفي الجيػادم مػف خػالؿ الفكػر كالممارسػة،
كمحاكلة البحث عف الخيط الرفيع بيف ىذه األفكار كمحاكلة تظييرىا إلى المتمقي.

انييييا -أوجيييو اًلخيييتالف :يختم ػؼ ىػػذا البحػػث مػػع غي ػره مػػف البحػػكث السػػابقة فػػي ككنػػو يي ِّ
ركػ يػز عمػػى
ً
مكضػػكع محػػدد ،كىػػك الفكػػر السػػمفي الجيػػادم فػػي قطػػاع غ ػزة ،متنػػاكن اإلجابػػة عػػف س ػؤاؿ المقاكمػػة
كيفى ِّكػؾ البحػػث الرؤيػػة السػػمفية الجياديػػة لمدكلػػة
كالسػػمطة مػػف المنظػػكر السػػمفي الجيػػادم بشػػكؿ مرٌكػز ،ي
الحديثػػة بشػػكؿ منيجػػي ،كلػػيس بشػػكؿ انتقػػائي لممكاضػػيع أك بشػػكؿ تجزيئػػي لمكاقػػؼ السػػمفية الجياديػػة
تجاه قضايا شتى.

ػثال فػػي س ػؤاؿ
فقػػد كػػاف البحػػث مركػ نا
ػز عمػػى قضػػية فمسػػطيف مػػف منظػػكر الفكػػر السػػمفي الجيػػادم ،متمػ ن
التطرؽ لمفرص كالتيديدات ،كالتداعيات كالمل ت ،كالرؤية ا ستشرافية.
المقاكمة كسؤاؿ السمطة ،مع
ُّ
ال اً-اإلضافة والجديد في ىذا البحث:

في تقديرم يي ىع ُّد ىذا البحث إضافة جديدة في الحديث عف السمفية الجيادية ك سيما في:
 .0البعد التأصيمي ليذه األفكار كركافدىا الفكرية األصيمة ،كتصنيؼ مدارسيا كشيكخيا ،كسماتيا،

 .5يي ُّ
عد البحث جدي نػدا فػي تنػاكؿ سػؤاؿ المقاكمػة مػف المنظػكر السػمفي ،كتػأخر السػمفية الجياديػة فػي
اإلجابة عف ىذا السؤاؿ.

 .3أف الرؤية الشػرعية لمسػمفية الجياديػة لقضػية فمسػطيف تتعػارض تقر نيبػا مػع كػؿ الفصػائؿ الكطنيػة
كاإلسالمية العاممة في الساحة الفمسطينية.
ػش
 .4أف الد ارسػػات السػػابقة كانػػت مػػف خػػارج قطػػاع غػزة المحاصػػر ،كلػػـ تيعػػايش ىػػذا الفكػػر كلػػـ تى ًعػ ٍ
أزمات الحصار كالحركب كالتكتر األمني في قطاع غزة.
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 -2يفصل يثاىي:
يس ف

جلهااي  ،ملاذ وك ف؟

الفصل ال اني
السمفية الجيادية ،لماذا وكيف؟
 0-7المحدمة:

ىػػذه األفكػػار انقسػػمت كتشػػظت فػػي سػػياؽ جػػدؿ الفكػػر الػػذم انقسػػـ مػػف حػػكؿ السػػمطة ،بشػػكؿ فػػت،
حي ػػث إف الم ػػذاىب الفقيي ػػة اإلس ػػالمية كالم ػػدارس الفكري ػػة ف ػػي غالبيتي ػػا انقس ػػمت م ػػف ح ػػكؿ الس ػػمطة،
كرؤيتيا لمسياسة كالحكـ كالدكلة لذلؾ ىذا الجدؿ الفكرم الضارب فػي أعمػاؽ التػراث الفقيػي كالتػاريخ

اإلسػػالمي ،كػػاف بػػد مػػف إطاللػػة تاريخيػػة عمػػى تطػػكر ىػػذه األفكػػار ،عمػػى مػػدار قػػركف حممػػت معيػػا
ػثقال بالقصػػص كالركايػػات
الكثيػػر مػػف أفكػػار زمانيػػا كمػػف ثقافػػة المكػػاف كأصػػب التػػاريخ اإلسػػالمي مػ ن
كا ختالفات كذلؾ لثراء التجربة كغ ازرتيا.
إف الجػػدؿ القػػائـ بػػيف فيػػـ الػػنص كتأكيمػػو كالكاقػػع كتفسػػيراتو كفيمػػو عبػػر مػػدركات العقػػؿ أفػػرزت جدليػػة
كبيرة بيف النص كالكاقع ،كبيف الكاقع كالمثاؿ ،كبيف حقيقة النص كقدرة العقؿ عمى معرفة يك ٍنو النص

إف الجدؿ القائـ بيف فيـ النص كتطبيقاتو في الكاقع ىك الذم أفرز ا جتيادات المتعددة داخؿ األدياف
كداخؿ الديف الكاحد كداخؿ المذىب الكاحد كداخؿ التيار الفكرم الكاحد الذم ينشطر إلى تيارات كأفكار

أحيانا إنو العقؿ الذم يمارس دكره في فيـ النص كينتج تأكيالت كتمكينات فكرية
متباعدة أك متقاربة
ن
مثير لمجدؿ كالتساؤؿ ،كما كتاب الغزالي "تيافت
لذلؾ كاف العقؿ – كمازاؿ في المدرسة اإلسالمية  -ان

الفالسفة" إ خير دليؿ عمى عقدة بعض عمماء اإلسالـ مف العقؿُّ ،
كرد ابف رشد عمى الغزالي في

قديما كحديثنا في فيـ النص كتنزيمو عمى
كتابو" :تيافت التيافت" دليؿ آخر عمى أزمة العقؿ المسمـ ن
الكاقع.
متأخر كحاكؿ أف يعيد الفقو إلى أصكلو ،إلى منابع صدر اإلسالـ كفيـ
نا
لقد ظير أحمد بف حنبؿ
الصحابة "كتاب كسنة بفيـ سمؼ األمة" أم السمؼ الصال  ،كربما يككف محقا في أحد مبرراتو

لظيكر أفكار منحرفة خرجت عف األصكؿ اإلسالمية ،ك سيما في العقائد كأصكؿ الديف ،أما التأكيالت
فج ًعمت رىينةن لمتجربة التاريخية لمسمؼ الصال مما أصاب المجتمع اإلسالمي بالجمكد
الدنيكية ي
كالتشرذـ كا نقساـ حكؿ السمطة بيف رؤية معاصرة كاقعية ،كرؤية ماضكية.
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 7-7المبحث األول
السمفية وتطورىا التاريخي
 1-2-2السمفية المؤسسة "السمفية التاريخية":
السمفية التاريخية أك ا باء المؤسسكف الذيف ىشقُّكا ىذا الطريؽ عبر التاريخ اإلسالمي كعبر مدارس
الحديث ك الفقو اإلسالمي بدأت مف أحمد بف حنبؿ ،الذم يعتبر بحؽ رائد المدرسة السمفية في الفقو
كعمـ الحديث ،كالذم عاصر محنة خمؽ القرآف في العيد العباسي كالتي يس ًجف بسببيا ،ىكيكِّرث ىذا العمـ
كىذا النيج مف بعده ،حيث خبت كقمعت ىذه المدرسة إلى أف انيارت الدكلة العباسية نتيجة لغزكات

التتار ،حيث تكافؽ انييار الدكلة العباسية مع فساد كانحالؿ فكرم كبير في آخر عصر الدكلة ،مما

جعؿ ابف تيمية يي ىح ِّمؿ كجكد التيارات الفكرية كالمذىبية األخرل سبب سقكط بغداد كىزيمة المسمميف،
كلكف ىذا النيج الحنبمي كالتيمي لـ ىي ير ٍؽ لحكاـ ذلؾ الزماف ،كتـ اعتقاؿ ابف تيمية إلى أف تكفي في

كمرت قركف إلى أف ظير محمد بف عبد الكىاب الذم حارب البدع كحارب الطاغكت
السجف ،ى
بالتحالؼ مع آؿ سعكد ،فيؤ ء ييعتبركف ىـ آباء كركاد النيج السمفي المؤسس (أبك زىرة،0989 ،

ص.)087

 2-2-2روافد السمفية التاريخية:
ىناؾ العديد مف الركافد لمسمفية التاريخية ،كىناؾ تداخؿ ليذه الركافد ،حيث يظير الفكر السمفي في
ظؿ أزمة الدكلة في الغالب كىك فكر يحاكؿ أف يجيب عف تساؤ ت األزمة بطريقة ما ،حيث إف البيئة

المأزكمة تعكس ذاتيا عمى بعض مفكرم ،السمفية كيتـ تقديـ إجابات يم ىشكىة عف تساؤ ت الكاقع
بطريقة خاطئة ،كتبقى الركافد األساسية لمسمفية كىي:
أوًلً -روافد سياسية :عندما تككف الدكلة ىزيمة كفاشمة ،كيككف ىناؾ انقساـ سياسي كعدـ استقرار

أمني يندفع ىذا الفكر ليمأل الفراغ السياسي ،كما أف ليذه الركافد تجميات سياسية أخرل مف قمع كعنؼ

الدكلة كتيميش ا خر ،ك تمتمؾ الدكلة أدكات كقنكات لمحكـ الشرعي ،مما يؤدم إلى تككف جيكب
اجتيادية خارجة عف اإلجماع السياسي ،كالتي تمجأ إلى العنؼ كالعمؿ السرم (نافع ،5004 ،ص.)58

كثير مف الفقراء
انيا -روافد اقتصادية :إف الفقر كالعكز كاحتكار رأس الماؿ العاـ في يد قمة تدفع نا
ً
لمُّجكء إلى الحركات كالتيارات السمفية (سالـ ،)5005 ،كاف التيميش كغياب التنمية ا قتصادية
كالبطالة تشكؿ بيئة خصبة إلى التطرؼ ،كاف التفاكت الط ىب ًقي بيف األغنياء كالفقراء يجعؿ المجتمع
غير مستقر ،كالصراع يشتد بيف مف يممؾ كؿ شيء كمف يممؾ شينئا.
ال ًا -الرافد اًلجتماعي :البحث عف ا نتماء في حالة تفكؾ المجتمع السياسي ،كالبحث عف ىكية

كمية أك جزئية تدفع الكثير مف الحالميف كالمحركميف مف ا لتجاء إلى ىذه الحركات ،حيث تصب
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ىكية الفرد عقيدتو ،كما أف بعض الشرائ ا جتماعية التي تعاني مف اختالؿ اجتماعي كتىفى ُّكؾ أسرم
تمجأ إلى ىذه التيارات مثؿ :األيتاـ كاألرامؿ كالمجرميف بعد التكبة كعابرم السبيؿ كالصعاليؾ الذيف
يبحثكف عف انتماء ييعيد تعكيضيـ النفسي عف المجتمع الذم نبذىـ ،حيث يتـ تشكيؿ رغبة دفينة
مبرر لممارسة العنؼ كتحطيمو كبناء
لتدمير ىذا المجتمع مف خالؿ التكفير أك التفسيؽ الذم يخمؽ
ان

مجتمع متخيؿ أكثر عدالة كأكثر رحمة (المكلى.)5007 ،

مسركر بفركؽ صغيرة تميزه كتميز المجمكعة التي
نا
كم ىؤداه :أف يككف الفرد
رابعاً– رافد سيكولوجي :ي
ينتمي إلييا عف ا خريف فيك ارتماء لذيذ في المجمكعة التي ترمز إلى الحضف الطيب ،ككؿ مجمكعة

دينية أك عرقية أك سياسية أك مينية أك طبقية ،يكتنؼ أفرادىا شيئان مف مشاعر الفركؽ النرجسية يشعر

أفرادىا أنيـ أفضؿ كأرفع شأننا مف ا خريف (الركابي.)5000 ،
 3-7-7رواد السمفية التاريخية:

تعبر السمفية التاريخية عف اتجاه ديني إحيائي يضع نصب اىتمامو قضية اليكية الخاصة كتميزىا

كطيكريتيا ،كيعتصـ بالنص الكارد عف السمؼ ،كيركز اىتمامو عمى قضايا ا عتقاد كمسائؿ
العبادات المتعمقة بيا (أبك رماف ،5004 ،ص ،)554كىناؾ الكثير مف ركاد الفكر السمفي الذم
اعتصاما مطمقنا بالنص كبً ىح ٍرًفيتًو ،كيتمثؿ
انفت عمى النص كعمى الماضي لينيؿ منو كليشكؿ لو
ن
السمؼ الصال في الصكرة كالسيرة كالسريرة ىذا التمثؿ كالتقمص أعطى لمماضي كلمنص أكثر مما
يستحؽ ،كعاش عزلة عف الكاقع كالعقؿ بشكؿ كبير نسبيا ،كقد كاف ليذه المدرسة السمفية ركاد أمثاؿ

أحمد بف حنبؿ ،كتمميذه ابف القيـ ،كابف كثير ،كالذىبي ،كابف تيمية ،كمحمد بف عبد الكىاب.
 0-3-7-7الراةد المؤسس المحدث الفحيو-ابن حنبل:-

أحمد بف حنبؿ ىك أبك عبد ا﵀ أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني الذىمي (540-064ىػ-780/

ِّ
كمحدث مسمـ ،كرابع األئمة األربعة عند أىؿ السنة كالجماعة ،كصاحب المذىب
855ـ) فقيو

الميسرة لممذاىب ،5003 ،ص ،)057اشتير بعممو الغزير
الحنبمي في الفقو اإلسالمي(المكسكعة
ٌ
كحفظو القكم ،ككاف معركفان باألخالؽ الحسنة كالصبر كالتكاضع كالتسام  ،كقد أثنى عميو كثير مف

فت بيا أحدان أكرع ك أتقى ك أفقو مف
العمماء منيـ اإلماـ الشافعي بقكلو« :
خرجت مف بغداد كما خم ي
ي
كي ُّ
عد كتابو "المسند" مف أشير كتب الحديث كأكسعيا .يكلد أحمد بف حنبؿ سنة
أحمد بف حنبؿ ،ي
064ىػ في بغداد كنشأ فييا يتيمان ،كقد كانت بغداد في ذلؾ العصر حاضرة العالـ اإلسالمي ،تزخر

بأنكاع المعارؼ كالفنكف المختمفة ،كعندما بمغ أربعيف عامان في سنة 504ىػ جمس لمتحديث كاإلفتاء

في بغداد ،ككاف الناس يجتمعكف عمى درسو حتى يبمغ عددىـ قرابة خمسة آ ؼ .اشتير ابف حنبؿ

بصبره عمى المحنة التي كقعت بو سنة  505ىك التي يعرفت باسـ "فتنة خمؽ القرآف" كىي فتنة
كقعت في العصر العباسي في عيد الخميفة المأمكف ،ثـ المعتصـ كالكاثؽ مف بعده إذ اعتقد ىؤ ء
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الخمفاء أف القرآف مخمكؽ يم ٍح ىدث-كىك رأم المعتزلة -كلكف ابف حنبؿ كغيره مف العمماء خالفكا ذلؾ،
كع ِّذب ،ثـ أيخرج مف السجف كعاد إلى التحديث كالتدريس ،كفي عيد الكاثؽ يمنع مف
فحبس ابف حنبؿ ي
ي
إنياء كامالن ،كفي شير ربيع
ا جتماع بالناس ،فمما تكلى المتككؿ الحكـ سنة 535ىػ أنيى تمؾ الفتنة
ن
األكؿ سنة 540ىػ ،مرض أحمد بف حنبؿ ثـ مات ،ككاف عمره سبعان كسبعيف سنة (أبك زىرة،
 ،0989ص.)485

 فحيو وأصول مذىبو:إف أصكؿ ا ستنباط التي اتبعيا أحمد بف حنبؿ كبنى فتاكيو عمييا ،ثـ صارت أصك ن لممذىب الحنبمي

كأصحابو مف بعده ىي :القرآف الكريـ ،كالسنة النبكية ،كفتكل الصحابي ،كاإلجماع ،كالقياس،

كا ستصحاب ،كالمصال  ،كالذرائع .كقد ذكر ابف القيـ أف األصكؿ التي بنى عمييا اإلماـ أحمد فتاكيو

الميسرة ،5003 ،ص .)030-059
خمسة كىي (المكسكعة
ٌ
قدـ
أك ن -النصكص (الكتاب كالسنة) فإذا كجد النص أفتى بمكجبو ،كلـ يمتفت إلى ما خالفو ،كلذلؾ ٌ
النص عمى فتاكل الصحابة.
ثانيان -ما أفتى بو الصحابة ك ييعمـ مخالؼ فيو ،فإذا كجد لبعضيـ فتكل كلـ يعرؼ مخالفان ليا لـ
يتركيا إلى غيرىا.

ثالثان -إذا اختمؼ الصحابة تخير مف أقكاليـ ما كاف أقربيا إلى الكتاب كالسنة.

رابعان -األخذ بالحديث المرسؿ كالحديث الضعيؼ إذا لـ يكف في الباب شيء يدفعو.

خامسان -القياس فإذا لـ يكف عند اإلماـ أحمد في المسألة نص ،ك قكؿ الصحابة أك كاحد منيـ ،ك

أثر مرسؿ أك ضعيؼ ،ذىب إلى القياس (أبك زىرة ،0989 ،ص.)543
 -سبب عدم انتشار المذىب الحنبمي:

أوًًل -ما يصدؽ عميو قكؿ بعض المؤرخيف أنو جاء بعد أف استحكذت المذاىب الثالثة التي سبقتو في
األمصار اإلسالمية قمكب أكثر العامة فكاف في أكثر نكاحي العراؽ مذىب أبى حنيفة ،كفي مصر

المذىب الشافعي كالمالكي ،كفي المغرب كاألندلس المذىب المالكي بعد مذىب األكزاعي.
انياً -أنو لـ يكف مف أتباع مذىبو قضاة ،كالقضاة إنما ينشركف المذىب.

ال ًا -شدة الحنابمة عمى أىؿ البدع كالضال ت ،كتمسكيـ باألمر عف الكقكع في المأثـ كاتباعا منيـ

ألصميـ الذم تمسككا بو أكثر مف سكاىـ كىك سد الذرائع ،كفي ىذا الصدد حكى ابف األثير في كتابو
الكامؿ قصة فتنة الحنابمة كما حصؿ منيـ في سنة 353ىػ كفييا عظـ أمر الحنابمة ،كقكيت شككتيـ

مغنية ضربكىا ككسركا آلة الغناء ،كاعترضكا في البيع كالشراء،
فإف كجدكا نبيذان أراقكه ،كاف كجدكا
ٌ
كمشى الرجاؿ مع النساء كالصبياف ،فإذا أركا ذلؾ سألكه عف الذم معو ىمف ىك ،فأخبرىـ ،كا ٌ ضربكه
كحممكه إلى صاحب الشرطة ،كشيدكا عميو بالفاحشة (أبك زىرة ،0989،ص .)543
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ابعا -إضافةن لمضغكط التي مارستيا "الدكلة العثمانية" عمى أتباع المذىب الحنبمي حتى تالشكا مف
رً
مكطنيـ األـ أك ن "بغداد" كنكاحييا ،ثـ "الشاـ" كغيرىا مف البالد األخرل ،كىذا سبب سياسي قكم األثر
إذا ما أخذ في ا عتبار اغتناـ شدة تمسؾ الحنابمة في التشيير مف قبؿ خصكميـ بمذىبيـ الذم كاف

بمثابة المرتع الخصيب لممناكئيف لو أك يقؿ :لمذيف ييدفكف إلحالؿ مذاىبيـ محمو.

مف ىنا تضافرت عكامؿ عدة عمى محاصرتو في كؿ مكاف فتمؾ األسباب مجتمعة ضيقت الخناؽ
عمى انتشاره بيف المسمميف ،كلـ نسمع بغمبتو عمى ناحية إ عمى "البالد النجدية" ككثير مف نكاحي

"الجزيرة العربية" ا ف ،كعمى "بغداد" في القرف الرابع ،كاستفحؿ أمره منذ حكالي  353ىجرم عمى ما
تقدـ (أبك زىرة ،0989 ،ص .)543

 7-3-7-7الراةد الممنيج ابن تيمية:
اسمو ونسبو :ىك أحمد تقي الديف أبك العباس بف عبد الحميـ بف عبد السالـ بف عبد ا﵀ بف أبي
القاسـ الخضر بف محمد بف الخضر بف عمي بف عبد ا﵀ بف تيمية الحراني -كالتي تتبع المذىب

الحنبمي-كقيؿ :إف جده محمد بف الخضر حج عمى درب تيماء فرأل ىناؾ طفمة ،فمما رجع كجد

امرأتو قد كلدت بنتان لو فقاؿ :يا تيمية ،يا تيمية ،فمقب بذلؾ( .أبك زىرة ،0989 ،ص )600كقيؿ :إنو

كردم (قضايا إسالمية معاصرة )5004 ،كقيؿ :إنو ينتسب إلى قبيمة عربية قيسية ،مف بني ين ىم ٍير بف
عامر بف صعصعة مف قيس غيالف بف يمضر(أبك زىرة ،0989 ،ص.)605
مولده ونشأتو :كلد تقي الديف أحمد بف تيمية يكـ ا ثنيف  00ربيع األكؿ 660ىػ المكافؽ  55يناير

0563ـ في حراف كعاش فييا إلى أف أتـ سف السابعة في سنة  667ىػ ،حيث بدأت التيديدات
المغكلية كالفظائع التي ارتكبتيا تمؾ الجيكش بالظيكر ،بشكؿ ألزـ العديد مف األىالي بالنزكح إلى

أمنا فياجرت أسرة ابف تيمية حاممة متاعيا إلى دمشؽ (مكقع ابف تيمية) ،كبيا كاف
مناطؽ أكثر ن
مستقر العائمة ،حيث طمب العمـ عمى أيدم عممائيا منذ صغره ،فنبغ ككصؿ إلى مصاؼ العمماء مف
حيث التأىؿ لمتدريس كالفتكل قبؿ أف يتـ العشريف مف عمره (الغصف ،5008 ،ص)05

 -عصره:

بد مف كقفة سريعة كمكجزة نتناكؿ فييا بياف عصر ابف تيمية كبيئتو ،ككيؼ تكالت

األحداث ،كتتابعت األزمات ،كأسيمت في بمكرة شخصيتو كنشكء أفكاره ذلؾ ألف بياف العصر كالبيئة

أمر في غاية األىمية ألف أم عالـ بد مف أف يؤثر كيتأثر بذلؾ
التي يعيش فييا أم مفكر أك عالـ ه
العصر كتمؾ البيئة التي يعيش فييا.

لقد كانت الحياة الفكرية تعج بالتيارات كا تجاىات الفكرية مف معتزلة كأشاعرة كمتصكفة

كمتكمميف كفالسفة كمذاىب إسالمية أخرل كتتسـ بالتعصب كالتحيز الفكرم كالتقميد (أبك زىرة،0989 ،

ص )645كا عتماد عمى األىكاء كالعقؿ ،حيث اعتبر ابف تيمية أف جميع تمؾ ا تجاىات

تعبر عف

صري كصحي اإلسالـ ،كأف في عقيدة التكحيد لدييا خمالن بشكؿ نسبي مف طائفة إلى أخرل كمف
07

أحيانا إلى ِّ
اج مف الممة ،حيث اعتبر العكدة إلى
مذىب خر ،يصؿ
أحيانا إخر ه
حد التفسيؽ كالتبديع ،ك ن
ن
األصكؿ اإلسالمية كالرجكع إلى السمؼ الصال مخرنجا مف ىذه الفكضى الفكرية ،كبيذا الطرح يككف

معارضا لمجميع كيحتكر تأكيؿ النص ،كترتب عمى ذلؾ خركج عمى اإلجماع في بعض
ابف تيمية
ن
الفتاكل التي جمبت لو المتاعب كالسجف (أبك زىرة  ،0998،ص .)643

كاض أف ابف تيمية برز في الثمث األخير مف القرف السابع ،كالثمث األكؿ مف القرف الثامف،

كقد تكالت عمى اإلسالـ كالمسمميف في ىذه المدة المصائب كالمحف ،ككاف منيا  -كما ينقؿ ابف األثير
"-ظيكر ىؤ ء التتار فقد احتؿ التتار بغداد كقتمكا أىميا كأبناءىا ،كسمبكا كنيبكا ديارىا كممتمكاتيا

فأزيمت معالـ الحضارة والثقافة اإلسالمية منيا ،مما كاف لو األثر الكبير في حياة مصر كالشاـ كسائر

بالد اإلسالـ (مكسى ،0965 ،ص )05فالتمزؽ كالفرقة في كؿ مضاميف الحياة أصاب كياف الدكلة
اإلسالمية في مشرقيا كمغربيا آنذاؾ ،كقد تفرؽ أبناؤىا إلى ًش ىع وب كفرؽ كمذاىب عدة ،كتدىكر حاؿ
األمة سياسيان كاجتماعيا (أبك زىرة ،0958 ،5ص.)055أما مف الناحية ا جتماعية فإف ابف تيمية
عاش في مجتمع بعيد كؿ البعد عف أف تجمعو كحدة اجتماعية أك دينية ليا أسسيا كقكاعدىا التي

يتحاكـ الناس بمكجبيا ،مما يجعؿ أفراد المجتمع كحدة ليا أسسيا كأىدافيا كغاياتيا المشتركة ،بؿ كاف

مجتمعان متناف انر كمتباعدان مف جميع النكاحي (مكسى ،0965 ،ص.)55
 -عممو واجتياده:

مف خالؿ البحث في شخصية ابف تيمية كجد انو ذك شخصية شجاعة ،دافعت عف اإلسالـ
كالمسمميف ،كعممت عمى كحدة الكممة كالصؼ ،كأمرت بأكامر ا﵀ ،كانتيت عف نكاىيو لتخميص الديف

اإلسالمي كتصفيتو مف البدع كا نحرافات ،كالرجكع بو إلى سيرتًو األكلى ،كقد ذكر المؤرخكف الكثير
مف ىذه المحف ،كمنيا :ما ذكره ابف الكردم في تاريخو مف أف اإلماـ ابف تيمية  ،قد أصدر فتاكل
كدخؿ في مسائؿ كبار

تحتمميا عقكؿ أبناء زمانو ك عمكميـ كمسألة التكفير في الحمؼ بالطالؽ،

كمسألة أف الطالؽ بالثالثة

يقع إ كاحدة ،أم إف الطالؽ عندئذ

يقع ،كلكنو يمزـ الحالؼ عند

الحنث كفارة اليميف( .تاريخ ابف الكردم ،0996 ،ص)588
فى ىشُّنكا

ىس ىحر

عميو حرنبا ىكادة فييا ك ىكف يركه بيا فاعتقؿ بقمعة دمشؽ سنة  756ىػ ،ككانت كفاة ابف تيمية
ليمة عشريف مف ذم القعدة سنة758ىػ (أبك زىرة ،0989 ،ص.)657
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 -منيجو:

أوًًل-منيجو في العحيدة:

كما رآه الغصف ( ،5008ص :)58

- 0تعظيـ نصكص الشريعة ،كاجالليا ،كالصدكر عنيا.

-5دعـ النصكص الشرعية ،كتأييدىا بأقكاؿ سمؼ األمة.
ميسر ،كعبارات كاضحة.
-3تقرير العقيدة بأسمكب ٌ
-4شمكلية عرض العقيدة كتقريرىا في كتبو رحمو ا﵀.
انيا-منيجو في الفحو (مجموع الفتاوي)363/01( ،
ً
 -0ا لتزاـ بالكتاب كالسنة كآثار السمؼ.

 -5فيـ النصكص عمى مراد ا﵀ كرسكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ مع ا ستعانة بفيـ السمؼ.
 -3تحقيؽ مقاصد الشارع بجمب المصال كدرء المفاسد.
 -4الدعكة إلى التفقو في ديف ا﵀ كنبذ الجمكد.
 -5مراعاة األصكؿ كالقكاعد العامة.

 -6مكافقة المعقكؿ لممنقكؿ كشمكلية النصكص لألحكاـ.
 -7التسييؿ كالتيسير مالـ يكف مانع شرعي.
ال ًا :العحل عند ابن تيمية:
الناحية األولى :في كتابو الرد عمى المنطحيين :يقكؿ "العقؿ في لغة المسمميف مصدر عقؿ يعقؿ
مف باب الجكاىر القائمة بنفسيا ،أما

أيضا غريزة في اإلنساف" فسماه مف باب اإلعراض
ن
عقال ،كىك ن
عند الفالسفة فيك مف النكع الثاني أم القائـ بنفسو"(الزيف ،ص.)083-085كلـ يعترؼ ابف تيمية

باألحاديث النبكية التي تذكر العقؿ بمعناه الفمسفي كترفعو إلى أعمى مراتب القداسة كتجعمو مسمطان

بأمر ا﵀ عمى شؤكف الناس كأمكرىـ ،كعد ىذه األحاديث مكضكعة باتفاؽ أىؿ المعرفة بالحديث ،كمف
تمؾ األحاديث :ما ين ًسب إلى النبي محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ أنو قاؿ" :أكؿ ما خمؽ ا﵀ العقؿ ،قاؿ

لو أ ٍقبًؿ ،فأقبؿ ،ثـ قاؿ ٍ :أدبًر فأدبر ،فقاؿ :كعزتي ما خمقت خمقنا أكرـ عمي منؾ ،بؾ آخذ كبؾ
أعطي ،كبؾ الثكاب كبؾ العقاب (ابف تيمية ،0950 ،ص.)357

الناحية ال انية :ابن تيمية ومحاولة التوفي بين العحل والنحل :إف أجؿ كأعظـ ما تكصؿ إليو شيخ
يخالؼ صحي المنقكؿ بؿ يكافقو،

ب كأىلؼ ىك أف صري المعقكؿ
اإلسالـ ابف تيمية في كؿ ما ىكتى ى
حتى جعؿ ذلؾ عنك نانا ألحد كتبو "مكافقة صحي المنقكؿ لصري المعقكؿ" ككذلؾ كتابو األشير "درء

معتمدا يجؿ
منيجا
تعارض العقؿ كالنقؿ" ،كلعؿ بعضيـ –كلألسؼ -يفيـ منيج ابف تيمية كيعده
ن
ن
ا عتماد عمى النص ،كأنو أىمؿ العقؿ في منيجو كمؤلفاتو كدراساتو ،كىذا خطأ صري كقع -كيقع
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فيو -ىد ًار يسك فكر ابف تيمية ،كلعؿ الحقيقة في منيجية ىذا الفكر تى ٍك يمف في انطالقو مف نقطتيف
أساسيتيف ىما:
قطعا مع صري العقؿ).كالنقطة األخرل مقارنة فتكامؿ
النقطة األكلى( :إف صحي النقؿ يتعارض ن
الكحي كالعقؿ في منيج المعرفة لدل ابف تيمية ليؤدم إلى اليقيف الصادؽ كالنتائج التي تكصؿ إلييا،
كبيذا يككف ابف تيمية قد نج في التقميؿ مف حدة الخالؼ بيف العقؿ كالنقؿ فيك ىيثًؽ في العقؿ
مطمقنا ك يشؾ فيو مطمقنا ،بؿ يجعمو إحدل طرؽ العمـ الصحيحة ،كليس ىك الطريؽ الكحيدة إلى
اليقيف(زيداف ،0998 ،ص.)088

يي ُّ
عد ابف تيمية الذم ىبٍمكر كأدلج فكر ابف حنبؿ في منظكمة فكرية متكاممة كشاممة تجيب عف
التساؤ ت في تفسير العالقة بيف اإلنساف كا خر كالكجكد كالطبيعة فإف كاف ابف حنبؿ ييعتبر فقيينا
كمحدث السمفية ،فإف ابف تيمية يعتبر المفكر األكبر لمسمفية كالمؤدلج الذم صاغ أفكار ابف حنبؿ
عالي ا في عالـ الكاقع عمى يد الشيخ محمد بف عبد الكىاب مف خالؿ
كأفكاره في منظكمة ىستي ىحمِّؽ ن
صياغة الكسائؿ كاألدكات التطبيقية لمفكر السمفي.

ِّ
م السمفية ،فإف ابف عبد الكىاب ىك المفكر
كمفى ِّك ىر ٍ
فإف كاف ابف حنبؿ كابف تيمية يم ىنظرم ي
التطبيقي الذم كضع ىذا الفكر ِّ
حيز التنفيذ ،كىك ما سيككف لو شأف كبير في بناء أكؿ دكلة إسالمية
ذات مذىب حنبمي في العصر الحديث ،كتـ تكضي ىذا األمر في الفرع القادـ مف خالؿ الحديث عف

محمد بف عبد الكىاب(أبك زىرة ،0989 ،ص.)640
 3-3-7-7المظير التطبيحي محمد بن عبد الوىاب(0713م 0790-م):
عالـ و
حنبمي المذىب ،يعتبره أتباع دعكتو مف مجددم الديف اإلسالمي في شبو
ديف سني
ُّ
ىك ي
الجزيرة العربية حيث شرع في دعكة المسمميف لمتخمص مف البدع كالخرافات كتكحيد ا﵀ كنبذ الشرؾ،
يكلد في العيينة كسط نجد سنة 0703ـ(ركضة األفكار بف غناـ.)55/0 ،

سافر إلى مكة كالمدينة لتحصيؿ المزيد مف العمـ عبر منيج التمقي عف مشايخو ،كالتقى في

سفره بالعديد مف العمماء ،تكجو إلى اإلحساء فأخذ عف شيكخيا ،كزار البصرة كبغداد حيث اطمٌع عمى
عمكـ التصكؼ كفمسفة ا ستشراؽ ،كأنكر عمى كثير مف العمماء ما سمعو مف العمكـ التي

تتفؽ مع

اإلسالـ -حسب فقيو لإلسالـ-كشرع في الدعكة إلى العكدة إلى اإلسالـ كما فيمو العرب
األكائؿ(.أدكنيس ،0983 ،ص.)53

الكىاب يدعك الناس إلى عقيدة التكحيد ،كلذلؾ سمى أتباعو ىذه الدعكة
عحيدتو :كاف محمد بف عبد ٌ
بالدعكة السمفية نسبة إلى السمؼ الصال  ،ككاف يج ُّؿ دعكتو إعادة الناس إلى تحقيؽ التكحيد كنبذ

الشرؾ الذم ىكثير آنذاؾ مثؿ :التعبد بالقبكر كالتقرب لألصناـ كاألشخاص ،كالبناء عمى القبكر
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كالتعامؿ بالسحر كغيرىا مف مظاىر البدع ،كالتي تنافي عقيدة التكحيد في ديف اإلسالـ ،كيرل أعداؤه

كمنتقدكه أنو أنشأ طائفة أك فكرة متشددة لتفسير اإلسالـ ،مما أدل إلى عدـ التياكف مع مخالفييـ في
الديف أك في المذىب ،بؿ ضخمكا المسائؿ الفرعية المختمؼ فييا إلى درجة التكفير كالتفسيؽ (ابف

بشر ،0983 ،ص .)56

الكىاب بدعكة المسمميف لمتخمص مف البدع كالخ ارفات كتكحيد ا﵀ عز كجؿ.
دعوتو :قاـ محمد بف عبد ٌ
كقد كاف كتاب التكحيد أحد مؤلفاتو الذم ساؽ فيو األدلة مف كتاب ا﵀ كسنة رسكلو صمى ا﵀ عميو
الكىاب محاربة كؿ ىذه البدع كالضال ت -حسب رأيو-مف خالؿ
كسمـ . ،كاف عمى محمد بف عبد ٌ
غزك ىذا الفكر بفكر جديد ،ككاف لفكر ابف تيمية دكر عظيـ في اتجاىات دعكة التكحيد لمشيخ محمد

الكىاب ،كقد تصدل الكثيركف لمدعكة في مطمعيا( .الجمعية العممية السعكدية لمسنة كعمكميا،
بف عبد ٌ
.)5006
الكىاب بيف أتباعو كمريديو ،كفي بمدتو العيينة إ أنو لقي
بدأت الدعكة في ليف كرفؽ مف ابف عبد ٌ
معارضة شديدة مف بعض المذاىب ك ىكثر أعداؤه ختالؼ المصال  .كلكف الشيخ لـ ييدأ كاستعمؿ كؿ

الكسائؿ لنشرىا.

ومن أبرز معتحداتو:
كما ذكرت في(،الميسرة ،5003 ،ص )064كىي كالتالي:
 تكحيد العبكدية ،كمحاربة الطكاغيت.

 منعو شد الرحاؿ لمقبكر األكلياء حيث ىم ىن ىع ًمف ِّ
شد الرحاؿ إلى غير المساجد الثالثة كما جاء
في الحديث الصحي .
 منع البناء عمى القبكر ككسكتيا كاسراجيا كما إلى ذلؾ.

 إنكار البدع :أنكر الشيخ البدع كالمحدثات في الفركع كا حتفاؿ بالمكلد النبكم ،كالتذكير قبؿ
األذاف ،كالصالة عمى الرسكؿ بعد األذاف جي انر.

تحالفو ومبايعتو ل محمد بن سعود:

قاؿ محمد بف سعكد لو :يا شيخ محمد ٍأب ًشر ُّ
صرة كأبشر باألمف كأبشر بالمساعدة ،فقاؿ لو الشيخ:
بالن ٍ
ص ىره نصره ا﵀ ،كمف أيده أيده
كأنت أبشر بالنصرة ن
أيضا كالتمكيف كالعاقبة الحميدة ىذا ديف ا﵀ ىم ٍف ىن ى

يعا ،فقاؿ :يا شيخ سأبايعؾ عمى ديف ا﵀ كرسكلو ،كعمى الجياد في
ا﵀ ،كسكؼ تجد آثار ذلؾ سر ن
سبيؿ ا﵀ ،كلكنني أخشى إذا أيدناؾ كنصرناؾ كأظيرؾ ا﵀ عمى أعداء اإلسالـ أف تبتغي غير أرضنا،
كأف تنتقؿ عنا إلى أرض أخرل ،فقاؿ:

أبايعؾ عمى ىذا ،أبايعؾ عمى أف الدـ بالدـ ،كاليدـ باليدـ،

أخرج عف بالدؾ أبدان ،فبايعو عمى النصرة ،كعمى البقاء في البمد ،كأنو يبقى عند األمير يساعده،
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كيجاىد معو في سبيؿ ا﵀ ،حتى يظير ديف ا﵀ ،كتمت البيعة عمى ذلؾ (الميسرة ،5003 ،ص)060

كتكافد الناس إلى الدرعية مف كؿ مكاف ،كلـ تزؿ الدرعية مكضع ىجرة يياجر إلييا الناس مف كؿ
مكاف ،كتسامع الناس بأخبار الشيخ ،كدركسو في الدرعية كدعكتو إلى ا﵀ كارشاده إليو فأتكا زرافات

منصكر ،كرتب الدركس في الدرعية في العقائد،
نا
محبكبا
ككحدانا ،فأقاـ الشيخ بالدرعية يم ىعظ نما يمؤي ندا
ن
ن
كفي القرآف الكريـ ،كالتفسير ،كالفقو ،كالحديث ،كمصطمحو ،كالعمكـ العربية ،كالتاريخية ،كغير ذلؾ مف

العمكـ النافعة (أبك طامي0393 ،ىجرم ،ص.)67

دخمت الدعكة في إطار التنفيذ كنجحت شيئان فشيئان كدخؿ الناس في دعكة التكحيد ،كدخؿ أتباع الشيخ
مكة كأرادكا أف يخمصكا الديف مف البدع فيدمكا كثي انر مف القباب األثرية في مكة كقبة أـ المؤمنيف
خديجة بنت خكيمد ،كقبة كانت عمى المكاف الذم كلد فيو النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ ،كقبة مكلد أبي

بكر كعمي ،كفي المدينة رفعكا بعض الحمي كالزينة المكضكعة عمى قبر رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو
كبِّرر غضبيـ رغبة مف ىؤ ء الناس في الحفاظ عمى معالـ
كسمـ ،مما أثار غضب كثير مف الناس ،ي

التاريخ ،كألف قبر الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ رمز لمعاطفة اإلسالمية كقكة دكلة المسمميف(مكقع ابف
باز.)5006 ،

الكىاب بذلؾ بؿ اىتمكا بعقيدتيـ كازالة البدع ،كالرجكع إلى األصكؿ في
كلـ ييتـ أتباع محمد بف عبد ٌ
دينيـ ،ككاف ا ىتماـ األكبر بأخالؽ الناس كعقيدتيـ كالشركع في تقكيتيا كترسيخيا كازالة الركاسب

منيا .كفي كقت سيادة الدعكة بقيادة السمفييف ىقمت المشاكؿ في مجتمع الجزيرة ،فانعدمت السرقات
كحكًرب الفجكر كشرب الخمكر ،كأصبحت الطرؽ أكثر أمنان كأمانان بعد أف كانت مصدر متاعب لمناس
كحركتيـ حيث السطك كالسرقات قبؿ انتشار السمفييف كدعكتيـ ،كأصبحت منطقة الجزيرة بمثابة

منطقة جياد بالنسبة لمسمفييف مما أثار انتباه العالـ الخارجي ليذه الدعكة اإلسالمية الخطيرة الجديدة في

ذلؾ الكقت(الجمعية العممية السعكدية لمسنة كعمكميا.)5006 ،
 منيجو الدعوي:تمخص بالنقاط التالية (الطريفي ،5000 ،ص:)35-30
 -1العناية بتكحيد العبادة.

 -2الك ء كالبراء مف مقتضيات كممة التكحيد.
 -3تعديؿ جممة الصحابة – رضي ا﵀ عنيـ  ،-كالتنكيو بفضائميـ كفضائؿ سائر أئمة العمـ.
 -4نبذ البدع كالخرافة.

 -5الجياد ماض إلى يكـ القيامة ،مع أنو

يكاد يتكافر جياد صحي في العصر الحاضر في

نظر ىذه المدرسة.

 -6التأكيد المستمر عمى طاعة أكلي األمر في المعركؼ.
55

 -7تفكيض أكلي األمر في التنظيمات كالترتيبات اإلدارية.
 -8التحذير مف كافة أساليب المعارضة لمسمطة.
 -9رفض القكانيف الكضعية.

 -10عدـ الخكض في القضايا السياسية الشائكة.

 -11التفاعؿ الحذر كالمتأني مع القضايا المستجدة.
 4-7-7سمات السمفية المؤسسة:
لخص أبك طو ( ،5005ص )7السمات كالتالي:

السنة الصحيحة) إللغاء العقؿ.
 -1المرجعية
النصٌية قبالة العقؿ كالتكسؿ بالنص الشرعي (القرآف ك ٌ
ٌ
كعيا كتجربة لخيرية القركف األكلى ،فيتـ تقديـ فى ٍيـ الصحابة
 -2أكلكية الماضي عمى الحاضر ن
كالسمؼ في تفسير النص الشرعي ،ككذلؾ تجربتيـ.

السنية :تضخيـ مرجعية السنة النبكية عمى حساب النص القرآني.
ٌ -3
 -4التكحيد :اإليماف بأركاف التكحيد الثالثة تكحيد الربكبية ،كاأللكىية ،كاألسماء كالصفات.
 -5ظاىرية ا عتقاد :اإليماف بالسمعيات كميا كالتسميـ بد

ت المعتقدات الظاىرة دكف تأكيؿ.

 -6ا تباع كترؾ ا بتداع :كؿ جديد بدعة ،أما التجديد فيك تطيير الديف مما لحؽ بو مف بدع.

 -7السمفية كمكقفيا مف الدكلة إما بالقطيعة كاما تحالؼ عضكم ،كىذا تطرؼ تجاه الدكلة سكاء
أكاف بالمكافقة أـ بالمفارقة.

 -8احتكار النص كتأكيمو كتمكينو بصبغة الخبرة التاريخية.

كب ٍنية معرفية تتسـ بيذه السمات المتقدمة تؤكؿ إلى بنية ذىنية تتسـ في العمكـ بالنصية في
كالسمفية ي
التكحد في الرأم ،كنبذ الخالؼ مطمقنا.
التمقي كالتأكيؿ ،ككجكب ا تباع ،كجكاز التقميد ،ك ٌ
 5-7-7السمفية التحميدية:

ظروفيا التاريخية :إف الدكلة السعكدية منذ أكؿ عيدىا قامت عمى فكر الشيخ محمد ابف عبدالكىاب،
كاستمر ذلؾ حتى عيد الدكلة السعكدية الثالثة التي جدد بناءىا الممؾ عبدالعزيز ابف عبدالرحمف آؿ

سعكد ،كبرغـ أف ىذه الدكلة في عيدىا الجديد جاءت كفؽ مكاصفات الدكلة الحديثة ،إ أنيا لـ تنفؾ

عف مبادئ دعكة ابف عبدالكىاب ،بؿ ىي في حقيقة أمرىا امتداد فكرم كتاريخي لمدكلة السعكدية

األكلى كالثانية ،كالفارؽ الجكىرم بيف القديـ كالجديد ىك آليات التطبيؽ كأساليبو كفؽ متطمبات المرحمة،
مع شيء مف تغير األحكاـ المستندة إلى المصمحة أك العرؼ ،كمف د ئؿ انتماء ىذه الدكلة الحديثة

الحقيقي لإلسالـ ،تبني فكر ابف عبدالكىاب ،كأنيا دكلة فكرية كليست عممانية (الطريقي،5000 ،

ص.)34

 -1تصريحات الممؾ عبدالعزيز في جميع المناسبات كالخطابات بذلؾ.
53

 -2تأكيده عمى أىمية قياـ الشعائر اإلسالمية كعدـ التفريط فييا كالصالة كالزكاة كالحج كاألمر
بالمعركؼ كالنيي عف المنكر.

 -3عدـ التسام مع ما يخ ٌؿ بأصكؿ الديف كقكاعده.
 -4محاربة البدع كالخرافات.

 -5قياـ القضاء عمى الشريعة اإلسالمية ،كاسناده إلى أىؿ العمـ المتأىميف ليذا.
 -6تنفيذ الحدكد الشرعية.

 -7تشجيع العمـ الشرعي ،كنشر عمكـ السمؼ.
 -8السمكؾ الشخصي لمممؾ عبدالعزيز ،المطبكع بالديانة كحسف السمت ،كما يشيد بذلؾ
معاصركه .كالمممكة العربية السعكدية الحاضرة ىي -بال شؾ-امتداد لدكلة المؤسس
عبدالعزيز.

ويرى الباحث أن السمفية التحميدية :ىي الكارثة لمسمفية التاريخية الم ً
ؤسسة ،مع األخذ بعيف
ي

ا عتبار الخط الكىابي أكثر مف الخط الحنبمي التيمي ،بمعنى الدمج كالمزكاجة بيف السمطة الدينية
كالسمطة المدنية كطاعة كلي األمر ،حيث يعتبر ىذا األمر ىك المحدد كالمعيار الذم يمكف ا ستناد

إليو في تصنيؼ ا تجاىات السمفية داخؿ المنيج السمفي ،كما أخذت بمقتضيات السياسة المحمية

كالدكلية مف انفتاح نسبي في مجتمع محافظ يتسـ  -إلى حد كبير  -بالتقميدية ،كتقديس ا باء كالتراث،

كالكقكؼ عمى األطالؿ.

ابتداء ،ىي ذلؾ المنيج الذم يركز عمى "التصفية كالتربية" ،بحسب تعبير عالـ
السمفية التحميدية
ن
الحديث الشيخ محمد ناصر الديف األلباني الذم يركز اىتمامو عمى تصفية العقيدة كاشاعة فقو معيف
يقكؿ إنو" :يستند إلى الكتاب كالسنة بفيـ سمؼ األمة" ،مع تركيز أكبر عمى السنة.

كتعد مقكلة "مف السياسة ترؾ السياسة" كاحدة مف أىـ مقك تو ،في حيف يدعك المسمـ إلى طاعة كلي

األمر ،أىـ ما يميز السمفية التقميدية عف اتجاىات السمفية األخرل ىي طاعة كلي األمر بشكؿ صارـ،

(الجزيرة نت.)5000 ،

 0-5-7-7روافد السمفية التحميدية:
أوًًل -السمفية المؤسسة :كتعبر عف اتجاه ديني إحيائي يضع نصب اىتمامو قضية اليكية الخاصة
كتميزىا كطيكريتيا ،كيعتصـ بالنص الكارد عف السمؼ ،كيركز اىتمامو عمى قضايا ا عتقاد كمسائؿ

العبادات المتعمقة بيا (أبك رماف ،5005 ،ص.)554
انيا -قيام الدولة السعودية ال ال ة :ىناؾ كثير مف السمفيات ،كلكف ما يي ىميز السمفية التقميدية ىك
ً
ككظفتٍو فيما يخدـ رؤيتيا السياسية ،فقد جرل تقاسـ
كجكد دكلة تتبنى ىذا ا تجاه ،حيث ىرىعتٍو كطىكرتو ى
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المجاؿ العاـ كالمجاؿ الخاص بيف آؿ سعكد كآؿ الشيخ منذ تأسيسيا ،كذلؾ بتكلي آؿ الشيخ لمجانب

الديني ،كآؿ سعكد لمجانب السياسي ،كاستند مكقؼ السمفية الكىابية مف السمطة السياسية عمى مكقؼ
السمفية التاريخية العاـ الداعي إلى كجكب طاعة الحكاـ( .الطريفي ،5000 ،ص .)34
ال ًا -نظرية السيفين :ازدكاجية السمطة طرحت الكنيسة فكرة (الك ء المزدكج) كالتي تدكر حكؿ

كجكب خضكع المسيحي لنكع مف الك ء المزدكج انطالقنا مف ازدكاج طبيعتو فاإلنساف يتككف مف ركح
كجسد ،كالركح تتكجو بالك ء نحك خالقيا كالذم تظير سمطتو في األرض مف خالؿ الكنيسة ،أما الجسد
فيتكجو بك ئو إلى السمطة الدنيكية ممثمو في الحككمة اإلمبراطكرية .إذف فيناؾ سمطتاف منفصمتاف

كالىما يتمتع بتنظيـ خاص بو ،كلو مجالو الخاص(رمضاف.)5003 ،حيث إف شعار المممكة سيفاف
كبينيما نخمة د لة عمى تكامؿ سيؼ السمطة الدينية المتمثمة بالنيج كالفكر اإلسالمي السمفي مع سيؼ

السمطة السياسية ،ككؿ منيما لو مقبضو الخاص ،حيث إف الخط السياسي األميرم في ذرية محمد بف

سعكد ،كالخط الديني المشيخي في ذرية ابف عبد الكىاب إلى ا ف(الميسرة ،5003 ،ص.)35

ابعا-عبحرية المكان :الصحراء كا نعزاؿ النسبي عف الحكاضر اإلسالمية كبغداد كدمشؽ كالقاىرة
رً
يرل اإلنساف في
كتحديدا في الدرعية ،التي تقع في قمب الصحراء كاألراضي الشاسعة حيث
ن

الصحراء إ ذاتو كالخالؽ كالطبيعة التي تقيره بكؿ مفرداتيا ،في ىذه البيئة تتجمى فكرة الخالؽ الكاحد
جافيا بسيطنا ،كثقافة
األحد كالذم يشعر اإلنساف بالعجز كالقصكر أماـ ىكذا مشيد ،مما يجعمو
ن
األعراب ىي ثقافة مبتكرة عف نكازع الحضارة ،حيث إف مكة كالمدينة حكاضر مدنية نسبة إلى أم
مدينة أخرل في بالد نجد كالحجاز ،ك يعتبر ىذا الكادم القاحؿ بيئة طاردة لإلنساف كقاسية ،مما يجعؿ

اإلنساف متعمقنا بالقكة كأسباب الرزؽ التي دفعت العرب قبؿ اإلسالـ إلى عبادة " يىىبؿ" عمى اعتبار أنو
يجمب األمف كالرزؽ كالنصر ،لذلؾ ىذا اإلنساف األعرابي في الصحراء الممتدة التي يرل فييا إ
ذاتو كالبيئة الدالة عمى عظمة ا﵀ تجعمو يمتزـ الخضكع كالتمقي عف ا باء المؤسسيف الذم خبركا
تجربة الصحراء كالبيئة القاسية ،ككذلؾ تعمـ فنكف الحرب كالغزك كالسمب.

إف عبقرية المكاف ساىمت في تشكيؿ العامؿ الذاتي ،كالعامؿ المكضكعي المجتمعي غير ذم باؿ،
حيث لـ يكف اىتماـ كبير باتجاه المجتمع بقدر ما كاف ا ىتماـ بتكحيد الخالؽ المنعـ المؤمف الرزاؽ

متجاىمة  -إلى حد كبير  -ا ىتماـ بالسياسة كا قتصاد كا جتماع كا عتراؼ با خر كالتكامؿ معو
(األنصارم ،0995 ،ص.)55
 7-5-7-7رواد السمفية التحميدية (طاعة ولي األمر):
أوًًل-الشيخ محمد بن إبراىيم آل الشيخ(0969- 0893م) :رئيس اإلفتاء في السعكدية سابقان ،اسمو
محمد بف إبراىيـ بف عبد المطيؼ بف عبد الرحمف بف حسف بف محمد بف عبد الكىاب ،أبكه ىػك
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القاضي إبراىيـ بف عبد المطيؼ بف عبد الرحمف آؿ الشيخ ،كأمو ىي الجكىرة بنت عبد العزيز الياللي

مف عرقة مف الم ازريع مف بني عمرك مف تميـ (الفيد 0450 ،ىجرم).

انيا -عبد العزيز بن عبد اهلل آل باز ( 77نوفمبر  03 - 0901مايو  :)0999قاض كفقيو
ً
سعكدم ،كلد في الرياض ألسرة عمـ ،كتمقى عمكمو مف مشايخ كعمماء بمدتو ،شغؿ منصب مفتي عاـ
المممكة العربية السعكدية منذ 0995ـ حتى كفاتو(اإلخكاف كيكبيديا ،)5006 ،يعد ابف باز أحد كبار
عمماء السنة في عصره ،كحظي بإكبار كاجالؿ كؿ مشائخ عصره في أرجاء العالـ اإلسالمي ،أما

عمماء السمفية فيعتبركنو إماـ عصرىـ فيذا محمد ناصر الديف األلباني يقكؿ :ىك مجدد ىذا القرف،
كيقكؿ عبد الرزاؽ عفيفي :ابف باز طراز غير عمماء ىذا الزماف ،ابف باز مف بقايا العمماء األكليف
القدامى في عممو كأخالقو كنشاطو .كابف باز ىك الكحيد الذم لـ يكف مف ذرية ابف عبد الكىاب الذم

تكلى منصب المفتي في المممكة(صيد الفكائد.)5006 ،

ال ًا-عبد العزيز بن عبد اهلل بن محمد آل الشيخ التميمي :مف أحفاد الشيخ محمد بف عبد الكىاب

ىك مف مكاليد مكة المكرمة بتاريخ ( 30نكفمبر0943 ،ـ) .كىك مفتي المممكة العربية السعكدية كتكفي
كالده كىك صغير لـ يتجاكز الثامنة مف عمره ،كىك ا ف المفتي العاـ لمممكة العربية السعكدية كرئيس
ىيئة كبار العمماء بالمممكة (مكقع المفتي.)5006 ،

 3-5-7-7انحسام السمفية التحميدية:
كيرل الباحث انو مف خالؿ عباءة السمفية التقميدية نتجت ىناؾ اجتيادات جديدة تجيب عف

تساؤ ت في الحقؿ اإلسالمي ك سيما بعد سقكط القدس في(0967ـ) كمحنة اإلخكاف في عيد عبد
الناصر ،كاحتالؿ الككيت ،كالغزك األمريكي لمعراؽ ،كفتكل ابف باز بجكاز ا ستعانة باألجنبي ،مما
دفع إلى سمفيات جديدة انقسمت مف حكؿ السمطة ،كمما يميز ىذه السمفيات انقساميا ليس عمى فكرة
التكحيد فقط ،كما كاف سابقنا لدل السمفية التقميدية كالتاريخية ،بؿ زيدت قضية ماىية الدكلة كالسمطة
كالمشاركة السياسية كالجياد ،مما أدل إلى انقساـ أك باألحرل تكالد اتجاىات جديدة في المدرسة

السمفية "السعكدية" كمف أبرز ىذه ا تجاىات:

 -1السمفية السرورية "الحركية" :تضافرت مجمكعة عكامؿ صبغت السمفية التقميدية بصبغة جديدة
منيا :كجكد كـ كبير جدا مف اإلخكاف المسمميف الذيف التجأكا إلى المممكة السعكدية في الستينات إٌباف
محنة اإلخكاف في مصر كسكريا ،حيث يمكف اعتبار أف السركرية ىي سمفية تقميدية أصبحت صبغة

ىجينا يجمع بيف نظرية اإلخكاف المرتكزة عمى
تيار
عمى جكىر اإلخكاف المقيميف بالمممكة ،مما أنتج نا
ن
العمؿ السياسي الحركي كتكحيد ابف تيمية بمعنى المزاكجة بيف فكر اإلخكاف كالسمفييف بإضفاء صبغة

السمفية عمى بعض اإلخكانييف ،األمر الذم أدل إلى تشكيش في كثير مف أمكر الحياة الدعكية في
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المممكة ،مما دفع األمير نايؼ بف عبد العزيز

تياـ اإلخكاف بأنيـ سبب التكتر األمني في

المممكة(الجزيرة نت ، )5004 ،كلأللباني فتكل أخرل تعتبرىـ خكارج (البيضاء ،)5009 ،كتنتسب إلى
آراء كؿ مف سيد قطب كمحمد سركر زيف العابديف الفكرية كنظرتيـ لممجتمع المسمـ كنظريات حسف

البنا الحركية-كنحف لسنا بصدد الحديث عف ىذا التيار -كىذا ا تجاه يختمؼ عف المنيج اإلخكانية

كالسمفي التقميدم فيك يقكـ عمى المزج بيف شخصيتيف إسالميتيف ميم ٍتيف ىما :ابف تيمية كسيد قطب
فقد أخذكا مف ابف تيمية مكقفو السمفي الصارـ مف المخالفيف لمسنة مف الفرؽ كالمذاىب األخرل،

ُّ
كبالتالي فيـ
استمدكا مف ابف تيمية المضمكف العقدم .كأما سيد قطب فأخذكا منو ثكريتو كآمنكا إيمانان

تامان بمقكلة الحاكمية لديو (بكابة الحركات اإلسالمية.)5004 ،

 -2السمفية الجامية أو التيار الجامي :ىك تيار محمي داخؿ خريطة اإلسالمييف في السعكدية ،ييطمؽ

عمى شعبة مف يش ىع ًب التيار السمفي ،كيتميز بخكاص كثيرة أىميا :العداء ألم تكجو سياسي مناكئ
بناء
لمسمطة ،انطالقان مما يعتقدكف أنو منيج السمؼ في السمع كالطاعة كحرمة الخركج عمى الحاكـ ن
عمى مذىب الحنابمة كاألكزاعي الذيف يحرمكف الخركج عمى الحاكـ الجائر كاف خالؼ في ىذا بعض

الحنابمة-مثؿ :ابف رجب الحنبمي ،كأبك الكفاء عمي بف عقيؿ ،كأبك الفرج ابف الجكزم ،كعبد الرحمف بف
رزيف الذيف يركف مشركعية الخركج ،ناىيؾ عف أبي حنيفة كالشافعي كمالؾ كابف حزـ الذيف يجيزكف

الخركج عمى الحكاـ الظممة(.بكابة الحركات اإلسالمية )5004 ،كبداية نشأتيـ تقريبان كانت في عاـ

 0405ىػ في المدينة النبكية ككاف المنشأ األكؿ ليا محمد بف أماف الجامي الذم تكفي قبؿ عدة سنكات

ً
التنظير لفكر الجامية ربيع بف
ككاف مدرسان في الجامعة اإلسالمية في قسـ العقيدة ،كشاركوي حقان في
ىادم المدخمي كىك مدرس في الجامعة في كمية الحديث كأصكلو مف منطقة جازاف كىي تصكب كلي

األمر في كؿ األحكاؿ كتبرر سمكؾ الدكلة كىي قريبة إلى حد كبير مف السمفية التقميدية (بكابة

الحركات اإلسالمية .)5004 ،

 -3السمفية العممية :السمفية العممية ،إحدل فصائؿ التيار السمفي ،كىي فصيؿ سممي معتدؿ ،يحمؿ
أطركحة دعكية عممية كعظية باألساس لتعميـ الناس كؿ أمكر اإلسالـ ،أك باختصار ىـ عمماء أك
طمبة عمـ أىؿ السنة كالجماعة(أبك رماف ،5005 ، ،ص.)535
 -4السمفية الجيادية :كانت حرب الخميج الثانية عاـ (0990ـ إلى عاـ 0990ـ) نقطة ا نطالؽ
الحقيقية ليذا الخط الفكرم ،حيث برز في البداية كتعبير عف اليزة العنيفة التي تعرض ليا الحقؿ
يخيا مع األسرة
الديني في المممكة العربية السعكدية الذم تييمف عميو المؤسسة الكىابية المتحالفة تار ن
الحاكمة-آؿ سعكد-نتيجة القرار الذم اتخذه الممؾ فيد بف عبد العزيز في أغسطس عاـ (0990ـ)
باستقداـ قكات أجنبية-قكات التحالؼ-لتحرير الككيت مف القكات العراقية كالدفاع عف المممكة في حاؿ

أقدـ العراؽ عمى اجتياحيا .اشتعمت ش اررة الصراع بيف ىيئة كبار العمماء كبعض العمماء الرافضيف
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لمكقفيا منيـ حمكد بف عقالء الشعيبي صاحب القكؿ المختار في حكـ ا ستعانة بالكفار ،كىناؾ

آخركف مثؿ :سفر الحكالي ،سمماف العكدة ،عمي الخضير ،كليد السناني الذيف اتخذكا منذ المحظة
األكلى مكقفان معارضان

ترل لو نياية ألم دكر عسكرم أجنبي في األحداث ،كىك المكقؼ الذم اتسـ

بحدة فاقت تكقعات النظاـ نفسو خاصة بعد أف كصؿ األمر إلى حد تكفيره مباشرة عمى المأل.

كانت ىذه المحظة ىي محدد البركز األكؿ لمسمفية الجيادية في التسعينيات مف القرف الماضي
كخط فكرم يقكـ عمى مكاقؼ كمقك ت محددة مرتبطة بسياقات صراع النفكذ في منطقة الخميج ،ثـ بعد

ذلؾ تكسعت مشاريعو كانتشرت أفكاره كمقك تو في كؿ أنحاء العالـ بسبب ارتباطو العضكم بتجربة

تنظيـ القاعدة -كاف ابف دف أحد الفاعميف في ا نشقاؽ المذككر -الذم يعتبر ممثمو الشرعي ،حيث
الص ىد ً
امية لتأطير مسارات المكاجية التي بدأىا منذ منتصؼ التسعينيات
استند إلى منظكمتو الفكرية ِّ

سكاء مع ينظيـ الحكـ القائمة في البمداف العربية كاإلسالمية-العدك القريب-أك مع الك يات المتحدة
األمريكية كحمفائيا مف الدكؿ الغربية-العدك البعيد-ككانت لحظة الذركة تفجيرات  00سبتمبر عاـ
5000ـ في الك يات المتحدة األمريكية ،كما تالىا مف تفاعالت دكلية

الزماف كالمكاف(رؤيا .)5004 ،

يزاؿ كثير منيا ممتدان في

 4-5-7-7السمات العامة لمسمفية التحميدية:
كتتمخص ىذه السمات العامة في جممة مف النقاط كالتالي (أبك المكز)2013 ،
0ػ ا عتناء بمسألة التكحيد كمحاربة البدع.
التشدد كتقديـ النقؿ.
5ػ تصمٌب الخطاب ك ٌ
3ػ .مرجعيتيـ السمفية المؤسسة.

4ػ النصكصية كالحرفية كالتأكيؿ كالتمكيف.

 5ػ طاعة كلي األمر " :نكراف ك ىجراف ك خركج".
6ػ

جياد إ بكلي أمر كالعنؼ تحتكره الدكلة.

 7ػ العمؿ الخيرم مف خالؿ الجمعيات.

ومن خالل النظر والتحميل يتبين أن ركاد السمفية المشيكد ليـ بالعمـ كالريادية يكجد بينيـ قاسـ
مشترؾ بيف ابف حنبؿ كابف تيمية في مكقفيما مف الدكلة ،حيث إنيـ قضكا سنيف عمرىـ في السجكف

ك سيما ابف حنبؿ ،حيث اتسمت فترة حكـ المأمكف كالمعتصـ كالكاثؽ منذ عاـ  605ىجرم إلى عاـ
 635ىجرم بالتكتر كاإلقامة الجبرية كالسجف كالمنع مف الدركس في المسجد الذم أفضى بقطيعة شبو

تامة مع مؤسسات الدكلة ،بعكس المذاىب الفقيية األخرل ،مما ينعكس عمى التالميذ الذيف جاؤكا
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متأخريف كمقمديف في حالة قطيعة مع الدكلة كالبعد عف السمطاف كاإلمارة كاعتبارىا في إحدل صكرىا
العباد منيا.
يجكز اقتراب ي
الزىاد ك ي

مفسدة

أيضا ابف تيمية الذم كاف في مكاجية المؤسسات الرسمية لمدكلة
ىذا التكتر كالقطيعة تشربيا ن
كالتيارات الفكرية كالمذاىب الفقيية األخرل ،ككاف ابف تيمية حنبميا في مكاجية اتجاه الدكلة ،ككأنو

يمارس الكصاية عمى السمطة كعمى الدكلة التي ما لبثت أف كضعتو في السجف إلى أف تكفي في سجف

القمعة في دمشؽ ،كاقع الحاؿ أف ابف تيمية كابف حنبؿ يمثالف ظاىرة مضادة لفكرة الدكلة كعدـ القدرة

عمى التكيؼ السياسي كالفقيي مع اتجاىات الدكلة مما دفع الدكلة إلى البطش بيـ كسجنيـ كتفكيؾ

مذىبيـ.
أما ابف عبد الكىاب الذم استفاد مف تجربة ابف حنبؿ كابف تيمية تكافؽ مع الدكلة بالكمية،

كتقاسـ المجاؿ العاـ مع آؿ سعكد ،حيث اعتبر أف لإلمارة مجاليا العاـ ،كالديف كالتديف لو مجالو
الخاص ،كحدد العالقة الجدلية لمديف بالسياسة ،ككيؼ يتمكضع الديف في الدكلة ضمف مكانة محفكظة
كمتكازنة كعضكية ككظيفية في منظكمة متكاممة كفاعمة كمؤثرة كمسيطرة كخادمة.

مقدما نظرية السمطة
ىذا الدرس المستفاد تفكؽ بو ابف عبد الكىاب عمى ابف حنبؿ كابف تيمية ،ن
الدينية كالسمطة الدنيكية في منظكمة فكر سياسي ،كاحد منسجـ كمتكامؿ كغير صراعي مما أدل إلى
قياـ أكؿ دكلة إسالمية ذات مذىب حنبمي في تاريخ اإلسالـ ،حيث يككف المذىب الحنبمي المذىب

نجاز فكريا فتنا لمحمد بف عبد الكىاب في صياغة النظرية
الرسمي لمدكلة ،كىذا بحؽ ،يعتبر إ نا
السياسية لمدكلة بالمزج بيف يم ىك ِّكىن ٍييف ىي ٍب يد ىكاف ظاىريا مختمفيف في منظكمة تصال بيف تيار الدنيا يم ىمث نال
برعاية شؤكف الناس ،كتيار الديف الذم يرعى شؤكف دينيـ.
تأسيسا عمى ما سبؽ ،نتج جدؿ فكرم بيف يم ىك ِّكىن ٍيف أساسيف كىما :سمفية ابف حنبؿ كابف تيمية
ك ن
المضادة في بعض جزئياتيا لماىية الدكلة كسمككيا السياسي الذم سيؤطر إلى فكر السمفية الجيادية،
حيث يعتبر ابف تيمية األب الركحي ليذا التيار ،أما ابف عبد الكىاب فيعتبر األب كالمؤسس لمسمفية
التقميدية التي جعمت مف كلي األمر قطب الرحى ،كطاعتو كاجبة ،ك ينبغي الخركج عميو  ،حيث

يعتبر طاعة كلي األمر مف صميـ الديف ،ك ينبغي الخركج عميو طبقنا لمذىب السنة كالجماعة ،كىذا
كمخدكما في إطار الدكلة الكاحدة.
خادما
يؤسس إلى دكلة ا ستقرار ،كيككف الديف
ن
ن
مخدكما
مثاؿ :إف خادـ الحرميف أم :الممؾ كرمز سياسي خادـ لمديف "الحرميف" ،كيككف الديف
ن

مف ًقىبؿ مؤسسات الدكلة ،كما أف الممؾ ليس لو إمامة الديف ،كانما إمامة الديف ليا مشيختيا ،ك
يخكض رجؿ الديف في السياسة.
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الدرس المستفاد مف تجربة ابف حنبؿ كابف تيمية كاف كارثيا عمى مستقبميما الدعكم كالسياسي،

حيث إنيما كانا في حالة قطيعة كتصادـ مع مؤسسات الدكلة كأجيزتيا كتكجياتيا السياسية إذ قضى
كع ِّذب ألنو لـ
كسجف ي
ابف حنبؿ ما يقارب عقديف مف الزماف في حالة قطيعة مع الدكلة كمؤسساتيا ي
يكف عمى مذىب الخمفاء العباسييف ،كما أف ابف تيمية تكفي في السجف .كلقد استفاد ابف عبد الكىاب
مف ىذه التجربة كتحالؼ مع السمطة مف خالؿ تقاسـ المجاؿ العاـ بيف الديف كالسياسة ،كىذا يعتبر

درسا ميما استطاع مف خاللو تأسيس دكلة سمفية برعاية المممكة العربية السعكدية.
ن
السمفية المؤسسة تبقى مميمة لكؿ السمفيات الالحقة ،كيعتبر ا باء المؤسسكف ىـ المرجع الذم
نيؿ منو عمماء السمفية الحالية،

ينبغي الخركج عمى الحاكـ كالصداـ مع السمطة ،ك خركج ك جياد

إ بكلي أمر ،كمعظـ تجارب كمحاك ت الخركج كانت نتائجيا كارثية كعديمة اإلنجاز.

30

 3-7المبحث ال اني
السمفية النيضوية اإلصالحية
 0-3-7السمفية النيضوية اإلصالحية:
مف بكاكير الصداـ كالتماس مع الغرب الحداثي في مطمع العصر الحديث الذم تجمى في
الحممة الفرنسية عمى مصر 0798ـ ،كتلكؿ السمطة العثمانية عمى العالـ العربي ،كقياـ الدكلة
المصرية الحديثة في عصر محمد عمي في بداية القرف التاسع عشر ،جعمت مف ىذا ا حتكاؾ

العسكرم كالحضارم ش اررة فكرية في العالـ العربي ،ك سيما مصر كالشاـ ،مما أدل إلى رغبة كتحد
نيضكم ،كاف محمد عمي الذم بعث البعكث العممية إلى فرنسا ،كمنيـ رفاعة الطيطاكم ىك أحد

ا ستجابات لمتحدم الغربي ،ككما استعاف بخبراء فرنسييف لتحديث الجيش المصرم ،كأجيزة الدكلة،

كأساليب الرم كالعمراف ،كلكف كؿ ىذا التحديث كمحاك ت النيضة كانت منقكصة ألنيا

تممؾ القكة

(الصالبي ،5000 ،ص )406- 405الدافعة لمحضارة العربية المتلكمة ،كتركت الرجؿ العثماني
المريض ،كبدأت تساؤ ت النيضة ،السمفية النيضكية اإلصالحية جاءت ضمف سياؽ حداثي–عقالني.

"كؿ ىذه الحركات التي سبقت الحداثة تمتاز بأنيا حركات جعمت اليـ الديني أساس عمميا

كلب أىدافيا .كيشمؿ ذلؾ كؿ الحركات حتى الحركات التي اتخذت منحى سياسيا مثؿ :السنكسية
كالميدية كالكىابية .كلـ يكف مف بيف ىمكـ ىذه الحركات ا ضطالع بإصالح اقتصادم أك سياسي أك

اجتماعي(أحمد )5000 ،مما جعؿ مفكرم النيضة كعمماء اإلسالـ أف يقدمكا إجابات تستند إلى فكر

المقاصد لمشاطبي ،كا رتكاز عمى الفكر اإلسالمي السمفي أم :الدمج بيف األصالة كالمعاصرة ،بيف
النقؿ كالعقؿ بيف ىكية تاريخية أصيمة كمتطمبات حضارية ماسة كتحد حداثي مف قبؿ منجزات

حاضر في السمفية النيضكية اإلصالحية ،كمف
نا
الحضارة الغربية .مف المحظة األكلى كاف العقؿ كالكاقع
اسعا ،كمحمد عبده
ركاد ىذا التكجو :جماؿ الديف األفغاني الذم أعطى لمعقؿ كالعمؿ السياسي ىحِّي ناز ك ن
ذك البعد التربكم كالعقالني في فكره ،كمحمد رشيد رضا ذك النزعة السمفية ،كسأفصؿ بشيء مف
اإليجاز عف كؿ رائد منيـ ،كاسياماتو باختصار

 7-3-7رواد السمفية النيضوية اإلصالحية:
أوًًل -جمال الدين األفغاني :ىك محمد جماؿ الديف ابف السيد صفتر الحسيني أك األفغاني أك

األسد آبادم (0897 – 0838ـ) ،أحد األعالـ البارزيف في النيضة المصرية ،كمف أعالـ الفكر

اإلسالمي المجدديف (طاىر ،)5005 ،كانت اإلشكالية الرئيسة التي ىيمنت عمى تفكيره إشكالية
حضارية أكثر منيا سياسية "لماذا تأخر المسممكف كتقدـ غيرىـ؟ "ككاف الجكاب بأف ما أصاب

المسمميف مف ضعؼ كتخمؼ ،ىك نتيجة تراخييـ في التمسؾ بالديف الصحي .
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إف "صدمة الحداثة" ستعمؿ عمى تحديث السمفية الكىابية ،كلكف ليس في السعكدية التي لـ

تتعرض لمثؿ ىذه الصدمة (التي رافقت ا ستعمار) بؿ في مصر ،كبالضبط انطالقنا مف حممة نابميكف
عمييا .ككاف ذلؾ مع محمد عبده (0905-0849ـ) الذم أسس السمفية النيضكية اإلصالحية ،مع

مستنيضا شعكبو كحكامو
جماؿ الديف األفغاني (0897-0838ـ) الذم كاف يجكب أقطار المشرؽ
ن
لمقاكمة الغزك ا ستعمارم ،خاصة منو اإلنجميزم الذم اصطدـ معو األفغاني في شبو القارة
اليندية(الجابرم ،ص.)07
انيا -الشيخ محمد عبده0849( :م – 0915م) عالـ ديف ،كفقيو كمجدد إسالمي مصرم ،يعد
ً
أحد رمكز التجديد في الفقو اإلسالمي ،كمف دعاة النيضة كاإلصالح في العالـ العربي كاإلسالمي،
ساىـ بعد التقائو بأستاذه جماؿ الديف األفغاني في إنشاء حركة فكرية تجديدية إسالمية في أكاخر القرف

التاسع عشر كبدايات القرف العشريف تيدؼ إلى القضاء عمى الجمكد الفكرم كالحضارم ،كاعادة

إحياء األمة اإلسالمية لتكاكب متطمبات العصر(.سبع .)5005 ،شارؾ في ثكرة أحمد عرابي ضد
اإلنجميز عمى الرغـ مف أنو كقؼ منيا مكقؼ المتشكؾ في البداية ألنو كاف صاحب تكجو إصالحي
يرفض التصادـ ،إ أنو شارؾ فييا في نياية األمر ،كبعد فشؿ الثكرة يح ًكـ عميو بالسجف ،ثـ بالنفي
إلى بيركت لمدة ثالث سنكات ،كسافر بدعكة مف أستاذه جماؿ الديف األفغاني إلى باريس سنة
0884ـ ،كأسس صحيفة العركة الكثقى ،كفي سنة 0885ـ غادر باريس إلى بيركت ،كفي العاـ ً
نفسو

أسس جمعية سرية با سـ ذاتو ،العركة الكثقى(الناصر ،5000،ص)40

كقد تأثر بو العديد مف ركاد النيضة مثؿ عبد الحميد بف باديس كمحمد رشيد رضا كعبد الرحمف

الككاكبي كسعد زغمكؿ كعزالديف القساـ (مكسكعة التأريخ كالتكثيؽ الفمسطيني.)5005 ،

كانت حركة األفغاني كعبده ،الفكرية كالدعائية كالعممية ،نقمة نكعية في مسار الحركة السمفية،

تربطيا بػ"الكىابية" عالقات اتصاؿ كانفصاؿ ،كانت متصمة بيا ،بؿ ك ُّ
تمتد ليا ،عمى صعيد محاربة

البدع المتمثمة في الطرقية كفكرىا كمسمكياتيا ،بكصفيا انح ارفنا عف إسالـ "السمؼ الصال " .كلكنيا
قفزت بيا قفزة نكعية حينما أكدت في الكقت نفسو عمى أف ىذه البدع كىذا ا نحراؼ عف اإلسالـ

الصحي

ىما السبب الحقيقي فيما أصاب المسمميف مف تأخر كانحطاط ،مقارنة مع الغرب القكم

المتحضر .إف فكرة "التقدـ" التي كانت غائبة في فكر ابف عبد الكىاب أصبحت ا ف الفكرة المركزية

محصكر عند ابف عبد الكىاب في
نا
في سمفية األفغاني كعبده .أضؼ إلى ذلؾ أف "ا خر" الذم كاف
األتراؾ المحتميف أك الميدديف باحتالؿ الجزيرة العربية ،قد صار ا ف طرفنا يقع خارج "دار اإلسالـ"
إنو الغرب ا ستعمارم الذم يحتؿ أجزاء كاسعة مف العالـ اإلسالمي كيطم إلى السيطرة عمى ما
تبقى ،بما في ذلؾ "الرجؿ المريض" ،اإلمبراطكرية العثمانية التي تنظر إلييا السمفية النيضكية ىذه
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المرة عمى أنيا الممثمة لػ "الخالفة اإلسالمية" التي يجب استنياضيا كتقكيتيا كطمب المعكنة منيا

لمكقكؼ في كجو ا ستعمار الغربي (الحكار المتمدف.)5005 ،

كمفسر كمفكر ككاتب كأديب كصحفي
ال ًا-الشيخ محمد رشيد رضا0935-0865( :ـ) عالـ
ٌ
إسالمي ،كلد بالقممكف بالشاـ ،كىك مف ركاد اإلصالح اإلسالمي الذيف ظيركا مطمع القرف الرابع عشر
اليجرم (بف طراد .)5003 ،أنشأ مدرسة دار الدعكة كاإلرشاد لتخريج الدعاة المدربيف لنشر الديف
اإلسالمي ،كجاء في مشركع تأسيس المدرسة أنيا تختار طالبيا مف طالب العمـ الصالحيف مف

األقطار اإلسالمية ،كيعتبر حسف البنا أكثر مف تأثر برشيد رضا (بكابة الحركات اإلسالمية ،
.)5006إف رشيد رضا يمثؿ خاتمة لمرحمة بارزة في تطكر الفكر اإلسالمي ،كىي مرحمة الحركات

اإلصالحية التي يؤرخ ليا منذ انطالقة جماؿ الديف األفغاني في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر

الميالدم ،كيطمؽ عمييا تاريخيان مرحمة الفكر اإلسالمي الحديث ،كما يمثؿ رشيد رضا مف جية أخرل،
اتصا ن زمنيان بمرحمة أخرل في تطكر الفكر اإلسالمي ،كىي المرحمة التي تش ٌكمت مكضكعيان بعد نياية

الدكلة العثمانية سنة 0954ـ ،كيطمؽ عمييا تاريخيان بمرحمة الفكر اإلسالمي المعاصر(زكي،)5000 ،

محمد رشيد رضا الذم بدأ يتحكؿ تدريجيا مف منيج المدرسة العقمية إلى منيج السمؼ ،كلعؿ بداية

التحكؿ أعقبت كفاة أستاذه محمد عبده فقد صار ييتـ بطبع كتب السمؼ في مطبعة المنار ،مثؿ كتب

ابف تيمية كابف القيـ كابف عبد الكىاب كنحكىـ ،ىذا التحكؿ الذىني كالمنيجي عند رشيد رضا ،مف

ا نحياز إلى الفكر اإلصالحي الذم ينشغؿ بقضية النيضة كالتقدـ كالتمدف كبالشأف العاـ في إطار

األمة ،إلى ا نحياز لمفكر السمفي الذم ينشغؿ بقضية العقيدة كبالشأف الخاصة في إطار الطائفة
ٌ
(الدرر السنية ،العدد )897ارتبط رشيد رضا بركابط مع المممكة العربية السعكدية الكليدة آنذاؾ ،ككانت
لو صداقات كطيدة مع عممائيا كأمرائيا(مفكرة اإلسالـ ،)5006 ،ثـ ألقى بيذه البذرة إلي تمميذه حسف

مقر لو بفضمو في تقكيـ
البنا الذم خالؼ شيخو في فركع بسيطة ،لكنو كاف حسف الذكر لمسيد رشيد ا
الصحكة اإلسالمية ،بؿ كبعثيا مف بعد سكف كراحة باؿ(بكابة الحركات اإلسالمية  ،)5006 ،كما ذكر

في مذكرات الدعكة كالداعية أنو كاف يالزمو كيحضر دركسو كيعتني بمجمتو "المنار" حتى أنو استمر

في إصدارىا بعد كفاة الشيخ رشيد رضا  ،لقد تسممت السمفية لإلخكاف المسمميف عبر محمد رشيد رضا
الذم يعتبر الجسر الذم مرت مف فكقو األفكار السمفية الكىابية (سالـ ،5005 ،ص .)534

كىكذا يتبيف أف السيد رشيد رضا ىك صاحب مدرسة كبرل تسمى بمدرسة المنار التي مزجت

بيف عقالنية جماؿ الديف األفغاني كمحمد عبده ،كبيف المدرسة النصية المتمثمة في الكىابية كمدرسة
الحديث.
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 3-3-2انحسام السمفية النيضوية:
مف ىاتيف المدرستيف ىبٍم ىكر السيد رشيد رضا فكرتو ،كعمؿ عمى تطكيرىا كاحكاميا .كلقد امتاز
منيجو بالعقالنية ،بمعنى أنو خفؼ حدة الخالؼ القائمة بيف أىؿ الرأم كأىؿ الحديث ،كبيف
العقالنييف–المعتزلة-كالنصكصييف–السمفييف (سالـ ،5005 ،ص.)500
ممثال بيؤ ء الركاد الثالثة :جماؿ الديف األفغاني ،كمحمد عبده كرشيد رضا
إف ثالكث اإلصالح ن

ىـ قادة الفكر الكاعي في مطمع القرف العشريف ،كبعد كفاة محمد عبده انقسمت ىذه السمفية إلى سمفية
كطنية تحررية مف رمكزىا سعد زغمكؿ كلطفي السيد كعمي عبد الرزاؽ ك طو حسيف ،كسمفية

إصالحية تزعميا كميد ليا محمد رشيد رضا ،كمحب الديف الخطيب (سالـ ،5005 ،ص ،)558كيرل
الباحث ا انقساـ الرؤية النيضكية إلى رؤية سمفية كطنية "تحررية" تؤسس لمدكلة الكطنية ميتمة بحدكد

الكطف ككحدة التراب ،كرؤية إسالمية تأخذ بعيف ا عتبار المعاداة لمتغريب كالحداثة ،كاإليماف باألممية
اإلسالمية ،كتطبيؽ كالتركيز عمى حدكد الشريعة ،كتكحيد ا﵀ ،كالمزج بيف العمؿ السياسي كالتربكم.

 0-3-3-7سمفية وطنية (تحررية):
امتدادا لسمفية األفغاني في مقاكمة ا ستعمار ،ككانت في نياية القرف
ىي السمفية التي تعتبر
ن
التاسع عشر كفي مطمع القرف العشريف حركات سمفية تحررية مقاكمة لالستعمار كمنيا الحركات
اإلسالمية السمفية ذات النزعة الكطنية التي قاكمت ا ستعمار في مطمع القرف العشريف.

كما أف ىناؾ منظريف آخريف مثؿ :عالؿ الفاسي كعبدالرحمف بف باديس كمحمد الطاىر بف
عاشكر مف المغرب العربي كغيرىـ ساىمكا في تطكير السمفية الكطنية ،كبناء ىكية كطنية منسجمة مع
الديف كتحديات الكاقع كمتطمبات مقاكمة ا ستعمار (الدرر السنية ،العدد ،)897كمف أعالـ ىذه

المدرسة الشيخ :محمد مصطفى المراغي ككاف مف أكبر تالميذ محمد عبده ،كمنيـ محمكد شمتكت،
كأحمد المراغي ،كعبد العزيز جاكيش ،كمحمد فريد كجدم كغيرىـ.

كما أف ىناؾ بعض اجتيادات محمد عبده ككبار تالميذه ،مما خالفكا فيو الجميكر مع فت باب
ا جتياد العصرم ،أدت إلى ظيكر طبقة مف تالمذة الشيخ ،كاف ليا انحرافات حادة في مجاؿ األسرة،
مثؿ قاسـ أميف في كتابو (المرأة الجديدة) ك(تحرير المرأة) .كعمي عبد الرزاؽ في السياسة الشرعية إذ

دعا إلى فصؿ الديف عف الدكلة عمى غرار النصارل (مكسكعة الفرؽ ،العدد.)897
 7-3-3-7السمفية اإلصالحية (اإلخوان)
أوًًل -حسن البنا0949-0906( :ـ) مؤسس جماعة اإلخكاف المسمميف كالمرشد األكؿ ليا .كلد

بالمحمكدية في محافظة البحيرة بجميكرية مصر العربية.
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كالده :الشيخ أحمد عبدالرحمف البنا الشيير بالساعاتي ،ككاف الشيخ أحمد مف عمماء الحديث

كسماه (الفت الرباني
فقد رتب مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،كخرج أحاديثو ،كشرح ما يحتاج إلى بيافٌ ،
لترتيب مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني 0957ـ).
بتفكؽ سنة 0957ـ ككاف عمى صمة بمحب الديف الخطيب،
أكمؿ د ارستو في دار العمكـ بالقاىرة ٌ
السمفية أثناء تردده عمييا.
ككاف يمتقي بجميرة مف العمماء الفضالء في المكتبة
ٌ
أسس (جماعة اإلخكاف المسمميف) سنة 0958ـ ،كأعاد إصدار (جريدة المنار) بعدما تكقفت،
ٌ
كعمؿ مف أجؿ المشركع اإلسالمي لمقاكمة ا ستعمار ،كمحاك ت قير الشعكب المسممة ،كب ٌشر بالدكلة
اإلسالم ٌية في صكرة الخالفة.
ألؼ(الرسائؿ) ك (أحاديث الجمعة) ك(المػأثػكرات) ككتاب سيرتو الذاتية (مذكرات الدعكة كالداعية)

"مقدمة الفت الرباني" مع ترجمة مؤلؼ أصؿ الكتاب اإلماـ أحمد بف حنبؿ،
كأككؿ إليو أبكه كتابو ٌ
المحدثيف ،فأجاد.
فكتب في مناقبو كسيرتو ،كمحنتو ،كما يتعمؽ بمسنده ،كمنزلتو عند
ٌ
اغتالتو حككمة إبراىيـ عبد اليادم في القاىرة ليمة  05شباط 0949ـ بعد مقتؿ رئيس كزراء
مصر محمكد النقراشي ،الذم أصدر القرار بحؿ (جماعة اإلخكاف المسمميف) استطاع حسف البنا أف

مقتبسا مف
يجمع بشكؿ انتقائي ،كأف يختار ما يخدـ كجية نظره كما يخدـ مشركعو اإلصالحي
ن
المدارس كالتيارات الفكرية كالفقيية كا يدلكجية رؤية حركية ىدفيا الكصكؿ إلى الحكـ (الرسائؿ،
ص.)070
التعريف :اإلخوان فكرة إصالحية شاممة
كاف مف نتيجة ىذا الفيـ العاـ الشامؿ لإلسالـ عند اإلخكاف المسمميف أف شممت فكرتيـ كؿ
نكاحي اإلصالح في األمة ،كتمثمت فييا كؿ عناصر غيرىا مف الفكر اإلصالحية ،كأصب كؿ مصم

مخمص غيكر يجد فييا أمنيتو ،كالتقت عندىا آماؿ محبي اإلصالح الذيف عرفكىا كفيمكا مرامييا ،إف

اإلخكاف المسمميف دعكة سمفية ،ػ كطريقة سنية ،كحقيقة صكفية ،كىيئة سياسية ،ػكجماعة رياضية،
كرابطة عممية ثقافية ،كشركة اقتصادية ،كفكرة اجتماعية (الرسائؿ ،0995 ،ص.)056
كىكذا نرل أف شمكؿ معني اإلسالـ قد أكسب الفكرة شمك ن لكؿ مناحي اإلصالح ،ككجو نشاط

اإلخكاف إلى كؿ ىذه النكاحي ،كىـ في الكقت الذم يتجو فيو غيرىـ إلى ناحية كاحدة دكف غيرىا
يتجيكف إلييا جميعان كيعممكف أف اإلسالـ يطالبيـ بيا جميعان (الرسائؿ ،0995 ،ص.)057

 -1اإلخكاف المسممكف كالخالفة :كاإلخكاف المسممكف يجعمكف فكرة الخالفة كالعمؿ إلعادتيا في
رأس مناىجيـ ،كىـ مع ىذا يعتقدكف أف ذلؾ يحتاج إلى كثير مف التمييدات التي بد منيا،
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كأف الخطكة المباشرة إلعادة الخالفة

ص.)178

بد أف تسبقيا خطكات تمييدية (البنا،1992 ،

ركنا مف
 -2اإلخكاف المسممكف كالحكـ :اإلسالـ الذم يؤمف بو اإلخكاف المسممكف يجعؿ الحككمة ن
أركانو ،كيعتمد عمى التنفيذ كما يعتمد عمى اإلرشاد ،كالحكـ معدكد في كتبنا الفقيية مف العقائد
كاألصكؿ،

مف الفقييات كالفركع فاإلسالـ حكـ كتنفيذ (لرسائؿ  ،1992 ،ص.)170

اىتماما ماديا كاعالميا
 -3اإلخكاف كقضية فمسطيف :لقد اعتنى اإلماـ البنا بقضية فمسطيف
ن
مدافعا عف فمسطيف
كبير مف حياتو
كسياسيا كاقتصاديا كعسكريا فمقد قضى اإلماـ البنا جزنءا نا
ن
شييدا (صال  ،)2012 ،لقد بدأ البنا اىتمامو بالقضية
بقممو كلسانو كمالو كنفسو حتى قضى
ن
منذ عاـ 1931ـ عندما أرسؿ برسالة إلى مفتي فمسطيف الحاج أميف الحسيني يثني عمى
جيكده كمكاقفو العظيمة تجاه القضية الفمسطينية ،كما حث أعضاء المؤتمر اإلسالمي األكؿ

عمى العمؿ بجد لقضية فمسطيف كمجاىدم اإلخكاف في فمسطيف( .صال .)2012 ،
 -4الجياد عند اإلخكاف :أريد بالجياد الفريضة الماضية إلى يكـ القيامة ،كأكؿ مراتبو إنكار القمب،
كأعالىا القتاؿ في سبيؿ ا﵀ ،كبيف ذلؾ جياد المساف كالقمـ كاليد ككممة الحؽ عند السمطاف

الجائر ،ك تحيا دعكة إ بالجياد ،كبقدر يس يم ٌك الدعكة كسعة أفقيا ،تككف عظمة الجياد في
سبيميا ،كضخامة الثمف الذم يطمب لتأييدىا ،كجزالة الثكاب لمعامميف .كبذلؾ تعرؼ معنى
ىتافؾ الدائـ( :الجياد سبيمنا) (الرسائؿ  ، 1992،ص.)197
ان ًيا -أبو األعمى المودودي (0979-0913م):كلد بحيدر أباد باليند ،مف أسرة مسممة محافظة
اشتيرت بالتديف كالثقافة ،لـ يعمٌمو أبكه في المدارس اإلنجميزية كاكتفى بتعميمو في البيت .درس عمى

القرف ،كأسس
أبيو المغة العربية كالقرآف كالحديث كالفقو .عمؿ بالصحافة كأصدر مجمة ترجماف آ

الجماعة اإلسالمية عاـ 0940ـ.

اعتقؿ في باكستاف ثالث مرات ،كحكـ عميو باإلعداـ عاـ  0953ميالديا ثـ خفؼ حكـ اإلعداـ
إلى السجف مدل الحياة نتيجة لردكد الفعؿ الغاضبة كا ستنكار الذم كاجيتو الحككمة آنذاؾ ،ثـ

اضطركا بعد ذلؾ إلى إطالؽ سراحو .كما تعرض المكدكدم ألكثر مف محاكلة اغتياؿ ،كلو مؤلفات
كتابا (مركز الفتكل.)5003 ،
كثيرة العدد فقد تجاكزت الستيف ن
عددا مف المرتكزات الفكرية منذ إنشاء الجماعة اإلسالمية ،كيمكف
حدد أبك األعمى المكدكدم ن
التعرؼ إلى تمؾ المرتكزات (أنفاس نت.)5000 ،
المرتكزات الفكرية عند أبي األعمى المودودي كما كردت في (بكابة الحركات اإلسالمية:.)5004 ،
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 -1الحاكمية ﵀ :فا﵀ قمة الككف خمقو كيحكمو كيسيطر عميو ،كاألنبياء ىـ المعمنكف عف ىذه
الحاكمية ،كتتضمف الحاكمية رفض حاكمية البشر كضركرة الثكرة عمييا.

 -2التنزيؿ كالنص :كتشدد المكدكدم فيما يعتقده مف ضركرة ا عتماد عمى سمطة النص ،كحده
المتمثؿ في "قاؿ ا﵀" ك"قاؿ الرسكؿ".

 -3الثنائيات المتصارعة :تمسؾ المكدكدم بكجكد ثنائية الخير كالشر ،الحؽ كالباطؿ ،الصكاب
كالخطأ ،اليداية كالضالؿ ،اإليماف كالكفر ،اإلسالـ كالجاىمية ،اإلسالـ كالغرب.

 -4منيج ا نقالب :أكد المكدكدم عمى ضركرة التغيير بالقكة لحسـ الصراع بيف ثنائية الخير
كالشر كاإلسالـ كالجاىمية.

 -5اإليماف كالطاعة :تشمؿ الخضكع لألكامر كالنكاىي ،كطبقنا ليذا الخضكع تتحدد درجات
ابتداء مف المنزؿ حتى المجتمع.
الجياد ،ثـ اليجرة ،ثـ بداية الحرب مع البيئة المحيطة
ن
 -6المحارـ كالطقكس :الحجاب كالستار كالمحرـ عالمات مميزة لمجماعات الدينية تخصيا عف
تأكيدا لميكية الدينية.
غيرىا مف الجماعات،
ن

ال ًا-سيد قطب0966-0916( :م) :أديب كمنظر إسالمي مصرم ،كعضك سابؽ في مكتب

إرشاد جماعة اإلخكاف المسمميف ،كرئيس سابؽ لقسـ نشر الدعكة في الجماعة ،كرئيس تحرير جريدة

اإلخكاف المسمميف (بكابة الحركات اإلسالمية ،)5003 ،كلد في قرية مكشا بأسيكط ،كالتحؽ بدار العمكـ

كتخرج عاـ 0933ـ ،عمؿ بك ازرة المعارؼ بكظائؼ تربكية كادارية ،كابتعثتو الك ازرة إلى أمريكا لمدة
عاميف ،كفي عاـ0950ـ انضـ إلى جماعة اإلخكاف المسمميف ،كخاض معيـ نشاطيـ السياسي الذم

بدأ منذ عاـ 0954ـ إلى عاـ 0966ـ ،كفي  0954تـ اعتقاؿ السيد قطب مع مجمكعة كبيرة مف
كح ًكـ عميو بالسجف لمدة ( )05سنة ،كلكف الرئيس العراقي عبد السالـ
زعماء "اإلخكاف المسمميف" ،ي
تدخؿ لدل الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر ،فتـ اإلفراج عنو بسبب تدىكر حالتو الصحية
عارؼ ٌ

سنة ( 0964الشاممة ،)5006 ،كفي سنة  0965اعتقؿ مرة أخرل بتيمة التلمر عمى قمب نظاـ الحكـ
كاغتياؿ جماؿ عبد الناصر ،كحككـ بتيمة التلمر كصدر الحكـ بإعدامو ،كأي ً
عدـ عاـ 0966-ـ (الجزيرة
نت.)5006 ،

ومن أبرز مرتكزات فكره كما وردت في كتاب :معالم في الطري :
 .0جاىمية المجتمع :إف العالـ يعيش اليكـ كمو في "جاىمية" مف ناحية األصؿ الذم تنبثؽ منو
مقكمات الحياة كأنظمتيا جاىمية

المادم الفائؽ (قطب ،0999 ،ص.)6

شيئا ىذه التيسيرات المادية اليائمة ،كىذا اإلبداع
تخفؼ منيا ن

 .5الحاكمية هلل :ىذه الجاىمية تقكـ عمى أساس ا عتداء عمى سمطاف ا﵀ في األرض ،كعمى أخص
بابا،
خصائص األلكىية ،كىي الحاكمية فالجاىمية تسند الحاكمية إلى البشر ،فتجعؿ بعضيـ لبعض أر ن
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في الصكرة البدائية الساذجة التي عرفتيا الجاىمية األكلى ،كلكف في صكرة ادعاء حؽ كضع

التصكرات كالقيـ ،كالشرائع كالقكانيف ،كاألنظمة كاألكضاع ،بمعزؿ عف منيج ا﵀ لمحياة (قطب ،
 ،0999ص.)8

 .3الجياد :يكجو الضربات لمقكل السياسية التي تي ىعِّبد الناس لغير ا﵀ التي تحكميـ بغير شريعة ا﵀
يتعرض ليا
كسمطانو-كالتي تحكؿ بينيـ كبيف ا ستماع إلى "البياف" كاعتناؽ "العقيدة" بحرية

لحركة التحرر با نطالؽ

نظاما اجتماعيا كاقتصاديا كسياسيا يسم
السمطاف ،ثـ إف الجياد يقيـ
ن
الفعمي-بعد إزالة القكة المسيطرة-سكاء أكانت سياسية بحتة ،أـ متمبسة بالعنصرية ،أـ الطبقية داخؿ
العنصر الكاحد! (قطب  ،0999 ،ص.)39

 .4المفاصمة والتمايز واًلنعزال "المادي والمعنوي" :إف المجتمع المسمـ إنما ينشأ مف انتقاؿ أفراد
كمجمكعات مف الناس مف العبكدية لغير ا﵀ -معو كمف دكنو -إلى العبكدية ﵀ كحده بال شريؾ لو ،ثـ

مف تقرير ىذه المجمكعات أنيا تقيـ نظاـ حياتيا عمى أساس ىذه العبكدية ،كعندئذ يتـ ميالد جديد

لمجتمع جديد ،مشتؽ مف المجتمع الجاىمي القديـ ،كمكاجو لو بعقيدة جديدة ،كنظاـ لمحياة جديد ،يقكـ
عمى أساس ىذه العقيدة ،كتتمثؿ فيو قاعدة اإلسالـ األكلى (قطب ،0999 ،ص.)53
 .5الطميعة والجيل الحرآني الفريد :جيؿ خالص القمب ،كالعقؿ ،كالتصكر ،كالشعكر ،كالتككيف مف أم
مؤثر آخر غير المنيج اإلليي.
 .6اًلستعالء باإليمان :حالة ا ستعالء التي يجب أف تستقر عمييا نفس المؤمف إزاء كؿ شيء ،ككؿ
كضع ،ككؿ قيمة ،ككؿ أحد ا ستعالء باإليماف كقيمو عمى جميع القيـ المنبثقة مف أصؿ غير أصؿ

اإليماف ا ستعالء عمى قكل األرض الحائدة عف منيج اإليماف ،كعمى قيـ األرض التي لـ تنبثؽ مف

أصؿ اإليماف ،كعمى تقاليد األرض التي لـ يصغيا اإليماف ،كعمى قكانيف األرض التي لـ يشرعيا
اإليماف ،كعمى أكضاع األرض التي لـ ينشئيا اإليماف(قطب ،،0999 ،ص.)004
 .7الدين رابطة فو

كل رابطة وجنسية اإلنسان دينو :المجتمع اإلسالمي كحده ىك المجتمع الذم

تمثؿ فيو العقيدة رابطة التجمع األساسية ،كالذم تعتبر فيو العقيدة ىي الجنسية التي تجمع بيف األسكد
كاألبيض كاألحمر كاألصفر كالعربي كالركمي كالفارسي كالحبشي كسائر أجناس األرض في أمة كاحدة

ربيا ا﵀ ،كعبكديتيا لو كحده ،كالكريـ فييا ىك األتقى ،كالكؿ فييا أنداد يمتقكف عمى أمر شرعو ا﵀ ليـ،
كلـ يشرعو أحد مف العباد!(قطب،0999 ،ص)67كاف كطف المسمـ الذم يحف إليو كيدافع عنو ليس

عرؼ بيا ليست جنسية حكـ ،كعشيرة المسمـ التي يأكم إلييا كيدفع
قطعة أرض ،كجنسية المسمـ التي يي ى
عنيا ليست قرابة دـ ،كراية المسمـ التي يعتز بيا كيستشيد تحتيا ليست راية قكمية (قطب،0999 ،

ص.)89

38

 4-3-7انحسامات السمفية اإلصالحية:
بعد مرحمة الصداـ الدامي بيف النظاـ الناصرم كجماعة اإلخكاف في الخمسينات كالستينات مف

القرف الماضي ،طكاؿ عقديف مف الزماف ،كحجـ العنؼ الذم مكرس ضد عناصر كأقطاب كقيادات
اإلخكاف في السجكف جعؿ البعض منيـ يتجو نحك العنؼ ،كبدأت تنظيرات عنفية مرتكزة عمى مبدأ

التغيير بالقكة ،كطرح نظرية إسالمية سياسية بديمة عف النظرية القكمية ،كلقد كاف أبرز منظرم ىذا

كتحديدا في كتابو(:معالـ في الطريؽ) الذم ضمنو أفكاره كالذم كاف
التكجو سيد قطب
ن
كنفِّذ
إعدامو ألنو شكؿ
منيجا لالنقالب عمى النظاـ الناصرم ،كعميو تـ منعو مف النشر ،ي
ن

سببا في
ن
فيو حكـ

اإلعداـ سنة 0966ـ (البنا ،0990 ،ص ،)89شيدت مصر في نياية عقد الستينات مف القرف

اضحا لجماعات العنؼ ،كمف ىذه الجماعات :جماعة المسمميف(التكفير كاليجرة)
الماضي
ن
صعكدا ك ن
كجماعة الفنية العسكرية كتنظيـ الجياد
ىذه الجماعات التي ظيرت كتأثرت بشكؿ كبير بكتابات المفكر اإلخكاني سيد قطب فض نال عف

كتابات أبي األعمى المكدكدم ،كأكدت عمى ضركرة استخداـ القكة في مكاجية السمطة الحاكمة كتغييرىا
بالقكة (البنا ،0990 ،ص.)95

-0تنظيم الفنية العسكرية :أيسس تنظيـ الفنية العسكرية عمى يد صال سرية في أكائؿ عاـ ،0973
كلقد جمع صال سرية بيف فكرة حزب التحرير اإلسالمي في ا ستيالء عمى السمطة ،كفكرة الحاكمية
﵀ مف خالؿ التأثر بأفكار سيد قطب ،إ أنو اختمؼ عف حزب التحرير في عدـ إيمانو بالتدرج في

انتياء بإقامة الدكلة
نا
السيطرة عمى جياز الدكلة مف خالؿ إعداد الفرد،
مركر بإعداد المجتمع ك ن
مشير إلى أف ا تجاه الصحي يكمف في اختصار تمؾ المراحؿ مف خالؿ ا نقضاض عمى
نا
اإلسالمية،
سمطة الدكلة ذاتيا با نقالب (منيب ،5000 ،ص.)008
-7تنظيم الجياد :أي ِّسس تنظيـ الجياد في اإلسكندرية عمى يد محمد عبد السالـ فرج عاـ 0979ـ
كأسس التنظيـ بطابع عسكرم لغرض مقاكمة السمطة الحاكمة في مصر كتغييرىا بدعكل أف الحككمة

أسيمت في انتشار الفساد كالرشكة كالسرقة في المجتمع المصرم ،كابتعدت عف تطبيؽ شرع ا﵀ ،كىناؾ
امتدادا لتنظيـ الفنية العسكرية (صياـ ،0994 ،ص.)36
مف يرل أف التنظيـ يعد
ن

 -3جماعة المسممين (التكفير واليجرة) :نشأت فكرة جماعة المسمميف في السجكف المصرية بعد عاـ
0966ـ مف بعض السجناء المتأثريف بأفكار سيد قطب ،كجاء اإلعالف عنيا بعد إطالؽ سراحيـ عاـ
0970ـ ،أي ِّسست جماعة المسمميف عمى يد شكرم مصطفى في أسيكط ،كقد أطمقت عمييا كسائؿ

اإلعالـ تسمية جماعة (التكفير كاليجرة) ،كانت غاية الجماعة تكمف في البدء بتككيف المجتمع

اإلسالمي الذم بدأ بو جماعة اإلخكاف المسمميف ،كلكف عمى أسس جديدة ،كمختمفة تتمحكر حكؿ فكر
39

التكفير كالحاكمية ،كبكسيمة مغايرة تتمثؿ في التمييز باإلسالـ عف المجتمع الكافر

(صياـ ،0994 ،ص.)69

 -4الجماعة اإلسالمية :جماعة دعكية نشأت في الجامعات المصرية أكائؿ السبعينيات مف القرف
العشريف تدعك إلى "الجياد" إلقامة "الدكلة اإلسالمية" كاعادة "المسمميف إلى التمسؾ بدينيـ كتحكيـ

شرع ا﵀" ،ثـ ا نطالؽ إلعادة "الخالفة اإلسالمية مف جديد" (الميسرة  ،5003ص )348إ

أنيا

تختمؼ عف جماعات الجياد مف حيث الييكؿ التنظيمي كأسمكب الدعكة كالعمؿ باإلضافة إلى بعض

األفكار كالمعتقدات ،كتنتشر بشكؿ خاص في محافظات الصعيد كبالتحديد أسيكط كالمنيا كسكىاج

(منيب ،5000 ،ص .)044

كاستخدمت الجماعة القتاؿ في مصر ضد رمكز السمطة كقكات األمف المصرم طكاؿ فترة

الثمانينيات كفترات متقطعة مف التسعينيات ،لكف بعد ضربات أمنية متالحقة مف قبؿ األمف المصرم

كالتي شممت اعتقاؿ معظـ أعضاء الجماعة كضرب قكاعدىا فإف الجماعة حاليان ليس ليا أم كجكد

ييذ ىكر ،كمؤخ انر صدر تقرير لمجمة فكريف بكليسي األمريكية كضع مصر في المرتبة الثالثة عمى قائمة
خطر عمى اإلرىابييف (الخطيب.)5005 ،
الدكؿ األشد مكافحة لإلرىاب كاألكثر نا
 -5حزب التحرير اإلسالمي :أي ِّسس عمى يد القاضي الفمسطيني تقي الديف النبياني سنة 0955ـ،
كىك تنظيـ

عنفي ،يعتبر التفكير كالدعكة كالعمؿ السياسي السممي الكسيمة إلى إقامة الخالفة

اإلسالمية ،كجاء كردة فعؿ عمى ضياع فمسطيف كعمى أسمكب اإلخكاف في الدعكة كالسياسة حسب مبدأ

التدرج حيث إف الحزب

يؤمف بالبرلمانات كالديمقراطية (الميسرة ،5003 ،ص.)340

كيبدك لمباحث أف المدرسة السمفية اإلصالحية "اإلخكانية" امتازت بالخطاب الشعبي البسيط الذم
يخاطب الجميع ،كىك خطاب ذك رؤية شمكلية كما عرفيا البنا كدمجت بيف التربية كالسياسة

كالمقاكمة ،كلكنيا تميزت بتكتر مع الدكلة كمؤسساتيا حيث قتؿ حسف البنا (الذم بدأ إصالحيا كانتيى

أيضا مارست العنؼ في الداخؿ ،مف
بالجياز الخاص)عمى يد القصر ردا عمى اغتياؿ النقراشي باشا ،ن
خالؿ الجياز الخاص ،كاتسمت ىذه السمفية بالتكتر مع الدكلة التي ما لبثت أف فتكت بيا في العصر
الناصرم ،كأما القطب ا خر أبك األعمى الذم يعتبر رائد فكرة الحاكمية ﵀ ،كسيد قطب رائد فكرة
الجاىمية الذم بدأ بالعدالة ا جتماعية في اإلسالـ ،كاإلسالـ كالسالـ العالمي ،لينتيي بالمعالـ في

الطريؽ.
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كمف خالؿ ما سبؽ تتض لنا صكرة مفزعة مف خالؿ ركاد مدرسة كمنظرم السمفية اإلصالحية

صداما مع
البنا ،كالمكدكدم ،كقطب تتمثؿ في منظكمة فكر جديد ظير في أكاخر الستينات ،كشمؿ
ن
الدكلة ،كتكفير النظاـ ،كتجييؿ المجتمع ،كالتنظير لمعنؼ كالتكفير ،كالتنظيمات التي جاءت في أكاخر
الستينات كانت تطبيقا ليذه األفكار كالرؤل كالنظريات.

بديال عف اليجرة الشعكرية لإلخكانية،
لقد اعتبرت الجماعة اإلسالمية فكرة اليجرة المكانية ن

مبرر لميجرة كالقطيعة كالمفاصمة مع المجتمع ،أما تنظيـ الفنية العسكرية فتأثر بفكرة
كاعتبرت التكفير نا
ا نقالب اإلسالمي ألبي األعمى المكدكدم كمصطمحاتو األربعة مف خالؿ" :رسالة اإليماف" لصال
قصد بالعدك القريب :الدكلة العربية
سرية ،كما أف الجياد يينظر لجياد العدك القريب كالعدك البعيد ،ي
كي ى
المشركة الطاغكتية ،كالعدك البعيد :الصميبية كالصييكنية ،كاف فكرة الخالفة التي اعتبرت قطب الرحى
في فكر حزب التحرير سيككف ليا شأف كبير في لحظة حقة عند الحديث عف السمفية الجيادية.

و
حديث عف السمفية اإلصالحية المصرية ،كالسمفية التقميدية السعكدية مف
كؿ ما سبؽ مف

كحافز ثكريا لبمكرتيا في نظرية جديدة تيعرؼ بالسمفية
نا
فعالة،
انقسامات كانشقاقات سيككف خميرة ٌ
الجيادية.
كمف الالفت أف السمفية اإلصالحية في لحظة انقساميا كاف فييا أسماء فمسطينية كصال

سرية ،كتقي الديف النبياني ،كفتحي الشقاقي ،كأحمد سالـ الرحاؿ،
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 4-2المبحث ال الث

السمفية الجيادية

 1-4-2السمفية الجيادية:
مصطم

أطمؽ منذ نياية الثمانينيات عمى بعض جماعات اإلسالـ السياسي ،كالتي تتبنى

مميز في عيد أنكر السادات ،كييعمف ىذا التيار أنو يتبع
الجياد منيجان لمتغيير ،تـ بركزه كتيار فكرم ٌ
منيج سمؼ المسمميف األكائؿ كأف الجياد أحد أركانو ،كيعتبر الجياد كجكبان عينيان عمى المسمميف ضد

العدك المحتؿ ،كضد النظاـ الحاكـ المبدؿ لمشريعة اإلسالمية كالذم يحكـ بالقكانيف الكضعية أك النظاـ
الكاغؿ في الظمـ كالقير فالسمفية الجيادية عبارة عف جماعات أك أفراد حممكا فكرة الجياد المسم ضد

الحككمات القائمة في بالد العالـ اإلسالمي ،أك ضد األعداء الخارجييف ،كحممكا فك انر محددان يقكـ عمى
مبادئ الحاكمية كقكاعد الك ء كالبراء ،كأساسيات الفكر الجيادم السياسي الشرعي المعاصر كما ىك

مفصؿ كمعركؼ في أدبياتيـ (السكرم ،ص.)658
ٌ
 0-0-4-7روافد الفكر السمفي الجيادي:

أوًًل -نكسة 0967م :احتالؿ القدس كاألراضي العربية ،كىزيمة التيار القكمي ،كتشتُّت ما بقي

مف شعب فمسطيف الذم أصب مادة كخامة لكؿ حركات التحرر كالتمرد في العالـ (األميف)5000 ،

ان ًيا-توقيع اتفا السالم بين مصر واسراةيل 0979م:ما اعتبره كثير مف اإلسالمييف خيانات
حدثت أثناء كبعد حرب 0973ـ ،كتكقيع اتفاؽ كامب ديفيد في 0979ـ ،ما أدل إلى مقتؿ السادات
في  0980عمى أثر ىذه ا تفاقية (الشقاقي ،0988 ،ص.)58
ال ًا-اًلستبداد واإلقصاء :فشؿ بناء دكلة المكاطنة ،كا ستئثار بالسمطة كالثركة مف قبؿ الحزب

الكاحد كالقبيمة الحاكمة كحمفائيا في السمطة (األنصارم ،0995 ،ص .)076

مقرطية كما حدث
ابعا -فشل الدولة الوطنية :في التنمية كالتحرير كالكحدة العربية كفشؿ الدي ا
رً
في الجزائر كمصر كفمسطيف كسكريا كاليمف...
خامسا -ىيمنة الغرب الحضارية :كسطكتو األمنية كالعسكرية ،كنفكذه السياسي في المنطقة
ً
العربية كسمبو لثركات العرب.
سادسا -توفر البيةة الحاضنة :في أفغانستاف كالعراؽ بعد احتالليما كترحيؿ كؿ الجيادييف
ً
إلييا لعدـ السماح بالمكاجية مع إسرائيؿ مف دكؿ الطكؽ.
سابعا-بعض اإلرث ال حافي اإلسالمي :العنفي كا نقسامي كالمغمؽ ،كبعض المشايخ الضالة
ً
كالفكر المنحرؼ
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ام ًنا -العولمة المدججة باليوية العالمية :لميبرالية األمريكية متجاكزة اليكية المحمية جعمت

ردة الفعؿ عكسية باتجاه اإلرىاب كالعنؼ المعكلـ (الجابرم ،0995 ،ص.)00

تاسعا -لحظة المخاض في التسعينات :يعتبر التمرد مف قبؿ سمفيي السعكدية عمى السمفية
ً
التقميدية في التسعينات ،كانفجار السمفية اإلصالحية المصرية ككصكليا إلى طريؽ مسدكد في
الستينات كالسبعينات مف القرف العشريف ،كاعالف أمريكا الحرب عمى أفغانستاف ،ككجكد المجاىديف

لمؤسسة لمسمفية الجيادية
العرب عمى رأسيـ الفمسطيني عبدا﵀ عزاـ ،تككف قد تشكمت الرؤكس الثالثة ا ِّ

برؤكسيا الثالث ،أسامة بف دف ،كأيمف الظكاىرم ،كعبدا﵀ عزاـ في أدبيات الفكر السمفي ،كما ظير

مصطم ثالكث الكفر :اإلمبريالية الصميبية ،كالصييكنية الييكدية ،كاألنظمة العربية الطاغكتية ،كيجب

جميعا ،كلكف السمفية انقسمت إلى اتجاىات كجبيات متباينة فمنيـ :ىم ٍف قاتؿ الركس أك
مكاجية ىؤ ء
ن
األمريكاف كعدك بعيد ،كمنيـ ىمف قاتؿ النظاـ العربي كعدك قريب ،كالالفت أنو لـ يتبف أحد مف ىؤ ء

السمفييف قتاؿ الصييكنية (الشقاقي ،0988 ،ص.)60

كيرل الباحث أف ىذه النظرية كىذا الفيـ العقيـ لنظرية الجياد كتصنيؼ األعداء إلى عدك قريب
كبعيد ،جاء مف كعي مأزكـ ،يفكر بمغة بسيطة ،حيث لـ يرل احتالؿ إسرائيؿ إلى فمسطيف كانتياؾ
المقدسات كتشريد الشعب الفمسطيني ،فجاءت إسرائيؿ في منطقة الظؿ بيف العدك القريب كالعدك
البعيد ،حيث لـ تظير أكلكية مقاكمة إسرائيؿ في أدبيات السمفية – الجيادية ،كبقيت إسرائيؿ مف
المسككت عنو في ىذا الطرح  ،كيؤكد الباحث إف حركة الجياد اإلسالمي الفمسطيني إجابات عمى ىذا

الغياب كالتحدم مف خالؿ تبني فتحي الشقاقي إلى نيج الجياد المسم ضد ا حتالؿ ؿ اإلسرائيمي في
ثمانينات القرف المنصرـ دكنما تأجيؿ أك تعطيؿ.
 7-0-4-7رواد الفكر السمفي الجيادي:

الفكر السمفي الجيادم ليس نسخة كاحدة ،كىك عرضة لالنقساـ ك سيما أف البنية األساسية

لمفكر ليست خالصة مف الشكائب فيي لدييا مككنات تاريخية متباينة مف الفقو كالعقائد ،كىذا الفكر لو
يم ىنظِّركف مف مشارب فكرية مختمفة كبيئات ثقافية كجنسيات مختمفة ،كيتعرض لمضربات المتالحقة
كمقتؿ قياداتو ،كحظكظ النفس في الزعامة كالقيادة تمزقو.
تماشيا مع
لذلؾ سيبقى الفكر السمفي الجيادم عرضة لمتشظي كا نقساـ كالتكالد كتجديد جمده
ن
المتغيرات األمنية ،كأخذ شكؿ الفقاقيع التي تنتيي كتظير بشكؿ جديد ،كالتفاعؿ مع الظركؼ

السياسية.

إف الركاد يكثر ،كلكف يكفي أف أتحدث عمف أسيـ في كضع األسس الفكرية كالتنظيمية ،ككانت
لو بصمة كاضحة ،مع التنكيو إلى أف الفكر السمفي الجيادم ينقسـ إلى ثالثة أجياؿ:
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الجيل األول :المنظر لمجياد العالمي (جدلية العدو الحريب والبعيد):
-0عبد اهلل عزام (0989-0940م) :شخصية سمفية إخكانية ،مف قادة المقاتميف في أفغانستاف
ضد ا تحاد السكفييتي كبدعـ سعكدم عربي كأمريكي ،ييكصؼ بأنو رائد الجياد األفغاني كمف أعالـ
جماعة اإلخكاف المسمميف ،يكلد عبد ا﵀ عزاـ في جنيف بفمسطيف (بكابة الحركات اإلسالمية 5006 ،ـ)

كانتسب إلى األزىر فحصؿ عمى شيادة الماجستير في أصكؿ الفقو عاـ 0969ـ كعاد سنة 0970ـ

إلى األردف ليعمؿ مدرسان في كمية الشريعة بعماف ،كابتعث مف قبؿ الكمية إلى األزىر لمحصكؿ عمى
شيادة الدكتكراه في أصكؿ الفقو ،سنة 0973ـ.

كفي عاـ 0980ـ صدر قرار الحاكـ العسكرم األردني بفصمو مف عممو في الكمية ،فانتقؿ إلى
السعكدية لمتدريس في جامعة الممؾ عبد العزيز بجدة ،كانتيًدب سنة 0980ـ إلى الجامعة اإلسالمية

الدكلية بإسالـ آباد لمتدريس حسب طمبو ليككف قريبان مف الجياد األفغاني ،كبعد انتياء مدة اإلعارة
رفضت جامعة الممؾ عبد العزيز تجديد العقد ،فقدـ الشيخ استقالتو كتعاقد مع الرابطة عاـ .0984

بدأ عبد ا﵀ عزاـ في العمؿ الجيادم مع المجاىديف األفغاف عاـ 0985ـ ،كقد قاـ عاـ 0984ـ

بتأسيس "مكتب الخدمات" ،ثـ قدـ استقالتو مف الجامعة اإلسالمية بإسالـ آباد ،كتفرغ لمعمؿ الجيادم،
كبينما كاف الشيخ في طريقو إلى مسجد "سبع الميؿ" في بيشاكر إللقاء خطبة الجمعة ،مرت سيارتو مف

فكؽ لغـ ،فقتؿ في  54نكفمبر 0989ـ (بكابة الحركات اإلسالمية 5004 ،ـ).اشتدت الخالفات بيف

قادة الجياد في أفغانستاف حكؿ الخطكة التالية بعد ا نتياء مف تحرير أفغانستاف ففيما كاف يرل

الظكاىرم كأسامة بف دف أف الحككمات العربية (العدك القريب) كالك يات المتحدة األمريكية (العدك

البعيد) يجب أف تككف اليدؼ التالي ،كاف عبد ا﵀ عزاـ يعتقد أف فمسطيف يجب أف تككف قبمة
المجاىديف المسمميف ،كقد بدأ عزاـ بالفعؿ باإلعداد لذلؾ مف خالؿ البدء بتدريب عناصر في

استعدادا إلرساليـ إلى فمسطيف لممقاتمة مع حماس ،إ أف اغتيالو حاؿ دكف كقكع
أفغانستاف كباكستاف
ن
ذلؾ ،كىذا ما يجعؿ بعض المراقبيف يعتقدكف بأف الظكاىرم أك إسرائيؿ أك كمييما معان قد يككناف
ضالعيف في اغتيالو (بكابة الحركات اإلسالمية.)5004 ،

كيرل الباحث أف اجتياد عبدا﵀ عزاـ يأتي مف انطالؽ الرؤية لمكطف اإلسالمي الكاحد "ك فرؽ
بيف قطر كقطر  ،أك بيف طاغية كمحتؿ"  ،كىذا اجتياد يحتاج إلى مناقشة بالدليؿ كالحجة  ،حيث

اعتبر ىذا النيج كاليجرة المكانية  ،طريقا كنيج لتنظيـ الدكلة في  5004ـ الذم ىاجر إليو كثير مف

الجنسيات لمقتاؿ في صفكفو في دكلة العراؽ كالشاـ "داعش".
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– 7أيمن الظواىري :قيادم بارز في تنظيـ القاعدة (قاعدة الجياد) ،كاف الرجؿ الثاني بعد
عيما لمقاعدة التي تصنؼ كمنظمة إرىابية ،كما تزعـ تنظيـ
أسامة بف دف ،كبمقتؿ األخير أصب ز ن
الجياد اإلسالمي العسكرم المحظكر في مصر .يكلًد أيمف الظكاىرم في عاـ 0950ـ في حي المعادم

الذم تقيـ فيو العائالت الغنية كالعريقة بالقاىرة ،درس الطب كحصؿ عمى ماجستير جراحة مف جامعة

القاىرة سنة 0978ـ ،شارؾ منذ منتصؼ السبعينات في تأسيس الجماعة اإلسالمية التي كانت تضـ

أيضا جماعة الجياد(منيب ،5000 ،ص )004حتى عاـ (0980ـ) ،ألقي القبض عميو في العاـ
ن
نفسو ،كتبيف أنو عضك في خمية سرية تككنت عاـ(0968ـ) ،ككاف الظكاىرم أمير التنظيـ كالمشرؼ
عمى التكجيو الفكرم كالثقافي لمجماعة.

بحمكؿ عاـ 0979ـ ،انضـ الظكاىرم إلى منظمة الجياد اإلسالمي كانتظـ فييا إلى أف أصب

زعيـ التنظيـ كمف المسؤكليف عمى تجنيد الدماء الجديدة في صفكؼ التنظيـ(أحمد ،0990 ،ص،)05
كحينما اغتاؿ خالد اإلسالـ بكلي الرئيس المصرم الراحؿ محمد أنكر السادات ،نظمت الحككمة
المصرية حممة اعتقا ت كاسعة ككاف الظكاىرم مف ضمف المعتقميف ،إ أف الحككمة المصرية لـ تجد

لمظكاىرم عالقة بمقتؿ السادات ،كأي ً
كدع الظكاىرم السجف بتيمة حيازة أسمحة غير مرخصة ،كفي سنة
 0985أي ً
فرج عنو ،فسافر إلى المممكة العربية السعكدية ليعمؿ في إحدل المستشفيات ،كلكنو لـ يستمر

طكيال .كبعد ذلؾ سافر إلى باكستاف كمنيا ألفغانستاف حيث التقى أسامة بف دف كبقي
في عممو ىذا
ن
في أفغانستاف إلى أكائؿ التسعينات ،حيث غادر بعدىا إلى السكداف كلـ يغادر إلى أفغانستاف مرة ثانية

إ

بعد أف سيطرت طالباف عمييا ،كبعد منتصؼ التسعينات اتحدت جماعة الجياد اإلسالمي مع

جماعة القاعدة كاعالف الظكاىرم كأسامة بف

دف تشكيؿ "الجبية اإلسالمية العالمية لقتاؿ الييكد

كالصميبييف ( )5000 ،CNNتأثر الظكاىرم بأسامة بف دف الذم ساىـ في تحكيمو مف العمؿ في

مناصرة القضية األفغانية كجمع التبرعات لصالحيا إلى مقاتؿ يقكد المتطكعيف كيدربيـ لقتاؿ ما أسمكه
ب ػ”الكفر” في كؿ مكاف بالعالـ ،ذلؾ التأثُّر جعؿ الظكاىرم يكقؼ العمؿ العسكرم بمصر ليتكجو نحك
ضرب المصال

األميركية في أنحاء العالـ( ،)5000 ،CNNكقد بدأ ىذا التحكؿ لدل ابف

دف

كالظكاىرم بعد عكدتيما إلى أفغانستاف مف السكداف عاـ 0996ـ بالتنسيؽ كالتعاكف مع حركة طالباف

التي استكلت عمى الحكـ في كابكؿ.
ثـ أعمف الظكاىرم كابف دف مسؤكلية تنظيـ القاعدة عف تفجيرات  00سبتمبر التي شكمت

كبير في سياسة الك يات المتحدة الخارجية(العاصمة5005 ،ـ) ،ككضعت ا ثنيف عمى قائمة
نا
تحكن
خطر عمى أمف البالد.
المطمكبيف كاألكثر نا
في عاـ 5000ـ ،استطاعت الك يات المتحدة قتؿ أسامة بف دف في 5000/ 5/5ـ ،ليصب

ئيسا لتنظيـ القاعدة خمفنا ألسامة بف دف.
أيمف الظكاىرم ر ن
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المر (اإلخكاف المسمميف
لمظكاىرم العديد مف المؤلفات منيا :فرساف تحت راية النبي ،الحصاد ٌ
عاما) ،الك ء كالبراء عقيدة منقكلة ككاقع مفقكد ،الكتاب األسكد قصة تعذيب المسمميف في
في سبعيف ن
عيد مصر المسممة بيف سياط الجالديف كعمالة الخائنيف ،شفاء صدكر المؤمنيف ،التبرئة (الشبكة

الكطنية الككيتية.)5000 ،

-3أسامة بن ًلدن ( 01مارس 0957م –  7مايو 7100م):نجؿ الممياردير محمد بف عكض
بف دف .درس في جامعة الممؾ عبد العزيز في جدة كحصؿ عمى درجة البكالكريكس في ا قتصاد
ليتكلى إدارة أعماؿ شركة ابف دف ،كتيقدر ثركة عائمتو بقرابة سبعة مميارات دك ر(كاؿ ستريت جكرناؿ،
 )5004فمكنتو ثركتو كعالقاتو مف تحقيؽ أىدافو في دعـ المجاىديف األفغاف ضد الغزك السكفييتي
ألفغانستاف (اسما نيكز5000 ،ـ) ،كىك مكاطف سعكدم مف أصؿ حضرمي ،كىك مؤسس كزعيـ تنظيـ

القاعدة-كىك تنظيـ سمفي جيادم مسم أنشئ في أفغانستاف سنة 0988ـ.

في سنة 0988ـ ،بمكر أسامة بف دف عممو في أفغانستاف بإنشاء سجالت القاعدة لتسجيؿ
المتطكعكف مف “مركز الخدمات” مف ذكم ا ختصاصات العسكرية
بيانات المسمحيف ،كانضـ إليو
ٌ
رمز لتنظيـ المسمحيف ،بعد أف ساىـ في انسحاب القكات
كالتأىيؿ القتالي ،كأصبحت فيما بعد نا
السكفييتية عف أفغانستاف(المصدر نفسو5000 ،ـ) ثـ زج ابف دف بتنظيـ القاعدة في حركب ضد
أعتى قكتيف في العالـ كىما ا تحاد السكفييتي كالك يات المتحدة ،حيث حارب ا تحاد السكفييتي إباف
غزك أفغانستاف كحارب الك يات المتحدة حينما غزت العراؽ كأفغانستاف ،كأعمف با شتراؾ مع أيمف

الظكاىرم عاـ 0998ـ الجبية العالمية لمجياد ضد الييكد كالصميبيف كالتي نجـ عنيا حقان ما يسمى

الحرب عمى اإلرىاب (سما نيكز.)5005 ،

الجيل ال اني :المنظر إلى فكر الدولة والحاكمية:

الدراسة بعد أف أكمؿ الثٌاني
-0أبو مصعب الزرقاوي :ىك أحمد فضيؿ ٌنزاؿ الخاليمة ،انقطع عف ٌ
الزرقاء ،كفي عاـ  0984دخؿ الجيش بحسب قانكف التٌجنيد اإلجبارم
ثانكم ،كعمؿ مكظفنا في بمدية ٌ
و
بمرحمة مف عدـ ا تزاف كالطٌيش ،دخؿ بعدىا في مرحمة ا لتزاـ
لمدة عاميف ،كدخؿ في ىذه الفترة

الديني ،كفي عاـ 0989مغادر إلى أفغانستاف عف طريؽ بيشاكر في باكستاف ،إ أنو لـ يشارؾ في
ٌ
الزرقاكم ،كفي بيشاكر تعرؼ الزرقاكم عمى أبي
ضد السكفييت الذيف غادركىا قبؿ كصكؿ ٌ
الجياد ٌ
محمد المقدسي ،كعمؿ لفت ورة في مجمة ،كقد تمقى في أفغانستاف تدر و
يبات عسكرٌي وة في عدة معسكرات،
معا
كخاصة معسكر ”صدل“ .عاد إلى األردف في مطمع عاـ 0993ـ ،حيث التقى بالمقدسي ،كعمال ن

الدعكة السمفية الجيادية ،كاعتقؿ عمى خمفية ا نتماء إلى تنظيـ”بيعة اإلماـ“ ،كحكـ عميو
عمى نشر ٌ
و
كقائد ميداني ،كأصب
الزرقاكم
السجف برز ٌ
عاما ،كفي ىذه المرحمة أثناء كجكده في ٌ
خمسة عشر ن
أمير لممجمكعة السمفية خمفنا لممقدسي ،كفي عاـ 0999ـ خرج و
بعفك ممكي ،كغادر في صيؼ العاـ
نا
ٌ
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نفسو إلى باكستاف ثـ أفغانستاف ،كفي بداية عاـ 5000ـ استقر الزرقاكم في منطقة ”ىيرات“ ،كأسس

سكر تدريبيا لألردنييف كالفمسطينييف (صالح ،5005 ،ص.)07
بيا مع نا

و
جنسيات مختمفة ،كعقب ىجمات الحادم عشر أيمكؿ5000ـ ،تنقؿ الزرقاكم
عددا مف
كاستقطب ن
الجيادية الخاصة ،كأشرؼ
بيف إيراف كالعراؽ كسكرية ،كفي عاـ 5005ـ كاف الزرقاكم قد أنشأ شبكتو
ٌ

عماف بالتٌنسيؽ مع عدد مف أنصاره ،كفي ىذه المرحمة لمع
عمى عممية اغتياؿ دبمكماس وي أمر و
يكي في ٌ
الزرقاكم مف خالؿ شبكتو بتنفيذ
يكي لمعراؽ في آذار 5003ـ بدأ ٌ
اسـ ٌ
الزرقاكم ،كبعد ا حتالؿ األمر ٌ
و
و
عدد مف المقاتميف العرب كاألجانب
قتالي وة
عنيفة ،كانضـ إليو ه
حرب عصابات كاسعة ،كاعتمد تكتيكات ٌ
بالزرقاكم حدثنا فارقنا حيث تطكرت
اقييف ،ككاف التحاؽ الشيخ أبي أنس الشامي ٌ
باإلضافة إلى العر ٌ
ال ٌشبكة إلى تنظيـ ”التكحيد كالجياد ككاف أبك أنس الشامي ىك المسؤكؿ ال ٌشرعي لمجماعة.

الزرقاكم بتصدير العنؼ ،حيث تـ إحباط عممية كبرل عرفت بتنظيـ
كفي عاـ 5004ـ بدأ ٌ

الزرقاكم
”كتائب التكحيد“ كانت تستيدؼ رئاسة الكزراء في األردف كمبنى المخابرات ،كقد انضـ ٌ

كتنظيمو ”التكحيد كالجياد“ إلى تنظيـ القاعدة بتاريخ ( ،5004/00/07بكابة الحركات اإلسالمية،
و
بعمميات انتحارٌية متزامنة أدت
عماف
 )5004بتاريخ 5005/00/9ـ استيدؼ الزرقاكم ثالثة فنادؽ في ٌ
شخصا كجرح أكثر مف ( ،)000كقد تـ اإلعالف عف مقتؿ الزرقاكم في العراؽ في
إلى مقتؿ ()60
ن

التاسع مف حزيراف 5006ـ ،كذلؾ عف طريؽ غاروة جكية أمريكية (أبك رماف ،5005 ،ص .)583

بالمقدسي،
 -7أبو محمد المحدسي :عصاـ بف محمد بف طاىر البرقاكم ،ككنيتو أبك محمد ،كيشتير
ٌ
كيعكد نسبو إلى عتيبة ،مف مكاليد قرية برقة مف أعماؿ نابمس في فمسطيف ،كلد عاـ 0959ـ ،ثـ انتقؿ
كىك ابف ثالث أك أربع سنيف مع عائمتو إلى الككيت ،حيث أكمؿ بيا دراستو الثانكية ،ثـ درس العمكـ

في جامعة المكصؿ شماؿ العراؽ ،ككانت لو صالت ببعض الحركات كالجماعات اإلسالمية،
كخصكصا السمفية السُّركرية ،كلو عالقة مع جماعة جييماف ،ك و
عدد مف مشايخ القيطبيِّيف ،تنقؿ بعدىا
ن ٌ
ي
بالسمفية الكىابية ،كاطمع عمى تراث أئمة الدعكة النجدية،
بيف الككيت كالسعكدية ،حيث ترسخت معرفتو ٌ

سافر إلى باكستاف كأفغانستاف عدة مرات ،حيث برز تكجيو السمفي الجيادم ،ككتب في ىذه المرحمة
أكؿ كأشير كتاب لو بعنكاف« :ممٌة إبراىيـ» كاستقر في األردف مع عائمتو عاـ 0995ـ ،بعد حرب
و
بشكؿ جمي حيث ألؼ
بالدعكة إلى السمفية الجيادية ،كبرزت تكجياتو
الخميج الثانية ،حيث بدأ نشاطو ٌ

و
سجاؿ مع أتباع المدرسة السمفية
كتانبا في كفر الديمقراطية بعنكاف "الديمقراطية ديف" كدخؿ في
التقميدية ،كعمؿ عمى نشر دعكتو في كافة المدف األردنية(أبك رماف ،5005 ،ص.)548
-3أبو قتادة الفمسطيني :ىك عمر محمكد عثماف أبك عمر ،مف مكاليد عاـ 0960ـ ،مف قرية دير

و
أصؿ فمسطيني ،درس في الجامعة األردنية  -كمية الشريعة-
الشيخ مف أعماؿ القدس ،كىك أردني مف
كحصؿ عمى شيادة البكالكريكس في الشريعة عاـ 0984ـ ،بدأ حياتو الدعكية في جماعة التٌبميغ
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كالدعكة ،ثـ انتقؿ إلى صفكؼ السمفية الجيادية ،كعمؿ في الجيش األردني في مجاؿ اإلفتاء لمدة أربع

سمفية إصالحية باسـ ”حركة أىؿ
سنكات (أبك رماف ،5005 ،ص ،)585ثـ عمؿ عمى تأسيس جماعة ٌ
السنة كالجماعة“ في بداية التسعينيات ،كعقب حرب الخميج الثانية غادر إلى ماليزيا ،كمف ثـ ذىب إلى

و
كالجئ سياسي،
باكستاف حيث تبمكر انتماؤه لمسمفية الجيادية ،كفي عاـ 0994ـ استقر في بريطانيا

و
مخصصةه لمساندة
كفي لندف برز
لمسمفية الجيادية ،كأصدر نشرة "األنصار" كىي نشرةه
ٌ
كمنظر ٌ
”الجماعة اإلسالمية المسمحة“ في الجزائر ،ثـ أصدر مجمة المنياج المختصة في نشر تراث السمفية
الجيادية كالتي ساندت ”الجماعة اإلسالمٌية المقاتمة“ في ليبيا ،ثـ أصدر مجمة «الفجر» في كقت اتيـ
في األردف با نتماء إلى تنظيـ ”اإلصالح ك التحدم“ عاـ 0998ـ ،كحكـ عميو غيابيا خمسة عشر

عاما ،كاتيـ با نتماء إلى تنظيـ القاعدة في األردف مع المقدسي عاـ 5000ـ ،بما يعرؼ بمؤامرة
ن
األلفية.

كعقب أحداث الحادم عشر مف أيمكؿ 5000ـ ،اعتقؿ عمى خمفية قانكف مكافحة اإلرىاب
الجديد في بريطانيا ،ثـ أفرج عنو لعدـ تكفُّر األدلة بتكرطو في ىذه اليجمات ،كقد عرؼ إعالميوا باألب
الركحي لتنظيـ القاعدة في أكركبا كشماؿ أفريقيا ،كاعتقؿ مرة أخرل عاـ 5005ـ ،كقد طالبت األردف
ُّ
قضية عدـ ترحيمو ،كأطمقت السمطات البريطانية سراح أبك
بتسمُّمو مف بريطانيا ،إ أف أبا قتادة كسب ٌ

و
شركط قاسية ،ثـ أعادت اعتقالو ثانية .كقد ألٌؼ أبك قتادة
قتادة بتاريخ 5008 /6/07ـ ،كذلؾ كفؽ

عدة مؤلفات في التٌنظير لمسمفية الجيادية ،كمنيا :الجياد كا جتياد :تأمالت في المنيج ،كلو عشرات
ٌ
الرسائؿ كالمقا ت منيا :اإلسالـ كأمريكا ،كسرايا الجياد ،كالعكلمة ،كلماذا الجياد؟ ،كمعالـ الطائفة
المنصكرة (أبك رماف ،5005 ،ص. )585
المطب لفكر الدولة:
الجيل ال الث:
ّ
اختصار بػ "داعش" ،كىك تنظيـ مسم
نا
يسمى تنظيـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ الذم ييعرؼ
يتبع األفكار السمفية الجيادية ،كييدؼ أعضاؤه -حسب اعتقادىـ-إلى إعادة "الخالفة اإلسالمية

كتطبيؽ الشريعة" ،كيتكاجد أفراده كينتشر نفكذه بشكؿ رئيس في العراؽ كسكريا مع أنباء بكجكده في

دكؿ أخرل ىي :جنكب اليمف ،كليبيا ،كسيناء ،كالصكماؿ ،كشماؿ شرؽ نيجيريا ،كباكستاف .كزعيـ
ىذا التنظيـ ىك أبك بكر البغدادم

.

لقد انبثؽ تنظيـ "داعش" مف تنظيـ القاعدة في العراؽ الذم أسسو كبناه أبك مصعب الزرقاكم

في عاـ  ،5004عندما كاف مشارنكا في العمميات العسكرية ضد القكات التي تقكدىا الك يات المتحدة
كالحككمات العراقية المتعاقبة في أعقاب غزك العراؽ عاـ 5003ـ خالؿ 5000-5003ـ حرب العراؽ

جنبا إلى جنب مع غيرىا مف الجماعات السنية المسمحة مثؿ :مجمس شكرل المجاىديف كالتي
كذلؾ ن
ميدت أكثر لقياـ تنظيـ دكلة العراؽ اإلسالمية (تيؿ جراؼ.)5008 ،
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ابتداء مف عاـ 5004ـ ،كتحت قيادة زعيـ التنظيـ أبك بكر البغدادم ،انتشر التنظيـ بشكؿ
ك ن
ممحكظ ،ككاف لتنظيـ الدكلة (داعش) صالت كثيقة مع تنظيـ القاعدة حتى شباط/فبراير عاـ ،5004
حيث إنو بعد صراع طكيؿ عمى السمطة استمر لمدة ثمانية أشير ،قطع تنظيـ القاعدة كؿ العالقات
تنظيما "كحشيا" ( )5004 ،United Factكاف اليدؼ
مع جماعة داعش ،حيث تعتبر القاعدة داعش
ن
األصمي لداعش ىك إقامة الخالفة (العربية )5004 ،كفؽ ما يدعكف ،في المناطؽ ذات األغمبية السنية
في العراؽ .كبعد مشاركتو في الحرب األىمية السكرية ،تكسع ىدفو ليشمؿ السيطرة عمى المناطؽ ذات

األغمبية السنية في سكريا .كقد أعمنت الخالفة يكـ  59يكنيك مف عاـ  ،5004كأصب

أبك بكر

البغدادم ،ا ف يعرؼ باسـ أمير المؤمنيف ،إبراىيـ الخميفة ،كالجماعة قد تـ تغيير اسميا إلى "الدكلة
اإلسالمية" فقط (ا ندنبندنت.)5004 ،

 3-0-4-7سمات السمفية الجيادية:
تمتاز السمفية الجيادية في مضمكف خطابيا الديني كالسياسي فيي تستند في مقك تيا النظرية

إلى مفاىيـ دينية كاإليماف ،كالحاكمية ،كالك ء كالبراء ،كالطاغكت ،كالجياد في مكاجية فالخطاب
السمفي الجيادم يقدـ نفسو باعتبارىا لفرقة كالطائفة المنصكرة ،كالسمفية الجيادية تعتبر نفسيا تقع عمى

عاتقيـ مسؤكلية الحفاظ عمى أعضائيا ،كأتباعيا ىـ الفرقة الناجية منذ تحكلت دار اإلسالـ إلى دار

كفر كتطبيقو في تجديد الديف كاحيائو ،كالعمؿ عمى انييار دكلة الخالفة العثمانية عاـ 0954ـ ،عف
طريؽ اليجمة ا ستعمارية ،كالتي عممت عمى تجزئة العالـ اإلسالمي كزرعت الكياف الصييكني في

فمسطيف.

أوًًل -المفاىيم المفتاحية:
تقكـ تصكرات السمفية الجيادية عمى مفاىيـ رئيسة حاكمة ،تيمثِّؿ البنية األساسية لخطابو ،كقد
لعب كؿ مف أبي محمد المقدسي كأبي قتادة الفمسطيني دك انر حيكيان في التأسيس لمشركعية ىذا التيار
كلمقك تو النظرية المتمايزة عف التيارات كالجماعات اإلسالمية األخرل ،فيما كاف عبد ا﵀ ع ازـ بتبنيو

ألفكار سيد قطب حكؿ «الجياد» قد سبقيـ في كضع المبنات األكلى ألىمية الحاكمية كالجاىمية
كغيرىا مف المفاىيـ عمى الساحة .تتضافر المفاىيـ المفتاحية لدل السمفية الجيادية لتشكؿ مجتمعة

نسقان فكريان متكامالن ينسج التصكرات الككنية كا جتماعية كالسياسية ألفراد التيار السمفي الجيادم،

كالمالم العامة لخطابو السياسي (أبك رماف ،5005 ،ص:)357
 .0تمثيؿ ألىؿ السنة كالجماعة ،كامتداد ألىؿ الحديث.

 .5يضع مسألة تحكيـ الشريعة اإلسالمية في صمب عقيدتو الدينية كالسياسية (الحاكمية اإلليية)،
أف مف
معتب انر ٌ

يمتزـ بيا ،كما ىك حاؿ النظـ العربية كاإلسالمية اليكـ ،كاف انر.
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عبأ لمسير في ىذا الطريؽ.
( .3الطاغكت) ،ينبغي الخركج عميو ،مف خالؿ تشكيؿ حركة جيادية تي ٌ
 .4تتللؼ كتتمايز في ىكيتيا الفكرية كالحركية في الساحة (عقيدة الك ء كالبراء).
 .5تتخذ مف القتاؿ المسم استراتيجية كحيدة لمكاجية ىذه الحككمات (فريضة الجياد).
انيا -الخصاةص والسمات األساسية لمسمفية الجيادية كما يراىا (أبو رمان ،7107 ،ص)378
ً
 .0التأسيس لممشركعية الدينية كالتاريخية-ا نتساب ألىؿ الحديث.
 .5الحاكمية اإلليية مقابؿ الجاىمية المعاصرة.
 .3كفر الديمقراطية كالمجالس النيابية.

 .4الكفر بالطاغكت ،كنزع الشرعية الدينية كالسياسية عف الحككمات.
 .5التنشئة السياسية كتعزيز الك ء لمتيار (الك ء كالبراء).

 .6تقسيـ لمدكؿ كالمجتمعات إلى دار إسالـ كدار كفر ،كتسكيغ العديد مف األحكاـ كالفتاكل.
 .7الطائفة المنصكرة كالفرقة الناجية.

 .8الجياد ،العمكد الفقرم أليديكلكجيا التيار.
كيرل الباحث أف انقساـ السمفية التقميدية " السعكدية " مف حكؿ السمطة إلى تيارات سمفية كما
بينا في المبحث األكؿ كانقسمت السمفية النيضكية اإلصالحية مف حكؿ مفيكـ شرعية احتكار العنؼ

كأدكاتو كتكظيفو  ،بمعنى آخر حكؿ مفيكـ الجياد كمقاكمة ا ستعمار األكربي ك كا حتالؿ الصييكني
في فمسطيف  ،لقد انقسمت السمفية النيضكية " المصرية " إلى جماعات إسالمية تؤمف بالعنؼ ،في

التيارت جميعان ،كجدت بيئة حاضنة في
ا
مكاجية شرعية الدكلة  ،كبعدما ضاقت السبؿ عمى ىذه
أفغانستاف في بداية التسعينات مف القرف الماضي ،كىناؾ تبمكرت النكاة األكلى لمسمفية الجيادية ،حيث

أف السمفية الجيادية ،ليست صكرة كاحدة  ،بؿ ىناؾ تيار الجياد اإلسالمي العالمي المتمثؿ في تنظيـ

القاعدة كتيار الدكلة كالخالفة "داعش ".

كما يالحظ كجكد أسماء فمسطينية في ىذا التيار كأمثاؿ عبدا﵀ عزاـ كأبي محمد المقدسي كأبك
قتادة الفمسطيني ،كربما يعتبر حالة التشرد كالتيجير مف فمسطيف عمى يد ا حتالؿ اإلسرائيمي ،حاف انز
ليذا التيار لبناء دكلة الخالفة التي تحرر البالد كالعباد

كيخمص البحث إلى تشكيؿ خريطة لمتيارات السمفية كتداخالتيا ك ركافدىا التي انبثقت كتشظت

مف حكؿ السمفية المؤسسة كالتي تعتبر مميمة لكؿ السمفيات الالحقة.
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 -3يفصل يثايث
يس ف

جلهااي و ؤ ل ملقاوم

المحدمة
إف قضية فمسطيف لـ تغب عف الطرح القكمي ،حيث اعتبرت قضية فمسطيف قضية قكمية ميمة

كأف مصر بزعامة جماؿ عبد الناصر قاكمت ا حتالؿ الصييكني ككاف شعارىـ " صكت يعمك فكؽ

صكت المعركة" كاعتبرت "إف الكحدة طريؽ التحرير " ،كما أف تشكيؿ حركة فت في حاضنة مصرية
– قكمية كاف شعارىا "التحرير طريؽ الكحدة " ،يتض

القكمية العربية كالكطنية .

أف فمسطيف كتحريرىا كاف ىاجسا لمحركة

كما أف حركة اإلخكاف المسمميف لـ تغفؿ عف قضية فمسطيف مف أجندتيا الجيادية  ،حيث كانت

طالئع اإلخكاف في فمسطيف (صال  ،)2012 ،كما يمفت النظر أف التيار السمفي لـ يكف لو حضكر
في الساحة الفمسطينية ،كساحة مقاكمة ا حتالؿ الصييكني في ىذه الفترة ظيرت مقاكمة الحركة
الجيادية بزعامة الشيخ المجاىد عزالديف القساـ كالذم استشيد عاـ 1935ـ في أحراش يعبد في جنيف

(العيمة ،د.ت ،ص ،)27كرفاقو الذيف تصدكا لمصييكنية كا حتالؿ البريطاني (العيمة ،د.ت ،ص،)27

جامعا لمحركة الكطنية
كما أف الحاج أميف الحسيني المفتي العاـ لمديار الفمسطينية كاف عنك نانا
ن
الفمسطينية ،ككذلؾ الشييد عبد القادر الحسيني الذم شغؿ زعيـ منظمة الجياد المقدس كاستشيد في

معركة القسطؿ سنة 1948ـ.

إف القضية الفمسطينية كانت تتحرؾ تحت سقؼ رمكز إسالمية ،كشخصيات إسالمية مشيخية،

كذات رؤية إسالمية لمصراع مع الصييكنية كلـ يكف ىناؾ حاجة ستدعاء األفكار السمفية
صنؼ التيار السمفي عزالديف القساـ كرمز سمفي (آؿ سمماف ،5006 ،ص.)6
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لذلؾ

1-3

المبحث األول

السمفيون وسؤال المحاومة

 0-0-3إطاللة تاريخية:
بعد احتالؿ إسرائيؿ أرض فمسطيف اشتد ُّ
المد القكمي ،ككانت المكاجية مع إس ارئيؿ ميمة
النظاـ العربي الرسمي ك سيما قمب العركبة –مصر بزعامة جماؿ عبد الناصر ،حيث كانت

المكاجية في عامي  56ك ،67ككاف لمنظاـ صك ت كجك ت مع جماعة اإلخكاف  ،في ىذه األثناء
تمت القطيعة ،كاتسعت الفجكة بيف التيار القكمي-كالتيار اإلسالمي (مارديني ،0986 ،ص،)050

إف الحركات اإلسالمية كجدت فرصتيا سانحة لقيادة الجماىير بعد سقكط ك ىزيمة التيار القكمي في

حرب يكنيك 0967ـ ،كتزامنت مع إعداـ سيد قطب ،كمحنة اإلخكاف.

كمف خالؿ سؤاؿ المقاكمة تـ تصنيؼ الحركات اإلسالمية ا في قطاع غزة ،مع العمـ أف

جميعا حركات سمفية ،إف محاكلة احتكار السمفية ىي محاكلة مغشكشة كبائسة،
الحركات اإلسالمية
ن
كلكي نصؿ إلى مقصد البحث عف الفكر السمفي الجيادم كمحدداتو كاف ما يميز الفكر السمفي
الجيادم عف غيره مف األفكار األخرل أربعة أصكؿ كىي :التكحيد ،كالجياد ،كاليجرة ،كالحاكمية ،

لقد كاف في قطاع غزة اكثر مف اتجاه بعد حرب 0967ـ ،ككاف أىميا:

أوًًل -اتجاه التأجيؿ-اإلخكاف المسممكف-جماعة المجمع.

انيا-اتجاه التعجيؿ– الجياد اإلسالمي.
ً
ال ًا-اتجاه التعطيؿ-حزب التحرير ،كالدعكة كالتبميغ .كالسمفية.

 7-0-3اتجاه تأجيل المحاومة (اإلخوان المسممون):
متقدما لحركة اإلخكاف في
تعد مقاكمة اإلخكاف المسمميف في عصر المؤسس حسف البنا مكقفنا
ن
مكاجية المشركع الصييكني ،حيث شاركت كتائب اإلخكاف في مكاجية بكاكير ا ستيطاف في
فمسطيف( ،غانـ ،5000 ،ص ، )074كلكف كؿ ىذه البطك ت جاءت قبؿ قياـ دكلة إسرائيؿ ،كلكف
جكىر البحث يتطرؽ إلى سؤاؿ المقاكمة بعد قياـ دكلة إسرائيؿ في 0948ـ ،كسقكط ما تبقى مف

القدس ففي0967ـ ،حيث إف حركة اإلخكاف في مصر عانت مف محنة نظاـ عبدالناصر ، ،كغاب
التيار اإلسالمي طيمة فترة حكـ الرئيس عبد الناصر ،كفي مرحمة حكـ الرئيس السادات تمت

المصالحة بيف اإلخكاف كالنظاـ ،كخرجت قياداتيا مف السجكف ،كبدأت تنشط في الساحة المصرية
(عمي ،البكابة5005 ،ـ) ،كانعكس ذلؾ عمى قطاع غزة الذم يرتبط بحكـ الجغرافيا ،كالثقافة ،كبدأت
تنشط جماعة اإلخكاف في غزة في بداية السبعينات ،كتـ تشكيؿ المجمع اإلسالمي0973ـ (الشيخ
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خميؿ ،5000 ،ص )055كالجمعية اإلسالمية ،فاقتصر النشاط عمى الدعكة ، ،ليذا كاف بد مف
تأجيؿ المكاجية مع إسرائيؿ ،كاليركب بالصراع إلى األماـ كالرىاف عمى عامؿ الكقت كتكفر

الظركؼ المكضكعية التي تمكف اإلخكاف مف تحقيؽ برنامجيـ.

فمنذ قياـ إسرائيؿ في 0948ـ حتى 0987ممـ يكف ىناؾ أم عمؿ إسالمي جيادم لممشركع
الصييكني عمى مدار أربعة عقكد ،مع الفيـ كالتحميؿ لمظركؼ التي أحاطت بالعمؿ اإلسالمي ،كلكف
الحقيقة المكضكعية أنو لـ يكف ىناؾ جياد كمقاكمة مف منظكر اإلخكاف ،كاكتفت جماعة المجمع

بالنشاط الدعكم كالسممي ،باستثناء محاك ت أحمد ياسيف في جمع السالح لممقاكمة في ،0984

كاضراب األطباء في  ،0980كمحاك ت منظمة الجياد كالدعكة "مجد" ككميا محاك ت سبقت انطالقة

حركة المقاكمة اإلسالمية حماس عاـ 0987ـ (الحايؾ ،5003 ،ص )05كىذا مؤشر إدانة لتخمؼ

اإلخكاف عف فيـ مجريات الصراع التي سبقتيا في إدارة الحالة الفمسطينية مف قبؿ فصائؿ منظمة

كتأسيسا
التحرير ،حيث جاءت حماس بعد  55سنة مف انطالقة فت  ،ك 50سنة مف احتالؿ القدس.
ن
لنظرة جديدة لحماس نجد:

أوًًل -حماس وخيار المحاومة :نتيجة اعتبارات داخمية كانطالقة ا نتفاضة ،كانطالقة الجياد
المجمع اإلسالمي انطمقت حركة المقاكمة اإلسالمية حماس
اإلسالمي ،كحالة المخاض الداخمي في
ٌ
في 0987/05/8ـ ،كبيذا التاريخ تككف حماس دخمت حمبة المكاجية المسمحة مع إسرائيؿ مف خالؿ
ا نطالقة ،كتأسيس الجناح العسكرم ليا كتائب عزالديف القساـ (الميثاؽ ،0988 ،ص.)0

انيا -حركة حماس حركة سمفية في أحد أبعادىا :ألف جماعة اإلخكاف جماعة سمفية(البنا،0995 ،
ً
ص ،)057كما أف المادة الثانية مف ميثاؽ حماس تقكؿ :إف حركة المقاكمة اإلسالمية جناح مف
منيجا يمتد إلى
أجنحة اإلخكاف المسمميف ،كما أف المادة الخامسة مف الميثاؽ نفسو تعتبر اإلسالـ
ن
مكلد الرسالة اإلسالمية كالسمؼ الصال .
كيعتبر محمكد الزىار أف حماس حركة سمفية (الزىار ،يكتيكب )5005 ،كالدكتكر صال الرقب كزير

أكقاؼ حككمة حماس األسبؽ يعتبر جذكرىا سمفية (الرقب ،المثقؼ الجديد )5000 ،كىكذا تبيف
ادعاء.
سمفية حماس المنيجية ،كليس
ن

ال ًا-تبني الجياد والمحاومة :فقد نص الميثاؽ في المادة الخامسة عشرة بأف الجياد لتحرير فمسطيف

فرض عيف ،ك حؿ لمقضية الفمسطينية إ بالجياد ،كىكذا يتبيف أف الجياد ىك الطريؽ ،كيتبيف أف
مصطم السمفية-الجيادية بشكؿ شذرات مكجكد في منيج حماس التعبكم ،كلكف كمصطم فكرم

مكحد ،كتيار سياسي ىي بعيدة كؿ البعد عف ىذا الطرح ،ك تؤمف بأطركحات السمفية الجيادية،
ك سيما منيا مفيكـ اليجرة كاقامة الخالفة في المدل الحالي كالمنظكر ،كاف كانت تطرح ذلؾ كلكف
بعد زكاؿ الباطؿ كما في المادة التاسعة مف الميثاؽ.
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 3-0-3اتجاه تعجيل المحاومة :الجياد اإلسالمي:
نشأت حركة الجياد اإلسالمي كثمرة حكار فكرم ،كتدافع سياسي شيدتو الحركة اإلسالمية

الفمسطينية أكاخر السبعينات ،كقادتو مجمكعة مف الشباب الفمسطيني في أثناء كجكدىـ لمدارسة
الجامعية في مصر ،ككاف عمى رأسيـ مؤسس حركة الجياد اإلسالمي الدكتكر فتحي الشقاقي
كالشيخ عبد العزيز عكدة (أحمد ،0997 ،ص.)47

نتيػجة لمحالة التي كانت تعيشيا الحركة اإلسالمية في ذلؾ الكقت مف إىماؿ لمقضية الفمسطينية
كقضية مركزية لمعالـ اإلسالمي ،كالحالة التي عاشتيا الحركة الكطنية مف إىماؿ الجانب اإلسالمي
لقضية فمسطيف كعزليا عنو ،تقدمت حركة الجياد اإلسالمي ،كفكرة كمشركع فػي ذىف مؤسسيا

حال ليذا اإلشكاؿ.
الدكتكر فتحي الشقاقي ،ن

في أكائؿ الثمانينات كبعد عكدة الدكتكر فتحي الشقاقي كعدد مف إخكانو إلى فمسطيف ،تـ بناء القاعدة

التنظيمية لحركة الجياد اإلسالمي فػي فمسطيف ،كبدأ التنظيـ خكض غمار التعبئة الشعبية كالسياسية
في الشارع الفمسطيني إلى جانب الجياد المسم

(احمد ،0997،ص.)45

كحيدا لتحرير فمسطيػف.
حال
ضد إسرائيؿ  ،ن
ن

حيث تمحكرت أطركحات الجياد اإلسالمي حكؿ ثالث قضايا:

أوًًل -فمسطين الحضية المركزية لمحركة اإلسالمية :المسألة الفمسطينية بالنسبة إلى الحركة
اإلسالمية التقميدية تعتبر مسألة فرعية ،مثميا مثؿ أم مشكمة يعيشيا الكطف اإلسالمي فيـ لـ يجدكا
أم تمييز بيف قضية فمسطيف كأم قضية أخرل ،مثؿ قضية المسمميف في الفمبيف أك كشمير ،كيركف

أف

حؿ لمقضية الفمسطينية إ بعد إقامة دكلة إسالمية خارج فمسطيف ،كىذه الدكلة اإلسالمية إذا

قامت ىي التي ستأخذ عمى عاتقيا مسؤكلية رفع ارية الجياد كتتقدـ لتحرير فمسطيف ،حيث إف
القرف يجعؿ مف فمسطيف قضية مركزية( ،الشقاقي ،0988 ،ص .)38
التحميؿ لمتاريخ كالكاقع ك آ

انيا -الجياد اآلن :كانت الحركة اإلسالمية التقميدية تعتبر أف قضية التكحيد كقضية قياـ حكـ ا﵀
ً
في األرض قضية كمية كقضية فمسطيف قضية فرعية ،ك بد مف قياـ الدكلة اإلسالمية أكن كقياـ

الخالفة ،ككلي ٌّاألمر يي ىجِّيش الجيكش ،كيعقد ألكية الجياد ،كمف ثـ يحرر فمسطيف ،اعتبر الجياد
اإلسالمي كاجب يمكف تأجيمو أك تعطيمو (الشقاقي،0988 ،ص)37

ال ًا-جدلية اإلسالم وفمسطين :كانت الحركة الكطنية تتجو إلى فمسطيف بدكف أف يككف اإلسالـ

ضمف المحتكل النضالي كالكفاحي ،كالحركة اإلسالمية تنشد قياـ الدعكة دكف ا تجاه إلى فمسطيف،
فجاءت حركة الجياد لتأخذ اإلسالـ منطمقنا ،كفمسطيف ىدفنا ،كالجياد كسيمة( .لمؤتمر العممي،
 ،5005ص.)575
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ابعا-مي ا العمل اإلسالمي :مع العمـ أف ىذا الميثاؽ ميثاؽ الجماعة اإلسالمية المصرية (المفاىيـ
رً

العامة ،5000 ،ص.)7

 -0غايتنا :رضا ا﵀ تعالى بتجريد اإلخالص لو سبحانو ،كتحقيؽ المتابعة لنبيو صمى ا﵀ عميو كسمـ.
 -5عحيدتنا :عقيدة السمؼ الصال جممةن كتفصيالن.

 -3فيمنا :نفيـ اإلسالـ بشمكلو كما فيمو عمماء األمة الثقات المتبعكف لسنتو صمى ا﵀ عميو كسمـ
كسنة الخمفاء الراشديف الميدييف رضي ا﵀ عنيـ .كما أف ىناؾ مف يعرؼ حركة الجياد في كراس
محاضرات حركة الجياد اإلسالمي ،كىي حركة إسالمية سنية إحيائية تجديدية سمفية جيادية متنكرة
(عمياف ،5006 ،ص ،)0كىكذا يتبيف أف الجياد اإلسالمي يتقاطع مع السمفية كالجياد في أحد

أبعاده الفكرية كالسياسية (أحمد ،0997 ،ص.)700
 4-0-3تعطيل المحاومة:
قبؿ الجدؿ الفكرم كالسياسي كالجيادم كانت الحركة اإلسالمية يعترييا حالة مف الجمكد كداء

الخكؼ كتعيش التعطيؿ كالتأجيؿ لمجياد بفقو جامد  ،إلى أف جاءت حركة الجياد اإلسالمي التي
فجرت صاعؽ المقاكمة في معركة الشجاعية في 0986-00-6ـ ،حيث ما ميز ىذه المعركة أنيا
كانت ضمف منظكر إسالمي جيادم ،بعد أربعة عقكد مف قياـ دكلة إسرائيؿ ،ىذه المعركة ليا ما

بعدىا إذ أصب ىناؾ تيار جيادم في الحركة اإلسالمية ،ىذا التيار الجيادم الفمسطيني ذك الرؤية

اصال لالنطالقة الجيادية القسامية في ثكرة العاـ 0936ـ ،حيث كتب سمي
اإلسالمية ،ييعتبر تك ن
حمكدة في كتاب (الكعي كالثكرة) عف عزالديف القساـ بإيعاز مف الشييد فتحي الشقاقي ،كتـ إىداء
ىذا الكتاب إليو (حمكدة.)0986 ،

إ إف الجسـ األكبر مف الحركة اإلسالمية تأخر عف ركب الجياد كالمقاكمة لعدة اعتبارات منيا:
اعتبار فكرم ،أك ارتباط بالتنظيـ األـ ،أك ارتباط مع دعكات إقميمية ،كلكف انقسمت ا جتيادات في

الساحة اإلسالمية الفمسطينية إلى ثالثة اتجاىات اتخذت مف تعطيؿ الجياد في فمسطيف مبدأ،
كيعكد ذلؾ إلى اجتيادات متباينة ،كمف ىذه ا تجاىات المعطمة:

 -1التبميغ والدعوة:

ىي جماعة إسالمية مف أىؿ السنة كالجماعة ،نذرت نفسيا لمدعكة بالحسنى كالزىد في الدنيا،

كأسمكبيا يعتمد عمى الترغيب كالترىيب كالتأثير العاطفي .بدأت دعكتيا في اليند ،كا ف تنتشر في

معظـ البالد العربية كاإلسالمية ،كتقكـ الجماعة بأمريف أساسيف األكؿ :ىك تبميغ مف لـ تىٍبمي ٍغو

الدعكة اإلسالمية ،كىدايتو إلى اإلسالـ بالسماحة كالمطؼ ،كالثاني :ىك دعكة العاصيف مف المسمميف
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إلى الصالة بكصفيا عماد الديف ،ثـ يخرجكف بيـ لمدعكة في سبيؿ ا﵀ أيامان ليركا صكرة مف صكر

إيمانيـ كاخالصيـ كالمحبة بينيـ (الياللي ،5004 ،ص.)470

ك يعكد تأسيس جماعة التبميغ كالدعكة إلى الشيخ محمد إلياس الكاندىمكم ( 0364 – 0303ىػ)،
كالذم يكلد في كاندىمة ،كىي قرية مف قرل سيارنفكر باليند ،كمركزىا في دليي ،ك ييعرؼ إ القميؿ
عف مؤسسيا ،ككاف أبك الحسف عمي الحسني الندكم  ،أحد أصدقائو المتكاصميف معو منذ التقائيما
عاـ 0939ـ ،كيذكر أف الجماعة تأسست عاـ 0956ـ ،حيث كاف مؤسسيا محمد إلياس أكؿ أمير

ليا حتى كفاتو ،ثـ ابنو محمد يكسؼ ،ثـ إنعاـ الحسف(الياللي ،،5004 ،ص.)470

يعا في اليند ،ثـ في باكستاف ،كبنغالديش ،كانتقمت إلى العالـ
لقد انتشرت الجماعة سر ن
اإلسالم ي كالعالـ العربي حيث صار ليا أتباع في سكريا كاألردف كفمسطيف كلبناف كمصر كالسكداف
كالعراؽ كالسعكدية كالمغرب كقطر ،كبعد ذلؾ انتشرت دعكتيا في معظـ بمداف العالـ ،كليا جيكد في

دعكة غير المسمميف إلى اإلسالـ في أكركبا األمريكيتيف (بكابة الحركات اإلسالمية.)5004 ،

أما الفرع الفمسطيني مف جماعة التبميغ كالدعكة ،فقد انتشرت في فمسطيف منذ أكاخر السبعينيات
كأكائؿ الثمانينيات ،عمى يد عدد مف الدعاة الفمسطينييف أشيرىـ :الشيخ عمي الغفرم ،الذم يعرؼ

بأمير الجماعة في قطاع غزة( ،ا خبار)5007،

واىم ركاةز جماعة التبميغ والدعوة

أوًًلً-ل حديث في السياسة:

الحث عميو ،إنما
يتدخؿ أفراد جماعة التبميغ في السياسة إطالقنا ،ك يتحدثكف عف الجياد أك
ٌ
يركزكف كؿ جيدىـ عمى دعكة الناس إلى ا لتزاـ بالعبادات كاألخالؽ اإلسالمية ،كحثيـ عمى

"الخركج في سبيؿ ا﵀" -عمى حد تعبيرىـ -لدعكة الناس كفؽ منيجيـ.

لمجماعة مساجد معركفة في فمسطيف تتبع ليا كتشرؼ عمييا ،كما أنيا تشرؼ عمى عدد مف

المدارس الدينية ،يتـ التركيز عمى تدريس العمكـ الشرعية فييا ،كالمركز الرئيس لمجماعة في قطاع

غزة مسجد كبير كسط القطاع (يعرؼ بمسجد الدعكة) ،ييعقىد فيو اجتماع أسبكعيا كؿ خميس ألفراد
الجماعة( .دنيا الكطف.)5007 ،
انياً-ل حديث عن الجياد:
ً
كمع أف الجماعة تتحدث في الجياد ،إ أف ذلؾ

يمنع أف يخرج منيا مف ينتمي إلى

حركات فمسطينية إسالمية مثؿ :حماس كالجياد اإلسالمي ،كقد شارؾ بعضيـ في عمميات مقاكمة

لالحتالؿ ،كذلؾ ككف الجماعة
ال ًا :الخروج في سبيل اهلل:

طا عمى الراغبيف في ا نضماـ إلييا.
تفرض شرك ن

قبؿ ا نتفاضة الفمسطينية األكلى عاـ 0987ـ ،كاف أفراد الجماعة يجكبكف كافة أنحاء فمسطيف

بدكف أية معكقات إسرائيمية ،أكمف قبؿ السمطة الفمسطينية ،تقكـ الجماعة بجك ت جماعية عمى
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يكما ،كربما تستمر
مساجد كأحياء قطاع غزة تسمى "الخركج" ،كالتي تستمر مف ( )3أياـ إلى ( )40ن
أحيانا في السفر خارج البالد
أربعة شيكر تدعك الناس لمشاركتيا في ىذا الخركج ،كيشارؾ أعضاؤىا
ن

لمقياـ بالدعكة في بالد أخرل (األخبار ،5007 ،ص .)487

كيأخذ بعض عمماء فمسطيف عمى جماعة التبميغ أنيا غير شمكلية فيي تقتصر عمى حد

قكليـ عمى جزء مف الديف تتمسؾ بو ،كتركز فقط عمى أمكر العبادة الشكمية ،كتترؾ باقي األمكر
أيضا فصؿ الديف عف السياسة ،كجعميـ
المتعمقة بنكاحي الحياة األخرل ،كما يأخذ العمماء عمييا ن
"الترتيب" الذم يحددكنو في الخركج متعب ندا بو ،كتفضيميـ "الخركج" عمى كثير مف العبادات كالجياد
كطمب العمـ ،كجرأة بعضيـ عمى الفتكل كالتفسير كالحديث ،كتفريط بعضيـ في حقكؽ أسرتو(.صيد

الفكائد.)5006 ،

-2حزب التحرير:

أوًلً :التعريف :حزب سياسي مبدؤه اإلسالـ فالسياسة عممو ،كىك يعمؿ بيف األمة كمعيا لتتخذ
اإلسالـ قضية ليا ،كليقكدىا إلعادة الخػالفة كالحكـ بما أنزؿ ا﵀ إلى الكجكد ،حػزب التحػرير ىك تكتؿ

سياسي ،كليس تكتالن ركحيان ،ك تكتالن عمميان ،ك تعميميان ،ك تكتالن خيريان ،كالفكرة اإلسالمية ىي الركح

كسر حياتو ،تكتؿ سياسي إسالمي يدعك إلى إعادة إنشاء دكلة الخالفة اإلسالمية
لجسمو ،كىي نكاتو ٌ
كتكحيد المسمميف جميعان تحت مظمة دكلة الخالفة (مكقع حزب التحرير.)5006 ،

انياً :وساةمو :ينشط حزب التحرير في المجا ت السياسية كاإلعالمية ،كفي مجاؿ الدعكة اإلسالمية،

كبناء عمى منشكرات الحزب فإنو يتخذ مف العمؿ السياسي كالفكرم طريقان لعممو ،كيتجنب ما يسميو
ن
بػ"األعماؿ المادية" مثؿ األعماؿ المسمحة لتحقيؽ غايتو .تأسس حزب التحرير في القدس منذ مطمع

عاـ 0953عمى يد القاضي تقي الديف النبياني ،بعد تأثره بحاؿ العالـ اإلسالمي إثر سقكط الخالفة
اإلسالمية العثمانية في إسطنبكؿ عاـ0954ـ (مكقع حزب التحرير)5006 ،

ال اً :تحسيماتو ومسمياتو :تيسمى القيادة السياسية في حزب التحرير بػ"اإلمارة" يتك ىا "أمير الحزب"
الذم يتـ انتخابو داخميان ،طبقان ليات حزبية معينة ،كتككف مدة إمارتو غير محدكدة ،كامارتو تككف

أمير عمى كؿ أفراد الحزب في جميع أنحاء العالـ ،ككاف النبياني ىك األمير
عالمية ،بمعنى أنو ه
المؤسس ،كبقي يقكد الحزب حتى كفاتو عاـ 0977ـ (أميف ،0986 ،ص )95أما أميره الحالي فيك
عطا الرشتة فمسطيني مف مدينة الخميؿ (مكقع حزب التحرير.)5006 ،

رابعاً :األولوية لمعمل السياسي :يتخذ حزب التحرير مف العمؿ السياسي كالفكرم طريقة لمكصكؿ إلى

اقتداء برسكؿ ا﵀ محمد أثناء عممو في المرحمة المكية التي سبقت ىجرتو إلى المدينة المنكرة،
غايتو،
ن
كتأسيس الدكلة اإلسالمية فييا.
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خامساً :انتشاره :كيتخذ الحزب مف البالد اإلسالمية مجا ن لعممو إلقامة دكلة الخالفة ،كلديو ناطقكف
رسميكف في عدد مف البالد اإلسالمية ،كالكثير مف المكاتب اإلعالمية ،كلمحزب انتشار كاسع في

العالـ ،كأبرزىا فمسطيف كلبناف كدكؿ شرؽ آسيا ،كبعض الدكؿ الغربية كالمممكة المتحدة كأستراليا.
كالحزب محظكر في معظـ الدكؿ العربية كاإلسالمية ،كفي ألمانيا كركسيا(مجمة الكعي ،العدد .)534

سادساً :نشاطو :أما نشاط حزب التحرير في فمسطيف فإنو
الجياد بمفيكمو الشرعي ،كعميو فإف الحزب

يتبنى الكفاح المسم بالمغة الكطنية ك

يرل الجياد المسم طريقة معتبرة لتحرير فمسطيف،

كيعتبر قضية الخالفة ىي القضية األساسية ،كقطب الرحى في فكر الحزب ،كاف احتالؿ فمسطيف جاء

بعد سقكط الخالفة ،كلكي ترجع فمسطيف إلى حاضرة اإلسالـ فإف الشرط األكؿ كاألساس لتحرير

فمسطيف ىك إقامة الخالفة (العمكر ،األخبار ،)5006 ،مع العمـ أف مؤسس الحزب فمسطيني ،إ أف
فمسطيف

تأخذ خصكصية في فكر الحزب ،ك تعطيؿ الجياد العسكرم مف أجندتو .

-3السمفيون:

طػ ػا مختمفن ػػا لمت ػ ُّ
ػديف ف ػػي
ىم ػػف ييطم ػػؽ عم ػػييـ "الس ػػمفيكف" ،أك "أى ػػؿ الح ػػديث كاألث ػػر" ،يش ػػكمكف نم ن
فمسػػطيف ،كتنتشػػر أفكػػارىـ بػػيف بعػػض الشػػباب الفمسػػطيني ،حيػػث يتجمعػػكف فػػي حمقػػات عمػػـ كمدارسػػة

كيعتبًػر
حكؿ عمماء معينػيف ،يدرسػكف الحػديث الشػريؼ ،كتخريجػو ،كالتكحيػد ،كبعػض عمػكـ الشػريعة ،ى
"أىػػؿ الحػػديث" الشػػيكخ ابػػف بػػاز كابػػف عثيمػػيف كاأللبػػاني مػػرجعيتيـ األساسػػية ،إلػػى جانػػب ىيئػػة كبػػار

العمماء في المممكة العربية السعكدية.

طمػػؽ المنتمػػكف إلػػى الػػدعكة السػػمفية عمػػى بػػاقي الحركػػات الفمسػػطينية ذات التكجػػو اإلسػػالمي لقػػب
كي ٍ
ي

ككثير ما
نا
"الحزبييف" ،كيتيمكنيـ بتفرقة المسمميف ،كيحذركف الناس مف ا نضماـ إلى تمؾ الحركات ،
ينشػأ جػػداؿ بػػيف المنتمػػيف لحركػػة حمػػاس كبػػيف مػػف يحممػػكف الفكػػر السػػمفي الػػذيف ينتقػػدكف الكثيػػر مػػف

الدعاة كالعمماء ،أمثاؿ يكسؼ القرضاكم ،كمحمد الغزالي ،كسيد قطب ،كغيرىـ.

تقتصػػر أنشػػطة السػػمفييف عمػػى حمقػػات العمػػـ ،كطباعػػة الكتػػب كالمطكيػػات ،كبعػػض األعمػػاؿ الخيري ػة،

مبتعػػديف عػػف الحػػديث فػػي السياسػػة ،كمنيمكػػيف فػػي محاربػػة "البػػدع" ،كحػػث النػػاس عمػػى الػػتخمص ممػػا
يعتبركنو "ممارسات شركية" (األخبار ،العدد.)5007 ،305

السمات المشتركة لالتجاىات السمفية:

أوًًلً-ل لمتنظيم الحزبي:

"الػػدعكة السػػمفية" ليسػػت جماعػػة بػػالمفيكـ التنظيمػػي كبقيػػة الجماعػػات المنتشػرة عبػػر العػػالـ اإلسػػالمي،

فال ػػدعكة الس ػػمفية ل ػػيس لي ػػا أس ػػماء ييتعص ػػب لي ػػا  ،كرفػ ػض فكػػرة األحػػزاب كالجماع ػػات بش ػػكؿ مطم ػػؽ،
كيعتبركف أف الدعكة دعكة فيـ كليست دعكة تكتػؿ عبػر األبػداف" ،دعػكة تسػعى إلػى إرجػاع النػاس إلػى
فيـ النبي صمى ا﵀ كعميو كسمـ كفيـ الصحابة ،بدكف تحزبات".
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كعػف نظػرة الػدعكة السػمفية إلػى الجماعػات العاممػة داخػؿ اإلطػار الحزبػي-تنظػر إلػى ىػؤ ء عمػى أنيػـ

إخػػكة مسػػممكف " نكفػػرىـ أبػ نػدا ،كلكػػنيـ كقعػكا فػػي خطػػأ التحػػزب كتفرقػػة الػػديف بشػػتى المسػػارات(رسػػائؿ
أىؿ السنة ،العدد .)5006 ،55
انياً -ل جياد إًل بولي أمر:
ً
كحكؿ مكقؼ الدعكة السمفية مف الجياد المسم لتحرير فمسطيف ،الجياد

مف أمير ،حتى تحصؿ ثمرة الجياد (األخبار ،العدد)5007 ،305

بد لو مف جيش ،ك بد لو

ال ًيييا-األولويييية لمتوحييييد :عمػػى رأس أكلكيػػات الػػدعكة السػػمفية ا ىتمػػاـ بقضػػية التكحيػػد ،كنش ػره بػػيف

الناس ،كنشر المطبكعات كالكتب كالشػرائط اإلسػالمية ،كتصػفية مػا عمػؽ بعقائػد النػاس مػف شػركيات

كيعتبػػر الشػػيخ :سػػمير المبحػػكح ،كالشػػيخ :ف ػؤاد أبػػك سػػعيد ،كالػػدكتكر:
كتعميػػؽ التمػػائـ كمػػا شػػابو ىػػذا ،ي
س ػػمماف الداي ػػة ،كالش ػػيخ :خال ػػد الدعالس ػػة أى ػػـ رم ػػكز ال ػػدعكة الس ػػمفية ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة ،كك ػػذلؾ ياس ػػيف
األسطؿ كعبدا﵀ المصرم كعمر اليمص(األخبار ،العدد.)5007 ،305

ويييرى الباحييث أف ىنػػاؾ أكثػػر مػػف إجابػػة كاتجػػاه عمػػى سػؤاؿ المقاكمػػة فػػي فمسػػطيف ،فمػػنيـ مػػف أجػػؿ

الجيػػاد لظػػرؼ تكتيك ػػي كسياسػػي ،كعام ػػؿ ذاتػػي كجماع ػػة اإلخ ػكاف كالت ػػي تطػػكرت حقػ ػان إلػػى حرك ػػة
حمػػاس ،كأسسػػت جنػػاح عسػػكرم كتبنػػت العمػػؿ المقػػاكـ ،كىنػػاؾ اتجػػاه الجيػػاد اإلسػػالمي الػػذم عجػػؿ

الجيػاد كاتخػػذ مػػف المكاجيػػة المسػػمحة طريقػان لإلجابػػة عػػف سػؤاؿ المقاكمػػة ،كىنػػاؾ ا تجػػاه الػػذم عطػػؿ

المقاكمػػة كحػػزب التحريػػر كجماعػػة الػػدعكة كالتبميػػغ كالسػػمفيكف ،إف السػػمفية التقميديػػة "سػػمفية طاعػػة كلػػي
األمػػر "

تأخػػذ مػػف المقاكمػػة كسػػيمة ليػػا كتعطػػؿ المقاكمػػة ألسػػباب شػػرعية ،ألنػػو

جيػػاد إ بػػكلي

أمر ،كىكذا يتعطؿ الجياد عند ىذا ا تجاه ،الذم يعيش حالة مخاض كضػغط داخمػي كتنظيػرات مػف
أجؿ تبني المقاكمة ،حيث سيتمخض ىػذا الجػدؿ إلػى بمػكرة اتجػاه سػمفي دعػكم ك سػمفية جياديػة كىػذا
ما سنبينو في المبحث الثاني ك المبحث الثالث.
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 7-3المبحث ال اني

اًلتجاىات السمفية الدعوية في قطاع غزة
 0-7-3اًلتجاىات السمفية في قطاع غزة:
ىناؾ اتجاىاف أساسياف لمسمفية كىما أك :السمفية الدعوية كليا صكر مختمفة ،اكتفت
مفتكحا دكنما الكلكج في مجاؿ
بالعمؿ في المجاؿ الخيرم كاإلغاثي كالدعكم ،تاركة المجاؿ العاـ
ن
السياسة ،كا كتفاء بصيغة المجتمع المدني اإلسالمي ،دكنما ا صطداـ مع السمطة السياسية
الحاكمة ،أك التدخؿ في نشاطيا أك سياساتيا ،كمف صكرىا جمعية دار الكتاب كالسنة ،كالمجمس

العممي لمدعكة السمفية ،كجمعية ابف باز الخيرية ،ثانيا السمفية الجيادية التي انتقمت مف المجاؿ
ً
تكتؼ بمياجمة
الدعكم إلى المجاؿ العاـ ،كالتدخؿ في السياسات العامة بتبنييا لمجياد كالقتاؿ ،كلـ
بدعة الشركيات كالقبكر ،لتنتقؿ إلى مياجمة الطكاغيت كالقصكر ،كمف صكرىا :مجمكعات محسكبة

عمى القاعدة كمستميمة ألفكارىا ،كأخرل ترل في تنظيـ الدكلة (داعش) المثؿ األعمى لإلسالـ.
 7-7-3راةد السمفية الفمسطينية (الشيخ سميم شراب):
كما أسمفنا سابقنا ،فإف الحركة اإلسالمية ذات يب ٍعود سمفي في أبرز تجمياتيا ،حيث إف اإلسالـ
ارتبط بسيرة السمؼ الصال  ،كجميع التيارات تعكد بذاكرتيا كحمميا المفقكد إلى العصر النبكم
القرف
كالخالفة الراشدة ،كىذا مف ملثر السمؼ كاألجداد ،حيث إف حفظ آ

يتـ إ بسند مف رسكؿ ا﵀

صمى ا﵀ عميو كسمـ ،كالفقو يتـ عف العنعنات كالركاة مف الصحابة كالتابعيف فيذا الديف ذك محتكل

سمفي "ماضكم" في أحد مصادره التاريخية (نافع ،5004 ،ص )7كارتبطت مسيرة الديف بالشيكخ

الذيف كانكا يقكدكف الرأم العاـ كالجماىير ،إف كاف في السياسة أك في العمـ كالتعمـ ،كلكف كما بينا

في الفصؿ الثاني حالة المخاض لمفكرة السمفية في مطمع القرف العشريف ،حيث كانت المشيخة ىي

التعبير األبرز عف ماىية الديف كالدعكة كالجياد ،كمف ىذه الصكر عمى سبيؿ المثاؿ

الحصر

حركة الشيخ السكرم عزالديف القساـ ،الذم ىاجر إلى فمسطيف كجاىد ا ستعمار البريطاني كطميعة
ا ستيطاف الصييكني في الثالثينيات مف القرف الماضي ،حيث ذكر (أحمد ،0997 ،ص)085ثماني

كثالثيف مف إخكاف القساـ األربعيف كانكا مف الشيكخ ،ككانت منظمتيـ الجيادية (حمكدة،0986، ،
تمثيال صادقنا عف محتكاىـ الفكرم كالتعبكم اإلسالمي ذك البعد السمفي (آؿ سمماف،
ص) 09
ن
 ،5006ص ،)6ككاف القساـ ذا نزعة سمفية بمفيكميا الجيادم ،كالغرض مف ذلؾ التكصيؼ ىك
ا ستد ؿ عمى ارتباط مسيرة الجياد في فمسطيف بالشيكخ كالبعد اإلسالمي دكنما تصنيفات ذات
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كقائدا لمحركة
رمز
مدلكؿ تقسيمي كتحزبي كتعصبي ،كما أف المفتي الحاج أميف الحسيني كاف نا
ن
الكطنية عمى مدار ثالثة عقكد (المكسكعة العربية ،0984 ،ص ،)038حيث إف لقب (المفتي) ىك
أعمى سمطة دينية  ،كالحج ذك مدلكؿ ديني كاجتماعي ،كالحسيني ارتبط بلؿ البيت الذيف تعكد

جذكرىـ إلى الحسيف بف عمي ،كما أف القائد الشييد عبد القادر الحسيني زعيـ الجياد المقدس ،كاف
يحمؿ نفس المضاميف الفكرية كالعقدية لمحركة الكطنية كالجيادية الفمسطينية.

كعميو نستطيع القكؿ :إف الحركة الكطنية الفمسطينية عمى مدار ثالثة عقكد كانت بقيادة

الشيكخ كذات مضمكف جيادم إسالمي بعيدة عف أم تصنيفات مف تصنيفات اليكـ ،ككانت القضية
الفمسطينية ممثمة برمكز كقيادات إسالمية كمحط إجماع لمعظـ التيارات السياسية ،كلكف بعد قياـ

دكلة إسرائيؿ عاـ 0948ـ ،كدخكؿ فمسطيف تحت ا حتالؿ اإلسرائيمي ،كتصدم الجيكش العربية
ليذا ا حتالؿ تككف قضية فمسطيف تحت كصاية النظاـ العربي الرسمي ،كقد حدثت القطيعة بيف

القضية الفمسطينية ذات البعد اإلسالمي بصعكد التيار القكمي الناصرم إلى الحكـ في مصر بعد
ثكرة يكليك سنة 0955ـ ،لتتحكؿ إلى قضية عربية كتصب الزعامة الناصرية حاممة لكاء القكمية ىي

عنكاف القضية (يكتيكب ،مؤسسة ياسر عرفات  ،)5006،كتـ استبعاد الرمكز اإلسالمية كاستحضارىا

بشكؿ رمزم في تككيف منظمة التحرير ذات الخمفية الرسمية لمنظاـ العربي في عاـ 0964ـ ،كتـ

اإلطاحة بالشيخ أميف الحسيني كأحمد الشقيرم ،كتـ الدفع في اتجاه زعامة ياسر عرفات كرفاقو الذم
كانكا محسكبيف عمى النظاـ الناصرم القكمي (يكتيكب ،مؤسسة ياسر عرفات5006 ،ـ) ،في ىذه

الفترة كاف الصراع عمى أشده بيف النظاـ الناصرم كاإلخكاف المسمميف عمى مدار عقدم الخمسينات
كالستينات مف القرف الماضي ،كتـ استبعاد كثير مف الرمكز اإلسالمية كالدفع باتجاه حركة فت

كاليسار الفمسطيني كاستبعاد التيارات اإلسالمية ،كمف كاف يريد أف ينخرط في المقاكمة مف

اإلسالمييف بد أف يعمؿ ضمف مظمة منظمة التحرير كفصائميا ك سيما حركة فت التي احتضنت
بعض الشيكخ كالمجمكعات ذات الميكؿ اإلسالمية كحيث كاف مف المحظكر بناء تنظيـ إسالمي

كبرؤية إسالمية (الخزندار ،دنيا الكطف.)5009 ،

في ىذه األثناء ظير راةد السمفية الفمسطينية مف منظكر جديد ،حيث دمج بيف سمفية

األزىر(المصرية) ذات النزعة الكطنية ،كبيف سمفية السعكدية الكىابية الداعية إلى التكحيد الشيخ
سميـ سالـ سرحاف شراب ،كلكي نتحدث عف السمفية في قطاع غزة

بد أف نعرج عمى سيرتو،

كنتطرؽ إلى جكانب مف حياتو كدعكتو كفكره كنشاطو النضالي كالدعكم ،حتى نستطيع تفسير

الظاىرة السمفية في قطاع غزة ،كرصد اتجاىاتيا كمحتكياتيا الفكرية كالمؤسساتية (مركز بيت المقدس

لمدراسات التكثيقية.)5006 ،
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أوًًل-مولده :كلد الشيخ سميـ سالـ شراب بمدينة خاف يكنس بقطاع غزة سنة 0956ـ ،كتمقى دراستو

الجامعية بالقاىرة بجامعة األزىر ،كمنيا حصؿ عمى شيادة اإلجازة العالية سنة 0950ـ مف كمية

أصكؿ الديف ،ككاصؿ دراستو العميا حتى حصؿ عمى الشيادة العالمية مع اإلجازة في التدريس في
0955ـ كالتي تعادؿ الماجستير حاليان(مركز بيت المقدس لمدراسات التكثيقية  ،5006،ص.)68

انيا -أعمالو :عمؿ مدرسان في مدرسة عمر طكسكف بالقاىرة بعد تخرجو لمدة سبع سنكات ،كفي
ً

عاـ 0957ـ تعاقد مع المممكة العربية السعكدية مدرسان ،كذلؾ في معيد المعمميف بمدينة اإلحساء
كانتقؿ بعد ذلؾ إلى المدينة المنكرة ،كعمؿ محاض انر في الجامعة اإلسالمية ،حيث قضى في المممكة

العربية السعكدية تسع سنكات ،ثـ عاد إلى أرض الكطف سنة 0966ـ ،كعمؿ في مديرية التربية
كالتعميـ بغزة بقسـ المستخدميف ،كبعدىا عمؿ مدرسان في معيد فمسطيف الديني -األزىر بغزة ،كلقد

ساند الشيخ محمد عكاد عميد معيد فمسطيف الديني األزىر بغزة-في فكرة إنشاء الجامعة اإلسالمية

فعالة في تأسيس الجامعة اإلسالمية (الخزندار ،دنيا الكطف،
بغزة ،ككاف ممف ساىـ مساىمة ٌ
 ،)5003كلعالقاتو الحميدة التي اكتسبيا خالؿ عممو في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة كانت لو
اتصا ت حثيثة مع المسؤكليف ىناؾ مف أجؿ دعـ الجامعة اإلسالمية بغزة ،حيث تـ دعميا ماليان

بناء عمى تزكياتو كتكصياتو ،حيث إنو كاف مف المقربيف الشيخ عبد العزيز بف باز (زنكف،
كمعنكيان ن
دنيا الكطف)5005 ،
ال ًا-نشاطو الدعوي ودوره في بناء المساجد :لقد كانت مدف كقرل فمسطيف تفتقر تمامان لممساجد،

سكل المساجد الرئيسة القديمة في كسط كؿ مدينة أك قرية أك مخيـ ،كالتي يؤميا المصمكف البعيدكف
عف المسجد في يكـ الجمعة فقط ،لذا كاف مف أىـ أعمالو أف شرع في بناء كتأسيس مساجد جديدة
في المناطؽ المأىكلة بالسكاف ك يكجد فييا مسجد ،با عتماد عمى أىؿ الحي كالمحسنيف مف

الداخؿ كالخارج(مركز بيت المقدس لمدراسات التكثيقية ،5006،ص.)537

ابعا-ابتعاث وارسال الطالب والطالبات :لقد يسر ا﵀ تعالى لو األمر ،فقاـ بأخذ مكافقة رسمية
رً
باعتماده مندكبان لممممكة العربية السعكدية بفمسطيف مف خالؿ عالقاتو المميزة مع الشيخ عبد العزيز
بف باز الذم كاف رئيسان لمجامعة اإلسالمية ،كالذم بدكره زكاه لدل جميع رؤساء الجامعات في

المممكة العربية السعكدية كذلؾ

عتماد من دراسية مجانية في كؿ عاـ لخريجي الثانكية العامة

لدراسة الشريعة كأصكؿ الديف كالحديث ،فكاف يرسؿ طمبة العمـ لمدراسة في المممكة العربية السعكدية

(مركز بيت المقدس لمدراسات التكثيقية ،5006 ،ص.)083

خامسا -عالقاتو الخارجية :في سنة 0977ـ كاف ممثؿ فمسطيف في المؤتمر العالمي لمدعكة كالدعاة
ً
الذم عقد في المممكة العربية السعكدية ،حيث ساىـ كجكده في ىذا المؤتمر في تكجيو أنظار

المشاركيف في المؤتمر مف جميع أنحاء العالـ العربي كاإلسالمي لمساندة القضية الفمسطينية كنصرة
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مدكنة كزعيا عمى الحضكر
كتحرير أكلى القبمتيف ،كدعميـ لمدعاة في فمسطيف ،كلو كممة ٌ
كقتيا(مركز بيت المقدس لمدراسات التكثيقية ،5006 ،ص.)034

سادسا -دعوتو في أراضي ال:48لقد كانت لو نشاطات كاسعة في جميع مدف شماؿ فمسطيف
ً
المحتمة عاـ 0948ـ ،حيث كاف يقكـ بزيارات متكررة لمدف كقرل شماؿ فمسطيف لنشر الدعكة،
( في ،األخبار.)5007 ،

سابعا-عحيدتو :كاف الشيخ سميـ سمفي العقيدة ،يدعك إلى عقيدة سمؼ األمة بيسرىا كبساطتيا مف
ً
غير تعقيد ،ككاف ج ٌؿ تركيزه في دعكتو إلى التكحيد الخالص كعدـ اإلشراؾ با﵀ في عبادتو ،كلو في
ذلؾ مصنؼ(مركز بيت المقدس لمدراسات التكثيقية ،5006 ،ص.)007
ام ًنا-زىده وورعو وصفاتو وأخالقو :لقد كاف زاىدان كرعان كريمان متكاضعان ليف الجانب ،يغضب عند

رؤيتو لمنكر ييرتىكب كيسعى جاىدان لتغييره بيده ثـ بمسانو ثـ بقمبو ،كىذا أضعؼ اإليماف ككاف ىينان
لينان في مكاطف الميف (عكدة ،)5004 ،يحب الدعابة كالنكتة ،ككاف ييتـ بالمظير مف الممبس،
ككاف يقكؿ :الرجؿ بدينو كأخالقو كعممو

 ،5006ص.)85

بمظيره كممبسو (مركز بيت المقدس لمدراسات التكثيقية،

تاسعا-نشاطو الجيادي والنضالي:
قد كانت حياتو حافمة بالعديد مف المكاقؼ النضالية ،حيث بدأت منذ سنكات تعميمو في جامعة األزىر
بالقاىرة ،إذ كاف نشطان في حركة اإلخكاف المسمميف آنذاؾ.

ككاف عضكان بار انز كنشطان في رابطة الخريجيف الفمسطينييف الممثمة لمتجمع الطالبي الفمسطيني كالتي
كاف ليا نشاطات بارزة عمى الصعيد السياسي لمقضية الفمسطينية ،كمتابعة شؤكف الطالب

الفمسطينييف كمساعدتيـ ،كالتي كانت برئاسة ياسر عرفات ،كرفاقو (مركز بيت المقدس لمدراسات

التكثيقية ،5006 ،ص( ،)567مكقع نقطة.)5000 ،

كما ككانت لو صك ت كجك ت مع العدك اإلسرائيمي في حرب حزيراف سنة0967ـ كبعدىا ،حيث

كاف القائد المسؤكؿ في المقاكمة الشعبية في منطقة شرؽ سكة الحديد في خاف يكنس-جكرت المكت

-قيزاف النجار-كمنطقة معف ،كالتي يش ِّكمت بقرار مف المغفكر لو السيد :أحمد الشقيرم رئيس منظمة

التحرير الفمسطينية في ذلؾ الكقت(مركز بيت المقدس لمدراسات التكثيقية ،5006 ،ص.)570

عاش ار -وفاتو :في 0986/3/5ـ لبى نداء ربو ،إثر مرض عضاؿ لـ يميمو طكيالن ،حيث أصيب

بتضخـ في القمب تكفي عمى إثره نتيجة احتسائو سمان عمى يد أحد الجبناء الخكنة أعكاف الصياينة،

حسب تقارير األطباء الذيف كانكا يعالجكنو في المستشفى(مركز بيت المقدس لمدراسات التكثيقية،

.)577 ،5006
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 3-7-3السمفية الوسطية (دار الكتاب والس ّنة):
تعتبر جمعية دار الكتاب كالسنة الكارثة لنيج الشيخ سميـ شراب حيث إف مقر السينما في

خانيكنس تحكؿ إلى مقر عاـ لمجمعية(مركز بيت المقدس لمدراسات التكثيقية ،5006 ،ص، )550
كأصبحت تيدار أنشطة الجمعية مف خالؿ ىذا المقر ،كالكثير مف رفاؽ كأخكة الشيخ سميـ مازالكا في
الجمعية كعمى أرسيـ الشيخ عبدا﵀ المصرم رئيس الجمعية الحالي ،كالكثير مف الشكاىد ك األنشطة
كالسياسات كالمكاقؼ مازالت تعبر -إلى حد كبير  -عف نيج الشيخ كتحمؿ رؤيتو السمفية ،كلكف مف

حكؿ ىذا النيج كفي أركقة الجمعية كانت تدار نقاشات ميمة حكؿ كثير مف المستجدات في الساحة

الفمسطينية الغزية كمف ىذه المستجدات ا نتفاضة في 0987ـ ،كقدكـ السمطة في 0994ـ
كانتخابات التشريعي في 0996ـ ،كانتفاضة األقصى في عاـ5000ـ ،كأحداث 5000/9/00ـ كفكز

حماس ذات المرجعية اإلخكانية في 5006ـ ،كالحركب كا نقساـ ،كأحداث مسجد ابف تيمية كداعش.

مف ىذه المتغيرات كالمحددات ظيرت تكجيات جديدة لتجيب عف ىذه التساؤ ت ،مما أظير

تشكيالت سمفية متنكعة كمتباينة كمتناقضة أحيانا ،مف حكؿ سمفية سميـ شراب المتمثمة في جمعية

تحديدا ،حيث ظيرت
دار الكتاب كالسنة –الجمعية األـ لمسمفية الفمسطينية في المجتمع الغزم
ن
تكجيات سمفية جديدة مثؿ :جمعية المجمس العممي لمدعكة السمفية ،كجمعية ابف باز(األخبار ،العدد
 )5007 ،305كشخصيات سمفية مستقمة كالشيخ حسف أبك شق ار كالشيخ محمد أبك جامع كالشيخ

سميماف الداية .

أوًًل-النشأة والتطور:

تعكد نشأة جمعية دار الكتاب كالسنة لعاـ 0930ـ ،إذ أسس بعض أىؿ العمـ الشرعي تجمعان

شرعيان في خاف يكنس ،كاتخذكا مف مسجد أىؿ السنة مق انر ينطمقكف منو لتكعية المجتمع المسمـ،
كاصالحو مف البدع كالمخالفات الشرعية التي كانت منتشرة آنذاؾ ،كالعمؿ الحثيث عمى خدمة
المجتمع كمساعدتو لمنيكض مف كاقعو المعيشي الصعب (مكقع جمعية دار الكتاب كالسنة).

كفي عاـ 0974ـ ،جدد أىؿ السنة نشاطيـ بتأسيس لجنة لمزكاة كالصدقات ،بيدؼ التخفيؼ

مف معاناة الشعب الفمسطيني ،كالحد مف كطأة ظمـ ا حتالؿ ،إذ نشطت ىذه المجنة في تقديـ كافة

أشكاؿ الدعـ لألسر المعكزة كالفقيرة ،كاستمرت ىذه المجنة في نشاطيا مف قبك المسجد حتى عاـ
0986ـ ،إذ تـ تغيير مبنى "سينما الحرية" في خاف يكنس كاحالؿ دار الكتاب كالسنة محمو كاقامة

مكتبة عامة لخدمة الدارسيف كالباحثيف في العمكـ اإلسالمية ،كتـ تكميؼ الشيخ عبد ا﵀ المصرم
بإدارتيا.
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كفي عاـ0995ـ تـ فت

أبكاب المكتبة مف جديد بعد إغالقيا لسنكات مف قبؿ سمطات

ا حتالؿ ،التي تعرضت لمقائميف عمييا بالتنكيؿ كا عتقاؿ ،كمف ثـ أصبحت المقر الرئيس لدار
الكتاب كالسنة (مكقع جمعية دار الكتاب كالسنة).

انيا -المرتكز الرةيس كما ذكر عمى (مكقع جمعية دار الكتاب كالسنة):
ً
السنػة النب ًكي ًة الص ًحيح ًة ،كفيميما عمى الني ًج الذم كاف عمى ً
الريجكعي إلى القير ً
ؼ الصالً .
آف ،ك ُّ
ُّ .0
يو السمى ي
ى ى
ى
ى
ٍ
يي
ت اٍل ًجف
{ك ىما ىخمى ٍق ي
ال ًا -اليدف اًلستراتيجي :تحقيؽ العبكدية الخالصة ﵀ كحده كما قاؿ تعالى :ى
ك ًٍ
نس إً لً ىي ٍعيب يد ً
كف} (الذاريات)56:
اإل ى
ى
ابعا-وساةل تححي األىداف (عزاـ ،الجزيرة:)5003 ،
رً
 إنشاء المؤسسات اإلسالمية مثؿ :المساجد كدكر تعميـ القرآف الكريـ كالسنة كالمراكز الثقافية
كغيرىا.

 إنشاء المؤسسات التعميمية لمطالب كالطالبات (رياض أطفاؿ–مدارس–كميات كمعاىد) ،كتعكيض
جكانب النقص المكجكدة في المؤسسات األخرل بالتركيز عمى تعميـ العمكـ الشرعية كالحاسكب

كالميارات المغكية كالنفسية كالرياضية كاألنشطة الالمنيجية.
 4-7-3المجمس العممي لمدعوة السمفية:
أوًًل-التعريف بالمجمس العممي لمدعوة السمفية بفمسطين:

تأسس المجمس العممي لمدعكة السمفية بفمسطيف عاـ 0994ـ ،كىك جمعية خيرية مسجمة بك ازرة

الداخمية تحت رقـ ( ،)4055رئيسيا :الشيخ ياسيف األسطؿ ،كنائبو الشيخ فؤاد أبك سعيد( في،

األخبار.)5003 ،
 -0اليدف العام:

 -الدعكة إلى ا﵀ سبحانو كتعالى ،كتعميـ اإلسالـ لمناس خالصان ربانيان كما أنزلو ا﵀ عمى رسكلو صمى

ا﵀ عميو كسمـ ،كجاءنا بو خاليان مف البدع كاإلضافات البشرية كعمى منياج السمؼ الصال رضي ا﵀
عنيـ مف الصحابة كالتابعيف ،طائعيف ﵀ تعالى كلرسكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ ثـ لك ة أمرنا ،كا بتعاد

عف الغمك كالتطرؼ كالتعصب كالتحزب السياسي ،بؿ بالسماحة كاليسر كالمطؼ كليس بالعنؼ

(يكتيكب ،زياد صافي.)5000 ،

 -5الوساةل:

 دعكة إلى كممة التكحيد فيي أساس تكحيد الكممة.

 دعكة إلى العمـ النافع كالعمؿ الصال كاألخالؽ الكريمة كالمعاممة الحسنة.
 دعكة إلى إصالح ا عتقاد –إصالح العبادة ،إصالح السمكؾ.
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 -3مفيومو لمدعوة (مكقع المجمس العممي لمدعكة السمفية):
ىي دعكة تجديد كالتجديد يتـ بأمريف:

 نفي البدع كالخرافات كالخزعبالت التي راجت في القركف المتأخرة.
 إحياء السنف النبكية ،كا ثار المحمدية فيي تصفية كتربية.

 دعكة – اجتماع – استماع– اتباع ،كنعكذ با﵀ مف ا بتداع ،فيي دعكة دينية.
 -4رؤيتيم إلصالح الدين:

لتسييس الديف كنعـ لتديف السياسة مف خالؿ الكممة الطيبة ،كالنصيحة اليادفة ،كالمفتة األخكية،
كاليمسة الحنكنة ،كمف القمب إلى القمب ،لقاؤنا في المسجد ،كالمجمس العممي لمدعكة السمفية
بفمسطيف كمف خاف يكنس حمقة مباركة في السمسمة الطيبة لدعكة اإلسالـ الخالد أبد ا بديف ،كالتي

تمتد مف القركف األكلى كالى ىذه األياـ ،فنحف لسنا حزبا سياسيا ك فكرة حادثة ك طائفة شاذة ،بؿ
ًو
كن ىعِّرؼ بالحاضر لنبني المستقبؿ الزاىر
كبناةي دكلة ين ىذ ِّكر بالماضي ي
نحف دعاة فضيمة ي
كى ىداةي ممة ي
كعمى منياج النبكة(مكقع المجمس العممي لمدعكة السمفية).
انيا-أىم رموزىا :الشيخ ياسيف األسطؿ أبك عبد ا﵀ ياسيف بف خالد بف أحمد األسطؿ ،مكاليد
ً

محافظة خاف يكنس ،في بمدة الق اررة بتاريخ 0959\9\50ـ ،أنيى الدراسة الجامعية بالجامعة

اإلسالمية بالمدينة المنكرة مف كمية الحديث الشريؼ كالدراسات اإلسالمية كحصؿ عمى اإلجازة
العالية "الميسانس".

عاد إلى بمده فمسطيف في عاـ 0984ـ كمف يكميا كىك يشتغؿ في الدعكة إلى ا﵀ عمى منياج

السمؼ الصال بال تحزب ك تعصب ك غمك ك جفاء بؿ بالتكسط كا عتداؿ ،مندكبان مف إدارات
البحكث العممية كالدعكة كاإلرشاد في عيد الشيخ عبد العزيز بف باز ثـ ك ازرة الشؤكف اإلسالمية

بالمممكة العربية السعكدية(مكقع الشيخ ياسيف األسطؿ) .

ال ًا -أنشطة المجمس العممي لمدعوة السمفية (مصر اليكـ.)5000 ،

 خدمات اجتماعية مثؿ كفالة األيتاـ كاألسر.

 الخدمات الصحية التي يقدميا مركز طبي يقكـ عمى خدمة الناس بال تفريؽ.
 المساعدات اإلغاثية غير الدكرية ،كالكفا ت المالية.
القرف.
 بناء المساجد كرعاية حمقات آ

 التكعية بالقضايا الفقيية ،كاعداد الخطباء ،كاصدار البيانات العامة.
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 5-7-3جمعية ابن باز الخيرية:
أوًًل -النشأة والتأسيس :حممت جمعية ابف باز الخيرية اإلسالمية ىذا ا سـ نسبة إلى سماحة
الشيخ عبد العزيز بف عبد ا﵀ بف ’تأسست الجمعية في محافظة شماؿ قطاع غزة في بيت حانكف
في عاـ 5000ـ ميالدية ،كحصمت عمى ترخيص مف قبؿ ك ازرة الداخمية كك ازرة الشؤكف ا جتماعية
تحت رقـ ( 7050مكقع جمعية ابف باز الخيرية).

كبعد تكلي مجمكعة مف طمبة العمـ الشرعي مجمس إدارة الجمعية اكتست أنشطتيا كأعماليا

كلكنا متمي انز ،خاصة في النكاحي العممية كالدعكية ،حيث انتقؿ مقرىا الرئيس إلى مدينة
حمة جديدة ن
رف في عاـ 5006ـ ،ثـ تكسع نشاطيا فأقامت أفرعان في جميع محافظات القطاع ،األمر الذم ترؾ
أث انر طيبان كبصمةن كاضحة لعمؿ الجمعية في الداخؿ كالخارج ،كأظير مدل أىمية الدكر الذم تقكـ بو
كعظـ حاجة المجتمع لذلؾ (الشرؽ.)5003 ،
انيا-دواعي وأسباب قيام جمعية ابن باز:
ً

" إف األسباب التي دعت إلى قياـ كتأسيس جمعية ابف باز كثيرة جدا ،ففي ظؿ ما يعيشو

شعبنا الفمسطيني عامة مف ظركؼ صعبة كقاسية ،كما يعانيو أىمنا في قطاع غزة خاصة مف ضعؼ
في جميع مناحي الحياة العممية ا جتماعية كالثقافية كالصحية كا قتصادية ،كما يتعرض لو قطاعنا

الحبيب مف غزك فكرم مف قبؿ أعداء ا﵀ مف العممانييف كالتغريبييف ،كمف الفرؽ الضالة كالشيعة
الركافض الذيف يستغمكف ما يعانيو القطاع مف حاجة كفاقة كضعؼ في التأصيؿ العممي ،ليجعمكا

ألقداميـ كأفكارىـ اليدامة ،مكطأ قدـ في فمسطيف السنية " (مكقع مجمة البياف.)5005/8/8،
ال ًا-أىداف الجمعية (موقع جمعية بن باز الخيرية):

 -0تبصير الناس بأمكر دينيـ كترسيخ العقيدة الصحيحة المستمدة مف الكتاب كالسنة عمى فيـ
سمؼ األمة.

 -5نشر العمكـ الشرعية كا ىتماـ بالقرآف الكريـ كالسنة النبكية كما يتعمؽ بيما مف العمكـ كمحاربة
البدع كالخرافات.

 -3ا ىتماـ بكاقع األمة اإلسالمية كمعايشة آ ميا ،كآماليا كالمساىمة في رفع المعاناة عنيا معنكيان
كماديان.

 -4محاربة البدع كالخرافات كاحياء فريضة األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر حمايةن لممجتمع
كدفعان لعذاب ا﵀ تعالى.
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كيرل الباحث أف الخط السمفي الدعكم في قطاع غزة ،الذم انبثؽ مف عند رائده المؤسس الشيخ

سميـ شراب قد حمؿ اكثر مف صيغة عممية في الدعكة مف خالؿ الجمعيات أك الدعكة الفردية لبعض

المشايخ ،حيث يتبيف أف الخط الدعكم القريب مف نيج الشيخ سميـ شراب ،خط جمعية دار الكتاب
كالسنة التي تتميز بالكسطية كتحافظ عمى تكازنيا الدعكم كتركز في المجاؿ الذم اختطتو مف المحظة

األكلى ،كتعتبر اكبر كاىـ جمعية سمفية في قطاع غزة مف ناحية المؤسسات كاألفراد كاقدـ الجمعيات
الدعكية كالتي تعمؿ في المجاؿ الدعكم ك تتطرؽ إلى القضايا السياسية ،في حيف أف المجمس العممي

لمدعكة السمفية يأتي عمى يمينيا مف الناحية الدعكية كيضيؽ المسافة بيف الدعكة كالسياسة ،كيتدخؿ في

الشأف العاـ كيعتبر أف الرئيس الفمسطيني ىك كلي األمر ك يجب الخركج عميو ،في حيف أف جمعية
بف باز تأتي عمى يسار دار الكتاب كالسنة كلدييا حماس قكم كعنفكاف شبابي يتمتع بالحركية كالتنظيـ

كما تعتبر جمعية حديثة نسبيان ،كتطرح آراء راديكالية اتجاه العممانييف كالتغريبيبف كالركافض عمى حد

قكليـ.

بشكؿ عاـ مازالت السمفية الدعكية تعيش عمى ىامش المجتمع الدعكم المقاكـ ،ك تتمتع

بشعبية في المجتمع الغزم ،ألنيا

تعبر عف طمكحة الكطني في العكدة كالتحرير كمقاكمة ا حتالؿ،

كجؿ تركيز ىذه السمفيات عمى محاربة البدع كتنقية التكحيد مف الشركيات كلـ تنص أىدافيـ عمى

مقاكمة ا حتالؿ ،أما بخصكص الدعكة الفردية لبعض مشايخ السمفية الدعكية فبقيت عمى ىامش
المجتمع الدعكم السمفي ،كلـ تشكؿ ليا انصار كمريديف ،كبقيت حالة قمقة لذاتيا كلغيرىا.
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 3-3المبحث ال الث
اتجاىات لسمفية الجيادية
 0-3-3اتجاىات السمفية الجيادية
إف السمفية الجيادية ليست صكرة كاحدة منسجمة فكريا كتنظيميا  ،بؿ ىناؾ تبايف بيف رؤية "

القاعدة " التي تعتمد الجياد العالمي ضد الصميبية كمحاربة العدك البعيد ك بيف "داعش" التي تؤمف
كتنظر لفكرة الدكلة كالخالفة كاعطاء مبدا الحاكمية كتطبيؽ الحدكد أكلكية في الفكر كالممارسة  ،لقد

كمارستٍو الحركة الكطنية مف
قديما في عصر القساـ كعبد القادر الحسيني،
ى
مارس الفمسطيني الجياد ن
منظكر كطني كفاحي أك نضالي ،كتمارسو الحركة اإلسالمية ضمف مفيكـ الجياد كالمقاكمة.

بعيدا عف تراث المقاكمة الفمسطينية كالكفاح ضد العدك
إف مصطم الجياد بمفيكمو القتالي ليس ن
الصييكني ،كما أف مصطم السمفية متجذر في معظـ أدبيات الحركات كالفصائؿ الفمسطينية سيما
المحافظة منيا ،كأف السمفية ىي تعبير عف ماضكية خالدة كصكرة جميمة متخيمة لمتاريخ اإلسالمي في

أزىى عصكره ،كلكف الدمج بيف مصطم "سمفية – جيادية " ىك المصطم المركب الجديد الذم يحمؿ
معنى د ليان مختمفان عما سبؽ ،كاف الحركات كالفصائؿ اإلسالمية كالكطنية تقاطعت مع أحد ًشقي

المصطم .

 7-3-3تأسيس فمسطيني لفيم المصطمح:
أوًًل-تاريخ المصطمح :ىذا المصطم حديث النشأة ،كلـ يكجد في أدبيات الحركات اإلسالمية قبؿ

5000/9/00ـ (حجازم ،5006 ،ص ،)4حيث إنو قبؿ ىذا التاريخ كاف مصطم الجياد اإلسالمي

العالمي ،كالجيادييف ،أك اإلرىابييف أك األصكلييف أك المتطرفيف ىك المتداكؿ في مجاؿ السياسة
كاإلعالـ كاألمف ،كاف تباينت ىذه المصطمحات ظاىريا أك لغكيا إ أنيا تحمؿ -إلى حد بعيد -نفس

المعنى الد لي ذاتو ،كىك الدمج بيف الماضكية كالعنؼ مف منظكر إسالمي ،الماضكية صكت
الماضي في الكقت الحاضر ،كالتنظير لو مف خالؿ منظكر إسالمي ،إف ا صطالح عمى مصطم

السمفية الجيادية جاء مف خالؿ دكائر أمنية كاعالمية أكثر منيا تسمية السمفية الجيادية لنفسيا–ىذه
الصكرة تـ رسميا كاطالقيا مف خالؿ مراكز أمنية استخبارية كدكائر إعالمية نافذة في الساحة
العربية كالدكلية (الحمادم ،المدار.)5006 ،

أما الصكرة الفمسطينية مف السمفية الجيادية ،فجاءت كحا ت فردية منذ احتالؿ القدس في 0967ـ،
كلكف ىذه السمفية كانت ذات ثكب إسالمي ،دكنما ا ستناد إلى مصطم السمفية بمدلكلو الحالي ،كما

ىي جماعات الشيكخ التي قاتمت في 0968ـ مع فت  ،كجماعات الجماعة اإلسالمية في السجكف

(الخزندار5003 ،ـ) ،ضمف الحركة الكطنية كاإلخكاف ،كالجياد اإلسالمي ،كبعض أفراد السمفية.
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كتحديدا الحالة
ما يمفت ا نتباه أف الساحة الفمسطينية ىي انعكاس لمجريات األحداث في اإلقميـ
ن
العربية المحيطة بفمسطيف ،لقد كانت المحطة الكبرل نطالقة السمفية الجيادية كنمط تفكير كسمكؾ
سندا
يم ىم ىارس بعد 5000/9/00ـ ،حيث إف مظمكمية الشعب الفمسطيني كعدـ نيؿ حقكقو جعمو يقؼ ن
كداعما ألم طرؼ في مكاجية أمريكا كاسرائيؿ ،حيث كانت الك يات المتحدة الداعـ األكبر إلسرائيؿ
ن
عمى مدار عقكد ،كأف أمريكا ىي التي تكفر الغطاء الدكلي في مجمس األمف كالمنظمات الدكلية

إلسرائيؿ (شاشة نيكز5006 ،ـ) ،مف ىذا المنطمؽ كجد تنظيـ القاعدة لو صدل في الساحة

استمياما لتجربتو ،كرفع صكر أسامة بف دف في المظاىرات ،كالتزِّيي بزم أسامة بف
الفمسطينية ،ك
ن
دف "الباكستاني" ،كالتقميد لو في كؿ شيء مع العمـ أف القاعدة ليس ليا تنظيـ معتبر ،أك جناح في

فمسطيف ،كانما ىناؾ مؤيدكف كأفكار مستميمة مف أسامة بف دف عمى اعتبار أنيا سمفية سعكدية

ذات خمفية كىابية أكثر مف أيمف الظكاىرم المصرم ذم الخمفية السمفية اإلصالحية ،مف ىنا تعتبر
القاعدة ليا صدل في أذىاف الشباب الفمسطيني كبعض دعاة السمفية (شاشة نيكز5006 ،ـ).

انيا -فوز حركة حماس في انتخابات 7116ـ :حركة المقاكمة اإلسالمية "حماس" ذات المرجعية
ً
اإلخكانية ،حركة مقاكمة إسالمية فمسطينية ،قاطعت انتخابات 0996ـ بقكة ،كقررت المشاركة في
أيضا ،كعندما فازت باألغمبية في تشكيؿ المجمس
انتخابات المجمس التشريعي في  5006بقكة ن
حصار ،كمقاطعة محمية كاقميمية كدكلية عمييا ،أما في الداخؿ كانت أطركحات
كالحككمة في ًرض
ه

ديدا التيار السمفي بجميع صكره ،كلكف
حماس الدينية
تحديدا محؿ نقد مف قبؿ اإلسالمييف كتح ن
ن
ِّ
متشد ندا داخؿ
جناحا
الصكرة األىـ ىك التيار الداخمي في حماس "جمجمت" (معا )5000 ،الذم يعتبر
ن
الحركة ،كما أف ىناؾ تيارات سمفية دعكية كقتالية حاكلت مؿء الفراغ الذم تركتو حماس نشغاليا

بالسياسة كادارة الحكـ ،في ىذه البيئة ،كفي ىذا الجك العاصؼ ظيرت التيارات السمفية جمجمت،

كجيش اإلسالـ ،كأنصار السنة كالتكحيد كالجياد ،كجيش األمة (الزيناتي ،5003 ،ص.)60

بعد انتخابات 5006ـ كاف ىناؾ تطكر فت لمحضكر السمفي ،ك سيما التطكر النكعي في كجكد

السالح كحرب مفتكحة في ظؿ حككمة مقاكمة إسالمية ،كحركب مستمرة ،كتكتر دائـ عمى الحدكد،

كالخط الفاصؿ ،كأنفاؽ التيريب مع الجانب المصرم.

ال ًا -ال ورة المصرية في  7100/0/75وسحوط نظام مبارك :لقد ابتيجت حركة حماس بسقكط

نظاـ مبارؾ ،حيث إف مف ثماره خركج سجناء مف عناصر القساـ مف سجف كادم النطركف ،كخركج

قيادات إخكانية مف السجف ،قريبة فكريا مف حركة حماس ،كتشكيؿ حككمة إخكانية في 5005ـ
بزعامة اإلخكاف ،كبعد أحداث رابعة حدثت تطكرات في ىذا المصطم مف خالؿ كجكد جماعة بيت

المقدس في سيناء ،كاتياـ اإلدارة المصرية بدعـ غزة ليذه الجماعات المتطرفة كاإلرىابية ،كاغالؽ

األنفاؽ كالتيريب األسكد ،كحركة عبكر األفكار ك األشخاص المحسكبة عمى التيار السمفي ،كتأسيس
حزب النكر السمفي في غزة عمى غرار حزب النكر السمفي المصرم ،كبعض المطمكبيف لممخابرات
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المصرية تـ تصفيتيـ عمى أرض غزة و
بأيد إسرائيمية ،كاتياـ جيش اإلسالـ في أحداث 5000ـ في

الكنيسة القبطية (مغرس ،)5000 ،كىكذا تداخؿ ما ىك مصرم بما ىك فمسطيني ،كما ىك إخكاني
بما ىك سمفي ،كما ىك مصرم بما ىك فمسطيني ،في ىذا المشيد ا نتقالي برزت الجماعات السمفية

المتعددة في صكرىا الحالية المكجكدة كالمتلكمة كالمتالشية.
 3-3-3روافد السمفية الجيادية في قطاع غزة:
أوًًل-روافد ذاتية وداخمية:

السمفية الدعوية :إف البيئة الدعكية كالفكرية كالجامعات كالجماعات كالمجمعات كالجمعيات السمفية
تنتشر في قطاع غزة  ،كتعتبر السمفية الدعكية سمفية جامدة تختص بمحاربة البدع كالتمائـ كالتبرؤ مف

تيار يبحث عف إجابة لسؤاؿ الجياد في
القبكر مف كجية نظر السمفية الجيادية ،مما جعؿ ىناؾ نا
فمسطيف في أركقة السمفية الدعكية ،فمـ يجد إ سرنابا كتبريرات كاىية كغير مقنعة ،حيث ربطت قضية
التكحيد كمدخؿ لقضية فمسطيف ،ك جياد كقتاؿ إ بكلي أمر .ىذه المفردات لـ تىيرؽ لبعض السمفييف
كعمى رأسيـ الشيخ أبك النكر المقدسي الذم يعتبر مف منظرم فكر الخالفة–الدكلة-الذم أعمف عف

قياـ إمارة إسالمية في رف في 5009ـ ،كىذا رافد ميـ كأساس ،كيعتبر مف الركافد العممية كالدعكية،
كما أف ىناؾ جمعية ابف باز التي يشكؾ فييا األمف الداخمي كيعتبرىا تثير عالمات استفياـ باتجاه
تنظيـ الدكلة (أبك سعدة ،المعيد المصرم.)5006 ،

 اًلحتالل اإلسراةيمي واليوية اإلسالمية المفحودة :لطالما اعتبرت فمسطيف أرض كقؼ إسالمي،
كشعب فمسطيف إسالمي اليكية كالثقافة في غالبيتو ،إ أف اغتصاب فمسطيف في 0948ـ ،كاحتالؿ

القدس في 0967ـ ،كالذم حاكلت إسرائيؿ مف خالليا السيطرة عمى األرض كممارسة التيكيد
كاألسرلة عمى الشعب الفمسطيني مف خالؿ سف قكانيف عنصرية ،مما دفع الكثير مف أبناء الشعب

الفمسطيني لمبحث عف الذات –اليكية المكافئة كالنقيصة لميكية الصييكنية فكانت اليكية اإلسالمية
كتحديدا في ب ً
عدىا السمفي الدعكم كجماعة الدعكة كالتبميغ أك الحركة اإلسالمية
ىي الحصف المنيع
ن
ي
مقاتال-
يفسر أف الكثير -أك ما يزيد عف ()40
ن
داخؿ الخط األخضر كفي أراضي0967ـ ،كىذا ما ٌ
خرجكا ليقاتمكا في صفكؼ داعش مف األراضي المحتمة عاـ 0948ـ (الكاشنطف بكست،
 )5006/9/03كما أف التطرؼ الصييكني ا ستيطاني كالجماعات الدينية المتطرفة الصييكنية قابميا
ظاىرة تطرؼ في الساحة اإلسالمية الفمسطينية ،حسب نظرية التكازم الثقافي أك العنؼ يقابؿ

بالعنؼ ،العنؼ كالعنصرية الصييكنية غذت الظاىرة اإلسالمية ذات المحتكل السمفي.

 حركة فتح :حركة تحرر كطني،

ترٌكز عمى الجانب العقدم ،كالكطنية جامعة لكؿ العقائد،

كمظمة أعمى مف مظمة العقيدة حسب رأييـ ،مف ىذا المدخؿ كاف اإلسالمي كالمسيحي كالشيكعي
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كالعمماني تحت مظمة الحركة الكطنية ،كمف ىذا المسار انخرط اإلسالميكف السمفيكف إلى الحركة

الكطنية ،ك ننسى أف رئيس المجمس الكطني كاف الشيخ عبد الحميد السائ  ،ككاف الشيخ جبر
منظر لفكرة الجياد ،كالشيخ بيكض التميمي كغيرىـ
نا
عمار أحد أسرل فت في السجكف اإلسرائيمية
كثير (الشيخ خميؿ ،5000 ،ص.)545

في 5007/6/04ـ سيطرت حككمة حماس عمى قطاع غزة بالقكة المسمحة ،فشعر الفتحاكم بالم اررة،
كثير مف أبناء حركة فت يتجو إلى الحركات اإلسالمية األخرل ،ك سيما الجياد اإلسالمي
مما دفع نا
أحيانا (األخبار ،العدد ،)5007 ،303كذلؾ لتكفير غطاء
كالدعكة كالتبميغ كالتيار السمفي أك حماس
ن

أمني في مقابؿ سطكة حماس األمنية كأجيزتيا ،ككذلؾ لمتعكيض النفسي كالبحث عف صيغة لمتديف

لكنا مف ُّ
التديف أكثر سمفية مف سمفية حماس،
بعيدة عف مجاؿ حماس كسيطرتيا ،كتجدىـ يقدمكف ن
كمف ىذه المظاىر تطكيؿ المحى ،كالحفاظ عمى الصمكات كتجدىـ في الصفكؼ األكلى ،كا عتكاؼ
في رمضاف كتجمعات صالة التراكي  ،كميا مظاىر لمتديف الذم جاء مف باب الم اررة كاليزيمة

النفسية كالسياسية أماـ حماس ،مف ىذه التكصيفات كجد بعض أبناء فت رغبة انتقامية في تكجيو
الرم العاـ كتكجيو ضربة إلى حماس عبر التيار السمفي (يكتيكب ،مجد األمة ،)5006 ،ك سيما
أ

جماعة عبدالمطيؼ مكسى "أبي النكر المقدسي" الذم التؼ حكلو كثير مف أبناء األجيزة األمنية
كمميما إلى ىذا الحشد الكبير ،ككانت رمكز السمفية كمظاىرىا
عيما
ن
كأبناء حركة فت  ،ليجد نفسو ز ن
تستفز األجيزة األمنية ا لتابعة لحركة حماس مف تطكيؿ الشعر ،كلبس طاقية سكداء "طاقية

الزرقاكم" ،كلبس الباكستاني كتطكيؿ المحية ،كخطاب متشدد كمعارض لحككمة حماس ،بؿ كالمزايدة
عمى حككمة حماس في امتناعيا عف تطبيؽ الشريعة ،كجكىر ىذا الخطاب ىك فكرة الحاكمية
"تطبيؽ الشريعة" التي كانت السبب في ُّ
تجن

بعض المجمكعات كاألجنحة مف حركة حماس،

شيكعا عمى لساف المتديف الغزم (بكابة اليدؼ اإلخبارية،
فالمقك ت "السمفية" األساسية ىي األكثر
ن
ديف عابر لمتنظيمات كالتقسيمات السياسية
الحاج  ،.)5005،بؿ إف امتداد ىذا النمط مف التٌ ٌ
الفمسطينية فبعض المصميف في مسجد جماعة الدعكة كالتبميغ ىـ مف عناصر حركة فت  ،كبعضيـ
ضباط كمسؤكليف متكسطكف في أجيزة كك ازرات السمطة الفمسطينية .إف منظمة التحرير الفمسطينية لـ
تحاكؿ خمؽ مؤسستيا الدينية الخاصة ،كرحبت بالدكر السعكدم كأدكار أم جيات مانحة ترغب ببناء
مؤسسات "إسالمية" داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمة ،بؿ لطالما كجدت المنظمة في الدعاة

السمفييف حمفاء طبيعييف في مكاجية حركتي حماس كالجياد اإلسالمي .كمع قدكـ السمطة الفمسطينية

إلى قطاع غزة (0994ـ) ،استعانت ك ازرة األكقاؼ في حككمة السمطة بالنكعية نفسيا مف خريجي
الجامعات السعكدية أك تالميذىـ مف خريجي مؤسسات التعميـ الديني في غزة بمعيد األزىر الديني

كالجامعة اإلسالمية (بكابة اليدؼ اإلخبارية  ،الحاج .)5005،
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 حركة حماس :كرغـ نجاح تنظيـ اإلخكاف المسمميف في غزة بقيادة أحمد ياسيف في انتزاع
المؤسسات الثالثة(:الجامعة ،الجمعية ،المجمع) مف يد ممثمي المنظكمة السعكدية الرسمية ،كتحكيؿ
ىذه المؤسسات إلى نقاط انطالؽ لتأسيس حركة حماس (الشيخ خميؿ ،5000 ،ص ،)546إ أنو

حصؿ عمييا بحشكتيا "السمفية /السعكدية" ،كلـ يمجأ تنظيـ اإلخكاف في غزة أك حركة حماس إلى إجراء

أم تحكؿ في منظكمة تعميـ الديف ىذه أك خكض أم مكاجية مع تجمياتيا أك مقك تيا الدينية ،بؿ إف

تأثير ىؤ ء امتد إلى الداخؿ حماس أكثر مف غيرىا (بكابة اليدؼ اإلخبارية ،كالحاج ،)5005 ،كما
تعتمد حركة حماس في بنيتيا الفكرية كجذكرىا في السياسة الشرعية عمى ثالثة مشارب ،كاف أبرزىا

(الرقب ،المثقؼ الجديد )5004 ،طمبة العمـ الشرعي الذيف تمقكا عمكميـ الدينية في الجامعات
السعكدية ،في الكقت الذم كانت فيو السعكدية تمن المئات مف الفمسطينييف فرصة التعميـ المجاني في
جامعاتيا في سبعينيات كثمانينيات القرف الماضي ،كىـ الذيف برزكا في عدة مكاقع سياسية كاجتماعية

لحركة حماس ،كمنيـ أحمد أبك حمبية كصال الرقب ،كزير أكقاؼ سابؽ في حككمة غزة ، ،كمركاف
أبك ارس ،نائب في المجمس التشريعي الفمسطيني ، ،كسالـ سالمة ،مف أبرز قيادات حركة حماس في

المنطقة الكسطى مف قطاع غزة ،كىك نائب في المجمس التشريعي الفمسطيني (الرقب ،المثقؼ الجديد،

.)5000
كبالحديث عف جذكرىا الفكرية ،فإف نظرة بسيطة عمى أرفؼ الكتب في المكتبة المركزية

لمجامعة اإلسالمية ،كفيمة بأف تكحي لمقارئ كيؼ يحصؿ أبناء حماس عمى مرجعياتيـ الدينية؟ فتجد
أبرز أسماء مشايخ السمفية السعكدية حاضريف مثؿ ":ابف تيمية ،الشيخ عبد العزيز بف باز ،كالشيخ

صال الفكزاف ،كالشيخ سفر الحكالي ،كالشيخ سعكد الشريـ ،كالشيخ محمد بف صال العثيميف..إلخ"،
كالكثير مف المؤلفات التي تدرس في كميتي الشريعة كأصكؿ الديف في الجامعة اإلسالمية في مباحث

الفقو كالسيرة كالتكحيد التي جاءت مف المممكة العربية السعكدية ،فحركة حماس بقدر ما ىي حركة
دائما بأف البناء الفكرم لمفرد في صفكفيا ىك الذم يساعدىا عمى تخطي
كطنية فمسطينية فإنيا تقر ن
األزمات التي تمر بيا ،كيصنع ليا مكانة في المجتمع كاإلقميـ ،ككجدت في عممية التأصيؿ الشرعي
التي تقكـ بيا مجامع عممية سعكدية ىي أقصر الطرؽ إلى بناء فكر ديني سميـ كفقا لمنياج أىؿ

السنة كالجماعة ،فمف الناحية الشرعية تستند إلى السمفية الكىابية ،كمف الناحية السياسية فإنيا تجعؿ

كتب شخصيات مرتبطة بجماعة اإلخكاف المسمميف كمرجعية ألبنائيا في الفكر السياسي(.الرقب،

المثقؼ الجديد.)5004 ،

 حركة الجياد اإلسالمي :في إصدار فت لكتيب الخطكط العاـ في سنة 5006ـ لمدكتكر جميؿ
يكسؼ ،يي ىعِّرؼ حركة الجياد اإلسالمي :ىي حركة إسالمية سنية إحيائية تجديدية سمفية جيادية متنكرة
(عمياف ،5006 ،ص .)0منذ بكاكير الحركة النقدية التي مارسيا الشييد فتحي الشقاقي لنيج جماعة
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المككف اإلسالمي الكطني يشكؿ الياجس األكؿ
اإلخكاف المسمميف ،كنيج منظمة التحرير كاف
ٌ
لمدكتكر فتحي كرفاقو ،كمف جدلية اإلسالـ كفمسطيف انبثؽ مفيكـ الجياد اإلسالمي –ا ف-دكنما تأجيؿ
أك تعطيؿ أك تبرير لمعجز (الشيخ خميؿ ،5000 ،ص.)557

حركة الجياد ليست سمفية بالمفيكـ الكىابي بؿ ىي ذات بعد تجديدم ،متجاكزة المذاىب الفقيية

كالبحث في المشترؾ اإلسالمي أكثر منيا في البحث عف الفركقات المذىبية ،عمى اعتبار أف معركة

األمة اليكـ مع الصييكنية أكلى أكلكيات الحركة اإلسالمية (عمياف ،5006 ،ص ،)0لكف عندما

ضربت الظاىرة السمفية الساحة الفمسطينية بعد أحداث  ،5000/ 9/00اخترقت معظـ التنظيمات
الفمسطينية بنسب متفاكتة كصكر متعددة كاستجابات متباينة ،حيث اعتبرت الظاىرة السمفية عابرة

لمحدكد كالدكؿ كالجماعات ،ك سيما الفمسطينية منيا لحساسية الكضع الفمسطيني كخصكصيتو ،كلقد
كاف لمجياد اإلسالمي نصيب كجكلة مع ىذا الفكر ،حيث أصب بعض أبنائو يمبسكف الباكستاني
كطاقية الزرقاكم كيستميمكف تجربة ابف دف (فمسطيف اليكـ ،)5004 ،في المقابؿ كاف بعض أبناء

الجياد اإلسالمي في شماؿ غزة يستميمكف تجربة حزب ا﵀ المبناني (الجزيرة نت ،)5005 ،لقد ساىـ
بعض الخارجيف مف فت أك الجذكر الفتحاكية في تشكيؿ ىذا التكجو ،كىذا ا نحراؼ عف النيج

األصيؿ لمحركة ،كأصبحت ىناؾ تجنحات داخؿ الحركة أفضت بخركج بعض األفراد مع عبد
المطيؼ مكسى في رف  ،كالذىاب باتجاه السمفية الجيادية5009ـ ،كأخرل نحك حركة الصابريف في

شماؿ قطاع غزة في 5004ـ ،مما جعؿ الحركة محط مزايدات كاتيامات مف قبؿ بعض السمفييف في

رف كاتياميا بالطائفية مف جية ،كاتياميا بالتسمؼ كالميكعة الفكرية مف جية أخرل ،لكف المكقؼ
الرسمي لمجياد:

صكت يعمك فكؽ صكت الجياد ،كالمعركة الكحيدة كالمقدسة مع الصييكنية في

فمسطيف فقط ،ككفى باإلسالـ منطمقنا ،كفمسطيف ىدفنا ،كالجياد طريقنا ،كما دكف ذلؾ ىكامش
كتناقضات ثانكية (أحمد ،0997 ،ص.)5
 لجان المحاومة :تأسست لجاف المقاكمة الشعبية كإطار شعبي كفاحي مستقؿ منذ الش اررة األكلى
ند ع ا نتفاضة الثانية في  58سبتمبر/أيمكؿ 5000ـ عمى يد شباب فمسطيني (الجزيرة نت ،

 .)5004كقد شاركت المجاف برفقة حركة المقاكمة اإلسالمية "حماس" في عممية "الكىـ المتبدد" التي

عددا مف قياداتيا،
تـ فييا أسر الجندم اإلسرائيمي "جمعاد شاليط" .اغتالت قكات ا حتالؿ اإلسرائيمي ن
كعمى رأسيـ القائد العاـ أللكية الناصر صالح الديف أبك يكسؼ القكقا ،كاألميف العاـ لمحركة جماؿ أبك
سميدانة في يكنيك/حزيراف 5006ـ ،كالشيخ زىير القيسي في غزة في مارس/آذار .5005كقد تكلى

زىير القيسي األمانة العامة لمٌجاف عقب اغتياؿ إسرائيؿ لقادة المجاف الستة بعد عممية إيالت عاـ
5000ـ(.مكسكعة الجزيرة ، )5004 ،كيتبيف لي اف غياب الرؤية الفكرية لمجاف أحدثت بيا تجنحات
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كتيارات  ،فظير تيار ممتاز دغمش مؤسس جيش اإلسالـ ذك النزعة السمفية  ،كظير لكاء التكحيد

المقرب مف الفكر السمفي ،كانشقت حركة المقاكمة الشعبية عف لجاف المقاكمة .
ٌ
انيا-روافد خارجية(إقميمية ،عالمية):
ً

 -0أحداث 7110/ 9/00م واحتالل أفغانستان والع ار  :إف احتالؿ أفغانستاف في 5000ـ كاحتالؿ
العراؽ في 5003ـ ،إف حركة طالباف كالقاعدة مارست المقاكمة ضد ا حتالؿ األمريكي في

أفغانستاف إلى أف جاء الرئيس أكباما كسحب القكات األمريكية كدفع في اتجاه تشكيؿ حككمة كطنية
كتأذت الجماعة السنية مف ىذا التغيير في نظاـ الحكـ ،كخمؽ اتفاؽ طائفي ممنيج في مؤسسات

الدكلة كالحكـ(مكقع الرشيد )5004 ،كما قصة الياشمي كاياد عالكم كنكر المالكي إ

صكرة

مصغرة لمصراع الطائفي عمى الحكـ كالسمطة في العراؽ ،كيبدك لي " إف كانت السمفية الجيادية

صنعت في أفغانستاف فإف ا حتالؿ األمريكي لمعراؽ قد صنع الصراع الطائفي" ،كمف ىنا يتبيف أف
ي
المركب األساس كالجكىرم لمسمفية الجيادية في أبسط صكرىا ،مقاكمة لألمريكي كحميفيا الشيعي،
كمف ىنا نجد "أف السمفية الجيادية تتكسع كتتمدد في الجك الطائفي كالمذىبي ،ك سيما ضد الشيعة

حمفاء األمريكاف كالمستأثريف بالسمطة كالنفكذ ،في ىذا الجك المشحكف باألفكار العابرة لمحدكد
تحديدا تعتبر معركتيا في العراؽ
كاألقاليـ ،كفي ظؿ العكلمة كثكرة ا تصا ت كانت فمسطيف كغزة
ن
ىي معركة تحرير القدس ،ككانت المساجد تدعك لممجاىديف في العراؽ ك سيما في الفمكجة" (مجمة

جنات ،العدد،)5007 ،38

 -5أنفا التيريب بين غزة وسيناء وحالة الحصار :في ظؿ انسداد العالقات الخارجية الرسمية بيف

مصر كقطاع غزة ،كاف ىناؾ ما يزيد عف ألؼ نفؽ لنقؿ البضائع كاألشخاص (عطا ا﵀،5006 ،

ص )053عمى جانبي الحدكد ،حيث تكفرت سبؿ التكاصؿ بيف المككنات السمفية بيف غزة كسيناء

،كمف ىذه العمميات عممية إيالت التي قتؿ عمى إثرىا عماد حماد كأبك عكض النيرب (القدس العربي،
 ،)5000حيث تمكنت الجماعات السمفية العبكر لمحدكد مف قطاع غزة عبر سيناء ،لتضرب أىدافا

جديدا  ،كما أنو تـ استيداؼ شخصيات سمفية مصرية عمى أرض
إسرائيمية ،كىذا يعتبر تحديا أمنيا
ن
غزة أمثاؿ :ىشاـ السعيدني ،كىكذا ،حيث كفرت األنفاؽ رئة جديدة لمجماعات السمفية في نقؿ
األشخاص كاألفكار كالسالح مف كالى غزة كالجماعات السمفية الجيادية في سيناء كبعض منيا في
قطاع غزة (دنيا الكطف.)5005 ،

 -3إعالن تنظيم الدولة في الع ار والشام :بعد الربيع العربي ،ك سيما في الساحة المصرية ،كقياـ
الثكرة المضادة ،كاعتقاؿ العنقكد التنظيمي لجماعة اإلخكاف المسمميف ،ظيرت جماعة بيت المقدس في

سيناء ،كفشمت الثكرة السكرية كظيرت داعش ،كبشكؿ مك واز ظيرت جماعات سمفية مؤيدة لتنظيـ الدكلة

بشكؿ غير معمف ،حيث التحؽ العديد مف أبناء قطاع غزة بداعش ،كقتؿ العديد منيـ عمى أراضي
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سكريا كالعراؽ(ككالة سما اإلخبارية ،)5004 ،حيث شكؿ تنظيـ الدكلة بؤرة استقطاب لكؿ الجيادييف

العالمييف ،كمف ضمنيـ ج ِّ
كمميـ ،سيما في عامي
ياديك قطاع غزة الذم ينظركف إلى تنظيـ الدكلة ي
 5004ك5005ـ ،كحيث إف القبضة الحديدية لحككمة حماس فككت أكصاؿ ىذا التكجو ك بعد فشمو

فكر كعمالن ىـ عناصر أك قادة
في صياغة أطر تنظيمية ،أف العدد األكبر مف منتسبي "داعش غزة" ان

سابقكف في كتائب القساـ الجناح العسكرم لحركة حماس ،إذ ترل "داعش" في عناصر القساـ البيئة

األقرب لالستقطاب ،خصكصان أف أعالـ النصكص الشرعية التي تعتمدىا الحركة كمنياج فقيي كديني
بيف الخصميف كاحدة ،كما أف آراء ابف تيمية الدينية كانت األكثر حضك انر في الخطاب الديني الداخمي

لعناصر القساـ خالؿ فترة المكاجية مع عناصر األجيزة األمنية كقيادات حركة فت

في أحداث

ا نقساـ الدامية عاـ 5007ـ التي أفضت إلى سيطرة حماس عمى قطاع غزة (نبأ برس .)5005
 4-3-3اتجاىات السمفية الجيادية في قطاع غزة:

أف السمفية الدعكية سمفية محافظة كمصنفة حسب البحث عمى اعتبار أنيا معطمة لمجياد
كالمقاكمة في المدل الحالي ،كذلؾ لعدـ تكفر الظركؼ المالئمة إلعالف الجياد كتحرير فمسطيف أك

إقامة الدكلة اإلسالمية ،كالشيء المتاح ىك الدعكة كاإلغاثة ،كالعمؿ الخيرم كطمب العمـ ،كلكف مكجة

الجياد العالمي بعد  5000/9/00ـ ضربت الساحة السمفية الفمسطينية بكؿ قكة ،حيث حدث الجدؿ

الداخمي في الساحة السمفية الفمسطينية بيف متغير الجياد كثابت السمفية ،كما أف الفصائؿ اإلسالمية

كالكطنية لـ تكف بمنأل عف ىذه المكجة كما بينا في أسباب كمبررات كجكدىا في الساحة الفمسطينية،

تحديدا ،عند الحديث عف السمفية كأثر فكر الجياد اإلسالمي العالمي عمييا.
ك سيما الغزية منيا
ن
كانت ىناؾ إجابات متعددة لحؿ إشكالية الجدؿ بيف ما ىك سمفي كجيادم ،حيث كجد مف جاء مف
خمفية جيادية مقاكمة إلى السمفية كجيش اإلسالـ "مف لجاف المقاكمة" ك"جمجمت" مف كتائب القساـ"،
كمف جاء مف خمفية سمفية دعكية إلى ساحة الجياد كجماعة عبد المطيؼ مكسى –جند ا﵀ كجماعة

التكحيد كالجياد -كبالرغـ مف ذلؾ كاف ىناؾ إجابات سمفية ممتبسة لمتعاطي بيف متغير السمفية
كالجياد ،كظيرت أسماء كصكر لجماعات جيادية عديدة في فمسطيف مف خالؿ بيانات غير

السنة كالجماعة"،
معركفة ،مثؿ :تنظيـ "جند ا﵀"" ،الجبية اإلسالمية لتحرير فمسطيف"" ،أبناء أىؿ ٌ
"جحافؿ التكحيد كالجياد"" ،جيش القدس اإلسالمي"" ،قاعدة جياد ك ية فمسطيف اإلسالمية"" ،عصبة

األنصار"" ،جيش األمة"" ،سيكؼ الحؽ"" ،جماعة فت اإلسالـ في أرض الرباط (فمسطيف) ( ،فارس،
 ،5003ص.)45

كيبدك لي أف الظاىرة السمفية الجيادية لـ تكف ذات منشأ فكرم كاحد ،أك ذات منشأ مكاني أك تنظيـ

محدد ،بؿ ىي ظاىرة عابرة لممكاف كالحدكد كالتنظيمات كاألفكار ،ك يمكف الحديث عف تجانس

فكرم أك رؤية تنظيمية كاحدة ،كعند الدراسة كالفحص تبيف أف ىناؾ تياريف أك اتجاىيف داخؿ الفكر
77

السمفي الجيادم  ،فأما ا تجاه األكؿ فيك اتجاه فكر الجياد العالمي "القاعدة" كأما ا تجاه ا خر

فيك اتجاه الخالفة أك "تنظيـ الدكلة" المسمى بداعش.
 0-4-3-3اتجاه قاعدة الجياد العالمي:
أوًلً :جيش اإلسالم:

أقدـ ىذه ا تجاىات في التصنيؼ ،بحكـ أف لجاف المقاكمة الشعبية لـ تكف ذات أيديكلكجية كفكر
ديني كاض

المعالـ ،ككانت حالة جيادية مقاكمة ،فاقدة الحصانة الداخمية أماـ ظاىرة السمفية

الجيادية ،ككاف أبك عطايا (جماؿ أبك سميدانة) المؤسس ذك نزعة كطنية إسالمية ،ىدفو مقاكمة
عمى كؿ ا تجاىات كالتيارات في

بعيدا عف التصنيؼ اإليديكلكجي كالمذىبي ،كمنفت
ا حتالؿ ن
الساحة الفمسطينية ،بما فييا جياز األمف الكقائي ،ككتائب القساـ كسرايا القدس كجمعية ابف باز ذات
اف األطر المقاكمة ،كفي داخؿ رحـ
التكجو السمفي ،ككذلؾ حزب ا﵀ المبناني ،لقد كاف ف
جامعا كعنك ن
ن
المجاف تشكمت تيارات عديدة منيا ذك النزعة الكطنية كاإلسالمية كالسمفية كالجيادية ،كعندما استشيد

غاب الرمز الجامع كالشخصية المحكرية لتحدث ا نشقاقات كالتجنحات داخؿ لجاف المقاكمة ،فكاف

مف أك لتجنحات بعد استشياد (أبك عطايا)ىك ممتاز دغمش الذم أعمف عف نفسو مف خالؿ تأسيس
جيش اإلسالـ في أكؿ عممية لو ،متمثمة بخطؼ الجندم اإلسرائيمي جمعاد شاليط مف دبابتو الرابضة
عمى حدكد غزة في 5006ـ.

نشأة وتطور جيش اإلسالم:

صدر بيانو التأسيسي بتاريخ 5006/5/8ـ بعد انشقاؽ مجمكعة مف "لجاف المقاكمة الشعبية" بقيادة
ممتاز دغمش (أبك محمد األنصارم) ،الذم يحيط بو شخصاف مقرباف ليما أثر كبير عمى إطالؽ
جيش اإلسالـ كتنظيـ سمفي جيادم ،ىما شقيقو معتز (أبك المجد المقدسي) ،كالداعية السمفي

أحمدالمظمكـ "خطاب المقدسي" الذم درس العمكـ الشرعية في باكستاف ،كيقاؿ إنو تمقى أكثرمف


درسا دينيا عمى يد ابف دف ،كيقاؿ :إف ممتاز يرتبط بعالقة قكية مع السمفي الجيادم محمد
( )40ن
و
عنصر (فارس،
جمعة أبك شباب "أبك الساجد" ،كيقدر عدد أفراد التنظيـ بالمئات مف ()300-500
 ، 5003ص.)46

مؤسس جيش اإلسالم ممتاز دغمش:

كاف يعمؿ سابقان برتبة رقيب أكؿ في جياز األمف الكقائي ،الذم كاف يرأسو العضك البارز في حركة

فت محمد دحالف ،قبؿ سيطرة حماس عمى قطاع غزة منتصؼ يكنيك/حزيراف 5007ـ .كخالؿ فترة

عممو في جياز األمف الكقائي كاف دغمش كاحدان مف قادة ما أطمؽ عميو آنذاؾ "فرقة المكت" ،كالتي
اتي ًيمت حينيا بمقتؿ ىشاـ مكي ،مدير ىيئة اإلذاعة كالتمفزيكف الفمسطينية ،في مطعـ عمى شاطئ

بحر غزة ،في يناير/كانكف الثاني 5000ـ .كما اتييمت ىذه الفرؽ أيضان بالضمكع في مقتؿ مكسى
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عرفات ،رئيس جياز ا ستخبارات الفمسطيني  ،في سبتمبر/أيمكؿ 5005ـ .كمع اند ع انتفاضة

األقصى نياية سبتمبر/أيمكؿ 5000ـ ،ترؾ دغمش جياز األمف الكقائي كانخرط في صفكؼ الجناح

العسكرم لحركة حماس (محمد  ،بكابة فيتك .)5005 ،كفي نكفمبر/تشريف الثاني مف العاـ نفسو
تشكمت ألكية الناصر صالح الديف بقيادة جماؿ أبك سميدانة في مخيـ رف لالجئيف جنكب قطاع

غزة ،حيث انضـ إلييا دغمش مسؤك ن عف إقميـ مدينة غزة تاركان العمؿ المسم مع حركة حماس .عاد

دغمش لمعمؿ مجددان مع حماس مرة أخرل قبيؿ أسر الجندم اإلسرائيمي شاليط عاـ 5006ـ ،إ أف

شف ىجكمان ذعان عمى حماس إباٌف اند ع
شير العسؿ بينو كبيف الحركة لـ يدـ طكيالن ،حيث ٌ
متيما الحركة بأنيا "ابتعدت
المكاجيات المسمحة بيف أنصارىا كفت في القطاع بداية عاـ (5007ـ) ،ن
عف اإلسالـ ،كشاركت في نظاـ كفرم" بعد أف دخمت المعترؾ السياسي لممرة األكلى كفكزىا بغالبية

مقاعد المجمس التشريعي الفمسطيني "البرلماف" عاـ 5006ـ.بعدىا انفصؿ عنيا لينضـ إلى لجاف

المقاكمة الشعبية كلـ يمبث طكيال كفارقيا ،أطمؽ عمى نفسو لقب "أبك محمد األنصارم" ،كأسس
تنظيما أسماه "جيش اإلسالـ" ،ناؿ شيرة كاسعة عقب إعالف مشاركتو في عممية اختطاؼ الجندم
ن
جمعاد شاليط ،إلى جانب حركتي "حماس" كلجاف المقاكمة الشعبية في يكنيك 5006ـ (عبد الباسط،

لكطف.)5005 ،

عممياتو (الكطف:)5005 ،
 -0نفٌذ جيش اإلسالـ بعض اليجمات ،كشارؾ مع حركة حماس في خطؼ الجندم غمعاد شاليط
في يكنيك5006/ـ.
 -5ىجمات عمى مؤسسات إعالمية غربية.

 -3اليجكـ عمى قافمة لمصميب األحمر الدكلي في فبراير5007/ـ.

 -4احتجاز التنظيـ صحافييف تابعيف لككالة فككس نيكز ،كقياـ كتائب التكحيد كالجياد التابعة
لجيش اإلسالـ باحتجاز الصحفي ألف جكنستكف في مارس5007( /ـ) .

الشكوك واًل تيامات:
تتيمو السمطات المصرية بالتخطيط كالمساعدة لعمميات تفجير داخؿ سيناء كانطالقنا منيا .كاتيـ كزير
الداخمية السابؽ حبيب العادلي في يناير 5000/جيش اإلسالـ الفمسطيني بالكقكؼ كراء تفجيرات

ِّ
جياديي سيناء ،كما اتُّيـ باحتضاف
كيتيـ جيش اإلسالـ بنسج عالقات مع
كنيسة القديسيف .ي
بعضالمطارديف مف قبؿ السمطات المصرية الذيف لجأكا إلى غزة عبر األنفاؽ ،كما كتربط بعض


التقارير األمنية المصرية جيش اإلسالـ بمعب الدكر األكبر في نشر الفكر الجيادم في سيناء ،كقاـ
بعمميات ضد اإلس ارئيمييف مف سيناء (فمسطيف اليكـ.)5007/7/07 ،
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عالقتو مع الحاعدة:
أكض

القائد في التنظيـ (أبك عمر األنصارم) أف" :طبيعة العالقة مع القاعدة

تنحصر في

العالقات المادية أك ا تصا ت المباشرة أك غير المباشرة ،كانما عالقة معنكية أكثر منيا مادية ،كأف
جيش اإلسالـ جماعة إسالمية مقابؿ الكفار مف الييكد كالنصارل ،سنية مقابؿ الشيعة ،سمفية مقابؿ

الصكفية ،ليس ليا منتج أك مؤسس ك تاريخ إنتاج ك انتياء ،تستمد الفيـ كالتطبيؽ مف النص القرآني
كصحي السنة بفيـ سمؼ األمة".

كما أف القاعدة لـ تعمف ليا عف جناح في فمسطيف رغـ محاك ت كثيرة إلثارة انتباه قيادة القاعدة ،كلكف

القاعدة

تسمع خطابات سمفيي الجياد العالمي في غزة حتى ا ف ،كلـ تعقب عمييـ بذكر (الجمؿ،

العربية.)5000 ،
مكانتو بين الفصاةل في قطاع غزة:
تراجعت مكانة جيش اإلسالـ بعد قياـ حككمة حماس في غزة بمحاصرة عائمة دغمش جنكب مدينة

غزة حي الصبرة في يكليك5007/ـ ،كا شتباؾ مع عناصر جيش اإلسالـ كمصادرة أسمحتيـ ،كمقتؿ
( )00عنص انر ،كىك ما يدلٌؿ عمى أف العالقة بيف حماس كجيش اإلسالـ سيئة كعمى خالؼ ،إ أف

البعض يقكؿ" :رغـ الخالفات بيف حماس كالجيش إ أف ىناؾ تنسيقنا بينيـ في بعض المصال
المشتركة كقياـ جيش اإلسالـ ببعض العمميات التي تيريدىا حماس لخدمة أجندات معينة" (الجمؿ،
العربية.)5005 ،

أفكاره ومعتحداتو:
لنقر أفكاره ،مف خالؿ
مف خالؿ تتبع ممارسة جيش اإلسالـ نستطيع أف نستنطؽ سمككو السياسي أ
نظرية الجياد في كتاب (الفريضة الغائبة)لعبد السالـ فرج الذم نظر إلى العدك القريب كالعدك البعيد،

ككما كرد في كتاب (المنيج) لفتحي الشقاقي :إف النظاـ العربي كاسرائيؿ كجياف لعممة كاحدة ،كما أف

ثالكث الكفر :الصييكنية كالصميبية كاألنظمة العربية ،نجد أف جيش اإلسالـ قد فت جبيات أصب

عدة في كؿ ا تجاىات ،كحارب البعيد كالقريب ،كقاتؿ عمى الجبية الداخمية قبؿ تأسيسو متمثال في

شخص ممتاز دغمش المتيـ بقتؿ مكسى عرفات كىشاـ مكي كتصفية رمكز السمطة الفمسطينية
(الجمؿ ،العربية5005 ،ـ) ،كما ساىـ في المقاكمة ضد ا حتالؿ مف خالؿ إطالؽ الصكاريخ كخطؼ
جمعاد شاليط في  5006كاتيامو في تفجير الكنيسة في (5000ـ) كنفكذه العسكرم في سيناء ،كأنو

استطاع أف يمتد خارج فمسطيف كيعبر الحدكد ،كىذه خاصية لفكر القاعدة كخطؼ ألكف جكنسكف
كمبادلتو بأبي قتادة الفمسطيني ،كضرب المؤسسات الدكلية ،كتشدده في خطاب الحاكمية ضد حركة

حماس بعد انتخابات ( 5006ـ) ،كارل ىذه الشكاىد تدؿ عمى أف "جيش اإلسالـ كظاىرة فكرية تشكؿ

خطر عمى جميع الفرقاء السمطة ،كحماس ،كمصر ،كاسرائيؿ ،كأمريكا ،حيث صنؼ جيش اإلسالـ
نا
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عمى قكائـ اإلرىاب األمريكية (الرسالة نت ،)5000 ،كلـ ينتظـ سمككو السياسي في جزئية محددة

كباقي التنظيمات األخرل ،فكاف يقاتؿ العدك القريب كالجماعات اإلسالمية المصرية ،أك يقاتؿ
مثال ،أك يحارب البدع كالفجكر في الداخؿ
الصميبييف كالقاعدة ،أك يقاتؿ الصياينة كحماس كالجياد ن

كالسمفية الدعكية ،لقد قاتؿ عمى كؿ الجبيات ،كأصب

مف مصمحة الجميع التخمص منو كتنظيـ

جمر تحت الرماد في حالة ضعؼ قبضة كسطكة الحككمة كاألجيزة األمنية
مسم  ،إ أف الفكر مازاؿ نا
في غزة سيطؿ برأسو مرة أخرل ،ربما با سـ نفسو أك في ثكب كاسـ جديد".

أبرز مرتكزات جيش اإلسالم:

 .0التكحيد :حيث كاف شعاره " إلو إ ا﵀ محمد رسكؿ ا﵀" مكتكبة بالخط الككفي بالمكف األبيض
عمى قماشة سكداء.

 .5جياد ثالكث الكفر الصميبية كالصييكنية كنظاـ الردة العربية مف خالؿ النظرية كالممارسة.

 .3اليجرة كالسياحة الجيادية ،كا نتقاؿ في ساحات الجياد ألعداء ا﵀ ،ك سيما في سيناء كقطاع
غزة.

 .4الحاكمية ﵀ :كىذا عمى مستكل التنظير ،كلـ يصؿ إلى مرحمة الممارسة بإعالف إمارة إسالمية في
حي مف أحياء قطاع غزة.
انياً :حالة جمجمت في قطاع غزة:
النشأة والمخاض:
إف ظاىرة جمجمت قد ظيرت كجيب كتجن

داخؿ أركقة كمؤسسات حماس كذلؾ قبؿ الدخكؿ

كا نخراط في العممية السياسية في (5006ـ) ككانت ىذه الظاىرة كامنة كمتكافقة كمنسجمة مع التكجو

العاـ لحركة حماس ،حيث كانت حماس في المعارضة كمرحمة الجياد العسكرم القتالي ،كتحتاج إلى
أم جيد يصب في نجاح رؤيتيا اإليديكلكجية كالسياسية (أبك سعدة ،المعيد المصرم.)5006 ،

أ -أ ناء اًلنتخابات 7116م :شاركت ىذه الظاىرة بكؿ ما أكتيت مف قكة كنظرت ككظفت الدعاية
كتحديدا انتخابات التشريعي ،حيث كاف معظـ مف سبؽ
الدينية السمفية في الدعاية ا نتخابية لحماس،
ن
ممف ذكرتيـ مف أعضاء التشريعي ككزراء في حككمة حماس بعد الفكز ،ككانت قاعدة سمفية ذات خط
أصكلي متشدد تفتقر إلى فقو الكاقع كمجريات السياسة الفمسطينية ،كتؤيد ىذا الفكز الذم سيقكد إلى

أسممة السمطة كالمجتمع حسب تكقعات ىذا ا تجاه المجمجؿ ،كعندما شكمت حماس الحككمة كعرضت
برنامجيا السياسي ،كالذم

ينص عمى إعالف أك قياـ دكلة إسالمية كامارة بدأت السياـ تطمؽ عمى

حككمة حماس بأنيا عممانية أك كطنية كتركت الحكـ بما أنزؿ ا﵀ كتميؿ إلى ا عتداؿ (مجمة جنات،

العدد .)5007 ،38
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كتحديدا في خط الدعكة
كرسيا
ب -ما بعد اًلنتخابات 7116م :بدأ ىذا الجيب يكبر كيتسع أفقيا أ
ن
كمجاىدم القساـ الذيف أصيبكا بخيبة أمؿ ،ك ننسى أف الحسـ أك ا نقالب قد ظير مف شماؿ قطاع
غزة عند مجمكعات سمفية ،كبقيادة الشيخ نزار رياف الذم كصؼ أبناء فت

بالزنادقة كالمرتديف،

ككصؼ يكنس األسطؿ أجيزة السمطة بالتيار المتصييف كالخياني (أبك بكر ،المزماة)5004 ،

(يكتيكب ،)5003 ،maisara10 ،كميا كانت مبررات لمقتؿ كنقؿ الصراع في الداخؿ مع العدك

القريب ،حيث إنيـ شركاء في برلماف كطني كاحد ،كأف التكجو العاـ لحركة حماس ىك تكجو كطني
كاسالمي كسطي معركتو مع المحتؿ كلكف تكجو كاتجاه جمجمت فرض ا نقالب كالحسـ العسكرم كتـ
تكظيفو كا ستفادة منو في معركة التطيير حيث كاف الشماؿ يسقط في 5007-6-03ـ (مكقع صال

النعامي) ،كلكف كيؼ تـ مكافأة ىذا ا تجاه المجمجؿ بعد الحسـ العسكرم ،حيث تكقع أنصار ىذا

ا تجاه تطبيؽ الشريعة في قطاع غزة عمى األقؿ ،كأسممة القضاء مف خالؿ فرض زم كجمباب عمى

المحاميات ،كفرض زم محدد عمى نساء غزة كشبابيا ،مف خالؿ حممة البنطمكف الساحؿ ،كميا

سياسات سمفية كجدؿ كاستقطاب داخؿ أركقة حماس كالحككمة بيف ا تجاه الدعكم السمفي األصكلي

كا تجاه السياسي السمطكم ،لقد ضاؽ ذرنعا ا تجاه السمطكم في حماس بيذه المناكفات كالمزايدات
داخؿ حماس مف ظاىرة كتجن جمجمت كىـ أبناء الحككمة كالحركة (فارس ،5003 ،ص.)49
معالجة الظاىرة:

أ -الحوار الفكري :اعتماد الحكار بيف جمجمت كاألجيزة األمنية عبر تنشيط الدعكة كالتعبئة التثقيفية
المتكازنة ،كأثرت بشكؿ إيجابي في تخفيؼ حدة التكتر بيف الحككمة كحماس مف جية ،كىذا التيار مف
جية أخرل.

ب -استخدام الحل األمني :كىذا يتمثؿ في التجميد كا عتقاؿ كالفصؿ كالسجف ،كالطرد آخر الحمكؿ،
لكي يتـ تجفيؼ ىذه الظاىرة مف منبعيا ،كىذا ما تـ بالفعؿ ،حيث انتيت ىذه الظاىرة ،كلـ يعد ليا
منظركف ك رؤكس داخؿ أركقة حماس في المرحمة الحالية ،كفي تقديرم أنو انكماش مؤقت ليذا

ا تجاه ،لقد قيؿ إف الشيخ الشييد نزار رياف ىك األب الركحي لمتيار المجمجؿ داخؿ حماس (السكينة،
 )5005كباستشياده في حرب (5009/5008ـ) تككف طكيت صفحة جمجمت في حركة حماس.

لقد خرج العشرات مف أبناء قطاع غزة لمقتاؿ كا لتحاؽ بالدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ عمى

اعتبار أنيا تطبؽ الشريعة ،كأنيا دكلة الخالفة المفقكدة في غزة ،حيث إف بعضيـ كاف مف كتائب

القساـ المحسكبة عمى حركة حماس ،لقد تكجت ظاىرة جمجمت باليجرة مف غزة كا لتحاؽ بالدكلة

اإلسالمية (يكتيكب.)5005 ،MWE Tube ،

85

 -0األفكار والمعتحدات:
 -0التكحيد :بفيـ سمؼ األمة ،كىي قريبة إلى السمفية السركرية (خط عبدا﵀ عزاـ).

 -5الجياد :العدك القريب أكن  ،ثـ ا حتالؿ كعبر الحدكد كالدكؿ سيناء كغزة ك"إسرائيؿ".
 -3اليجرة :التحؽ العديد منيـ بداعش كك ية سيناء كليبيا.

 -4الحاكمية :كربما تككف قطب الرحى في ىذا ا تجاه التي تطالب نظريا بتطبيؽ حكـ ا﵀.

 -5العمميات ضد اًلحتالل :بداية مف عاـ  5009استيدفت دكرية إسرائيمية ،كما حاكلت استيداؼ
مككبي الرئيس األميركي األسبؽ جيمي كارتر كرئيس الحككمة البريطانية السابؽ تكني بمير ،كبعض
ى
مقاىي اإلنترنت ،ككذلؾ تفجير منزؿ مركاف أبك راس ،أحد نكاب المجمس التشريعي عف حركة حماس،
كمقر أمف حككمي في رف  .كقد اعتيقؿ قائدىا في فبراير5000/ـ .كيقاؿ إف جماعة جمجمت تستخدـ
إلشعاؿ النزاعات الداخمية في حماس ،كأصب مف الكاض أنيا تشكؿ خط انر عمى كحدة حركة حماس
معا (فارس ،5003 ،ص.)9
ككتائب القساـ ن

 7-4-3-3تيار تنظيم "الدولة" فكر الخالفة:
أوًلً :التوحيد والجياد:
مؤسسو:

الشيخ ىشاـ عمي السعيدني المعركؼ بأبي الكليد المقدسي ،أبصر النكر في القاىرة عاـ 0969ألب

فمسطيني كأـ مصرية ،كنشأ كترعرع في أرض الكنانة ،بدأ طريقو مع العمـ الشرعي في سف الخامسة
عشرة ،فطمبو في شتى فركعو كالفقو كالعقيدة كعمكـ القرآف كالتفسير كلكنو تخصص في عمـ

الحديث ،فبرع فيو كتعمؽ في دراسة بعض أبكابو كتحقيؽ األحاديث ،كالنظر في األسانيد ،ك يكتب

العمؿ ،التحؽ بقسـ الدراسات العميا لمتخصص في أصكؿ الفقو ،لكنو انقطع عف إكماؿ دراستو العميا
بعد عاـ كاحد بسبب عكدتو لقطاع غزة (سما.)5005 ،

أىم مؤلفات الشيخ (شفا:)5005 ،

 كتاب الكجيز في ألفاظ الكتاب العزيز.

 كتاب بيجة الناظريف شرح رياض الصالحيف.
 تحقيؽ الكثير مف الكتب منيا كتاب "أحاديث المكطأ".

 شارؾ في إعداد كتاب "تحفة المكحديف في أىـ مسائؿ أصكؿ الديف" .
مجاىد في سبيل اهلل:
فبعد تفجيرات نيكيكرؾ ككاشنطف في الحادم عشر مف سبتمبر 5000ـ ،كالحرب عمى أفغانستاف
اإلسالمية ثـ العراؽ قرر الشيخ أف يعمؿ بما عمـ ،كأف يمتحؽ بدرب العزة كالجياد ،فحاكؿ الذىاب في
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بادئ األمر لمعراؽ ،لكنو لـ يتمكف ،فقرر العكدة لفمسطيف ،حاكؿ أكؿ مرة الدخكؿ عبر األنفاؽ ،كلكف

الكرة ،ككاف لو ما أراد في
قكات األمف المصرية اعتقمتو كأكدعتو السجف ،كما إف خرج حتى أعاد ٌ
( 5004سما.)5005 ،

تأسيس جماعة التوحيد والجياد في بيت المحدس:

عاد الشيخ ليسكف في بيت العائمة في مخيـ البريج كسط قطاع غزة ،في 5008ـ كقد امتنع عف المحاؽ
كتضييع لمديف كالعقيدة ،خاصة بعد كلكج
تمييع
بركب الجماعات المكجكدة عمى الساحة ًلما رآه مف
و
و

يكبرل ىذه الحركات في نفؽ السياسة المظمـ ،بما فييا حركة حماس التي كاف الشيخ ييرسؿ إلييا ما
يستطيع جمعو مف أمك و
اؿ في بداية ا نتفاضة الثانية خالؿ إقامتو في مصر ،فقرر الشيخ تشكيؿ
و
جماعة ترفع لكاء الجياد بمنيج سمفي كاض مع بعض مف تعرؼ عمييـ مف مياجريف كأنصار مف
طمبة العمـ كالمجاىديف ،فأسسكا جماعة التكحيد كالجياد في بيت المقدس ،كارتضى المجتمعكف الشيخ

أمير لمجماعة ،تم ٌكنت جماعة التكحيد كالجياد بإمارة الشيخ أبي الكليد المقدسي مف تنفيذ
أبا الكليد نا
الكثير مف العمميات الجيادية ضد الييكد ،منيا عممية تفجير الجيب الصييكني قرب مغتصبة

"ككسكفيـ" مما أدل لمقتؿ جندييف صييكنييف في يناير 5009ـ ،باإلضافة إلطالؽ عشرات الصكاريخ

تجاه المغتصبات الييكدية ظيرت بعضيا في إصدارات مرئية صادرة عف الجماعة (شفا .)5005،
محاوًلتو لتوحيد الجماعات السمفية:

حاكؿ منذ قدكمو كخالؿ فت ورة قصيرة إلى جانب و
عدد مف السمفييف الجيادييف مف مصر كاألردف كآخر
بمجيكي مسمـ ،لتكحيد كافة الجماعات السمفية الجيادية تحت مسمى كاحد كترشي أمير يحتكـ الجميع

إليو .كمع فشؿ مشركع تكحيد الجماعات المختمفة ،غادر رفاقو مف مصر كاألردف كالبمجيكي المسمـ

ضـ
قطاع غزة ،كاستمر ىك بالكجكد في قطاع غزة ،كقاـ بتأسيس جماعة "التكحيد كالجياد" محاك ن ٌ
كافة المجمكعات تحت ىذا المسمى ،كلكف بعض المؤشرات كالتقارير الصحفية أشارت إلى تأسيسو

لمجمس شكرل المجاىديف في أكناؼ بيت المقدس الذم تطكر حقنا ليصب ك ية سيناء الذم بايع
داعش فيما بعد (سما.)5005 ،
تاريخ اغتيالو:

قامت طائرات استطالع إسرائيمية يكـ السبت ( ،)5005-00-03باغتياؿ قيادييف بارزيف في

الجماعات الجيادية أحدىما :ىك ىشاـ السعيدني المطمكب لقكات ا حتالؿ كلمسمطات المصرية

كاألردنية تيامو بالكقكؼ خمؼ العديد مف اليجمات في سيناء كحدكد قطاع غزة كخطؼ الصحفي

اإليطالي فيكتكر أريغكني كقتمو فيما بعد بعدما ساكـ الخاطفكف حككمة غزة باإلفراج الفكرم عف الشيخ
ىشاـ السعيدني الذم تـ اختطافو في 5000-3-5ـ (يكتيكب ،سمفية فمسطيف.)5005 ،
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أىم مرتكزات فكر جماعة التوحيد والجياد:
مف خالؿ تتبعي لنشاط جماعة التكحيد كالجياد تبيف أف الجماعة ارتبطت بشخص اخترؽ بيئة قطاع

غزة المميئة باألفكار كالبنادؽ كتزاحـ األيدلكجيات ،كلك سممنا بأنو دخؿ قطاع غزة في 5004ـ حتى
تاريخ اغتيالو في 5005ـ ،مدة ثماني سنكات كانت مميئة بالتكتر بيف حككمة غزة الحمساكية
كالجماعات السمفية الجيادية ،حيث إف نشاط تمؾ الجماعات جاء بعد فكز حركة حماس كانخراطيا

في العمؿ السياسي ،كتظف ىذه الجماعات أف حماس بقبكليا العمؿ السياسي قد تركت جانب
اجا كم ازيدة
المقاكمة ،كىذه مغالطة مع مجريات الكاقع ،كاف الجماعات السمفية كانت تشكؿ إحر ن
سياسية عمى حككمة كحركة حماس ،كالسمفية الجيادية تحذك حذك حماس في طريقة إطالؽ
سببا في استعطاؼ الجماىير
الصكاريخ عمى إسرائيؿ في ظؿ حككمة فت قبؿ(5006ـ) ،ككانت ن
الداعمة لممقاكمة ،كلكف عندما حاكلت السمفية أف تمعب الدكر ذاتو في ظؿ حكـ حماس ،قامت
األخيرة بقمعيا كسحقيا كشطبيا مف قكائـ الفصائؿ اإلسالمية أك حركات المقاكمة ،كما تجربة جيش
اإلسالـ كتجن

جمجمت ببعيد مف مصير جماعة التكحيد كالجياد ،كلكف

يعني تفكؾ كانحالؿ

الجماعة أف المشكار قد انتيى كطكيت صفحة السمفية الجيادية ،ما يميز الجماعات السمفية الجيادية
أنيا فقاقيع تنظيمية لفكر متجذر في العقؿ اإلسالمي كىي بمثابة مرض في جسـ األمة يظير بشكؿ
عنفي ،كيشؿ جسد األمة ،كيستنزفيا مؤقتنا ،كىذا الفكر ليس أكؿ مرة يظير في تاريخ األمة كلف يككف

اليدامة التي تنطمؽ مف
آخر مرحمة ،في حالة ضعؼ األمة تظير ىذه األفكار الظالمية كالجماعات ٌ
منظكر ضيؽ متكاصمة مع الخط الظالمي في تاريخ األمة.
وما يميز ىذه الجماعة(بوابة الحركات اإلسالمية:)7104 ،

 التوحيد :ا عتقاد بالتكحيد بفيـ سمؼ األمة ،كحيثما حمٌت رسالة التكحيد يجب أف تطبؽ الشريعة
اإلسالمية مف منظكر سمفي.

كتحديدا الجياد العسكرم خطكة ميمة لمحفاظ عمى رسالة ،حيث كاف
 الجياد :إعالف الجياد
ن
جيادىـ في أكثر مف جبية ،جبية غزة كسيناء كايالت كالعقبة.
 اليجرة :إلى دكلة التكحيد المتخيمة ىك كاجب عمى المؤمنيف بدكلة التكحيد ،ك يعرؼ ليذا الفكر

كطف محدد بؿ ىك عابر لمحدكد كالقكميات كالفصائؿ كالجماعات ،كترؾ دار الكفر كا لتحاؽ
بدار اإليماف ،كبيذا المعنى تككف اليجرة ذات نزعة تكفيرية لمنظاـ كرؤية جاىمية لممجتمع.

 الحاكمية :استكماؿ رسالة التكحيد،

تتـ إ بالحكـ بما أنزؿ ا﵀ كتطبيؽ الشريعة ،كاقامة الدكلة

اإلسالمية ،كتحريـ الديمقراطية كالبرلمانات كاحتكار التشريع ﵀ فقط.
كيبدك لي أف "الفكضكية" سمة رئيسية ك إنيا جماعة شيخ كليست جماعة مؤسسة ،كليا أكثر مف

صكرة متخيمة لكثرة ا جتيادات كصكر ا جتياد التنظيمي ،كىي مغرمة باألسماء الفخمة كالجذابة
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كالتركيز عمى العمؿ اإلعالمي التحريضي دكنما حضكر فعمي قكم عمى األرض ،كتشكؿ حا ت

يعا ثـ تنطفئ بسرعة ،كما ىك الحاؿ في مسميات شتى في قطاع غزة ،ككؿ فرقة
تنظيمية تتكىج سر ن
كجماعة تمعف أختيا ك تجمع عمى تنظيـ أك شيخ أك مكقؼ مكحد.
انياً :جماعة جند أنصار اهلل:

التعريف بالجماعة:

جند أنصار ا﵀ جماعة فمسطينية ،ذات تكجو سمفي جيادم مكالية لتنظيـ القاعدة ،تزعميا عبد المطيؼ
مكسى في قطاع غزة ،نشأت الجماعة في نكفمبر 5008ـ (فارس ،5003 ،ص.)45
نشأة الجماعة:

انطمقت مف مدينتي رف كخاف يكنس جنكب قطاع غزة ،ثـ أقامت عدة معسكرات تدريب في قطاع

غزة .تسعى الجماعة ،حسب منيجيا ،مف خالؿ الجياد إلى "إعالء كممة ا﵀ كنصرة نبيو" (،BBC

( ،)5009الجزيرة.)5009 ،
عممياتيا:

 غزكة البالغ رغـ أنيا قد فشمت .كقد نفذىا عناصر التنظيـ في  8يكنيك  5009ضد مكقع
عسكرم إسرائيمي قرب السياج الفاصؿ شرؽ قطاع غزة كقتؿ خالليا ثالثة مف عناصر التنظيـ

الذم استخدـ الجياد في ىذا اليجكـ (يكتيكب.)5009 ،IUYHYGKUYTvy7 ،

 نسب لمجماعة تفجير عدد مف محالت الحالقة النسائية ،إضافة لتفجير عدد مف مقاىي اإلنترنت
نفيا قاط نعا عالقتيا بأم تفجيرات داخمية.
التي ترل أنيا أماكف لمرذيمة ،لكف الجماعة نفت ن
أىم رموزىا:

الشيخ الدكتور عبد المطيف موسى الممحب بأبي النور المحدسي:
أ -سيرتو ومسيرتو :مكاليد رف سنة (5009-0959ـ) طبيب أطفاؿ كمدير عيادة "مركز شيداء رف
األكلية الحككمية" ،كىك معركؼ كداعية كأحد الناشطيف السابقيف في "جمعية دار الكتاب كالسنة
السمفية" في قطاع غزة ،ثـ تحكؿ إلى جماعة جند أنصار ا﵀ ،كالذم تكفي كىك يتزعميا .حاصؿ عمى

بكالكريكس في الطب مف جامعة اإلسكندرية المصرية ،بدأ منذ مدة إلقاء خطب الجمعة كاعطاء
الدركس المؤيدة ألسامة بف دف كأيمف الظكاىرم كأبي مصعب الزرقاكم كأبي عمر البغدادم .كاف
يكاظب عمى حضكر ندكات مشايخ اإلسكندرية كمف بينيـ الشيخ سعيد عبد العظيـ ،كالشيخ محمد بف

مدرسا في معيد أىؿ الحديث الشريؼ
إسماعيؿ المقدـ ،كالشيخ أحمد فريد ،كالشيخ أحمد إبراىيـ ،عمؿ
ن
خطيبا لمسجد أىؿ السنة في خانيكنس
التابع لجمعية دار الكتاب كالسنة لمدة خمس سنكات .كما عمؿ
ن

خطيبا لمسجد النكر عمى الحدكد المصرية الفمسطينية لمدة عاـ كنصؼ،
عاما .ثـ
ن
لمدة خمسة عشر ن
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كالذم ىدـ مف ًقبؿ قكات ا حتالؿ اإلسرائيمي ،ككاف خطيب كاماـ مسجد ابف تيميةػ الذم أعمف منو

قياـ اإلمارة ،كما عمؿ بكظيفة المدير الطبي لمركز شيداء رف الصحي (بكابة الحركات اإلسالمية،
.)5005

ب -إعالن اإلمارة اإلسالمية :أعمف في خطبة الجمعة يكـ  04أغسطس (5009ـ) في مسجد ابف
تيمية قياـ اإلمارة اإلسالمية في أكناؼ بيت المقدس كسط ىتافات تكبير مف العشرات مف أنصاره

مسمحا ،كطالب بقياـ إمارة إسالمية كطالب الحككمة المقالة في غزة "حككمة حركة
الذيف كاف بعضيـ
ن
حماس" بالخضكع ألحكاـ الشريعة اإلسالمية.
كتمنى مكسى خالؿ خطبة الجمعة في مسجد ابف تيمية بمدينة رف أف يككف رئيس الكزراء في حككمة
غزة إسماعيؿ ىنية مف ضمف المصميف ليسمع النصائ الذىبية مباشرة منو ،قائالن":

ت ازؿ حركة

"حماس" كحككمتيا في فسحة كبحبكحة مف أمرىا ما لـ تقترب مف مسجد شيخ اإلسالـ ابف تيمية"،

كتابع ":أما آف لكـ يا حككمة "حماس" أف تطبقكا شرع ا﵀ ،كتقيمكا الحدكد كأحكاـ الجنايات حتى
يرضى ا﵀ عنكـ كرسكلو" ،معتب انر أف "حماس" إف بقيت عمى ما ىي عميو فيي بمثابة حزب عمماني

ينتسب إلى اإلسالـ زك انر مثؿ الرئيس التركي رجب طيب أردكغاف ،عمى حد قكلو .كقاؿ مكسى :إنو لك

طبقت حركة "حماس" كحككمتيا شرع ا﵀ كأقامت الحدكد لعممنا خدمان ليذه الحككمة ككنيا تطبؽ شرع

ا﵀ ،حتى لك جمدكا ظيكرنا كنشركنا بالمناشير ،كما دكف ذلؾ فإنيا تشرع شرعان لـ يأذف بو ا﵀ عز
عددا مف الحاخامات "اإلسرائيمييف" كرؤساء كشخصيات
كجؿ ،كانتقد مكسى حركة "حماس" لمقابمتيا ن
أجنبية كرئيس الكزراء البريطاني تكني بمير ،كالرئيس األمريكي السابؽ جيمي كارتر ،كما انتقد في

خطبتو الحكـ بالقانكف الفمسطيني الكضعي بد ن مف الحكـ عمى قاعدة الشرع كالديف اإلسالمي ،معتب انر
أف حركة "حماس" تتخذ مف اإلسالـ شعا انر كمف العممانية كالديمقراطية شرعان كمنياجان ،عمى حد قكلو

(يكتيكب ،فركانة.)5000 ،

درسا في العقيدة ك ( )500خطبة جمعة في مسجد ابف تيمية في حي
ت -مشواره الدعوي :ألقى ( )40ن
الب ارزيؿ في أقصى جنكب مدينة رف  ،كالذم ساىـ في إنشائو شخصيا ىك كالحاج حسني صالح عمى
نفقتيما الخاصة كفي أكؿ خطبة لو في ىذا المسجد منع القياـ بأم نشاط سياسي ألم حزب كاف،

كمنع الممصقات في المسجد مف أم نكع ،كمنع إلقاء أم درس أك كعظ أك جمع تبرعات إ بإذنو ،كقد

كاف المسجد منارة لمعمكـ الدينية عمى مدار ثالث سنكات حيث كانت تقاـ العديد مف دركس التالكة
خصكصا في صالة الجمعة كصالة
كعمكـ القرآف لمصغار كالكبار ،ككاف يؤمو العديد مف المصميف
ن
التراكي في رمضاف لشيرة المسجد بحياديتو السياسية كعدـ انتمائو ألم حزب أك فصيؿ (بكابة

الحركات اإلسالمية.)5005 ،
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ث -مؤلفاتو (كفي :)5005 ،54
كتابا في مادة العقيدة باسـ (الياقكت كالمرجاف في عقيدة أىؿ اإليماف).
 جمع ن
 كآخر في مادة الفقو اإلسالمي باسـ (الطريؽ السكم في اقتفاء أثر النبي).
كبير مف أشرطة الكاسيت شرح فييا مادة العقيدة.
عددا نا
 أصدر ن
ج -محتمو :أعمف عف مقتؿ عبد المطيؼ مكسى قائد جماعة "جند أنصار ا﵀" جنكب غزة مف قبؿ
أجيزة أمف الحككمة حماس يكـ السبت 5009/08/05ـ ىك كمساعده خالد بنات أميره كمسؤكلو

العسكرم الممقب بأبي عبدا﵀ السكرم (يكتيكب.)5009 ،asasi33 ،

 –6أىم المرتكزات الفكرية لجماعة جند أنصار اهلل في أكناف بيت المحدس:
كيرل الباحث أف جماعة أنصار كانت مستغرقة في الماضي كتستحضره في كاقع مغاير ،كلـ يكف

ليا فيـ لطبيعة األحداث كمجريات األمكر في الساحة الفمسطينية ،حيث إف أطركحة قياـ إمارة
إسالمية تعتبر سابقة غير كاقعية في ظؿ ا نقساـ الفمسطيني كا حتالؿ اإلسرائيمي ،كعدـ تكفر
إمكانيات إلدارة حكـ البالد كالعباد ،كلكف اختمار ا يدلكجية المترعة بالتعجؿ جعؿ نياية ىذه

يعا ،دكنما أف يرل مشركعيـ السياسي النكر أك يطمع عميو النيار ،كىكذا تككف انتيت
الجماعة سر ن
ىذه الجماعة كتنظيـ كجماعة ،أما كفكرة فيي باقية كتتحكؿ إلى صكرة جديدة مف خالؿ مجمس
شكرل المجاىديف في أكناؼ بيت المقدس ،كمع جماعة التكحيد كالجياد،
ابرز مرتكزاتيا (بكابة الحركات اإلسالمية:)5005 ،

 التوحيد :بفيـ سمؼ األمة ،رؤية ماضكية تستند عمى عقيدة السمؼ كأىؿ الحديث.

 الجياد :الجياد ضد الصياينة بالسناف ،كالمنافقيف بالمساف ،كالدعكة باألمر بالمعركؼ كالنيي عف
المنكر.

 اليجرة والوًلء :لقد ىاجر إليو قبؿ إعالف اإلمارة أجانب مثؿ أبي عبدا﵀ السكرم ،كبايع تنظيـ

القاعدة ،كالتحؽ بو العديد مف أبناء فت كاألجيزة األمنية.
 الحاكمية :تطبيؽ الشريعة كاقامة الحدكد.

ويرى الباحث أف ىذه الخاصية تميز ىذه الجماعة في سابقة األكلى ىي مف نكعيا في تاريخ

فمسطيف الحديث ،بإعالف إمارة إسالمية في حي مف أحياء قطاع غزة كفي مسجد مف مساجدىا،
كتطبيؽ الشريعة كالحدكد كاألحكاـ يحتاج إلى كلي أمر ،كراية ،كامارة كىذا ما استعجؿ بو الشيخ عبد

المطيؼ مكسى في إعالف إمارتو التي لـ تدـ إ ساعات كلـ يطمع عمييا الفجر.
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ال اً :لواء التوحيد:

بداية تشكيؿ “لكاء التكحيد” جاءت حينما أعمنت جماعة مسمحة مف العاـ (5003ـ) انشقاقيا

عف ألكية الناصر صالح الديف الجناح العسكرم لمجاف المقاكمة ،تقكؿ الجماعة الجديدة المنشقة عف
لجاف المقاكمة :إف “عقيدتنا عقيدة أىؿ السػنة كالجماعة ،نفيـ القرآف كالسنة بفيـ سمؼ األم ػػة” ،كعالقة

(لكاء التكحيد) بجماعات خارج غزة بعد اغتياؿ إسرائيؿ لنشطاء مف المكاء في فبراير مف العاـ 5004ـ

عمى خمفية تبعيتو لتنظيـ الجياد العالمي (جبر ،األياـ،)5004 ،

حيف دخمت حماس في التيدئة مع إسرائيؿ كتحفظت كيانات كانت تمارس المقاكمة ،كمنيا

"ألكية الناصر صالح الديف" ،حيث خرج منيا  000عنصر اعترضكا عمى التيدئة كقرركا نقؿ المعركة

مف غزة إلى سيناء ،كتسممكا إلييا ليرتبطكا بجماعة التكحيد كالجياد التي غيرت كجيتيا مف التكفير
لمتكحيد أثناء كجكد بعضيـ داخؿ السجكف في أعقاب حادث طابا كشرـ الشيخ عاـ (5004ـ) كعندما

معا ككنا جماعة أنصار بيت المقدس (السكينة ،)5005 ،كىناؾ رأم آخر عمى لساف قيادة
تالقيا ن
المجاف أف العرض العسكرم الذم قاـ بو جناحيا العسكرم ألكية الناصر صالح الديف في محافظة
رف تحت مسمى لكاء التكحيد ما ىك إ ترتيبات كمسميات داخمية تعكؼ األلكية عمى تسمية ألكيتيا

المنتشرة في مختمؼ المحافظات ،كستعمف عف ىذه المسميات في الكقت المناسب (فمسطيف اليكـ،
.)5003

رابعاً :جماعات ىامشية:
ظيرت أسماء لجماعات جيادية عديدة في فمسطيف مف خالؿ بيانات غير معركفة ،مثؿ :تنظيـ
السنة كالجماعة"" ،جحافؿ التكحيد كالجياد"،
"جند ا﵀"" ،الجبية اإلسالمية لتحرير فمسطيف"" ،أبناء أىؿ ٌ
"جيش القدس اإلسالمي"" ،قاعدة جياد ك ية فمسطيف اإلسالمية"" ،عصبة األنصار"" ،جيش األمة"،
"سيكؼ الحؽ"" ،جماعة فت اإلسالـ في أرض الرباط (فارس ،5003 ،ص ،)50ىذه التنظيمات كانت
تعمف في كثير مف األحياف عف عمميات تفجير لممقاىي كمحالت التجميؿ ،كخالفو مف األعماؿ ضد

مصال المكاطنيف ،لكنيا اختفت كلـ تستمر طكيالن ،لكف بعضيا استمر كترؾ أث انر بسيطان كفي غالب

يعا ،كلـ يعد ليا أثر ،ك فاعمية
ىذه الجماعات ارتبطت بأفراد كشيكخ تسطع ن
يعا ثـ تنطفئ سر ن
كىجا سر ن
في الساحة الفمسطينية.
يتبين مما سب أف أدبيات الفكر السمفي باتت مستجدة مف بداية القرف الحادم كالعشريف ،حيث
امتدادا في معظـ الساحة العربية كاإلسالمية ،ك سيما بعد أحداث 5000/9/00ـ
تشيد الحركة السمفية
ن
فكجدت ليا رجع الصدل في فمسطيف كقضية حية كذات بعد إسالمي ،يعكد إلى عدـ تبني الجياد
كالمقاكمة في الفكر السمفي إلى مجمكعة عكامؿ كأسباب:
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تأت في سياؽ فمسطيني ،كلـ ً
-0بنية الفكر السمفي ليست فمسطينية المنشأ ،كلـ ً
تأت في سياؽ تطكر

أحداث الصراع العربي  -اإلسرائيمي ،كلـ تطرح قضايا الكاقع الفمسطيني كمشاكمو ا جتماعية
كالسياسية ،بؿ طرحت قضايا مجتمع مغاير عف المجتمع الفمسطيني في حيف قضية ا حتالؿ ىي أىـ

مككف في الفكر اإلسالمي كالسياسي لدل غالبية الفمسطينييف ،كتعتبر أـ القضايا كالقضية المركزية مف

خالؿ الفكر كالممارسة.

 -5الفكر السمفي جاء في سياؽ تطكر مفيكـ الحرب عمى البدع كتصكيب ا عتقاد كتصفية التكحيد
مف عكالؽ كمظاىر الشرؾ ،كبيذا المعنى تككف السمفية ذات بعد داخمي تطيرم لمحاربة عدك داخمي

متخيؿ في كؿ األشكاؿ المنافية لمتكحيد ،كمف ىذه المظاىر محاربة زيارة القبكر كالبدع الدخيمة عمى

اإلسالـ ك التكحيد ،كلـ يكف لدييا رؤية لمحاربة أم عدك خارجي ييدد كينكنة المجتمع اإلسالمي
بالكمية ،أم إف العدك داخمي أكثر منو عدك خارجي "بمغة السمفية الجيادية العدك القريب كالبعيد".

-3إسرائيؿ بدعة سياسية كعنصرية طارئة كلـ يكف في تاريخ اإلسالـ كالمسمميف "المسألة الييكدية

مصدر
نا
"دكلة لمييكد عمى مدار ( )04قرنان مضت ،كبحكـ أنيـ ماضكيكف كيعتبركف الماضي السمفي
مف مصادر فيميـ كرؤيتيـ كيممؾ كؿ اإلجابات ،فيـ يممككف إجابات كعنعنات قديمة ليقدمكىا في
ثكب جديد يعالج تساؤ ت الكاقع الذم يعيشو مسممي فمسطيف عمى مدار قرف كيزيد مف المعاناة،
بمعنى

يكجد لدييـ صكرة سابقة مف الماضي لتشكؿ ليـ خارطة طريؽ في الحاضر الفمسطيني.

 -4الفكر السمفي بشكؿ عاـ جاء في حاضنة سعكدية متحالفة مع آؿ سعكد في كؿ المراحؿ حتى
ا ف ،كاف دعاة الفكر السمفي "الكىابي"

يخرجكف قيد أنممة عف الرؤية السياسية لممممكة العربية

دعما ماليا مف قبؿ مؤسسات سعكدية رسمية أك غير الرسمية
السعكدية ،حيث لـ يشيد التاريخ الحديث ن
بدعـ جماعات فمسطينية تقاكـ ا حتالؿ ،كىذا ما يفسر تنكع الجماعات كالجمعيات الالعنفية المدعكمة
بشكؿ كاض مف السعكدية.

 -5األكلكية في الفكر السمفي لتطبيؽ الشريعة كتطبيؽ الحدكد ،فال تعتبر األرض ذات قيمة مقدسة

كما الحركات الفمسطينية األخرل ،فحيثما كجدت دكلة الشريعة فثـ كجو ا﵀ ،ككجكب اليجرة مف دار

الكفر إلى دار اإلسالـ كاجب شرعي ،كما بيف األلباني (يكتيكب ،مجد الديف) 5003 ،في فتكاه التي
شرعنت اليجرة مف فمسطيف عمى اعتبار أنيا دار كفر بعد ا حتالؿ اإلسرائيمي ،فالمقدس لدييـ حدكد

ا﵀ كليست حدكد الكطف ،كلـ يشيد التاريخ الفمسطيني المعاصر إسيامات في حماية حدكد الكطف
كالدفاع عف ديار اإلسالـ ،إنما كانت دعكاىـ الحرب عمى األمكات في قبكرىـ كتحطيـ مظاىر البدع

مع التماثيؿ كالجندم المجيكؿ في ساحة غزة كتحطيـ قبكر الشيداء المجصصة.

 -6الجماعات السمفية-الجيادية نشطت بشكؿ كبير نسبيا بعد فكز حركة حماس بانتخابات المجمس
التشريعي في (2006ـ) ،حيث رفعت شعار تحكيـ الشريعة في كجو الحككمة الحمساكية آنذاؾ ،معتبرة
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إياىا أنيا حككمة

زعميـ.

تطبؽ شريعة ا﵀ ،ك يمكف المشاركة معيا في البرلمانات الطاغكتية حسب

-7المقاكمة لدييـ مقاكمة كظيفية "كيدية" ،كممفان استعماليان كليس استراتيجيان ،كمف باب المزايدات

كالمناكفات كالتجاذبات بيف حككمة حماس في غزة كالسمفييف الجيادييف كتعتبر المقاكمة بيذه الصكرة

مقاكمة كيدية إليقاع الضرر بالخصـ السياسي كاحراجو شعبيا.

 -8في ظؿ الفكضى التنظيمية التي يعاني منيا الفكر السمفي –الجيادم كانت مقاكمتيـ لالحتالؿ

تذكر مقارنة بتضحيات فصائؿ أخرل تعتبر تحرير كمقاكمة ا حتالؿ كاجبان مقدسان ،ككانت مقاكمتيـ

مثال ،حيث تطكر مفيكـ المقاكمة لدل السمفية الجيادية في سياؽ
غريبة في أدكاتيا كغزكة البالغ ن

كيدم كيثير عالمات استفياـ أماـ إجماع الفصائؿ الفمسطينية عمى اليدكء ،كحفظ األمف عمى الجانب

الفمسطيني ،كالرد عمى المقاكمة الكيدية كانت المالحقة مف قبؿ أجيزة امف حككمة غزة .
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 -4يفصل ي بع
يس ف

جلهااي و ؤ ل ياوي ؟

الفصل الرابع
السمفية الجيادية وسؤال الدولة
 0-4السمفية الجيادية وسؤال الدولة:
يعتبر سؤاؿ الدكلة في الفكر السياسي اإلسالمي مف أخطر المسائؿ كاإلشكاليات النظرية،

تعقيدا عند تطبيؽ ىذه الرؤل في السياسة كالحكـ ،حيث إف الرؤية السمفية الماضكية
كتزداد األمكر
ن
رؤية متناقضة مع الدكلة الحديثة التي تستند في شرعيتيا عمى العقد ا جتماعي ،باعتبار أف الشعب

مصدر السمطات ،أما السمفية فتعتبر الدكلة سابقة عمى كجكد الفرد كالمجتمع ،كىي ىبة مف ا﵀

لعباده المؤمنيف ،كما أف ا﵀ ىك مصدر السمطات ،كما عمى الحاكـ إ تنفيذ األحكاـ المقررة سمفنا،
كمف ىذه الرؤية الكمية لمدكلة تنبثؽ تفريعات كتفاصيؿ ألصؿ الدكلة كشكميا ،كطريقة الحكـ كاختيار

الطبقة الحاكمة.

ىذا الفصؿ ينقسـ إلى ثالثة مباحث أما المبحث األكؿ قد تناكؿ إنشاء الدكلة كتطكرىا،

كالمبحث الثاني يتناكؿ الجانب النظرم كالتنظيرم في الفكر السمفي الجيادم ،ككيفية تعاطيو مع

مرجعية الدكلة كأجيزتيا ككظائفيا كمفيكـ السيادة كالنظرة الكمية لمدكلة.

كفي المبحث الثالث بينت الجانب التطبيقي مف ىذا الفكر ،كسأبحث في الصكر الفمسطينية مف ىذا

الفكر سيما قطاع غزة ،ككيفية تعاطييـ مع مسألة الدكلة "السمطة " ككيؼ تعددت اإلجابات السمفية
عف سؤاؿ الدكلة ،ك المكقؼ منيا ،ككيفية تعاطييا ضمف تيار اعتبر طاعة كلي األمر ديف كمبدأ

كسياسة  ،كىذا يعرؼ بتيار طاعة كلي األمر ،أما التيار ا خر مف الصكر الفمسطينية ،تيار الخركج

"الخالفة" عمى كلي األمر.
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7-4

المبحث األول

نشأة الدولة وتطورىا
 0-7-4نشوء الدولة:
في إطار استعراضو لتطكر مفيكـ الدكلة في الفكر الغربي ينقؿ (العالؼ )5008 ،عف (ككرت

شيمينغ) أف الكممة  Politesكانت تعني باألصؿ قمعة الرجاؿ األح ارر القادريف عمى الدفاع عف

أنفسيـ .كالمكاطف في ىذه القمعة يتمتع بجميع حقكقو السياسية ،كيمتمؾ األرض ككسائؿ الدفاع عنيا،
ككانت كممة قانكف تشير إلى البناء ا جتماعي الضامف لمكحدة السياسية ،كقد ارتبط مفيكـ الدكلة في

الضمير اإلغريقي بالحؽ كالقانكف الطبيعي State.أك  Etateإلى الدكلة لتي تقدـ الحضارة ،لقد
ارتبط مفيكـ الدكلة بالقانكف .لقد كانت ىناؾ أسباب عديدة بشأف نشأة الدكلة ذىبت إحداىا إلى أف
األنشطة الزراعية لدل المجتمعات البشرية ىي التي قادت إلى تأسيس الدكلة ،كيرل آخركف أف

ظيكر الدكلة ارتبط بنشأة كادارة أنظمة الرم .كيرل آخر أف الدكلة تككنت نتيجةن لمتعبئة العامة مف

أجؿ التجنيد كمكاجية الغزاة ،كأف األمراء الذيف أسسكا أنظمة بيركقراطية في أكركبا العصكر الكسطى
ىـ الذيف ساندكا إنشاء تنظيمات ذات حدكد جغرافية معمكمة تتمتع باستقالؿ ذاتي ،كىذه التنظيمات

ىي التي تطكرت فيما بعد لتشكؿ ما أصب يعرؼ بالدكلة (عمياف ،5005 ،ص .)00كما أف ىناؾ

نظريات عدة تفسر نشأة الدكلة ،منيا النظرية الدينية ،كالنظرية الماركسية ،كنظرية العقد ا جتماعي،
كنظرية القكة ،كنظرية التطكر الطبيعي( ،مدخؿ إلى العمكـ السياسية ،0993،ص.)066

ويمخص معايير ظيور الدولة الحدي ة بما يمي(الكعبي ،0964 ،ص: )05
 -0ظيكر كحدات سياسية دائمة كثابتة ك مستقرة جغرافيا.
 -5ظيكر مؤسسات دائمة كغير شخصية.

 -3سيادة السمطة العميا ،كعمى نزعة الك ء التي تستحؽ ليذه السمطة مف جانب رعاياىا.
 -4تحديد مرجعية ىذه الدكلة بشكؿ كاض كمحدد .

 2-2-4مرجعية الدولة :نظرية الح اإلليي المحدس المباشر:
ً
بشر يحكـ باختيار ا﵀ عز كجؿ ،فا﵀
ص ى
تعني ىذه النظرية أف الحاكـ ليس إلينا ك ن ٍ
ؼ إلو ،كلكنو ه
الذم خمؽ كؿ شيء كخمؽ الدكلة ،كىك الذم يختار الممكؾ مباشرةن لحكـ الشعكب ،كمف ثىـ فى ىما عمى
الشعب إ الطاعة المطمىقة ألكامر الممكؾ ،كيترتب عمى ذلؾ عدـ مسئكلية الممكؾ أماـ أحد مف

الرعية ،فالممؾ لو أف يفعؿ ما يشاء دكف مسئكلية أماـ أحد سكل ضميره ثـ ا﵀ الذم اختاره كأقامو.
مف نتائج ىذه النظرية أف الحاكـ

العمكـ السياسية  ،0993،ص.)066

يككف مسئك ن أماـ أحد غير ا﵀ ،كيستمد منو سمطتو (مدخؿ إلى
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الديف المسيحي ،فخرج رجاؿ
كقد سادت ىذه النظرية أكركبا بعد أف اعتنؽ اإلمبراطكر قسطنطيف
ى
الديف عمى الناس بيذه النظرية كذلؾ ليدـ نظرية تأليو الحاكـ مف ناحية ،كلعدـ المساس بالسمطة
المطمقة لمحاكـ مف ناحية أخرل ،إف إرادة ا﵀ كمشيئتو الذم ييعطي الممؾ لمف يشاء ،كبالتالي
فالحاكـ يعتبر خميفة ا﵀ في األرض كلذلؾ أضفت نكعان مف القداسة عمى السمطة كالحكـ بحيث

مقدسة كغير قابمة لمنقد (خيرا﵀ ،مصر المدنية  ،)5005 ،كلقد استغؿ الحكاـ
أصبحت سمطة الحاكـ ٌ
المستبدكف ىذا الفيـ لمحكـ كتبرير سمطة الحكـ المطمؽ ،كلتثبيت عركشيـ باعتبارىـ يمثمكف إرادة ا﵀

كيطبقكف شريعتو كيحممكف رسالة دينية كأخالقية تبرر ليـ ارتكاب الجرائـ ضد مف يرفض ىذه

الرسالة بؿ ،كتغميؼ ىذه الجرائـ بشرعية دينية تخرجيا مف دائرة الجريمة إلى القداسة ،كالحقيقة أف
تتغير ،بحيث يتـ استنساخ صكر نمطية مف

نظرية الحكـ في اإلسالـ ليست قكالب جامدة

مشكىة كتطبيقيا في الحاضر ،كالتركيز عمى شكؿ نظاـ الحكـ في اإلسالـ دكف
الماضي بطريقة ٌ
جكىرة كمضمكنة ،بؿ ىي مبادئ عامة يتـ العمؿ بيا كالشكرل كالعدؿ كالمساكاة كالبيعة كحرية
معارضة الحاكـ كنقده بؿ كخمعو إذا أخؿ بشركط البيعة (القططي ،فمسطيف اليكـ.)5006 ،

 وظيفة الدولة اإلسالمية (الماكردم  ،0985،ص:)55 -0حفظ الديف عمى أصكلو المستقرة.
 -5تنفيذ األحكاـ بيف المتشاجريف.

 -3حماية البيضة كالذب عف الحرمات.

 -4إقامة الحدكد لتصاف محارـ ا﵀ عف ا نتياؾ.
 -5تحصيف الثغكر بالعدة كالمنعة.

صد عف اإلسالـ بعد الدعكة حتى يسمـ أك يدخؿ في الذمة.
 -6جياد مف ٌ
 -7جباية الفيء كالصدقات عمى ما أكجبو الشرع.
 -8تقدير العطايا كما يستحؽ في بيت الماؿ.

 -9استكفاء األمناء كتقميد النصحاء فيما يفكض إلييـ مف األعماؿ.
نخمص مف كؿ ما تقدـ إلى أف الفكر السياسي اإلسالمي يرل أف كظائؼ الدكلة ىي الغايات التي
تسعى الدكلة إلييا ،كاألىداؼ التي تأمؿ تحقيقيا مف كراء حركتيا ،كىذه األىداؼ كالغايات تحددىا

القيـ األساسية اإلسالمية .فالكظائؼ في مدلكليا اإلسالمي ىي قيـ كممارسة ىادفة  .كىذه القيـ في
الفكر السياسي اإلسالمي تتمركز في قيمة محكرية أساسية ىي "التكحيد" فيك الجكىر األساسي الذم

يقكـ عميو اإلسالـ ،كذلؾ بقدر ما يعتمد كحدانية ا﵀(أبك زىرة  ،0977ص.)58كاذا كاف التكحيد

جكىر اإلسالـ الذم يقكـ عميو فإنو بذلؾ يككف جكىر كظائؼ الدكلة اإلسالمية ،فالديف اإلسالمي
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جاء ليؤكد مبدأن أساسيان ابتعد عنو المجتمع في جاىميتو ،أ كىك مبدأ "التكحيد" ،فبعث الرسكؿ ،كي
يدعك المجتمع إلى ترؾ ا لية المتعددة كالتكجو لعبادة ا﵀ الكاحد األحد ،كدعكة الرسكؿ ىذه تضمنت

أف يخضع البشر لمشريعة "قرآنان كسنة" التي يأمر بيا ا﵀ .كبذلؾ تككف كظيفة الدكلة األساسية ىي

تطبيؽ الشريعة اإلسالمية كمدل تكامميا كترابطيا ألف تطبيؽ ىذه القيمة "التكحيد" ىي ىدؼ الدكلة

األساسي بقدر ما يككف القيمة العميا التي تسعى الدكلة إلقامتيا ،كىك بذلؾ يشكؿ القيمة الجكىرية

لكؿ كظيفة ( مدارؾ.)5005 ،

 3-7-4شكل الدولة:

ىناؾ خمط كحرفية في فيـ مبادئ الحكـ في اإلسالـ كأشكاؿ الحكـ ،حيث يعتبر التاريخ اإلسالمي

زاخر بالنماذج في الحكـ كخمط بيف الحكـ كالدكلة كالنظاـ السياسي ،كإليضاح ىذا ا لتباس نميز بيف

المبادئ كاألشكاؿ (المبارؾ ،0980 ،ص: )54

أوًًل-المبادئ :التي ارتكز عمييا اإلسالـ ىي العدالة كالشكرل كالحرية كالمساكة ،كجعؿ لكؿ منيا
مؤسساتيا التشريعية ،كالقانكنية ،كأجيزتيا التنفيذية.

اني يا -الشييكل :لقػػد تػػـ الجمػػكد عنػػد السػػمفييف فػػي فيػػـ شػػكؿ الحكػػـ ،المتغيػػر المتعػػاطي مػػع متغي ػرات
ً
الحياة كمتطمباتيا ،كاعتبرت أف الخالفة أصؿ مػف أصػكؿ الػديف ،كأف شػػكؿ نظػػاـ الحػػكـ فػي اإلسػالـ

اء أكػاف
(الخػالفة)ىك ىدؼ في حد ذاتو ،كتعتقد أنو متميز عف أشكاؿ الحكـ المعركفة في العالـ ،سػك ن
ف ػػي األس ػػاس ال ػػذم يق ػػكـ عمي ػػو ،أـ باألفكػ ػػار كالمف ػػاىيـ كالمق ػػاييس كاألحػ ػػكاـ الت ػػي ترع ػػى بمقتضػ ػػاىا

الشػػؤكف ،أمػا بالدسػػتكر كالق ػكانيف التػػي يضػػعيا مكضػػع التطػػبيؽ كالتنفيػػذ ،أمػا بالشػػكؿ الػػذم تتمثػػؿ بػػو
الدكلة اإلسالمية ،كالذم تتميز بو عف جميع أشػكاؿ الحكـ فػي العػالـ أجمػع ،كارتكػزت ىػذه الفكػرة فػي
تكريس العمؿ السياسي (بكر.)5000 ،

إف السمفية الجيادية رفعت مف شأف الخالفة ككجكب إقامتيا ،كبالرغـ مف أف الشائع لدل
السمفية الجيادية الدعكة إلى إقامة الخالفة اإلسالمية ،إ أف البعض يستخدـ مصطم "الدكلة" دكف

و
ضرب مف الخمط
تمييز أك كعي بيا ككياف سياسي حديث ،يخالؼ الكياف السياسي لمخالفة .في

المفاىيمي ،تقع فيو عندما تريد رسـ كتقريب صكرة المطمب السياسي ليا ،فعمى سبيؿ المثاؿ عبد
السالـ فرج قائد جماعة الجياد المصرية عبد السالـ فرج  ،يحدد في كتابو "الفريضة الغائبة" البديؿ
اإلسالمي بأنو "ينشد إقامة الدكلة اإلسالمية كاعادة الخالفة" ،دكف تمييز يذكر بيف النظاميف ،أما عبكد
الزمر أحد قيادات جماعة الجياد فيقع في خمط أشد ،حيف يصرح بأف ىدؼ الجماعة ىك إقامة
جميكرية إسالمية في مصر ،تتشابو في الكثير مع الجميكرية اإلسالمية في إيراف .أما البديؿ
اإلسالمي المنشكد لدل أعضاء جماعة الجياد فرع الكجو القبمي ،ككما ب ٌشر بيا الشيخ عمر عبد
96

الرحمف ،فيي استعادة الخالفة ،كلكنيـ عند تحديد طبيعة ىذه الخالفة التي يسعكف إلقامتيا ،يكتفكف
بالتذكير أنيا تختمؼ عف أم نظاـ سياسي آخر مما عرفتو البشرية ،حيث األسس التي تقكـ عمييا
خالفتيـ مختمفة ،دكف جيد يذكر في تحديد صكرة ىذه الخالفة الحديثة أك أسسيا (أبك طو،5005 ،
ص.)03
كيتبيف أف المنظكر السمفي لمسمطة ىك منظكر ديني ،كمف حيث النشأة تعتبر الدكلة سابقة عمى
كجكد الفرد كىي مقررة سمفا مف ا﵀ كأف الممؾ بيد ا﵀ ييبو كينزعو ممف يشاء ،كاف كظيفة الدكلة ىي
القياـ بالدعكة إلى التكحيد الذم يشمؿ كؿ مناخي القيـ كالسياسات الدنيكية كاألخركية ،كما أف شكؿ
الدكلة يعتبر شكؿ جامد متمثؿ في قياـ دكلة الخالفة دكنما تفاصيؿ لماىية ىذه الخالفة ،كبيذا الطرح
يككف قياـ دكلة إسالمية مضادة لقيـ كمفاىيـ الدكلة الميبرالية الحديثة إف أطركحة كائؿ الحالؽ في
الدكلة المستحيمة تأتي نقدان جادان إلمكانية قياـ دكلة تحكميا الشريعة اإلسالمية ،حيث إف التضاد بيف

المرجعيات كالتبايف في التأصيؿ يعتبر عقبة أساسية ،كاف فمسفة كؿ دكلة تعتبر نفيضو لألخرل ،حيث
إف ا﵀ ىك مصدر السمطات بمركزية سماكية ،تككف الدكلة األخرل بمرجعية اإلنساف ،كمجمكع الشعب
مصدر السمطات بمركزية أرضية ،بيذا الجدؿ الال منتيي ستبقى القضية الفمسطينية في تجاذب بيف
رؤيتيف متناقضتيف.
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3-4

المبحث ال اني

الرؤية السمفية لمدولة
 0-3-4الرؤية السمفية لمدولة:
تصكر
ثـ يعكد
ينتمي الفكر السياسي السمفي السائد ،إلى ما قبؿ نشأة الدكلة القكمية الحديثة .كمف ٌ
ٌ
السمفييف لمدكلة إلى ما قبؿ قرنيف مف الزماف ىما عمر الدكلة الحديثة التي عرفتيا المجتمعات
ٌ

يتصكرىا السمفيكف ،بؿ كما في
األكركبية ،كمنيا انتقمت إلى بقية العالـ .كيمكف القكؿ إف الدكلة كما
ٌ
عالقة ليا بالدكلة الحديثة إ با سـ الذم ىك ترجمة خاطئة لػ
التداكؿ اإلسالمي السائد،
« .»stateكتحمؿ األخيرة د

ت مناقضة تمامان لمعنى «الدكلة» في التجربة التاريخية ،الذم كاف

التبدؿ كالحكـ (األنصارم ،0995 ،ص )53فيما كانت الد لة الكاضحة في ا سـ
التغير ك ٌ
ييقصد بو ٌ
الغربي ىي الثبات المرتبط باألرض كالكطف ،كاذا ما اتض الفارؽ ،فيمكف القكؿ إف ثمة مشكالت

بؿ كتناقضات جكىرية لمسمفية مع الدكلة الحديثة عمى مستكيات مختمفة حسب الكاقع اإلسالمي

(تماـ ،األخبار.)5009 ،

ومن ىذه التناقضات والمأخذ عمى الدولة الحدي ة:
ترسخ لكاقع ا نقساـ اإلسالمي بؿ
 دكلة تجزئة صنيعة ا ستعمار كدكلة سايكس -بيكك ٌ
كتشرعنو بد ن عف دكلة الكحدة اإلسالمية.
تتأسس عمى شرعية دينية ،ك تيناط بيا مسؤكليات دينية خاصة.

 تطرح نفسيا كمطمؽ ككمصدر لمشرعية يحتاج إلى شرعية مف خارجو حتى لك كاف الديف
مصدرىا.

 انشداد األطركحة السمفية في طبعاتيا األخيرة التي تغمب عمييا األيديكلكجيا إلى «المثاؿ»
اإلسالمي المتخيؿ ،كالمتمثؿ في دكلة الكحدة اإلسالمية الجامعة لذلؾ ،عمى أم حاؿ ظمت

األطركحة السمفية ،كستبقى ،في صراع جكىرم مع فكرة الدكلة الحديثة ميما كاف الكعي
السمفي بطبيعة ىذه الدكلة كفمسفتيا ،كميما كاف كضع السمفية في دكؿ رأت نفسيا ممثمة

لمسمفية أك حظيت بدعميا (تماـ ،األخبار.)5009 ،
 0-0-3-4رؤيتيم لألرض:

-1قيمة األرض :بحكـ أف المرجعية الفكرية لمسمفية مرجعيػة سػماكية كالييػة فيػي مشػدكدة تمقائيػا إلػى
ىذه المرجعية مرجعية التكحيد كتقدميا عمى كؿ األكلكيات ،كتعتبر مرضاة ا﵀ ىي الغاية كالمبتغػى،
كمرضػػاة النػػاس كالشػػعب غايػػة

تػػدرؾ ،كأف المقػػدس الكحيػػد كالمركػػزم المػػدرؾ ىػػك ا﵀ كحػػدكده ،ك
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ينبغي أف تيداس أك تدنس ًح ىماهي! فالمعتبر ىي التشػريعات اإللييػة كلػيس التشػريعات األرضػية ،بمعنػى
ػار
ػيال كنيػ نا
آخػػر كمختصػ نػر إف المقػػدس كاألىػػـ ى ػك حػػدكد ا﵀ كلػػيس حػػدكد الػػكطف فتجػػدىـ مػرابطيف لػ ن
عمى حدكد الشريعة الضػائعة كالمفقػكدة عمػى أمػؿ تطبيقيػا كالحفػاظ عمييػا ،فػي حػيف أف حػدكد الػكطف
داستٍو الغرب كاسرائيؿ.
"اإلسالمي" كالعربي كالفمسطيني ى
"إف األكلكية ليست األرض كالطيف فيي تساكم شيء في ممػؾ ا﵀ ،كاف اإلنسػاف المسػمـ بمحدكديػة

عمره األرضي يعتبر في حالة خسراف إذا اعتبػر أف الحقيقػة األرضػية كالدنيكيػة ىػي الحقيقػة الكحيػدة،

إف المقػدس ىػػك شػػرع ا﵀ كحيثمػا ،كجػػدت كممػػة التكحيػػد كجػػدت الدكلػػة كالػػكطف ،كىػػذا مػػا يفسػػر ظػػاىرة
اليجػرة إلػػى دكلػػة العػراؽ كالشػػاـ "داعػػش" (الميػػاجر ،5006 ،ص ،)4لػػذلؾ يقسػػـ السػػمفيكف العػػالـ إلػػى
فسػػػطاطيف خطػ ػػاب يتػ ػػبف يمنطقػ ػػو أسػ ػػامة بػ ػػف دف ،كىػػػك أكؿ مػ ػػف تح ػػدث ع ػػف انقسػ ػػاـ العػػػالـ إلػ ػػى

فس ػػطاطيف الكف ػػر كاإليم ػػاف ،الح ػػؽ كالباط ػػؿ ،دار كف ػػر كدار إس ػػالـ (عنجرين ػػي ،األخب ػػار،)5004 ،
كبعض الحركات الجيادية تكثؽ جيادىا كتحصره في منطمقات كطنية ،كترفض رفضان حازمان كحاسمان
أف تتعدل بجيادىا حدكد الػكطف فالتيػار السػمفي الجيػادم يخػالؼ ىػؤ ء كىػؤ ء كمػف أجػؿ ذلػؾ فيػك
يدعك إلى التكحيد بشمكليتو كفي كؿ مكاف .فحيث كجد الخمػؽ شػرعت دعػكتيـ إلػى التكحيػد بشػمكليتو

كحيػث كجػػدت ىػػذه الػدعكة كجػػد الجيػػاد مػف أجميػػا كفػػي سػبيميا  ،إف ىػػذا التيػػار

يحصػر جيػػاده فػػي

بقعػػة معينػػة مػػف األرض مػػف منطمقػػات قكميػػة أك أرضػػية بػػؿ ميدانػػو ىػػي األرض كميػػا فتجػػد أبنػػاءه
يجاىدكف في شتى بقاع األرض (شاىيف ،راديك بيت لحـ.)5003 ،

-2الحدود :ىذه الرؤية

تعترؼ بالحدكد السياسية المصطنعة بيف البالد اإلسالمية ،ك باليكيات

كا نتماءات الكطنية الخاصة ليا .كىذا ما يؤكده حسف البنا بقكلو" :إننا نعتبر حدكد الكطنية بالعقيدة،
كطنا عندنا لو حريتو كقداستو كحبو
فكؿ بقعة فييا مسمـ يقكؿ :إلو إ ا﵀ ،محمد رسكؿ ا﵀ تعتبر ن
كاإلخالص لو كالجياد في سبيمو" .ككما قاؿ سيد قطب في كتابو معالـ في الطريؽ فصؿ(جنسية

المسمـ عقيدتو) " كطف لممسمـ إ الذم تيقاـ فيو شريعة ا﵀ ،ك جنسية لممسمـ إ عقيدتو التي
تجعمو عضكان في األمة اإلسالمية" .كيذىب أبك األعمى المكدكدم إلى أبعد مف ذلؾ بقكلو" :لك ثمة
عدك لدعكة اإلسالـ بعد الكفر كالشرؾ فيك شيطاف القكـ كالكطف"( .القططي ،معا )5006 ،كىي

تعترؼ بالحدكد بيف الدكؿ ،إذ يعتبركف أف العالـ دكلة كاحدة تقاـ في ظؿ خالفة إسالمية تعيد مجد

األمة ،فيستبيحكف حدكد الدكؿ كأراضييا في مسعى منيـ إلقامة إمارة إسالمية حتى لك كانت في
بقعة متمردة عمى الدكلة التابعة ليا.

كتعتبر حدكد ا﵀ مقدسة أكثر مف حدكد األرض كالكطف ،كىـ يدافعكف عف الحدكد مف خالؿ قكانيف

األحكاـ كالعقكبات التي تعتبر في فيميـ األكلكية المقدسة فترل فكرة األحكاـ الشرعية كتطبيؽ

الحدكد ،أىـ مف بناء ا قتصاد ،كمعالجة قضايا الفقر كالتنمية كمحاربة البدع كالقبكر.
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-3الوًلء هلل وليس لموطن (األرض) :الك ء كالبراء كيعني أف تككف الدكلة قائمة عمى أساس إسالمي
ديني ،كليس شعكبي قكمي ك ؤىا لإلسالـ كالمسمميف كمعادية لمشرؾ كالمشركيف ،دكلة تتبنى اإلسالـ
في سياستيا الداخمية ليصب المسممكف في مكضع عزة كتتحكـ في مفاصؿ الدكلة الميمة ،كفي

السياسة الخارجية ىدفيا إعالء كممة ا﵀ كاقامة دكلة إسالمية عالمية قكية ،دكلة معادية لألنظمة

المحاربة كغير الشرعية كالنظاـ الشرعي مف كجية النظر الفقيية السمفية إما أف تككف الدكلة:
إسالمية تحكـ بالشريعة أك ذمية تدفع الجزية أك معاىدة (اليكبي ،مجمة الحكمة.)5009 ،

-4تحسيم األرض إلى دار اإلسالم ودار الكفر :تسمى البالد الخاضعة لسمطاف المسمميف كحكميـ
دار اإلسالـ كدار الكفر إلى البالد الخاضعة لحكـ غير المسمميف .كىناؾ مف يعرؼ دار اإلسالـ

بالبالد التي يغمب عمييا ظيكر شرائع اإلسالـ كيحكـ فييا المسممكف بحكـ اإلسالـ كتعاليمو كاف
كاف غالب سكاف تمؾ البالد غير مسمميف .كدار الكفر كىي التي

يحكـ فييا المسممكف ،ك يظير

فييا تطبيؽ لتعاليـ اإلسالـ أك أف يككف المسممكف فييا أقمية غير حاكمة.

كاليجرة مف دار الكفر إلى دار اإلسالـ ليا مقاصد منيا (المياجر ،5006 ،ص)4

 ىجر المكاف الذم ييكفر فيو با﵀ ،بؿ بالغ بعضيـ فأكجبيا مف دار المعصية ،نقؿ ابف حجريمكنو
العسقالني عف بعض أىؿ العمـ ٌأنو يجب عمى ك ٌؿ مف كاف بًىبمد ييعمؿ فييا بالمعاصي ،ك
ي
تتييأ لو العبادة.
تغييرىا :اليجرةي إلى حيث ٌ
ي
تكثيؼ كتكثير سكاد المسمميف ،فيي مف أسباب ًالك ية المؤمنيف ،كتركيا ينقض ىذه الك ية ،فقاؿ
ِ
تعالى﴿:إِ َّن ا َّل ِذين آمنُوا وهاجروا وجاهدُ وا بِ َيمو ِ
اِل ْم َو َأ ْى ُف ِس ِه ْم ِِف َسبِ ِ
ََصوا ُأو َلئِ َ
ك
ول اَّللَِّ َوا َّلذ َ
َْ
َ َ َ ُ َ َ َ
َ َ
ين َآو ْوا َوى َ ُ
ِ
ِ
اج ُروا َما َلك ُْم ِم ْن َو ََل َيتِ ِه ْم ِم ْن ََش ٍء َحتَّى ُي ِ
ين َآمنُوا َو ََل ُي ِ
اء َب ْع ٍ
اج ُروا﴾ سكرة
ض َوا َّلذ َ
َب ْع ُض ُه ْم َأ ْول َو ُ
َُ
ْ
ْ َُ
ِ
ِ
اء َب ْع ٍ
ض إِ ََّل َت ْف َع ُلو ُه َتك ُْن
األنفاؿ ،75:كقاؿ ابف كثير في تفسير قكلو تعالى﴿:كَا َّلذ َ
ين َك َف ُروا َب ْع ُض ُه ْم َأ ْول َو ُ
فِ ْتنَ ٌة ِِف األرض َو َف َسا ٌد َكبِ ٌي﴾ سكرة األنفاؿ«:73:أم :إف لـ تيجانبكا المشركيف كتكالكا المؤمنيف كقعت
الناس فساد منتشر
الناس ،كىك التباس األمر كاختالط المؤمنيف بالكافريف ،فيقع بيف ٌ
الفتنة في ٌ
عريض طكيؿ».
 البقاء بينيـ ذريعة إلى مكافقتيـ ،كا ٌف اليجرة كاجبة عمى ك ٌؿ مف كاف بدار ال ٌشرؾ ،أك بدار ييعمؿقادر عمى اليجرة ،كلـ يكف مف المستضعفيف ،لما في ىذه ا ية مف
جيار إذا كاف نا
نا
فييا بمعاصي ا﵀

خاصان ،كظاىرىا عدـ الفرؽ بيف مكاف كمكاف ،كزماف كزماف(نبراس الحؽ،
السبب
ٌ
العمكـ ،كاف كاف ٌ
.)5000

000

 7-0-3-4رؤية السمفية الجيادية لمشعب واألمة:
 -1جاىمية المجتمعات :كىك مفيكـ تأسيسي يستخدـ لمحكـ عمى نمكذج الدكؿ اإلسالمية القائمة في
عالـ اليكـ .كمفيكـ جاىمية المجتمعات عند السمفية الجيادية دخؿ في المنظكمة العقدية كالفقيية

فضال عف المجتمعات كالدكؿ ،بؿ العصر كالحياة .كاذا
كحكـ شرعي يرمى بو األفراد كالجماعات ن
كاف المكدكدم أكؿ مف استخدـ ىذا المصطم  ،كسيد قطب أكؿ مف كظفو في منظكمة فكرية

متكاممة ،فإف التيار السمفي الجيادم قد قاـ بتأصيؿ ىذا المفيكـ عمميا ،كاف كاف بعض رمكزه يتردد

عمميا يخمص النتيجة أخطر مف حيث تحميؿ
في إطالؽ كصؼ الجاىمية عمى عمكـ المجتمع ،لكنو ن
الناس كاجب " البراءة مف الحكاـ الكافريف كأعكانيـ كالبراءة مف قكانينيـ الكضعية بما فييا ا شتراكية
كالديمقراطية كسائر كفرىـ ،كاظيار العداكة ليـ ،كىذا يككف بكشؼ كفرىـ لمناس كتسفيو رأييـ كدينيـ

الكفرم ،كحض الناس عمى عداكتيـ (عماد )5008 ،ككراىيتيـ كقتاليـ حتى يككف الديف كمو ﵀".
معمنا كا فقد ناقض التكحيد.
نا
ككؿ ما تقدـ يص بو القمب أك الخفاء ،بؿ يجب أف يككف
ظاىر ن
كتابا يرد عمى
كىك ما تذىب إليو جماعة الجياد المصرية كزعيميا أيمف الظكاىرم الذم أصدر ن

الشيخ ناصر األلباني أحد أبرز عمماء السمفية المدرسية الكىابية كأسماه الرد عمى شبية خطيرة لمشيخ
األلباني بشأف السككت عف الحكاـ المرتديف (عماد)5008 ،

-2رؤيتيم لممواطنة :الفكر السمفي ذك المرجعية السماكية يعادم المكاطنة ،كالمجتمع كالدكلة الحديثة
عمى حد سكاء ذات البعد الطيني كاألرضي كالكطني المعبر عف الجغرافيا ،كيرل أف المكاطنة كعقيدة
التكحيد ً
ضداف يجتمعاف كالعالقة بينيما عالقة تناقض كتنافر كطاردة ،كما يعتبر الدكؿ الحديثة
في المنطقة العربية كريثة ا ستعمار كككيمو في المنطقة .كما أف إنكار الفكر السمفي لمفيكـ

مممحا أساسيا في فكرىا ،كالذم يتمثؿ في ممارساتيا ضد مف خالفيا -حتى مف
المكاطنة يعد
ن
المسمميف-كالتي باتت شاىدة عمى عداكتيا المتأصمة لممكاطنة ،مبدأ كممارسة(.المكاء اإلسالمي،
 ،)5005إف الفكر السفمي الجيادم يرل أف الدكلة بمفيكميا الحديث مؤامرة ضد اإلسالـ كالمسمميف
تستيدؼ القضاء عمى حمـ الخالفة ،كيحاكؿ أصحاب ىذا الفكر ىدـ مؤسسات الدكلة كاألسس التي
تقكـ عمييا كزرع النزاعات كالشقاؽ داخميا بكافة السبؿ كالكسائؿ الممكنة (النجار ،األىراـ.)5005 ،

انسجاما مع مفيكميا
أف أدبيات دار اإلسالـ تتحدث مطمقا ،عف فكرتي الكطف كالمكاطنة ،كذلؾ
ن
لمبدأ السيادة الديمغرافي ،كعميو عرفت ىذه األدبيات الخاضعيف لسمطة دار اإلسالـ ،كحددت حقكقيـ
ككاجباتيـ كفؽ ا نتماء الديني فيي تتحدث عف حقكؽ ككاجبات المسمـ أك الذمي أك المستأمف إزاء

دار اإلسالـ أك نظاـ الحاكـ(طمحا.)5004 ،

بد مف كجكد الرابطة العقدية المستندة إلى الديف اإلسالمي،
-3رؤيتيم لألمة :في المجتمع الجاىمي ٌ
كما دكف ىذه الركابط فيك مرفكض كيجب تفكيكو كاإلطاحة بو ،إف التجمع الحركي المرتبط بالعقيدة
ىك الذم يربط األفراد مف أجؿ تككيف الجماعة المسممة التي تككف رباط العقيدة ،كىذه الرابطة رابطة
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عقدية مستندة عمى فكرة التكحيد الخالص ﵀ ،كتكحيد الحاكمية كتطبيؽ شرع ا﵀ كحكمو ،كىكذا تككف

نكاة األمة اإلسالمية قد بنيت ،كطريقة البناء تأخذ مساراف.

 المسار األول :اليجرة المعنكية أك العزلة المعنكية كالشعكرية عف جاىمية المجتمع كا نفتاح عمى
الجماعة المسممة مف الناحية األخرل ،كىذا يمثمو الخط الرسمي لكثير مف الحركات اإلسالمية

كالدعكية كأبرزىا جماعة اإلخكاف المسمميف ،كىك تأى ٌسي بدعكة الرسكؿ في مكة الجاىمية قبؿ اليجرة
(البياف ،5004 ،العدد .)355
 المسار اآلخر :اليجرة المادية باليجرة مف المجتمع الجاىمي ،كتككيف ىذه الرابطة عمى آصرة
العقيدة كالتكحيد ،كافرة بكؿ الركابط األخرل ،كىذا ما فعمتو جماعة التكفير كاليجرة جماعة اإلسالـ
كىك تأى ٌسي بيجرة الرسكؿ إلى المدينة (البياف ،5004 ،العدد .)355
كيبدك لي أف ىذا الفيـ األصكلي الحرفي لفيـ صيركرة الشعب كاألمة ،كالكطف كالمكاطنة تبرز

تحديات أماـ الدكلة الكطنية الحديثة ،حيث تحاكؿ السمفية الجيادية تفكيؾ المجتمع كالشعب كاألمة

كتركيبو عمى أساس التكحيد ،كفي حالة تبني تنظيـ آخر ىذه الرؤية يصب تكفير الكؿ لمكؿ ،كتعتبر

األمة المسممة صيغة أرقى مف كؿ الصيغ كالركابط األخرل كعابرة لمقكميات كالعرقيات كالحدكد،
كحيثما كجد مكحد مؤمف بيذا الديف فيك ضمف ك ية ىذه األمة.

 3-0-3-4مفيوم السمطة والحكم لدى السمفية الجيادية:
مف اإلشكاليات التي يطرحيا المنيج السمفي في عالقتو بالسمطة كالسياسة يرتبط بككف السياسة

تتأسس عند السمفية كفؽ برنامج اقتصادم كاجتماعي محدد كالحاؿ لدل الحركات كاألحزاب

السياسية التقميدية ،كانما كفؽ منطؽ مغاير يعتبر السياسة استكما ن لممشركع الدعكم كالتبشيرم ،كما

أف مفيكـ الدكلة في السمفية يختمؼ تمانما عف المفيكـ الكطف ،حيث يشدد الخطاب السمفي عمى

مفيكـ األمة كإطار جغرافي كبشرم مستمد ،كمرتبط بديناميكية الدعكة ،كبيذه الكيفية ينشؽ المفيكـ
السمفي عف فكرة الدكلة الكطنية المرتكزة عمى تراث الفكر السياسي الحديث ،كالقائمة عمى أساس

عممنة السياسة ،كتكريس مبدأ المكاطنة ،كاشاعة الحرية السياسية كأساس لمديمقراطية ،كالتعددية،
كالمشاركة في القرار ،كىذا يفسر إلحاحيـ عمى استعادة دكلة الخالفة ،باعتبارىا الترجمة الصحيحة

لإلسالـ ،كالكياف السياسي األكحد الذم يتجسد فيو ،كتقكـ مف خاللو شريعة ا﵀ كاممة .كيتض أف
المكاقؼ السمفية المتباينة مف المشاركة السياسية في ظؿ منظكمة حكـ كضعية يمكف فيميا مف

خالؿ ككف معظـ التيارات السمفية التي قامت بتدشيف أحزاب سياسية لـ تعمف صراحة تبنييا

انتقاليا“ يسعى نحك تطبيؽ الشريعة اإلسالمية.
نيائيا بؿ باعتبارىا “نظانما
ن
لمديمقراطية بكصفيا نظامان ن
(دياب ،5004 ،ص.)55
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مبدأ الفصل بين السمطات :إف مبدأ الفصؿ بيف السمطات لـ يرد النص عميو كأحد ىذه القكاعد،كىذا يدلؿ أنو مف الناحية النظرية لـ يتبف النظاـ السياسي اإلسالمي مبدأ الفصؿ بيف السمطات
كأساس يحكـ تنظيـ عمؿ السمطات في الدكلة كالعالقات فيما بينيا .كيرجع سبب عدـ إقرار مبدأ

الفصؿ بيف السمطات في النظاـ السياسي اإلسالمي ،ىك أف ىذا النظاـ قد بنى عمى مبادئ ىي مف

عند ا﵀  -عز كجؿ -كتطبيؽ ىذه المبادئ يمنع ا ستبداد في السمطة مف قبؿ الحاكـ ،كيغني عف

فكرة كىدؼ األخذ بمبدأ الفصؿ بيف السمطات المعمكؿ بو في األنظمة القانكنية الكضعية حيث كاف

و
كقاض كمنفذ لألحكاـ (بكشناؽ،
الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ يدمج بيف السمطات الثالث كمشرع

 ،5003ص.)609

 -عدم الفصل بين الدين والسياسة (العممانية):

يكجد فصؿ بيف الديف كالسياسة ك فصؿ بيف

السمطة الزمنية كالسمطة المدنية ،كيعتبر سيؼ الشريعة الدينية ،كسيؼ السمطة السياسية كؿ لو

مجالو ،في المجاؿ العاـ كالخاص ،إ أنو في السمفية الجيادية يعتبر األمير كالخميفة قابض عمى

السمطة الدينية كالسياسية بمقبض كاحد ،كىنا يختمط العاـ بالخاص كيختمط الديف كبالسياسة.

كالسياسة بالديف كالمطمؽ بالنسبي كالبشرم باإلليي كىكذا(مركز الفتكل.)5005 ،

ردة النظام الطاغوتي وكفرانيتو :الطاغكت اصطالحان كؿ مف يعبد مف دكف ا﵀ كىك ر واض كىكذا
األصناـ تسمى طكاغيت كاألشجار كاألحجار المعبكدة تسمى طكاغيت ،كأنكاع الطكاغيت ىي

(المكسكعة الميسرة ،5003 ،ص:)034

 -0الشيطاف الداعي إلى عبادة غيرا﵀.
الم ىغِّير ألحكاـ ا﵀.
 -5الحاكـ الجائر ي
 -3الحكـ بغير ما أنزؿ ا﵀.

 -4الذم يدعي عمـ الغيب مف دكف ا﵀.
 -5الذم يعبد مف دكف ا﵀ كىك راض بالعبادة.

وبخصوص السمطات لدى السمفية الجيادية فيي كالتالي :

أوًلً :السمطة التشريعية :ىي السمطة المؤلفػة مف صفػكة عممػاء الشريعة المجتيػديف ،كىي المكمفػة
ً
مكضع التنفيذ ،كىي
ضعيا لدل الدكلة
كك ٍ
باستخالص األحكاـ الشرعية مف مصادرىا ،كالتعريؼ بيا ى
المنكط بيا اإلشراؼ عمى السمطات األخرل فيما يتعمؽ بتنفيذ الشريعة كتطبيؽ أحكاميا ،كالمعيكد
إلييا مع بقية أىؿ الشكرل ،كمع سائر أىؿ الحؿ كالعقد ،بالرقابة عمى الحككمة كمحاسبتيا كتتميز

السمطة التشريعية با تي (مجمة البياف ،العدد :)580

-1مصدرية التشريع :في الدكلة اإلسالمي تقكـ الدكلة في اإلسالـ عمى تشريع رباني المصدر،
ً
تمدان
ك"بالتالي فيك تشريع معصكـ ألنو مف لدف العميـ الخبير ،إف الد ٍكلة اإلسالمية تجعؿ دستكرىا يم ٍس ى
003

ً
ً
كتستمد منيما أميات األخالؽ كأساسيات العقائد،
كسنة رسكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ،
مف كتاب ا﵀ ي
فيك قانكنيـ األكبر الذم ترجع إليو كؿ القكانيف الفرعية .إف ًمف أىداؼ مرحمة التمكيف كضع نظاـ

نابع ًمف اإلسالـ كمصادر الشريعة ،يتناكؿ كؿ مناشط حياة الناس الفردية كالعامة" (الحاجرم،
.)5000

ً
لمحكـ في الدكلة اإلسالمية ىك
الم ٍستىند القانكني ي
-2الحكم:في الدكلة اإلسالمية نابع مف شرع ا﵀" ،إف ي
اجب يبد
اإلسالـ ،فالقكانيف التي تحكـ في الدكلة اإلسالمية ىي ًمف عند ا﵀ ،كاطاعتيا عمى ذلؾ ك ه
منو ،كاإلنساف تطمئف نفسو إلى طاعة ربو كخالقو ،بقدر ما تنفر ًمف طاعة قكانيف بشر مثمو (الغناـ،
.)5004

-3الدولة عحاةدية :الدكلة في اإلسالـ مرتبطة ارتباطنا كثيقنا بالعقيدة ،إف أجياؿ المسمميف في
اسخا بأف ىناؾ ارتباطنا كثيقنا بيف دكلة اإلسالـ كعقيدة
إيقانا ر ن
الماضي البعيد كالحاضر القريب ،تكًقف ن
يدؿ عمى يعمؽ الشعكر با رتباط بيف الدكلة
اإلسالـ ،فيقكة الدكلة رفعة لمعقيدة كحماية لمعقيدة .كمما ي
كالعقيدة لدل جماىير المسمميف خالؿ التاريخ اإلسالمي(الصالبي ،5009 ،ص .)436
انياً :السمطة التنفيذية :ربما تككف السمطة التنفيذية تركز عمى األمف كالدفاع كالجياد أكثر مف أم

مسألة أخرل ،كتقكـ الدكلة عمى األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر مف خالؿ الحسبة ،كىي
ميامات دعكية تبشيرية بًقيـ الدكلة اإلسالمية ،كتككف الدكلة إلى حد كبير دكلة تقميدية تركز عمى
مفيكـ الدكلة الحارسة لحدكد الديف أكثر مف تركيزىا عمى مفيكـ حدكد الكطف كاألرض فالشريعة

كتطبيقيا ىي المككف األساس لمسمطة التنفيذية مستيدفة تحقيؽ مقاصد الشريعة مف خالؿ إقامة

الحدكد كتطبيؽ الشريعة (الماكردم ،0985 ،ص.)5

ال اً :السمطة الحضاةية :قيمة العدؿ ىي نتاج القضاء النزيو الذم يعتبر مدار كجكىر السمطة

القضائية ،كميمتو الحكـ في المنازعات كالخصكمات كالجرائـ كالمظالـ كارجاع الحقكؽ إلى
أصحابيا ،كأيضا مف ميماتيا الك ية عمى فاقدم األىمية كالسفياء كالمفمسيف ،كالنظر في األكقاؼ
كأمكاليا كما إلى غير ذلؾ مما يعرض عمى القضاء .حيث إنو يختمؼ عف الجياز القضائي الحديث
الذم يفصؿ بيف القضاء كالحكـ كالتنفيذ ،أما في صكره البسيطة لدل الجماعات السمفية فإنو خاضع

لمحكـ كالقضاء كالتنفيذ كجمع مككنات القضاء في يد كاحدة ،كالمحاكـ اإلسالمية في الصكماؿ

نمكذج لمقضاء اإلسالمي البسيط الذم ما لبث أف تساقط (الجزيرة نت.)5007 ،
 4-0-3-4السيادة:
ييعتبر مبدأ الحاكمية أك تكحيد الحاكمية أحد أبرز المصطمحات الدينية التي استخدمتيا المذاىب
كالتيارات اإلسالمية في تأصيؿ مكقفيا مف الحكـ كالحاكـ ،كمؤسسات الدكلة كافة ،حيث رفضت تمؾ
الجماعات ا شتغاؿ بالعمؿ السياسي في البرلماف ككنو يشرع قكانيف مف كضع اإلنساف ،كىي شكؿ
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مف أشكاؿ منازعة ا﵀ في إحدل اختصاصاتو في التشريع ،فضالن عف رفضيـ الدستكر الكضعي

ككنو ينص عمى أف السيادة لمشعب كىك ما ينازع ا﵀ أيضان في سيادتو عمى الجميع فا﵀ ىك الحكـ

العدؿ لو الحكـ كاألمر

تدبير شؤكف الخمؽ كذلؾ

شريؾ لو في حكمو كتشريعو .فكما أف ا﵀

شريؾ لو في الممؾ ،كفي

شريؾ لو في الحكـ كالتشريع ،إف فكرة السيادة في دار اإلسالـ تقكـ عمى

مفيكـ البيضة كالعصمة ،بمعنى أف سمطة الدكلة تمتد حيث يشكؿ المسممكف أغمبية سكانية في أم
منطقة بالعالـ لضماف عصمة أنفس كدماء كأمكاؿ المسمميف ،كىك مفيكـ أقرب إلى النطاؽ

الديمغرافي منو إلى النطاؽ الجغرافي ،بينما تقكـ السيادة في النظاـ الدكلي المعاصر عمى الرقعة
الجغرافية لمدكلة التي أقرت بحدكدىا ىيئة األمـ المتحدة ،بينما تقكـ فكرتا الكطف كالمكاطنة في الدكلة

الحديثة عمى ا نتماء القكمي أك الجغرافي بغض النظر عف مكقؼ الفرد مف الديف(الشطي،5003 ،

ص .)055

كتعتبر الحاكمية ﵀ القاعدة األكلى مف القكاعد الدستكرية العامة التي يقكـ عمييا النظاـ السياسي

اإلسالمي ،كىي تعني أف اإلسالـ يقرر أف الككف بكافة ما يحتكيو مف ككاكب كنجكـ كبحار كجباؿ
كبشر كمخمكقات ىك مف خمؽ ا﵀ ،كأف ا﵀ ىك الذم ينفرد باأللكىية كليس ألحد أف يدعييا ،فالمشرع

ىك ا﵀ كالمحمؿ ىك ا﵀ كالمحرـ ىك ا﵀ ،كلذلؾ يجب عمى المسمـ أف يعتقد بذلؾ كأف يحتكـ إلى

شرع ا﵀ ،كيحرـ عميو أف يحتكـ إلى غير شرع ا﵀ -سبحانو كتعالى -بؿ عميو أف يرفض ا حتكاـ
إلى القكانيف الكضعية المخالفة لشرع ا﵀ (بشناؽ ،5003 ،ص.)609
 5-0-3-4اًلعتراف الدولي:
إف الضمانة الكحيدة لسيطرة الغرب عمى العالـ ىي فرض نمطية مكحدة عمى دكؿ العالـ لكي يعترؼ
بيا النظاـ الدكلي ،بشكؿ يحافظ عمى نفكذ الدكؿ الكبرل كعمى صدارتيا السياسية ،كتتجمى ىذه

النمطية عمى المستكل المعرفي كا قتصادم كا جتماعي كمف األمثمة عمى ذلؾ أف النمكذج النمطي
لمدكلة الحديثة يتشكؿ مف رقعة جغرافية تسمى كطنان ،كيسمى أىميا شعبان ،الذيف يعتبركف بدكرىـ
مكاطنيف ليـ كثائؽ تثبت شخصية الفرد منيـ ،ك يستطيعكف التنقؿ خارج أكطانيـ إ بجكاز سفر

كمكافقة الدكؿ المزمع المركر فييا ،أما األجنبي فيك مف

ينتمي إلى الكطف كيقيـ كفؽ القكانيف

المعمكؿ بيا في البمد ،كعمى أرض الكطف تقكـ السمطات كعالقات تسكس الشعب في إطار مؤسسي
يسمى الدكلة ،كالدكلة تتكفؿ بحماية الكطف كالشعب كالحفاظ عمى سيادتو ،كتنتج الدكلة مؤسسات
لمقياـ باألدكار المناط بيا ،مثؿ الحككمة كالجيش كالشرطة كالقضاء كالسمؾ الدبمكماسي ،كتتكفؿ

الحككمة بتكفير الخدمات األمنية كالمعيشية كا قتصادية كالتكجييية ،كتكفر لممكاطنيف التعميـ
كالتدريب كالكظائؼ كالخدمات الصحية ،كتنشئ القرل كالمدف كتربطيا بنظـ اتصا ت سمكية

ك سمكية كبشبكة مكاصالت برية كبحرية كجكية ،كليذا تنشئ ك ازرات لتقديـ الخدمات ،كلمدكلة رئيس
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يمثميا في المجتمع الدكلي كعاصمة كسفارات خارجية كعمـ كطني كعممة ،كبنؾ مركزم كيكـ كطني،

كعممة كبنؾ مركزم كيكـ كطف(الشطي ،5003 ،ص.)055
أوًلً :الموقف من النظام الدولي:

ظا عمى مصال كنفكذ الدكؿ الكبرل ،بشكؿ
معد لمنظاـ ا ستعمارم ،كمحاف ن
جاء النظاـ الدكلي ن
بديال ن
يستفز الشعكب الممانعة لظاىرة ا ستعمار كالتالي(الشطي:)5003 ،

( )1اعتبار الدكلة :القكمية الكحدة األساسية التي تشكؿ البنية الييكمية لمنظاـ الدكلي ،أما المنظمة
المتشكمة مف تمؾ الدكؿ كالحاضنة ليا فيي ىيئة األمـ المتحدة.

( )2تكحيد نمطية الدكلة :القكـ لكي تصب الكحدة األساسية متماثمة ،ك يتـ ا عتراؼ دكليان بأم كياف
سياسي كقبكؿ عضكيتو في النظاـ الدكلي ما لـ يمتزـ بالمعايير النمطية.

( )3تقع مسؤكلية السمـ كاألمف الدكلييف عمى مجمس األمف كطبقان لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ
المتحدة ،كىك أىـ أجيزة األمـ المتحدة ،كلو سمطة قانكنية عمى حككمات الدكؿ األعضاء ،لذلؾ تعتبر
ق ارراتو ممزمة لمدكؿ األعضاء.

( )4منحت الدكؿ المنتصرة بالحرب العالمية الثانية /كىي( :الك يات المتحدة األمريكية – ا تحاد
السكفييتي -إنجمت ار -فرنسا) العضكية الدائمة في مجمس األمف ،كأضيفت الصيف  ،كما منحت ىذه
الدكؿ الخمس حؽ النقض (الفيتك) ضد أم قرار

تكافؽ عميو أم كاحدة منيـ ،كأصبحت ىذه الدكؿ

الخمس دك ن عظمى تتحكـ في مصير الصراعات كالحركب كاألزمات السياسية كا قتصادية .
انياً :الموقف من األمم المتحدة:
سيجد اإلسالميكف أنفسيـ محككميف بالقكانيف الدكلية ،كأم دكلة إسالمية تسعى لتطبيقو سكؼ تعجز

عف تطبيؽ مفاىيـ كأحكاـ الجزء الخاص بالعالقات الدكلية مف الشريعة اإلسالمية ،طالما التزمت

بالقانكف الدكلي ،خاصة فيما يتعمؽ بالفكرة السائدة عف استم اررية الجياد كارتباط ىذه الفكرة ببيضة

المسمميف ،فا نضكاء تحت مظمة األمـ المتحدة يعني (طمحا:)5004 ،

 -0القبكؿ بضكابط الحرب كالسالـ كما كردت في المكاثيؽ كالمعاىدات الدكلية.
 -5احتراـ الشؤكف السيادية لمدكؿ األعضاء األخرل ،كعدـ التدخؿ بشؤكنيا الداخمية بدعكل ا نتصار
لمجاليات اإلسالمية إ بما تسم بو القكانيف الدكلية كق اررات األمـ المتحدة.

-3ا لتزاـ بمفيكمي الكطف كالمكاطنة ،كمعاممة رعايا الدكؿ كمكاطنيف متساكيف بالحقكؽ كالكاجبات
دكف أم اعتبار لمديف كالمذىب أك الطائفة أك العرؽ أك الجية.

يتبيف مما سبؽ أف الرؤية السمفية لمدكلة تركز عمى كظيفة أساسية ،كىي كظيفة الدعكة إلى التكحيد

كترسيخ قيـ اإلسالـ مف خالؿ تطبيؽ الحاكمية اإلليية كالتي تشمؿ احتكار التشريع كاألحكاـ القضائية
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ك مكانة لتشريعات مف صنع البشر ،كميمة الحاكـ ىك تطبيؽ كتنفيذ األحكاـ المسبقة كالمعدة سمفا
في النصكص الدينية ،كعميو تعتبر الديمقراطية المعبرة عف سمطة الشعب كافرة ،ف ا﵀ ىك مصدر

السمطات كالمجالس التشريعية كالبرلمانات تنتيؾ حؽ ا﵀ في التشريع!
كمف ىذا المدخؿ تككف األكلكية إلى إقامة حدكد ا﵀ كليس حماية حدكد الكطف ،كاف السمطة لدييـ

ترتكز عمى الديمغرافية المسممة كليس عمى الجغرافية كاألرض كالمكاطنة ،كما أف اليجرة الحسية كاجبة
لترؾ األكطاف مف اجؿ دكلة الشريعة كتطبيؽ الحدكد ،فإذا كانت السيادة في الدكلة الحديثة لمشعب،

فإف السيادة كالحاكمية في الدكلة الدينية ﵀ ،فإذا كانت ىذه الرؤية إلى الدكلة الحديثة ،فإف لمسمفية
الجيادية عالمات استفياـ كبرل حكؿ حقيقة كشرعية المجتمع الدكلي ،المعادم لمدكلة اإلسالمية!
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 4-4المبحث ال الث
السمفية الجيادية "الفمسطينية" ومسألة الدولة
 0-4-4السمفية الجيادية "الفمسطينية" ومسألة الدولة:

إف السمفية الجيادية متجاكزة لمحالة القطرية كالكطنية ،فتجاك از سنطمؽ عمييا فمسطينية ،عمى اعتبار
أنيـ يؤمنكف بالتقسيمات اإلدارية في العصر الذىبي لمخالفة اإلسالمية كاف التسميات الحديثة
المنبثقة مف اتفاقية سايكس بيكك ( )0906تقسيمات استعمارية غير معترؼ بيا ،كبكؿ ما نتج عف
سيما كعد بمفكر كاحتالؿ فمسطيف ،كتجزئة المنطقة

ذلؾ مف أزمات في العالـ العربي كاإلسالمي

العربية إلى أكطاف كأعالـ كحدكد كسالـ كطني ،كميا مفردات لحالة التجزئة كالخنكع لمغرب ،كمف
المتابعة لنشرات كاعالـ السمفية الجيادية

الرمكز الكطنية في خطابيا التعبكم كالدعكم.

يستخدمكف العمـ الفمسطيني ك الككفية الفمسطينية ك

لقد تعددت إجابات السمفية عمى سؤاؿ الدكلة كمف حكؿ السمطة كسؤاليا القديـ –الجديد انقسمت

اإلجابات إلى سمفية طاعة كلي األمر ،كاف كاف داخؿ ىذه الرؤية تباينات في مسألة طاعة كلي
األمر ك التعاكف مع الدكلة ،كأخرل رأت الخركج عمى كلي األمر كمؤسسات الدكلة ،كسمطتيا
المركزية كطرحت المنظكر البديؿ.

 0-0-4-4سمفية طاعة ولي األمر:
ىناؾ ثالثة اتجاىات داخؿ ىذا التيار ،كتتبايف مكاقفيا مف درجة العضكية في بناء الدكلة كمؤسساتيا

كأجيزتيا الحككمية ،كلكف يمكف اعتبار أف القرب كالبعد مف الدكلة قاسـ مشترؾ لكؿ ىذه

ا تجاىات ،كتعتبر ىذه التيارات قد ازدىرت في ظؿ قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية في (1994ـ)،
كتقنف عمميا كأخذت شكؿ الجمعيات الخيرية العاممة في مجاؿ اإلغاثة كالدعكة بشكؿ كاض ،
كاتخذت شكؿ جمعيات المجتمع المدني التي تتكامؿ مع المجتمع السياسي ك تتعارض معو بالكمية

مف أجؿ تشكيؿ نظاـ سياسي مستقر كمتكازف كمنسجـ ،كتقسيـ المجاؿ العاـ ضمف رؤية سمفية قريبة

إلى النمكذج الكىابي– السعكدم ،عمى العكس مف الجماعات التي تؤمف بالخركج عمى الحاكـ،
كتتبنى العنؼ كفكر الخالفة التي تحاكؿ أف تكجد مؤسسات بديمة ،كاحاللية لمؤسسات المجتمع
السياسي كالسيطرة عمى النظاـ السياسي برمتو .
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وتنحسم سمفية طاعة ولي األمر إلى ال ة اتجاىات:

 -0سمفية دار الكتاب والسنة:

تعتبر سمفية دار الكتاب كالسنة ،ىي السمفية األـ لكؿ السمفيات في قطاع غزة ،كمنبتيا كنشأتيا كانت
نشأة كطنية حيث يعتبر الشيخ سميـ شراب أحد الرمكز لممقاكمة الشعبية في الستينات ضمف جيش

التحرير( :مركز بيت المقدس لمدراسات التكثيقية ،5006 ،ص ،)570إضافة إلى أف معظـ رمكز
سمفية دار الكتاب كالسنة تعبر عف مكقؼ معتدؿ ،كمتكازف اتجاه كلي األمر كلساف حاليا

يتطرؽ

إلى السياسة بشكؿ كاض  ،ك تقترب مف مؤسسات الدكلة كتمتزـ الصمت اإليجابي اتجاىيا ،ككأف
المجاؿ الخاص ىك مجاليا في مجاؿ العمؿ الخيرم كالدعكم كاإلغاثي ،دكنما التطرؽ إلى المجاؿ

العاـ الذم ىك مجاؿ اإلدارة كالحكـ كمجاؿ السياسة( :مكقع جمعية دار الكتاب كالسنة) ،كعند متابعة
مكقع الجمعية تجد أنيا

تتناكؿ األمكر السياسية أك كلي األمر

بالمدح ك بالقدح ،كتعتمد عمى

المسار الشرعي دكنما تماس مع القضايا السياسية إ بشكؿ غير مباشر ،كيمكف اعتبارىا مؤسسة
مجتمع مدني دكنما تصادـ مع ا خر ،بؿ ىي مؤسسة

تعير السياسة أدنى اىتماـ كتحافظ عمى

المسافة بينيا كبيف مؤسسات المجتمع السياسي كىي قريبة إلى النيج الكىابي-السعكدم.

 -7سمفية المجمس العممي لمدعوة السمفية:

كمكقفيا مف كلي األمر ،كسؤاؿ الدكلة كالسمطة يعتبر الشيخ ياسيف األسطؿ أف الرئيس الفمسطيني
محمكد عباس (أبك مازف) ىك كلي األمر ككاجب الطاعة ك يجب الخركج عميو (المصرم اليكـ،
بد لميؿ أف ينجمي
 )5000كىك رئيس منتخب كشرعي ،كأردؼ "أنت الكالد كالكالد محبكب كاف قسا ،ك ٌ
بد لمقيد أف ينكسر كاف عؽ المئاـ ،إنؾ الكاصؿ مف قطع ،المعطي مف حرـ ،العفك
كاف اشتد الظالـ ،ك ٌ
عمف ظمـ ،يا سيادة الرئيس أنت الرأس كنحف الجسد كسالمة ىذا بسالمة ىذا ،فالميـ سمـ رأسنا

كالجسد" (مكقع سكا .)5006 ،كتعتبر سمفية المجمس العممي سمفية كطنية تنسجـ مع خط السمطة
الشرعية كالرسمية لمشعب الفمسطيني ،كتتكافؽ مع مؤسسات المجتمع السياسي كرافعة كداعمة ليا دكنما

تككف في مؤسسات الجياز الرسمي لمسمطة ،كيؤخذ عمى ىذا النيج مف قبؿ معارضي الرئيس أبك

مازف عمييا بأنيا سمفية عممانية كليست سمفية عممية (مكقع ك ازرة األكقاؼ ،)5000 ،كما أف السمفية
العممية تنسجـ في التنسيؽ مع مؤسسات المجتمع المدني ضمف شبكات التنسيؽ كالتعاكف معيا ،معززة

مدخال
دكر مؤسسات المجتمع السياسي ،كما أنيا تؤمف بالتسام مع ا خر ،كتنبذ العنؼ ،ك تعتبره
ن

مخرجا مؤقتنا في حالة تردم أكضاع الناس العقدية،
سميما لمدعكة ،كتعتبر السمفية العممية "األلبانية"
ن
ن
كما أف الناس عندما تعمـ مفيكـ التكحيد كالعمـ بمعنى " إلو إ ا﵀ محمد رسكؿ ا﵀ " ممكف أف تككف
األمة قد خطت نحك الصكاب كالنصر كالتحرير.
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 -3سمفية جمعية ابن باز:
إف السمطة الكطنية الفمسطينية سمطة فصمت المجاؿ العاـ كالخاص ،كلـ تخمط بيف الديف كالسياسة أم

خطابا
يجا عدائيا لمعممانية ،كتحمؿ
ن
ذات نزعة عممانية ،كمف الكاض أف جمعية ابف باز تحمؿ ن ن
أيضا أنيا تمزج بيف السياسي
مضادا لمحداثة ،كتكجينا طائفيا(مجمة البياف ،)5005 ،كمف الكاض
ن

كامنا ،لـ تتبمكر بعد الظركؼ المناسبة لإلعالف عف حالة تنظيمية أك
كالديني كأف ليا
طمكحا سياسيا ن
ن
حركية ،كمف خالؿ تتبع مؤسسات الجمعية نجد أف ىناؾ معيد ابف تيمية ،تيمنا بشيخ اإلسالـ ابف
تيمية ،ككما تطرقنا إليو في الفصؿ الثاني فإف ابف تيمية كاف في حالة قطيعة كصراع مع الكؿ ،كفي

حاؿ صراع مع أجيزة الدكلة التي سجنتو إلى أف تكفي في سجف الجبؿ القمعة سنة (0358ـ) ،كأف
المككف الفكرم قريب إلى النيج التيمي مف النيج الكىابي المتصال مع الدكلة كمؤسساتيا ،كيتبيف مف

خطابا طائفيا كعدائيا ضد العممانية كالحداثة ،ك تتكامؿ مع مؤسسات
ذلؾ أف جمعية ابف باز تحمؿ
ن
المجتمع السياسي ،كتعتبرىا فئات ضالة كعممانية النيج ،كما أنيا تنظر إلى بعض الفصائؿ الفمسطينية
بعيف الريبة كالشؾ مف خالؿ عالقاتيا مع دكؿ إسالمية غير عربية ،كما لمجمعية تصريحات سياسية

عمى لساف الشيخ عمر اليمص ،يتناكؿ فييا المجاؿ العاـ بالتشخيص كالتحميؿ ،كيشكر الدكؿ،
كيتحدث في القضايا السياسية كالدينية بشكؿ ممتبس .كأىـ ما يميز ىذه الجمعية في مكقفيا مف كلي

األمر( يكتيكب ،بياف جمعية ابف باز.)5000 ،

 -0الخمط بيف المجاؿ العاـ كالخاص كالتباس مفيكـ الديف كالسياسة كتتحدث في القضايا العامة
"السياسة" كليست كما قاؿ األلباني مف السياسة ترؾ السياسة.

 -5تحمؿ تكجيا عدائيا اتجاه العممانية كالحداثة كالديمقراطية (البياف.)5005،
 -3خطاب تحريضي اتجاه ا خر المخالؼ مذىبيا (الكرامة برس.)5004 ،
 -4عمميا

تمارس العنؼ ،كلكنيا ذات نيج سياسي كفكرم يكتنفو الغمكض ،حتى إف أجيزة

أمف حككمة حماس في غزة تحتسبيا قريبة مف السمفية الجيادية (أبك سعدة.)2016 ،

كيبدك لمباحث أف جمعية ابف باز عمى يسار جمعية دار الكتاب كالسنة ،كتعتبر بعيدة عف خط كلي
األمر نسبيا ،أما جمعية المجمس العممي لمدعكة السمفية ،فقد التصقت بكلي األمر ،كىي تمارس
عضكية ممتزمة في النظاـ السياسي مف خالؿ حضكرىا كجمعية مجتمع مدني ،كجمعية دار الكتاب

كالسنة تحافظ عمى نيج سمفي كىابي كبير كتعتبر معتدلة ك تتدخؿ في المجاؿ العاـ كتكتفي با ىتماـ
دكر مي يـ في إبراز كتمدد التيارات السمفية بشقييا الدعكم
بالمجاؿ الخاص ،لقد كاف ليذه المؤسسات ي
الذم يؤمف بالعنؼ كالجيادم الذم يؤمف بالجياد طريقنا إلعالف دكلة الخالفة.
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 7-0-4-4سمفية الخروج عمى ولي األمر (تيار الدولة):
مف المعمكـ أف الدكلة تمتمؾ أدكات العنؼ الشرعي كأف السمطة ىي صيغة إكراىية كرادعة مف

أجؿ تكريس ىيبة القانكف ،كتكريس سمطة الدكلة ،كالدكلة ىي المخكلة مف قبؿ الشعب بسف القكانيف
كتنفيذىا ،لكف في السمفية الجيادية األمكر تختمؼ جذريا حيث تعتبر أف الجياد فريضة غائبة يجب أف

تمارس بأم شكؿ كبأم حاؿ ضد الطكاغيت كالحكاـ المرتديف ،كشكؿ ىذا الطاغكت ىك الصييكنية

كالصميبية ،كاألنظمة المرتدة ،كينبثؽ عف ىذا المفيكـ مصطم العدك القريب كالبعيد (فرج،0980 ،

ص ،)05كىناؾ مسارات كممارسات لترجي العدك القريب كالبعيد ،كفي كال الحالتيف لـ تكف إسرائيؿ
ىدؼ السمفية الجيادية بشكؿ منيجي كمنظـ ،بؿ نجدىا تنظر إلى تطيير الصؼ الداخمي مف العدك
ن
أحيانا لقتؿ كخطؼ الصميبييف األمريكاف في قطاع غزة ،كما حدث
القريب مف األنظمة العميمة ،كتنظر
ن
مع أريغكني ،كآلف جكنسكف.

إف السمفية الجيادية تنقسـ إلى تياريف تيار الجياد العالمي المتمثؿ في صيغة تنظيـ القاعدة،
ىرميا بالمعنى
تنظيما مركزنيا
حيث أف تنظيـ القاعدة اليكـ ىك بمثابة شبكة عابرة لحدكد الدكؿ ،كليس
ن
ن
المتعارؼ عميو ،كيعتبر الجياد أكن  ،كأما مسألة الدكلة فيي خطكة حقة ،أما النسخة الداعشية تؤكد

في منطمقاتيا الدينية كالعقيدية كمصادرىا الفكرية ،عمى كجكب إقامة الخالفة اإلسالمية عمى نيج

النبكة ،كتطبيؽ شرع ا﵀ ،كممارسة الجياد العالمي (فرغمي ،)5006،كتيار الخالفة الذم يتبنى فكر

إقامة الدكلة اإلسالمية (داعش) ،كىك في أحد صكره منبثؽ عف جماعة التكفير كاليجرة ،حيث يعتبر
التكحيد منطمقنا لبناء الدكلة ،كالجياد كسيمة ،كاعالف اإلمارة( :الك ية – الدكلة – الخالفة) التي تطبؽ
الحدكد ىدفنا لتطبيؽ الحاكمية ﵀ في ظؿ اإلمارة اإلسالمية ،كمف المالحظ أف جماعة القاعدة تعتبر

امتدادا لجماعة الجياد المصرية بتطعيمات سمفية ،كارتكزت عمى كتاب الجياد الفريضة الغائبة لعبد
ن
السالـ فرج في تعريؼ العدك القريب كالبعيد الذم يعتبر (مانفستك) الرؤية الجيادية لتنظيـ القاعدة ،كأما
امتدادا في أحد تجمياتو إلى جماعة التكفير كاليجرة ،التي اعتبرت
تيار اإلمارة (الخالفة) فقد جاء
ن
اليجرة المكانية شرطنا لبناء الجماعة التي تككف نكاة لمدكلة التي ترفع الراية كتطبؽ الشريعة في ظميا.

ىذه السمفية تعيش أزمة حقيقية في ظؿ رؤيتيا لمدكلة ،ككيفية ممارسة الجياد ،كتشكؿ فكضى
عنفية تحت مسمى الجياد ،كتقكض كحدة المجتمع في ظؿ دعكتيا إلى إقامة خالفة ،كامارة في

حكارم ،كأزقة قطاع غزة كما حدث في مدينة رف عاـ 5009ـ .
 -أسباب ظيور السمفية الجيادية في قطاع غزة:

جماعة السمفية الجيادية تعد حديثة العيد في فمسطيف ،كلـ تظير إ

منذ بضع سنكات تقر نيبا،

كتتركز بالكامؿ في قطاع غزة ك يكاد يككف ليا كجكد في الضفة الغربية نتيجة القبضة األمنية
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القكية لمسمطة الفمسطينية ،كما ا حتالؿ اإلسرائيمي ،كمف أبرز تنظيماتيا جيش اإلسالـ ،كجيش

عمما بأف ىذه الجماعات تكحدت منذ عاـ تقر نيبا في
األمة ،كجماعة التكحيد ،كالجياد ،كأنصار ا﵀ .ن
إطار فضفاض يسمي مجمس شكرل المجاىديف في بيت المقدس( .عزاـ)5003 ،

ومن أسباب ظيورىا(فارس ، 7105،ص:)45
 -0مشاركة حماس في ا نتخابات التشريعية كسعييا لالنخراط في المنظكمة السياسية الفمسطينية،
كتبنيا لألسمكب
اتباعا لكسائؿ عممانية،
بما في ذلؾ منظمة التحرير ما اعتيبر برأم السمفييف
ن
ن
الديمقراطي في الكصكؿ لمسمطة ما يتعارض مع األسس الشرعية كالفكرية التي تستند إلييا

السمفية الجيادية.

 -2التيدئة التي سادت قطاع غزة بشكؿ شبو متكاصؿ –مع فترات تصعيد متقطعة -منذ كصكؿ
حماس إلى السمطة في يناير/كانكف الثاني ( ،)2006كىك ما كضعو السمفيكف الجياديكف في
سياؽ تخمي حماس عف خيار المقاكمة كتكرارىا لتجربة حركة فت  ،كتقاعسيا عف كاجب الجياد

كتحديدا ا ستيطانية كالتيكيدية في القدس بشكؿ خاص
في مكاجية الممارسات اإلسرائيمية
ن
كالضفة الغربية بشكؿ عاـ.
 -3الحصار الذم فرضتو إسرائيؿ ضد غزة ،حتى الحرب األخيرة –نكفمبر/تشريف الثاني
(5005ـ) -كعمدت مف خاللو تؿ أبيب إلى التحكـ بكؿ ما يدخؿ غزة أك يخرج منيا ،كسعت

أمنيا
إلى إدخاؿ الحد األدنى مف المكاد الغذائية كالكقكد بما يحكؿ دكف انفجار الكضع ن

اجتماعيا ،كفي الكقت نفسو يمنع غزة مف ممارسة حياتيا بشكؿ طبيعي في األبعاد
اقتصاديا ك
ك
ن
ن
تماما لنمك كانتشار
كالمناحي المختمفة ما خمؽ حالة مف الفقر كالبطالة كالعكز بدت مثالية ن

األفكار السمفية الجيادية.

 -4ا نقساـ الفمسطيني باعتباره أحد أسباب نمك الحركات السمفية الجيادية ،خاصة أف البعض
كضعو في سياؽ الصراع عمى السمطة ،كالذم أدل إلى تفشي التطرؼ في صفكؼ فئة مف

الشباب شعرت بالغبف كالظمـ ،كىك ما يفسر كجكد أعضاء سابقيف مف حماس كفت في صفكؼ

الجماعات السمفية الجيادية المختمفة.

 -5صعكد تنظيـ القاعدة في السنكات العشر الماضية ،كانتشار أفكاره كلك بشكؿ متفاكت في العالـ
العربي ،كميؿ شريحة -كلك محدكدة -مف الشباب ألسمكب القاعدة بكصفو النمكذج المناسب
لمكاجية الييمنة األميركية كالغربية كاإلسرائيمية عمى المنطقة.

 -6انسحاب ا حتالؿ مف قطاع غزة ك تراجع آماؿ التسكية ك تصاعد ا ستيطاف في الضفة
كعجز السمطة الفمسطينية عف مكاجية استحقاقات الحكـ.

كفي سياؽ ما تقدـ تستعرض الدراسة ما يمي:
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وًلً-تيار الجياد العالمي (الفمسطيني) وسؤال الدولة:
إف ظيكر ىذا التيار في فمسطيف ظير عمى صدل ىجمات )/11سبتمبر ،)2001/كاند ع ا نتفاضة

الثانية في)2000/9/29ـ) ،كتبمكر حالة لجاف المقاكمة الشعبية عمى يد مجمكعة مف أبناء الفصائؿ
الفمسطينية ،حيث كانت األجنحة العسكرية لكافة التنظيمات في مطمع عاـ )2000ـ) في كضع

تحسد عميو ،كصمت إلى التفكؾ كا نخراط في مؤسسات السمطة ،كجزء منيا كقؼ ينتظر ظركفنا أفضؿ
لممارسة المقاكمة ،كلكف بالمجمؿ كانت السمطة في حالة أمنية قكية في إحكاـ قبضتيا ا عمى الحالة
األمنية في قطاع غزة ،كباند ع ا نتفاضة بدأت تتراخى ىذه السياسة مما شكؿ حالة عسكرية ،كعدكل
كمنافسة بيف التنظيمات الفمسطينية القديمة كالتاريخية.

 .0جيش اإلسالم :ظير جيش اإلسالـ مف رحـ لجاف المقاكمة التي تعتبر أحد محاضف السمفية
الجيادية ،حيث لـ يظير أم تبايف تنظيمي داخؿ لجاف المقاكمة إ في صبيحة اليكـ الذم خطؼ فيو
الجندم اإلسرائيمي جمعاد شاليط مف دبابتو عمى حدكد قطاع غزة ،كتـ تكقيع البياف في عممية الكىـ
المتبدد في )2006ـ) باسـ لجاف المقاكمة الشعبية ككتائب القساـ كجيش اإلسالـ ،ألكؿ مرة يتـ تناكؿ
جاز غير مسبكؽ في
ىذا ا سـ في الساحة الفمسطينية ،يعتبر جيش اإلسالـ في فترة قصيرة قد حقؽ إن ان

خطؼ الجندم اإلسرائيمي في )2006ـ) ،لقد مارس الجياد كالعنؼ في كؿ ا تجاىات.

 نفٌذ جيش اإلسالـ بعض اليجمات ،شارؾ مع حركة حماس في خطؼ الجندم جمعاد شاليط في
يكنيك2006 /ـ (العدك البعيد ،الصييكنية).
 ىجمات عمى مؤسسات إعالمية غربية (محاربة التغريب).

 إضافة إلى اليجكـ عمى قافمة لمصميب األحمر الدكلي في فبراير2007 /ـ(العدك البعيد محاربة
الصميبية).

 احتجاز صحافييف تابعيف لككالة فككس نيكز ،كقياـ كتائب التكحيد كالجياد التابعة لجيش اإلسالـ
باحتجاز الصحفي ألف جكنستكف في مارس( 2007/العدك البعيد).

 طالب بإطالؽ سراح أبك قتادة الفمسطيني ،كأسرل في سجكف أجنبية (جياد عابر لمحدكد).
 بايع جيش اإلسالـ تنظيـ القاعدة كانتظر الظكاىرم أف يعمف في أحد خطاباتو عف تبنيو لو ،كلكنو
لـ يحدث ذلؾ (بكابة فيتك.)5005 ،

 مشاركتو في تصفية المكاء مكسى عرفات في 2005ـ (العدك القريب) كاستيداؼ شخصيات أمنية
أخرل.

 اتيامو مف قبؿ ك ازرة الداخمية المصرية بنشاطات معادية في سيناء كتفجير كنيسة القديسيف في
5000ـ (استيداؼ المسيحييف في مصر).
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بقراءة سريعة يتض

أف جيش اإلسالـ قد تحرؾ لممرة األكلى تحت مظمة حككمة حماس ذات

المرجعية اإلخكانية حيث كانت في الحكـ في )2006ـ) ،كنفذ عممية الكىـ المتبدد بالشراكة معيا،
كىذا يدؿ عمى تنسيؽ بينيما في تمؾ الفترة ،لقد اعتبر جيش اإلسالـ في ىذه الفترة حككمة حماس

حككمة يمكف التعاكف معيا  ،كلكف أجندة جيش اإلسالـ كانت تتحرؾ في كؿ ا تجاىات دكنما
اجبا شرعيا ،كىذا ما
ضكابط سياسية ،كمارس الجياد بمغة عالمية في كؿ الساحات كاعتبرىا ك ن
يتناقض مع متطمبات الحكـ لدل حككمة حماس التي بدأت تتغير رؤيتيا في استحقاقات الحكـ

اجا لحككمة
كالسمطة ،في ىذه الفترة قاـ جيش اإلسالـ بخطؼ ألكف جكنسكف الذم اعتبر إحر ن
ىدنا بشكؿ متقطع في فترة حكميا كاعتبرت مف كجية نظر جيش
حماس ،كما أف حماس عقدت ن
اإلسالـ أنيا تراجعت عف الجياد كاحتكمت إلى الديمقراطية ،كؿ ىذه المبررات جعمت ىناؾ مفارقةن
بيف جيش اإلسالـ كحككمة حماس ،حيث قامت أجيزة حككمة حماس باقتحاـ حي الصبرة كقتمت 05

شخصا مف عائمة دغمش كمف إخكة قائد التنظيـ ممتاز دغمش (5008ـ) (آفاؽ.)5008 ،
ن
كفي رايي يعتبر جيش اإلسالـ تكجيا نقيضا لألطركحة الكطنية ،كىك فكؽ الدكلة ،كعابر لمحدكد،
كأممي المرجعية ،كيمارس العنؼ في كؿ ا تجاىات ،كمف خالؿ البحث في أطركحات كعمميات

كتاريخ جيش اإلسالـ ،يتض أنو حالة عنفية تتحرؾ في بيئة فكضكية ،كغياب السمطة المركزية،
كغياب سمطة الدكلة ،حيث إنو نشط في الفترة ما بيف عامي ( 2006ـ إلى 2008ـ) في قطاع غزة

فترة ا نقساـ كا قتتاؿ الفتحاكم -الحمساكم كيعتبر جيش اإلسالـ حالة قتالية عنفية بعيدان عف

التأصيالت الشرعية لمسمفية كالجدؿ السمفي ،كيمكف القكؿ :إنو جاء مف خمفية جيادية كمف مياديف
العنؼ كالتمرد إلى السمفية ،ككاف المككف العنفي القتالي أكبر بكثير مف المككف السمفي كالفقيي ،كلـ
يذكر لو شيكخ أك كتابات أك دراسات كاضحة ،كما

يكجد لو رأم محدد أك كتابات فمسطينية

بخصكص الدكلة ،إ أنو يعتمد عمى األدبيات العامة لمجياد العالمي ،كىي قريبة إلى الطرح المذككر

في المبحث السابؽ مف ىذا الفصؿ.

.7حالة جمجمت :لقد ظير ىذا التيار باألساس داخؿ حركة حماس حيث إنيا تجمع في ثناياىا
تكجيات سمفية كاخكانية (الرقب ،المثقؼ الجديد ،)5000 ،كبانخراط حماس في النظاـ السياسي
الفمسطيني كمشاركتيا في انتخابات)2006ـ) ،كفكزىا باألغمبية التي تمكنيا مف تشكيؿ الحككمة،

جعميا أماـ استحقاؽ تطبيؽ الشريعة أماـ قكاعدىا التنظيمية كجماىيرىا المنتخبة ليا ،كحيث إف
الظرؼ الفمسطيني معقد ،كعدـ قدرة حماس عمى تطبيؽ الشريعة بشكؿ حاد كفكرم ،اعتمدت مبدأ
التدرج في الدعكة كالتطبيؽ ،ىذا التكجو لـ يرؽ لبعض األفراد كالمرجعيات الدعكية كعمى رأسيـ نزار

رياف ،كما يقاؿ إنو ىك األب الركحي لحالة جمجمت (فارس ،5003 ،ص ،)48مما دفع بعض
عناصر القساـ إلى الخركج مف كتائب القساـ ،كانخراطيا في حالة جمجمت حيث بمغ عدد عناصر

ىذه الحالة  2500شخص ،تعتبر حالة جمجمت ردة فعؿ طبيعية نتقاؿ حماس مف حالة الثكرة
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كالمقاكمة إلى خط الدكلة كالحكـ ،حيث تـ معالجة ىذه الظاىرة بشكؿ داخمي كتـ استيعاب كتثقيؼ

ىؤ ء الشباب كعكدتيـ إلى صفكؼ القساـ كحماس كبقي منيـ أفراد قالئؿ في حالة جمجمت ،كاف
ىذه الظاىرة قد انتيت ،كتـ احتكاؤىا كاستيعابيا داخؿ مؤسسات حماس كأجيزتيا الدعكية كالعسكرية

كاألمنية(مكقع المزماة. )5005 ،

نالحظ أف سؤاؿ الدكلة كالحكـ جعؿ ىناؾ افتراؽ داخؿ الصؼ الكاحد حيف حاكؿ البعض اإلجابة
عف ىذا السؤاؿ بشكؿ فردم مما أكقعيـ في كثير مف اإلحراج كالمغالطات.
انياً-تيار الخالفة ورؤيتو لمسألة لمدولة:

قاسما مشترنكا لمعظـ جماعات اإلسالـ السياسي كالسمفي ،التي تجعؿ
يعتبر حمـ إعادة دكلة الخالفة
ن
الكصكؿ إلى السمطة كالحكـ أصالن مف أصكؿ الديف كأصال عقائديا كليس فرعا مف الفركع (البنا،
 ،0995ص ،)070منذ سقكط الخالفة في ( 1924ـ) ككؿ الحركات اإلسالمية تسعى إلى تحقيؽ
ىذا الحمـ المفقكد كالفردكس الطكباكية ،كتسعى جاىدة إلى تحقيؽ ىذا الحمـ بكؿ اإلشكاؿ السياسية

الناعمة كالخشنة.

في مطمع القرف الحادم كالعشريف برزت تيارات إسالمية سمفية تريد أف تحرؽ المراحؿ جميعان كتقفز

إلى أعمى قمة ىرـ السمطة دكنما استحقاقات لمبدايات الدعكية كالعقائدية كالتنظيمية ،مف أجؿ بناء

كاعالف عف قياـ دكلة الخالفة التي تصاف بيا األكطاف كتحفظ بيا الدماء ،كاف لمفمسطيني لو

إسيامات متعددة كما بينا في الفصؿ الثاني ،كلكف الجديد أف يككف الشيخ عبد المطيؼ مكسى سابقان
إسياما
في إعالف اإلمارة اإلسالمية في(2009ـ) مف أبي بكر البغدادم خميفة داعش ،يعتبر
ن

يز لرؤية الدكلة كالخالفة.
فمسطينيا في الفكر كالممارسة كتعز نا
تيار الخالفة يدكر حكؿ فكرة رئيسة ىي بناء دكلة إسالمية تطبؽ فييا الحدكد ،كتككف الحاكمية فييا
﵀ ،كدار ىجرة كاسالـ لكؿ المستضعفيف تحت راية دكلة التكحيد كالجياد ،كينقسـ ىذا التيار إلى
جماعتيف رئيستيف:

 -0جماعة جند أنصار هللا :في خطبة الجمعة يكـ  04أغسطس (5009ـ) في مسجد ابف تيمية
بمدينة رف  ،أعمف الشيخ عبد المطيؼ مكسى عف قياـ اإلمارة اإلسالمية في أكناؼ بيت المقدس ،كسط
ىتافات تكبير مف العشرات مف أنصاره الذيف كاف بعضيـ مسمحان ،كطالب بقياـ إمارة إسالمية كطالب

الحككمة المقالة في غزة "حككمة حركة حماس" بالخضكع ألحكاـ الشريعة اإلسالمية (يكتيكب،
.)5000

ورؤية الجماعة لمدولة يتم ل في التالي:
إقامة الحدود :ىؿ كاف النبي صمى اهلل عميو وسمم يكـ أحد كيكـ األحزاب إذ بمغت القمكبالحناجر ،كاقتحمت القبائؿ المدينة المنكرة كحاصرت عاصمة اإلسالـ األكلى مم ٌكننا أك ؟ كىؿ كاف
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ممكنا أـ ؟ فال ييشترط إلقامة الحدكد التمكيف التاـ كا ستقرار التاـ كعدـ
أبك بكر يكـ قتالو لممرتديف
ن
أبدا (رؤية.)5006 ،
نقصاف األرض بحاؿ كا فمف تيقاـ الحدكد ن

أف الدعكة إلى إقامة حككمة "مدنية
الديمحراطية كفر وممارسوىا مرتدون :تعتقد جماعة الدكلةٌ ،كحجكا كزعمكا ٌأنيـ
تعددية ديمقراطية" ،عم هؿ مخرهج مف ممٌة اإلسالـ ،كا ٍف صاـ دعاتيا كصمٌكا
ٌ
ٌ
محض ﵀ تعالى ،إلى الطاغكت الذم أمرنا ا﵀
حؽ
ألنيا تدعك لصرؼ التحاكـ الذم ىك ٌ
مسممكف ٌ
ه
تعالى بالكفر بو ،كيصؼ أبك الحارث الرئيس الفمسطيني محمكد عباس بأنو "مر وتد" كىك حكـ محؿ

إجماع كؿ الجماعات الجيادية ،ككذلؾ األمر بالنسبة لرئيس كزرائو سالـ فياض( ،معا.)5000 ،
الخروج عمى الدولة وطرح البديل :اإلعالف عف قياـ اإلمارة اإلسالمية في أكناؼ بيت المقدس،دكنما تعريؼ لمحدكد الترابية ليذه الدكلة.
ممارسة العنف والتأويالت المعرفية :التأكيالت كاإلليامات مف خالؿ الرؤل كاألحالـ كانت مبر انرلقياـ ىذه اإلمارة ،حيث كصؼ جماعة حماس بالكالب أثناء خطبتو األخيرة.

 -5جماعة التوحيد والجياد (وًلية أكناف بيت المحدس):تيار يجمع بيف الدعكة إلى التكحيد بشمكليتو
كالجياد ألجؿ ذلؾ في آف كاحد ،أك تيار يسعى لتحقيؽ التكحيد بجياد الطكاغيت فيذه ىي ىكية التيار
السمفي الجيادم ،كالتي تميزه عف سائر الحركات الدعكية كالجيادية فبعض الحركات السمفية تقزـ
كتقصر دعكة التكحيد عمى شرؾ التمائـ كالقبكر ،ك تتعرض مف قريب أك بعيد إلى شرؾ الحكاـ
كالمشرعيف كالقصكر ،بؿ قد تككف ممف يسير في ركاب الحكاـ كيعمؿ عمى تثبيت عركشيـ ،كما أف
بعض الحركات الجيادية تكثؽ جيادىا كتحصره في منطمقات كطنية كترفض رفضان حازمان كحاسمان أف
تتعدل بجيادىا حدكد الكطف ،فالتيار السمفي الجيادم يخالؼ ىؤ ء كىؤ ء كمف أجؿ ذلؾ فيك يدعك

إلى التكحيد بشمكليتو كفي كؿ مكاف .فحيث كجد الخمؽ شرعت دعكتيـ إلى التكحيد بشمكليتو ،كحيث
كجدت ىذه الدعكة كجد الجياد مف أجميا كفي سبيميا  ،إف ىذا التيار

يحصر جياده في بقعة معينة

مف األرض مف منطمقات قكمية أك أرضية بؿ ميدانو ىي األرض كميا فتجد أبناءه يجاىدكف في شتى
بقاع األرض (مكقع أنامسمـ ،الشركؽ.)5005 ،
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 2-4-4السمفية الجيادية" والموقف من الدولة (بكابة الحركات اإلسالمية:)2014 ،
 .0ا عتماد األساسي عمى مبدأ "الحاكمية" ،سالح الجماعات المسمحة في تكفير المجتمع ،بعد الكفر
بالدساتير كالنظـ كالمؤسسات السياسية كاألمنية كالعسكرية في العالـ اإلسالمي باعتبارىا

تمتزـ

بالتكحيد.
 .5الكفر بالديمقراطية كالمجالس النيابية ،كنزع الشرعية عف الحككمات ،كاعتماد تقسيـ المجتمعات
كالمؤسسات إلى دار اإلسالـ أك دار الكفر لتسكيغ األحكاـ كالفتاكل ،كالتمايز عف الحركات
اإلسالمية األخرل مف خالؿ مفيكـ الطائفة المنصكرة ،كاعتبار الجياد العمكد الفقرم أليديكلكجية
التيار كعممو.
 .3ا عتقاد بجاىمية المجتمع ،ككجكب اليجرة المعنكية بترؾ كؿ مظاىر الشرؾ العادية لإلسالـ
كالقطيعة معيا مف خالؿ تككيف نكاة لمجتمع إسالمي يرتكز عمى مفيكـ التحمية بأخالؽ كعقائد
اإلسالـ كالقطيعة كالتخمية مف قيـ الشرؾ كمعتقداتو ،أك اليجرة المكانية كىك ا لتحاؽ بدار
اإلسالـ أيف كانت ك كطف ك دكلة لممسمـ إ التي يقاـ بيا شرع ا﵀.
 .4تقسيـ المجتمع إلى دار اإلسالـ كدار الكفر ،ينقسـ المجتمع اإلنساني إلى فسطاطيف :فسطاط
حؽ

باطؿ فيو ،كىك فسطاط دار اإلسالـ ،كفسطاط الباطؿ

حؽ فيو كىك فسطاط دار الكفر.

 .5الك ء لإلسالـ كالمسمميف كالبراء مف الشرؾ كالمشركيف.
 .6ا عتماد عمى العمميات ا نتحارية فيما يعتبركنو "جياد".
 .7ا عتماد عمى تصنيؼ األعداء إلى عدك بعيد كآخر قريب.
 .8الحكـ بكفر كؿ مف لـ يحكـ بما أنزؿ ا﵀.
ويتبين من مما سب  :كيفية تعاطي الفكر السمفي – الجيادم مع سؤاؿ السمطة ككيفية رؤيتيا
لمدكلة كنظاـ الحكـ ،إف شرعية السمطة في الحالة الفمسطينية جاءت في األساس مف شرعية المقاكمة
ك شرعية ا حتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية ،كجاءت أيضان مف خالؿ تطكر الحالة الفمسطينية

كاألطر القيادية فييا مف المجنة العربية العميا كالييئة العربية ،كحككمة عمكـ فمسطيف كمنظمة التحرير

كالسمطة الكطنية الفمسطينية التي تشكمت بمكجب اتفاؽ أكسمك في عاـ (0993ـ) ،كبحكـ أف التيار
مفرز كتنظيـ أك تيار سياسي بقي عمى ىامش السمطة الفمسطينية ،كممؼ كظيفي
السمفي لـ يكف
ان

كاستعمالي لمحزب الحاكـ كما أنو لـ يشارؾ في مقاكمة ا حتالؿ ،كلـ يكف لو إسيامات تؤىمو ألف

ينخرط في النظاـ السياسي الفمسطيني ،حيث إف أكراؽ اعتماد أم تنظيـ في النظاـ السياسي
الفمسطيني تأتي مف باب كرقة المقاكمة ،كبحكـ أف رصيده ىامشي فسيبقى ىذا التيار عمى ىامش
الحياة السياسية الفمسطينية.
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كبحكـ أف التدافع بيف األفكار كالجدؿ بينيا يعطي دفعان جديدان لألفكار ،سيما منذ بداية القرف

الكاحد كالعشريف ،حيث إف التنظير إلى الدكلة كفكرة الخالفة فكرة تتماىى مع الحالة الفمسطينية عمى
اعتبار أف الحمـ اإلسالمي كالفمسطيني يجمعيـ حمـ الدكلة المفقكدة ،كيدفعيـ إلى إنشاء دكلة "خالفة"
فبقيت فكرة الدكلة قطب الرحى في تنظيرات العديد مف مفكرم كمنظرم فمسطيف ،حيث يعتبر تقي
الديف النبياني في الدعكة إلى إقامة الخالفة ،كصال سرية في رسالة اإليماف ،كعبد ا﵀ عزاـ في
جياده األممي ،كأبي محمد المقدسي شيخ الزرقاكم ،كأبي قتادة الفمسطيني مفتي القاعدة كعبد المطيؼ
مكسى كانكا مف المبشريف األكائؿ بالدكلة اإلسالمية ضمف الرؤية الشرعية .سؤاؿ السمطة لدل
كحمما طكباكيا لمبحث عف الحاضر في صكرة الماضي الجميؿ
ىاجسا
اإلسالمييف بشكؿ عاـ يشكؿ
ن
ن
ضمف رؤية سمفية ماضكية تعيد مجد الخالفة كتحرر األكطاف كتعبد الناس إلى التكحيد دكنما شرؾ
كطكاغيت كتحقؽ الحاكمية ﵀.
إف الرؤية السمفية -الجيادية لمسمطة تنطمؽ مف مفاىيـ محددة كصارمة كيعتبر إقامة شرعة
التكحيد جذرىا األساسي في أم مكاف كتطبيؽ حاكمية ا﵀ ،ك حكـ لمبشر إ

بالتنفيذ لمنصكص

كاألحكاـ كالحدكد ،كالدعكة إلى اليجرة لتككيف األمة المسممة شرط أساس كمف لـ يياجر مف دار الكفر
إلى دار التكحيد كاإلسالـ يعتبر إثما كالبقاء بيف ظيراني المشركيف تستكجب العقاب كالسخط مف ا﵀،
كباليجرة المكانية مف دار الكفر إلى دار اإلسالـ تصب السيادة كاألمة كاإلقميـ غير المحدد الحدكد،
فحدكده ىي حدكد ا﵀ المقدسة التي

يجب أف تمس كىي محرمة كحرمة الديف ،بيذا المعنى تتشكؿ

الدكلة التي يككف فييا السيادة كالحاكمية ﵀ عمى أمة اإلسالـ في إقميـ معيف ييدار مف أمير ينفذ
األكامر كاألحكاـ اإلسالمية ،بعد اكتماؿ ىذه العناصر تنتقؿ(:اإلمارة ،الدكلة ،السمطنة ،الخالفة).... ،
إلى إعالف الجياد عمى دار الكفر مف خالؿ الغزكات كالمعارؾ مف أجؿ تطبيؽ الشريعة كتكسيع رقعة
نفكذ الدكلة كحؿ أزماتيا ا قتصادية .كمف المفارقات أف ىناؾ تنظيرات لسؤاؿ الدكلة مف مفكريف
فمسطينيي ذك رؤية إسالمية سمفية قبؿ تنظيرات منظمة التحرير كالبرنامج المرحمي كلكف الفرؽ بينيما
ىك في المرجعيات كأدكات الحكـ كالرؤية ،فحيث تتبنى السمفية الرؤية اإلسالمية التقميدية لمدكلة التي
تركز عمى مفيكـ الحكـ كالحككمة كعنصر متفكؽ عمى باقي العناصر ،نجد منظمة التحرير تطرح
دكلة ديمقراطية ليبرالية تركز عمى مفيكـ األرض ،أكثر مف أم مفيكـ آخر ،حيث تبمكرت الحركة
الكطنية كالسمطة عمى أراضي اؿ  ،67أم أف لدينا رؤيتاف في الساحة الفمسطينية رؤية الدكلة الحديثة
كما أسمفنا التي تتبناىا فصائؿ منظمة التحرير كرؤية إسالمية سمفية أكثر راديكالية ،ترتكز عمى الرؤية
التقميدية كلمدكلة اإلسالمية التاريخية" الخالفة "
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 -5يفصل خلامس
يتا ع ا و ملآال

الفصل الخامس
التداعيات والمآًلت
المحدمة :
إف ميمة ىذا السرد كالتحميؿ في الفصكؿ السابقة ،ما ىك إ محاكلة لجمع المعمكمات مف مصادرىا،
كمزجيا كتحميميا مف اجؿ تشكيؿ صكرة كمية عف السمفية – الجيادية كخصكصا الصكرة الفمسطينية

منيا ،إف البحث عف األفكار كالمرتكزات كالسمات المشتركة ليذه السمفية  ،يككف صكرة ممكف قراءتيا
كتحميميا كالتنبؤ بخط سيرىا في السنكات القادمة ،في ىذا الفصؿ تـ التركيز عمى الفرص كالمخاطر
كالسيناريكىات المحتممة لمسمفية الجيادية في قطاع غزة ،إف البحث عف السيناريك ا رج كالراج يفيد

في بناء استراتيجية كطنية مف اجؿ التحكـ كالسيطرة في ظاىر السمفية الجيادية.

 1-5المبحث األول

الفرص والتيديدات

 1-1-5الفيييرص الممكنة:
كأم ظاىرة يمكف أف تكظؼ إيجابا أك سمبان ،كحيث إف الفكر السمفي يثير جممة مف اإلشكاليات
كالتساؤ ت في المجتمع الغزم ،فإف ىذا الفكر يمكف تقنينو كتكطينو ليصب ذا مرجعية كطنية كباقي

التنظيمات الفمسطينية ،كيحمؿ اليمكـ الفمسطينية الخالصة.
 0-0-0-5الفرص واإليجابيات:
 .0الحوار والمكاشفة :تكسيع قنكات الحكار مع منظرم كانصار الفكر السمفي-الجيادم  ،بيدؼ
قطع الطريؽ أماـ انسياقيـ خمؼ المزيد مف الغمك كالتطرؼ ،كذلؾ مف خالؿ جمسات مكاشفة

كحكا ارت مكسعة بمشاركة رجا ت السمفية كعممائيا  ،باعتبار أف الحكار يقدـ الحؿ الفكرم كالنقدم

كأىـ الحمكؿ مستبعدان الحؿ األمني ،كالمناقشة الفكرة بالفكرة ،كالحجة بالحجة ،كالدليؿ كالبرىاف عمى
صدقية أم أطركحة كانت ،مكاصمة الحكار بيف التيارات اإلسالمية ،كأىمية التكافؽ عمى أجندة

كطنية تتضمف خريطة العمؿ الدعكم كالجيادم ،كذلؾ مف خالؿ إنشاء لجنة تنسيؽ إسالمية عميا،
تتمثؿ فييا كؿ ىذه المؤسسات الدعكية كالجمعيات الخيرية كالتيارات الحركية ،كذلؾ بيدؼ ضبط

إيقاع العمؿ اإلسالمي ،كنزع فتيؿ أية خالفات أك مكاجيات ميدانية بيف ككادره ،كالتفاىـ مع الجميع
حكؿ مبادئ العمؿ كمساحة المشترؾ التي عمى الجميع ا لتزاـ بيا (يكسؼ ،معا.)5005 ،

 .5المراجعات والتحويم :جمسات مراجعة مفتكحة عبر كسائؿ اإلعالـ ،يتـ فييا مف خالؿ الحكار
التعرؼ إلى دكاعي الفعؿ كخمفيات الخطاب العنفي .حيث إف المراجعات كالرؤية النقدية أحد كسائؿ
050

تطكير المنيج الفكرم ،كاف الفكر يتـ تقييمو مف خالؿ التطبيؽ كالممارسة ،فإذا كانت الممارسة فييا
التباس لممفيكـ فيجب فحص كنقد النظرية ،لكي يتبيف ككامف الخمؿ كا ضطراب في المنظكمة

النظرية .

-3الدمج واًلحتواء :الشراكة الدعكية كالتنسيؽ الميداني ،كدمج عناصرىا في الحياة الدعكية
كالسياسية مف خالؿ تكفير جسكر لمتكاصؿ كأدكات مف شبكة الخدمات كالمصال المشتركة كالتعاكف

في اليـ اإلسالمي كالفمسطيني ،كالتعامؿ اإلنساني كالقكؿ الميف.. ،حيث إف اعتماد أسمكب العالج

بالكممة الطيبة كالخمؽ الحسف القكيـ ،كالحاؽ البعض منيـ بمعسكرات التدريب الجيادم كاحتكاكيـ

عالج بطيء في تأثيراتو كأفعالو ،كلكف نتائجو مضمكنة العكاقب.
بالمقاكميف ،ىي أجدل كأنجع..
ه
.4توطين الفكر السمفي :يعتبر الفكر السمفي فكر عابر لمقكميات كالحدكد ،كبحكـ أف العالـ اليكـ
كصؿ إلى مرحمة

يمكف تطبيؽ فييا جياد الطمب ،كذلؾ ألف الدكؿ اليكـ ذات سيادة كأعضاء في

األمـ المتحدة  ،فأم دكلة تتعرض إلى أم دكلة أخرل يعتبر حرب غير مشركعو كاعتداء يرفضو

مجمس األمف ،فما بالؾ لك قامت مجمكعة إفراد بشف عمميات عسكرية عمى دكلة أخرل ،فإنو يعتبر
إرىاب منظـ لجماعة خارجة عف القانكف الدكلي كىذا ما يحدث بالفعؿ ،أما الفكر السمفي الجيادم
الذم

يعترؼ بالحدكد الكطنية ،كذك نزعة كمرجعية أممية ك يعترؼ بمجمس األمف ك باألمـ

المتحدة ك بالدكلة الكطنية ،المخرج مف ىذا الفكر األممي الذم يدعك إلى بناء أمة –الجماعة معتقد
اننيا البديمة كالمصكبة لمسار األمة اإلسالمية  ،تكطيف لفكر السمفي مطمب شرعي كضركرة كطنية

حيث إف فمسطيف يعتبر جياد الدفع اليكـ مقدـ عمى جياد الطمب – جياد الفتكحات اإلسالمية –

التي تبدك مستحيمة في عالـ األمـ المتحدة كالعالقات الدكلية القائمة عمى مبدأ احتراـ سيادة الدكؿ.
 .5فحو الواقع:

أوًلً-تاريخية النص:
ا حتالؿ اإلسرائيمي

يكفي لفيـ الكاقع الحالي ،فتنزيؿ كاقع تاريخي عمى كاقع فمسطيف في ظؿ
يكجد لو صكرة سابقة في التاريخ اإلسالمي ،كسحب صكر مف الماضي كمف

بطكف كتب التاريخ عمى الكاقع الفمسطيني ،يعتبر تشكيو مركب ،تشكيو لألصؿ التاريخي كتشكيو

مخؿ لمكاقع الحالي كىذا ما يحدث بالفعؿ.
انيا -قداسة النص :أيضا

تكفي في إعادة تنزيميا عمى كاقع مغاير ،كا حتكاـ لتأكيالت نصية

كضنية غير القطعية الد لة ،يعتبر لي أعناؽ النصكص لتبرير فكر

يممؾ منظكمة رصينة مف

المنطؽ كالحجة المقنعة المتجاكزة قداسة النص كالكقكؼ عنده بحرفية جامدة أك بتأكيؿ رغبكم فاسد.
ال ا -جغرافية الفكر :كما أف األمكنة

تتشابو في سيكليا كجباليا كأنيارىا فكذلؾ تعميـ فكر معيف

ظير في ساحة ما كحقؽ نجاح أك فشؿ في بمد أك دكلة ما،

يعني أف تعميـ ىذا النمكذج في

قطاع غزة ممكف أف يحقؽ أم إنجاز فالظركؼ المكانية مغايرة كاألدكات ممتبسة كمتكاضعة ،فكؿ

بيئة كجغرافيا ليا سياساتيا كأفكارىا ،فيي ليست نسخ متطابقة مف بعضيا البعض  ،محاكلة تعميـ
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الفكر السمفي الجيادم الذم ظير في أفغانستاف كالعراؽ

يتطابؽ مع بيئة غزة السنية كالمحتمة،

كغابة البنادؽ الفمسطينية كتزاحـ األفكار كاأليدلكجيات في المجتمع الغزم .

 .7الجياد والمحاومة :لقد كانت حركة حماس قبؿ انتفاضة اؿ 87عمى ىامش الحياة السياسية
كالدعكية رغـ تجذرىا ،كقدميا في الشارع الفمسطيني كالمجتمع الغزم  ،كبتبني حماس لمكفاح المسم

كالقضية الفمسطينية ،فازت في انتخابات (5006ـ) لتشكؿ الحككمة كاألغمبية البرلمانية بعد عقديف مف

الزماف فقط ،إنو بفضؿ المقاكمة المباركة كالجياد المقدس في الزماف كالمكاف الصكاب .
 7-0-0-5المخاطر والتيديدات:

 .0خطر الفوضى :بحكـ أف الفكر السمفي الجيادم في قطاع غزة طرائؽ قددان ،كدركبان متباينة ك

يجمعيا عنقكد كىيكؿ تنظيمي كاحد يجمع كؿ ىذه التيارات كالفقاقيع التنظيمية  ،يعتبر تيديدان لألمف

المجتمعي كالسمـ األىمي ،كما يعتمد عمى اجتياد شيكخ كشخكص يفترقكف في داخؿ التيار الكاحد
كما بينا في الفصؿ الثالث ،كأف إعالف إمارات إسالمية ك ك يات سمفية في أزقة المخيمات كالحكارم

الغزية يعتبر أم انر كاردان ليصب لكؿ حارة أمير ككؿ منطقة كالي ،كاعالف الجياد المقدس ضد ا خر

المخالؼ كالكافر.

.5خطر التشظي واًلنشطار :لعدـ كجكد رابط تنظيمي جامع لكؿ أجنحة كتيارات السمفية ستبقى
الحالة السمفية في حالة سيكلة فكرية كىالمية القكاـ كالمحددات ،كتنظيمية متناسمة بطرؽ غير شرعية
كمتكالدة في غياىب المالحقة األمنية كاإلقصاء كالسجكف كالمطاردة ،كما أف التيار ينقسـ ،كيتشظى

إلى شيكخ كاتجاىات متباينة .

 .3التكفير والتفجير :في حالة استمرار انسداد األفؽ أماـ الفكر السمفي الجيادم كاستمرار المالحقة
األمنية ،كتقديـ الحؿ األمني ككجاىتو عمى أم حمكؿ أخرل ،سيكلد العنؼ  ،ألف العنؼ سيقابؿ
بالعنؼ ،أف تكفير الحككمة بكصفيا مرتدة كاتياـ المجتمع بالجاىمية ىي مفردات لمعنؼ الكامف في
رحـ الفكر العقيـ الذم فقد البصر كالبصيرة نتيجة انغالقو عمى ذاتو كتضخيـ الصكاب لديو ك

كالباطؿ لخصكمو كأعدائو.

 .4محاومة تاةية :بيف الجدؿ الفكرم بيف أكلكيات الجياد لدل السمفية الجيادية بيف منطمؽ العدك
البعيد كالعدك القريب ،ضاعت تفاصيؿ المقاكمة لدل القكـ عمى اعتبار أف إسرائيؿ خارج ىذا الجدؿ

الفكرم كالتقسيـ ا ستراتيجي ،كقتاؿ المرتديف كالصميبيف أىـ مف قتاؿ كمقاكمة ا حتالؿ الصييكني.

 .5تآكل النظام :في ظؿ متكالية ا نقساـ الفمسطيني منذ عاـ 2006ـ ،انتقمت عدكل ا نقساـ
كفيركس التشظي إلى التيار السمفي ،كاعالف إمارة إسالمية في رف كمطالبة حماس بتحكيـ الشريعة،
في ظؿ ىذه البيئة السياسية ا نقسامية التي تزكـ األنكؼ ،يتراجع النظاـ السياسي الفمسطيني كتتلكؿ
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مككناتو كمؤسساتو ،كتتحمؿ بنيتو النظمية كتتالشى قدرتو المركزية ،تعتبر السمفية الحيادية أحد
معاكؿ ىدـ منظكمة الدكلة الكطنية.

 .6تفكيك اليوية :لطالما اعتبرت القضية الفمسطينية جامعة لمكؿ الفمسطيني كمانعة مف أم تشرذـ،
كلكف في ظؿ ظاىرة الفكر السمفي الجيادم أضحى التفكؾ في عدة دكائر.

أوًلً –داةرة فمسطين :كاف إلى حد قريب التكاصؿ بيف الضفة كغزة مقبك نسبيان إلى عاـ (2000ـ)،
كلكف بعد ىذا التاريخ أصب ا حتالؿ يفصؿ بيف الضفة كغزة بشكؿ متعمد كأصب ا ستيطاف يمزؽ

كينكنة السمطة كبرزت اليكية الغزاكية كالقضية الغزاكية بمفرداتيا السياسية مف رفع الحصار
كالمقاكمة كالكيرباء كاإلعمار كالبطالة كالتطرؼ  ،حيث تراجع الحديث عف القضية الفمسطينية بشكؿ
فت ،كأصبحت القدس رىينة لالستيطاف كالتيكيد.

انياً– داةرة اإلسالم وفيمو :ىناؾ الفيـ السمفي كالفيـ اإلخكاني كالتقميدم كالكطني كالميبرالي  ،كلـ

يصب اإلسالـ جامع لممكاطف الغزم ،كىناؾ التباس كتميز بيف المسمـ كاإلسالمي كأصبحت غزة

أماـ قامكس فقيي جديد يعرؼ مف ىك المسمـ في ظؿ مكجة التسمؼ..

ال اً– الداةرة المذىبية  :لطالما كانت فمسطيف مسممة ككفى ،لكف اليكـ أصب ىذا التعريؼ غير

كاؼ ،كبات مف الضركرم تعريؼ المجتمع السياسي أنو سني المذىب ،كىذا تقزيـ لميكية اإلسالمية
في فمسطيف ،فإذا كانت فمسطيف قضية عالمية عادلة كبتصكر إنساني ،كيؼ تنحدر ليضيؽ بيا

لتصب مشكمة طائفة ،كليست مشكمة العالـ اإلسالمي كالعالـ بأسره !

رابعاً-المجتمع السياسي :لـ يعد العقؿ الجمعي الفمسطيني ينتج فك انر كطنيان خالصان بؿ أصب رىينا

إلى أجندات إقميمية كطائفية ،كلـ يعد المجتمع السياسي الفمسطيني منسجمان كمتجانسان في األصكؿ
كالكميات كالثكابت الفمسطينية ،بؿ أصب لكؿ تنظيـ شعبو كبرنامجو الكفاحي ،كمشركعو التحررم

كرايتو الخاصة كأغانيو كاعالمو المرئي كالمسمكع كأصب الجميع يعيش بيف جدراف

معنكية كمادية .
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مرئية كمعازؿ
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المبحث ال اني

الرؤيييييييييية اإلستشيييرافيييية

 1-2-5السيناريوىات المتوقعة:

ار فكريا بيف
خاصا ،أك حك نا
لـ يعد الحديث عف السمفية الجيادية كمستقبميا حديث نفس أك حديثنا
ن
اتجاىات سياسية ،كبيف حاكـ كمحككـ ،كبيف نظاـ كمعارضة ،بؿ أصب الحديث عف شرعية نظاـ
الحكـ بًيرمتًو كمشركعيتو ،كا لتباس في مفيكـ الشرعية ،إف كانت تي ىعِّبر عف الشرعية اإلسالمية
المنبثقة عف مرجعية دينية ،أـ عف شرعية ديمق ارطية شعبية تعكد إلى مرجعية دنيكية ،معتبرة أف
الشعب مصدر السمطات ،كبيف ىذا كذاؾ كالنقاش الحاد في تجيير الشرعية لصال طرؼ عمى

حساب طرؼ آخر ،يصب الجميعي باحثنا عف تأصيؿ لحكـ الشرعية كشرعية الحكـ.
في ظؿ ىذا المشيد الممتبس كانقساـ المجتمع السياسي الفمسطيني ،كتغمغؿ ظاىرة الت ىسمُّؼ في البنى
بد مف استقراء
التحتية أليدكلكجيا بعض الفصائؿ الفمسطينية،
الم ىح ًافظة منيا ،كاف ٌ
سيما ي
المستقبؿ كاستشرافو ،فميمة البحث كالباحث التفسير كالتنبؤ بالمستقبؿ ،أما ميمة التحكـ كالتكجيو في
السيناريكىات فيي ميمة صانع القرار السياسي.
السيناريو األول-التمدد واًلنتشار:
كيتمثؿ في تزايد حضكر الجماعات اإلسالمية المحسكبة عمى تيار السمفية الجيادية (القاعدة،

داعش ،كغيرىا) في عدد مف األقطار العربية ،كنجاح تمؾ الجماعات في التمدد ،كتحقيؽ نجاحات
ميمة ،تجعميا فاعالن رئيسان كطرفان مؤث انر في الكاقع الفمسطيني ،كفي معاد ت الصراع العربي

اإلسرائيمي كىك ما ستككف لو انعكاسات كبيرة عمى بنية المجتمع الفمسطيني كعمى كجكد الفصائؿ

الفمسطينية ،كأكلكيات العمؿ الفمسطيني ،كحالة التعايش المجتمعي ككاقع األقميات الدينية .كما أف مف
شأنو أف يشدد الحصار عمى الداخؿ الفمسطيني كيكقؼ المساعدات اإلقميمية كالدكلية ،كأف يعطي

مبر انر جديدان لالحتالؿ لتصعيد عدكانو بذريعة محاربة اإلرىاب الفمسطيني.

كفي حاؿ تحقؽ ىذا السيناريك يتكقع أف تترتب عميو جممة انعكاسات ،في مقدمتيا:

 -0حصكؿ تغييرات كتحك ت جذرية في بنية المجتمع الفمسطيني مف ا عتداؿ كالمركنة السياسية
كالفكرية نحك ا نغالؽ كالتشدد الفكرم كالسياسي.

 -5تراجع كافة القكل السياسية األخرل باختالؼ تكجياتيا السياسية كالفكرية ،نظ انر لرفض تمؾ
الجماعات لفكرة التعددية كالشراكة مع ا خر ،كبسبب نظرتيا السمبية لكافة فصائؿ العمؿ

الفمسطيني بما فييا حركات المقاكمة اإلسالمية التي تكاجو ا حتالؿ.

 -3تغيير أكلكيات المجتمع الفمسطيني باتجاه "األسممة" كفؽ رؤية تمؾ المجمكعات ،لتتقدـ عمى
أكلكية مكاجية ا حتالؿ كالسعي لالنعتاؽ كالتحرر
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 -4تراجع حالة التعايش في المجتمع كبركز مشكمة اضطياد األقميات الدينية ،كما حصؿ في
العراؽ ،نتيجة األفكار المتشددة لتمؾ المجمكعات إزاء المخالفيف دينيان.

 -5إعطاء مبرر لالحتالؿ اإلسرائيمي لتصعيد عدكانو بحؽ الشعب الفمسطيني بذريعة مكاجية

ضد
اإلرىاب الفمسطيني .كقد سعى نتنياىك جاىدان بعد تشكيؿ الك يات المتحدة تحالفيا األخير ٌ
اإلرىاب في المنطقة لمربط ما بيف حركة حماس ،كتنظيـ الدكلة كتركيج مقكلة إنيما كجياف

لعممة كاحدة ،لكف

 -6إحكاـ الحصار عمى قطاع غزة ،كزيادة حجـ المعاناة ،ككقؼ المساعدات اإلقميمية كالدكلية،
كاحداث مزيد مف ا رتباؾ كالتعطيؿ لمسارات المصالحة الفمسطينية ،كإلعادة بناء منظمة التحرير

الفمسطينية.

السيناريو ال اني -التشظي واًلنحسار:
كمؤدل ىذا السيناريك ىك فشؿ الفكر السمفي الجيادم بجناحيو القاعدم كالداعشي في التمدد كالتكسع
ي
داخؿ الساحة الفمسطينية ،كاستمرار الكضع الراىف مف حيث قكتو كحضكره كتأثيره في المشيد
يؤثر في صكرة المشيد ككاقع الحاؿ.

السياسي الفمسطيني ،بتراجعات محدكدة أك تقٌدـ طفيؼ
كيترتب عمى تحقٌؽ ذلؾ استمرار المعطيات الحالية كعدـ حصكؿ انعكاسات جكىرية تتجاكز حدكد

بعض المكاجيات المتقطعة في قطاع غزة عمى كجو الخصكص مع تكقٌع استمرار تمؾ المجمكعات
بتنفيذ بعض األعماؿ العسكرية داخؿ المجتمع الفمسطيني ،كاطالؽ بعض الصكاريخ تجاه األراضي

الخاضعة لمسيطرة اإلسرائيمية في مناسبات معينة كلغايات محددة.

المحددات والعوامل المؤ رة في مستحبل مجموعات السمفية الجيادية في فمسطين:
ترجي كاحد مف السيناريكىيف السابقيف النجاح كالتمدد كالتحكؿ إلى فاعؿ رئيس ،أك استمرار الكضع

القائـ مف حيث الكزف كالحضكر ،يستدعي مناقشة جممة مف المحددات التي يتكقع أف تمعب دك انر مؤث انر

في مستقبؿ السمفية الجيادية في الساحة الفمسطينية ،كفي مقدمة ىذه العكامؿ:

 -0تشرذم البنية التنظيمية :حجـ حضكر مجمكعات السمفية الجيادية في األراضي الفمسطينية ،كمدل
تماسؾ بنائيا التنظيمي ،كقدرتيا عمى تطكير أدائيا كتحقيؽ تراكـ في اإلنجاز ،كاستثمار نجاحات

الجماعات التي تمتقي معيا فكريان في ساحات مجاكرة أك قريبة فما يزاؿ حضكر كقكة ىذه
المجمكعات المسمحة داخؿ األ ارضي الفمسطينية محدكدان كىامشيان ،كيكاد نشاطيا يقتصر عمى بعض

المكاجيات مع أجيزة األمف في قطاع غزة.
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تعبر عف مكاقفيـ الفكرية كالسياسية
كفي مناسبات معينة نظٌـ محسكبكف عمى تمؾ المجمكعات فعاليات ٌ
إزاء بعض التطكرات السياسية كما حصؿ بعد سيطرة تنظيـ الدكلة عمى محافظة المكصؿ في العراؽ،
كيكاد النشاط األكسع ألعضاء تمؾ المجمكعات كمؤيدييا يذىب باتجاه مكاقع التكاصؿ ا جتماعي.
كبمتابعة تطكر الحالة كمسارىا خالؿ السنكات الماضية ،يالحظ ضعؼ البنى التنظيمية لتمؾ
المجمكعات كعجزىا عف تكسيع نفكذىا الشعبي كعف تحقيؽ تراكـ في اإلنجاز ،ككذلؾ تشرذميا كعدـ

قدرتيا عمى تنسيؽ جيكدىا ،كما كانت قدرتيا عمى استثمار نجاحات الجماعات التي تمتقي معيا فكريان
في العراؽ كسكرية محدكدة لمغاية.

 -7فمسطين ليست أولوية :مكقع فمسطيف في استراتيجية تمؾ المجمكعات ،كمكقفيا مف الصراع ضد
العدك اإلسرائيمي فقد ش ٌكؿ القى ىسـ الشيير لزعيـ تنظيـ القاعدة أسامة بف دف سنة ) 2001ـ)،
كتيديده لمك يات المتحدة بأنيا لف تنعـ باألمف ما لـ تنعـ بو فمسطيف ،محطة ميمة في مكقؼ

الجماعات السمفية الجيادية تجاه القضية الفمسطينية ،األمر الذم أكسبيا في حينو تعاطفان في الشارع
العربي كاإلسالمي الذم ما يزاؿ ينظر إلى القضية الفمسطينية عمى أنيا القضية السياسية المحكرية
لألمة .لكف الحاؿ تغير في السنكات التي تمت قى ىسـ ابف دف ،حيث تراجع اىتماـ تمؾ الجماعات
بفمسطيف ،كرفعت شعارات الجياد العالمي ،كدخمت في حالة اشتباؾ كاسعة مع أنظمة المنطقة
كحككماتيا ،ككادت فمسطيف تغيب عف أكلكياتيا كأدبياتيا كخطابيا اإلعالمي.

 -3غياب محاومة اًلحتالل :عمى صعيد المكقؼ مف ا حتالؿ اإلسرائيمي،

تحظى المجمكعات السمفية

الجيادية داخؿ األراضي الفمسطينية بسجؿ حافؿ في مجاؿ المقاكمة كا شتباؾ مع قكات ا حتالؿ،
مقارنةن بالفصائؿ الفمسطينية المختمفة التي خاضت العديد مف المكاجيات مع ا حتالؿ خالؿ العقكد

السابقة ،كما لـ يبرز دكر يذكر لتمؾ المجمكعات في المشاركة بالتصدم لالعتداءات اإلسرائيمية
الكاسعة التي تعرض ليا قطاع غزة في الحركب األخيرة .كخارج فمسطيف تجنبت تمؾ الجماعات

الدخكؿ في مكاجية مع قكات ا حتالؿ اإلسرائيمي ،عمى الرغـ مف تكفر نقاط تماس معيا كما ىك

الحاؿ في الجك ف ،كبدا كاضحان أف مكاجية ا حتالؿ ليست ضمف أكلكيات تمؾ الجماعات في
المرحمة الراىنة ،كأف المسألة غائبة أك مؤجمة ،ربما عتبارات تتعمؽ باستراتيجية تمؾ الجماعات أك
بالجغرافيا السياسية كالتعقيدات التي تحيط بالكضع الفمسطيني كتفاعالتو اإلقميمية كالدكلية.

 -4األولوية لدولة الشريعة :لـ تي ٍخ ً
ؼ تمؾ الجماعات أف األكلكية في استراتيجيتيا ىي لمسيطرة عمى
مساحات كاسعة مف األرض مقدمة إلعالف إمارة أك دكلة أك خالفة ،ما جعؿ البعد الرمزم لفمسطيف
كقضية مركزية لألمة غير الحاضر بكضكح في اىتماماتيا كفي أدبياتيا الفكرية كالسياسية كفي

خطابيا اإلعالمي.
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 -5غياب العم

اًلستراتيجي :القدرة عمى تجاكز عكائؽ الجغرافيا ،كتحقيؽ التكاصؿ مع الساحة

الفمسطينية عبر ساحات مجاكرة كتبدك األراضي المصرية ،كعمى كجو الخصكص سيناء المحاذية

لقطاع غزة ،الساحة الجغرافية األقرب كاألمثؿ لمحاكلة تحقيؽ مثؿ ىذا التكاصؿ في ظؿ اضطراب
الكضع األمني كالحضكر القكم لتنظيـ أنصار بيت المقدس فييا .لكف ما يضع تحديات كبيرة أماـ
تحقيؽ ىذا التكاصؿ السيطرة القكية لحككمة غزة عمى األكضاع في القطاع ،كاإلجراءات المصرية

فضال عف الجانب اإلسرائيمي الذم يتابع المنطقة الحدكدية باىتماـ
المشددة عمى الحدكد مع غزة،
ن

كبير.

 -6الحبضة األمنية :الحالة األمنية في قطاع غزة ،كمدل القدرة عمى استغالؿ الثغرات لالنتشار كالتمدد
تقكـ استراتيجية تمؾ المجمكعات عمى ا ختراؽ كالتمدد في مساحات الضعؼ كالفراغ األمني ،كغياب
السمطة المركزية القادرة عمى بسط سيطرتيا األمنية عمى اإلقميـ الخاضع لسمطتيا .كما تقكـ

كتجنب مكاجية األطراؼ
استراتيجيتيا عمى اقتناص الفرص كخكض المكاجية مع الطرؼ األضعؼ،
ٌ
تجنبان لدفع أثماف غير مرغكبة.
القكية ٌ
كيالحظ أف قدرة تمؾ المجمكعات عمى التكسع كا نتشار كاستغالؿ الثغرات األمنية ،كا ستفادة مف

مساحات الفراغ األمني تبدك محدكدة في قطاع غزة ،بسبب سيطرة األجيزة األمنية عمى األكضاع،
كعدـ سماحيا بكجكد ثغرات أمنية تتي مساحات فراغ تنفذ منيا تمؾ المجمكعات.
 -7إسراةيل صانعة األزمات :حجـ الغضب كا حتقاف في المجتمع ،كمستكل الرضا عف األكضاع
السياسية كا قتصادية فا حتقانات السياسية الناجمة عف غياب الحرية كالديمقراطية كالتداكؿ السممي

لمسمطة ،كما ينجـ عف ذلؾ مف فساد كاستبداد سياسي كاقصاء لقكل المجتمع الفاعمة لصال نخب
متفردة ،يكفٌر أرضية خصبة لتنامي نزعات التشدد كتبرير المجكء إلى العنؼ ،كما أف تدىكر
األكضاع ا قتصادية كارتفاع نسب الفقر كالبطالة كالتضخـ ،كغياب التنمية كالعدالة كتكافؤ الفرص
يساعد ىك ا خر عمى تكفير بيئة مناسبة نتشار األفكار المتشددة.
تعكؿ عميو المجمكعات السمفية المسمحة في تعزيز حضكرىا كفي
كربما كاف ىذا أىـ عامؿ تستطيع أف ٌ
تجنيد أتباع كمؤيديف ،غير أف المعطيات تظير عدـ نجاح تمؾ المجمكعات با ستفادة كثي انر مف ىذا

تحمؿ غالبية الفمسطينييف ا حتالؿ اإلسرائيمي كالحصار الخانؽ
العامؿ في الساحة الفمسطينية ،حيث ٌ
المفركض عمى قطاع غزة مسؤكلية األكضاع الحياتية الصعبة بيدؼ معاقبة سكاف القطاع عمى
دعميـ لخيار مقاكمة ا حتالؿ.
 -8بيةة ًل طاةفية :كج كد أك غياب الصراعات الدينية كالطائفية حيث تستفيد تمؾ المجمكعات مف حالة
ا ستقطاب كالصراع الديني أك الطائفي في كسب مؤيديف ألفكارىا كتكجياتيا ،كىك ما يكاد يغيب
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عف المجتمع الفمسطيني الذم لـ يشيد خالؿ العقكد السابقة صراعات دينية بيف مسمميف كمسيحييف،

تعد قكية كمميزة عمى مستكل اإلقميـ .كحتى فيما يتعمؽ بالبعد الديني
بؿ إف العالقة بيف الطرفيف ٌ
لمصراع العربي اإلسرائيمي ،تتبنى كافة القكل الفمسطينية ،كمنيا حركتي حماس كالجياد اإلسالمي
رؤية أف الصراع مع ا حتالؿ ليس لمجرد ككف المحتميف ييكدان أك ينتمكف لمعتقد ديني ،كانما يكمف

في جكىره في ا حتالؿ كالعدكاف نفسو أيان كاف صاحب المعتقد.

كيكاد البعد الطائفي يغيب ىك ا خر عف الساحة الفمسطينية بالرغـ مف بعض المحاك ت لتصنيؼ

حركة حماس كالجياد اإلسالمي عمى أنيما مؤيدتاف إليراف كلتكجياتيا الفكرية كالسياسية ،غير أف تمؾ
نجاحا يذكر في الساحة الفمسطينية ،كجاءت مكاقؼ الحركتيف في األزمة السكرية
المقك ت لـ تحقؽ
ن
لتضعؼ مف تأثير تمؾ المقك ت.
 -9التعايش والتعددية في المجتمع الغزي :البيئة الفكرية كالثقافية كحالة التعايش في المجتمع
فمجمكعات السفمية الجيادية تجد فرصة لمتمدد كنشر تكجياتيا في البيئات المغمقة ،التي يغيب عنيا
ا عتداؿ الفكرم كالسياسي كركح التعايش ا جتماعي كينخفض فييا المستكل الثقافي ،فيما تككف

ميمتيا أكثر صعكبة في البيئات المنفتحة التي تنج في بناء حالة تعايش بيف مككنات المجتمع
المختمفة .كما أف انتشار الفكر المعتدؿ ،ككجكد حركات سياسية كاسالمية قادرة عمى نشر أفكارىا
كرؤاىا الفكرية كالسياسية المعتدلة يغمؽ مساحات الفراغ أماـ انتشار الفكر المتشدد.
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 3-5نتاةج الدراسة:

مف خالؿ قراءة المحددات كالعكامؿ المؤثرة في مستقبؿ الجماعات السمفية الجيادية ،كفي ظؿ

المعطيات القائمة ،كمسار حضكر تمؾ الجماعات خالؿ السنكات الماضية في الساحة الفمسطينية،

ترجيحا في المحظة الراىنة.
يبدك أف الخيار الثاني خيار التشظي كا نحسار ىك األكثر
ن
 -0ضعف بنية السمفية الجيادية :حيث ما تزاؿ تمؾ الجماعات ضعيفة ،ىامشية الحضكر،
محدكدة التأثير ،ك تحظى بشعبية كاسعة في الشارع الفمسطيني ،كيكاد كجكدىا ينحصر في
صفحات التكاصؿ ا جتماعي كفي مساحات جغرافية ضيقة ،كلـ تنج في إيجاد بيئة شعبية حاضنة

أك في تحقيؽ إنجازات نكعية ،كىذا

يعني نفييا بالمطمؽ ،بؿ تعتبر حالة كامنة ،كستظير عمى

السط في أم لحظة تتراخى القبضة األمنية كتضعؼ السمطة المركزية.

الحد مف تأثيرىا كفاعميتيا ،كربما
 -7متشرذمة ومنحسمة :كما لعب تشتتيا كتشرذميا دك انر ميمان في ٌ
كاف صكتيا اإلعالمي أعمى كأكبر مف حضكرىا الفعمي عمى األرض.

تحكؿ جكىرم في اىتماماتيا
 -3غياب محاومة اًلحتال ل:
يظير حتى المحظة تغيير أك ٌ
كأكلكياتيا ،كيحكؿ سجميا المتكاضع في مجاؿ مقاكمة ا حتالؿ دكف تحقيقيا حضك انر شعبيان ممي انز في
ظؿ ساحة نشطة بالفعؿ المقاكـ كبجرائـ ا حتالؿ المتكاصمة.

 -4محاومة ممتبسة :يضاؼ إلى ذلؾ عامؿ سمبي لمغاية في الساحة الفمسطينية ،يتعمؽ بعدـ إيماف
تمؾ المجمكعات بجدكل المقاكمة الشعبية كالفعاليات النضالية كخيار مف خيارات المكاجية مع
ا حتالؿ ،فيذا الخيار

ينسجـ مع فكر تمؾ المجمكعات ،ك مع منيج عمميا الذم يكاد يقتصر

عمى استخداـ القكة المسمحة ،ك يتبنى الفعاليات الشعبية مف مسيرات كاعتصامات كاحتجاجات.

 -5غياب الحاضنة اًلستراتيجية :غياب العمؽ ا ستراتيجي كغياب التكاصؿ الجغرافي مع المناطؽ
األخرل ،حيث تمعب الجغرافيا كالقدرة عمى التكاصؿ مع الجماعات السمفية الجيادية في الدكؿ

المجاكرة حاف از ميما كاعطاء مزيد مف الحركة كالمناكرة .

 -6فشل في است مار ظروف الحصار :لـ تنج

تمؾ الجماعات في استثمار مشاعر الغضب

تكجيت ردكد الفعؿ
كا حتقاف الشعبي في الضفة كأجكاء الحصار الخانؽ في قطاع غزة ،حيث ٌ
يحممو الشعب الفمسطيني المسؤكلية األكلى عف معاناتو في
الشعبية في الغالب إلى ا حتالؿ الذم ٌ

مختمؼ الجكانب.

 -7غياب الصراع الطاةفي :حرمت حالة ا نسجاـ كالتعايش الديني ،كغياب الصراعات الطائفية تمؾ
المجمكعات مف استثمار أجكاء الخالؼ الديني كا ستقطاب الطائفي ،كمحاكلة نحت نمكذج طائفي

في فمسطيف ،جريمة بحؽ الديف كالكطف ،كىي محاكلة غير بريئة ،تصب في مصمحة العدك

الصييكني.
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.8اًلنفتاح واًلعتدال :ش ٌكمت حالة الكعي الفكرم كالسياسي كأجكاء ا عتداؿ كا نفتاح كالتعايش
كارتفاع المستكل الثقافي في الساحة الفمسطينية حاج انز أماـ تمدد تمؾ المجمكعات ،كشكمت الحركات

اإلسالمية المعتدلة التي تحتؿ مساحة تأثير كاسعة داخؿ فمسطيف كتتمتع برصيد حافؿ في مكاجية
ا حتالؿ بديالن مقنعان لقطاعات شعبية كاسعة.

 4-5التوصيات:

 -0تعزيز كترسيخ قيـ التسام

كالتعاكف كالحفاظ عمى ركح التعايش بيف المككنات الدينية

كا جتماعية كالسياسية في المجتمع الفمسطيني ،كالتأكيد عمى أف التناقض الرئيس ىك مع

ا حتالؿ اإلسرائيمي كما دكف ذلؾ ىكامش.

 -5ا ئتالؼ مف خالؿ التعددية ،كتعزيز حالة ا نفتاح في المجتمع الفمسطيني ،كنشر الفكر

اإلسالمي الكطني المعتدؿ ،كاحتكاء حا ت التشدد الفكرم ،كاعتماد آلية الحكار قبؿ المجكء إلى

المعالجات األمنية التي تبقى ضركرية عند فشؿ الكسائؿ األخرل.

 -3التحذير مف استعماؿ كتكظيؼ السمفية الجيادية في المعترؾ الداخمي مف أجؿ ا ستقطاب مف
ًقىبؿ األجيزة األمنية اإلسرائيمية أك ا ستقطاب كالتكظيؼ مف ًقىبؿ طرفي ا نقساـ.
 -4ترشيد المقاكمة مف خالؿ التأصيؿ اإلسالمي كالفقيي المرتكز عمى جياد الدفع سيما في
الحالة الفمسطينية.

 -5تعزيز التثقيؼ كالثقافة البناءة ،كالتمييز بيف بناء شعب كبناء حزب كجماعة ،حيث إف أدبيات

الجماعات السمفية مستغرقة في الفئكية كالنرجسية المتعالية ،ك تممؾ آليات لبناء أمة كشعب،

ك تممؾ فقو بناء الدكلة ،كانما تممؾ فقو المعارضة اليدامة.

 -6تعزيز الخط الحضارم في التاريخ اإلسالمي ،سيما في المكقؼ مف الدكلة كالسمطة ،كاحتكاء
ثقافة العنؼ كالقطيعة مع مؤسسات الدكلة ،كتكجيييا نحك مجتمع متكامؿ مف خالؿ تمكضع

الديف في الحياة المدنية بشكؿ سميـ.

 -7تعظيـ حالة ا شتباؾ مع العدك الصييكني مف خالؿ ا شتباؾ اليكمي مف أجؿ تعزيز فكر
المقاكمة كاستقطاب الشارع الفمسطيني إلى المعركة في الخارج.

 -8تكطيف الحركات اإلسالمية بشكؿ عاـ كالسمفية الجيادية بشكؿ خاص.

 -9تشكيؿ ىيئة إسالمية عميا تيمثؿ فييا كؿ ا تجاىات اإلسالمية ،كتتبع لمنظمة التحرير،
كتشرؼ عمى الثقافة اإلسالمية كالكطنية في منياج التعميـ المنيجي كالالمنيجي ،كالتشبيؾ مع
المؤسسات ذات العالقة.

 -00إنشاء ك ازرة لمتنمية السياسية ميمتيا تنظيـ الحياة السياسية كالفكرية كالتعايش كترسيخ قيـ
التسام كحقكؽ المكاطنة كالحفاظ عمى الحريات كحقكؽ اإلنساف.
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المصادر والمراجع

المصادر والمراجع:
 الحرآن الكريم.أوًلً :الموسوعات:
 -0الدباغ ،مصطفى.)5003( ،مكسكعة بالدنا فمسطيف ،نسخة إلكتركنية.
 -5الكيالي ،عبد الكىاب ( .)0985المكسكعة السياسية  7( -مجمدات) ،المؤسسة العربيةج ،3ط،5
البمد.

 -3منيب ،عبد المنعـ.)5000( ،دليؿ الحركات اإلسالمية ،مكتبة مدبكلي ،القاىرة.

 -4المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب( ،)5003مج  ،0مج ،5ط ،5دار الندكل
العالمية لمطباعة كالنشر ،المممكة العربية السعكدية ،الرياض.

 -5ىيئة المكسكعة الفمسطينية(.)0984المجمد الرابع ،الطبعة األكلى ،دمشؽ.
انياً :المصادر:

 -0جماؿ الديف أبي الفضؿ محمد ،لساف العرب  08/0مع الفيارس تحقيؽ عامر أحمد حيدر،
الشيخ ،دار الكتب العممية ،لبناف ،بيركت 5005ـ.
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ال اً :رساةل جامعية:
 -0الزيناتي ،محمد احمد محمكد (5003ـ) .التجربة السياسية لفترة حكـ حماس مف  5007إلى
 ،5003رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة األزىر ،كمية ا قتصاد كالعمكـ اإلدارية ،غزة.

-5

شحاذة ،مركاف( " .)5000تحك ت الخطاب السمفي كالعالقات الدكلية" دراسة حالة تنظيـ القاعدة،
"  " 5007 – 0990رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة آؿ البيت ،األردف.

-3

عبد العزيز .عبد ا﵀ بف صال

( .)5008دعاكل المناكئيف لشيخ اإلسالـ ابف تيمية ،رسالة

دكتكراه ،غير منشكرة  ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ،السعكدية ،مكقع صيد الفكائد.
-4

عطا﵀ ،إسالـ ( ،)5006الجماعات المسمحة في سيناء كتداعياتيا عمى المكقؼ المصرم مف
القضية الفمسطينية ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة األزىر ،غزة.

 -5القططي ،أريج ( ،)5005فمسطيف في مجمة المنار الصادرة في مصر (، ،)0940-0898رسالة
ماجستير ،غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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رابعاً/المراجع:
 -0أبراش ،إبراىيـ(.)5009المنيج العممي كتطبيقاتو في العمكـ ا جتماعية ط ،0دار الشركؽ النشر
كالتكزيع ،عماف.

 -5ابف الكردم :عمر بف مظفر بف عمر بف محمد ابف أبي الفكارس ،أبك حفص ،زيف الديف.
(.)0996تاريخ ابف الكردم ط ،0دار الكتب العممية ،بيركت .
 -3ابف بشر ،عثماف بف عبد ا﵀ (.)0983عنكاف المجد في تاريخ نجد ،دار الممؾ عبد العزيز،
الرياض.

 -4أبك رماف ،محمد ،كآخركف ،)5005( .الحؿ اإلسالمي في األردف ،اإلسالميكف كالدكلة كرىانات
الديمقراطية كاألمف ،مؤسسة فريديريش ايبرت.

 -5أبك زىرة ،اإلماـ محمد(.)0977الكحدة اإلسالمية .ط،5دار الفكر العربي ،بيركت.
 -6أبك زىرة ،اإلماـ محمد( ،)0989تاريخ المذاىب اإلسالمية في السياسة كالعقائد كتاريخ المذاىب
الفقيية ،الجزء األكؿ ،دار الفكر العربي ،القاىرة .

 -7أبي مصعب السكرم( .)5005الدعكة اإلسالمية العالمية ،ط ،5نسخة إلكتركنية.
 -8أحمد ،رفعت سيد .)0990( .النبي المسم ( ،)0الرافضكف ،ط ،0رياض الريس لمكتب كالنشر،
لندف.

 -9أحمد ،رفعت سيد0997( .ـ) .األعماؿ الكاممة لمشييد الدكتكر فتحي الشقاقي،ط ،0المجمد
األكؿ ،مركز يافا لمدراسات كاألبحاث ،القاىرة.

الكىاب ،دار العمـ لممالييف ،بيركت.
 -00أدكنيس ،خالدة سعيد(.)0983الشيخ اإلماـ محمد بف عبد ٌ
 -00إقباؿ0994( .ـ).محمد شاعر كفيمسكؼ اإلسالـ ،ط،0دار الكتب العممية ،بيركت.

 -05أميف ،صادؽ(اسـ مستعار لعبدا﵀ عزاـ)(د.ت).الدعكة اإلسالمية فريضة شرعية كضركرة
بشرية ،غزة.
 -03األنصارم ،محمد جابر( .)0995التأزـ السياسي عند العرب كمكقؼ اإلسالـ ،المؤسسة العربية
لمدراسات كالنشر ،بيركت.

 -04أبك زىرة ،اإلماـ محمد .)0958( .ابف تيمية :حياتو ،كعصره ،ط ،5دار الفكر العربي ،القاىرة.
 -05البنا ،جماؿ .)0990( .رسالة إلى الدعكات اإلسالمية مف دعكة العمؿ اإلسالمي ،دار الفكر
اإلسالمي ،القاىرة.
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 -06البنا ،حس.)0990( .مذكرات الدعكة كالداعية ،الزىراء لإلعالـ العربي  ،القاىرة.
 -07البنا ،حسف.)0995( .مجمكعة الرسائؿ ،المؤسسة اإلسالمية لمطباعة كالنشر ،بيركت.
 -08الحايؾ ،عبد السالـ5003( .ـ).حركة حماس كعد بالتحرير أـ استمرار لالزمة ،أفاؽ لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ،غزة.

 -09حمكدة ،سمي 0986( .ـ).الكعي كالثكرة ،دراسة في حياة الشيخ عز الديف القساـ ،ط ،5دار
الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 -50حنفي ،حسف ،الجابرم ،محمد0994( .ـ).حكار المشرؽ ك المغرب ،ط ،0المؤسسة العربية
لمدراسات كالنشر ،بيركت ،لبناف .
 -50دياب ،حافظ (.)5004السمفيكف كالسياسة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة.
قرتية ،ط ،0مطبعة األمؿ
 -55الزىار ،محمكد .)0998( .إشكاليات مجتمعنا المعاصر دراسة أ
التجارية ،غزة.
 -53زيداف ،سعدم أحمد ( .)0998منيج ابف تيمية في التفسير ،دار النشر ،بغداد لمعمكـ اإلنسانية،
بغداد.
 -54سالـ ،أحمد ،كآخركف ( .)5005ما بعد السمفية ،قراءة نقدية في الخطاب السمفي المعاصر،
مركز نماء لمبحكث كالدراسات ،لبناف ،بيركت.

 -55السمفي اليتيـ ،األميف ،حازـ (.)5000الكجو الفمسطيني لػ الجياد العالمي كالقاعدة ،دار الساقي،
القاىرة.

 -56شحاتو صياـ( .)0994العنؼ كالخطاب الديني في مصر ،ط  ،5سينا لمنشر ،مصر.
 -57شراب  ،سميـ0995( .ـ) .فضؿ العقيدة محاضرات القيت عمى طالب الجامعة ،طبعة عمى نفقة
أىؿ الخير مسجد مصب  ،رف .

 -58الشطي ،إسماعيؿ.)5003( .اإلسالميكف كحكـ الدكلة الحديثة ،منشكرات ضفاؼ ،الطبعة
األكلى ،بيركت.

 -59الشقاقي ،فتحي.)0988( .المشركع اإلسالمي كمركزية القضية الفمسطينية ،لماذا ككيؼ ،دار
نشر – غزة.

 -30شيكاف ،أسامة(5000ـ).إدارة الدكلة المفاىيـ كالتطكر ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،ط،0
األردف ،عماف.

034

 -30صال  ،خميؿ ،نياد محمد سعدم.)5000( .حركة اإلخكاف المسممكف في قطاع غزة ،مركز
التاريخ كالتكثيؽ الفمسطيني ،الطبعة األكلى ،غزة .

 -35صال  ،محسف (.)5005القضية الفمسطينية :خمفياتيا التاريخية كتطكراتيا المعاصرة ،مركز
الزيتكنة لمدراسات كا ستشارات – بيركت.

 -33الصالبي ،عمي محمد(.)5000عكامؿ نيكض كسقكط الدكلة العثمانية ،مكتبة الصحابة ،ط،0
الشارقة ،اإلمارات.

 -34الصالبي ،عمي محمد(.)5009فقو النصر كالتمكيف في القرآف الكريـ ،ط ،5دار المعرفة ،
بيركت.

 -35عبد الحميد  ،صالح ( .)5005تنظيـ كادارة الكحشية ،ط ،0اطمس لمنشر كالتكزيع اإلعالمي،
القاىرة .

 -36عبد المعطي محمد عساؼ(.)0987مقدمة إلى عمـ السياسة ،عماف ،دار مجد كم لمنشر
كالتكزيع.

 -37عمياف ،جميؿ(5006ـ).الخطكط العامة ،محاضرات في حركة الجياد اإلسالمي ،غزة.
 -38عمارة ،محمد(.)0993األعماؿ الكاممة لمحمد عبده ،ط ،0دار الشركؽ ،القاىرة.
 -39عمارة ،محمد5004( .ـ).اإلسالـ كالحرب الدينية ،ط،0مكتبة الشركؽ الدكلية ،القاىرة .
 -40غانـ ،إبراىيـ البيكمي(.)5000كثائؽ قضية فمسطيف في ممفات اإلخكاف المسمميف (-0958
 ،)0948ط ،0مكتبة الشركؽ الدكلية ،القاىرة.

 -40فرج ،عبد السالـ(.)0980الفريضة الغائبة ،دكف دار نشر.
 -45قطب ،سيد( ،)0995معالـ في الطريؽ ،ط ،5دار الشركؽ ، ،القاىرة.
 -43الكعبي ،حسيف( .)1964نمك الفكر ا جتماعي ،المكتبة العصرية ،بغداد.
 -44مارديني ،زىير(0986ـ) .المدكداف الكفد كاإلخكاف ،ط ،5دار اق أر  ،بيركت.
 -45المبارؾ ،األحكاـ السمطانية(.)0989تحقيؽ أحمد مبارؾ البغدادم ،دار ابف قتيبة ،الككيت.
 -46المبارؾ ،محمد( .)0980نظاـ اإلسالـ الحكـ كالدكلة ،دار الفكر ،الطبعة الرابعة ،مكة.
 -47مكسى ،بشير ،يكسؼ(0965ـ) .ابف تيمية ،المركز العربي لمثقافة كالعمكـ ،سمسمة أعالـ العرب،
بيركت.
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 -48نافع ،بشير(5004ـ).الظاىرة السمفية التعددية التنظيمية كالسياسات ،الدار العربية لمعمكـ
ناشركف ،بيركت.

 -49الندكم ،أبك الحسف(.)0965ماذا خسر العالـ بانحطاط المسمميف ،ط ،6دار الكتاب العربي، ،
بيركت.

 -50الياللي ،أبي أسامة سميـ بف عيد (5004ـ) .الجماعات اإلسالمية في ضكء الكتاب كالسنة بفيـ
سمؼ األمة ،الدار األثرية ،األردف.
 -50يكسؼ ،أحمد( .)5005حماس كالحركة السمفية في قطاع غزة ،بيت الحكمة ،غزة.
خامساً-الدوريات:
 -1رسائؿ أىؿ السنة ،إصدار جمعية دار الكتاب كالسنة ،العدد .5006 ،55

 -2مجمة "دراسات مستقبمية" ،مركز دراسات المستقبؿ ،بدكم ،منير محمكد () 0997مفيكـ الصراع :
دراسة فى األصكؿ النظرية لألسباب كاألنكاع ، ،جامعة أسيكطػ ج .ـ .ع .العدد الثالث.0997 ،

 -3مجمة التربية كالعمـ ،المجمد  05العدد 5لسنة  5008كمية العمكـ السياسية ،جامعة المكصؿ،
بشار ،يكسؼ حسف ، ،الجماعات اإلسالمية في عيد الرئيس محمد أنكر السادات( - ،0970
. 5008 ،) 0980

 -4مجمة الجامعة اإلسالمية ،لمدراسات اإلسالمية ،المجمد الحادم كالعشركف ،العدد األكؿ بكشناؽ،
باسـ ،الفصؿ بيف السمطات في النظاـ السياسي اإلسالمي ،ص - 601ص ، 620غزة ،يناير .
2013
 -5مجمة الحكمة ،اليكبي ،جماؿ ،الك ء كالبراء في ضكء القراف الكريـ ، ،مانشستر.5009 ،
 -6مجمة الدراسات الفمسطينية ،فارس ،عكني ،5003 ،السمفية الجيادية في فمسطيف ،العدد شتاء
 ،000مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،شارع أنيس النصكلي فرداف ،بيركت لبناف. 5003 ،

 -7مركز بيت المقدس لمدراسات التكثيقية ،قرة عيف األصحاب بملثر كمناقب الشيخ سميـ بف سالـ
شراب ،دار الرسالة لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.5006 ،

 -8مركز فمسطيف لمدراسات ،الجابرم ،محمد عابد ،العرب كالعكلمة كاليكية الثقافية ،العدد  ،9غزة،
. 0999

 -9منشكرات جامعة القدس المفتكحة ،مدخؿ إلى العمكـ السياسية ،عماف.5007 ،
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سادساً-المؤتمرات:
 -0مؤتمر التحك ت السمفية الد

ت كالتداعيات كاألفاؽ ،أبك رماف محمد ،مؤسسة فريدريش ايبرت،

عماف. 5003 ،

 -5مؤتمر الحركات اإلسالمية كأسس الشراكة السياسية في النظاـ السياسي الفمسطيني ،جمعية
اليالؿ األحمر ،غزة5004 ،

 -3المؤتمر العممي األكؿ ،الشييد فتحي الشقاقي ،المركز الفمسطيني لمتكاصؿ الحضارم ،غزة،
5005ـ.

 -4مؤتمر بيت المقدس الثالث ،عمياف ،إبراىيـ خميؿ ،الدكلة الدينية كالدكلة المدنية ،فمسطيف،
.5005

سابعاً-الصحف ومواقع إخبارية:
 -1مكقع المدار ،حمادم ،سمير ،تامالت في مصطم السمفية الجيادية http://madar-
news.com/news
 -2مكقع ككالة معاhttp://maannews.net/Content.aspx?id=778805 ،
 -3مكقع جريدة اإلخبار http://www.al-akhbar.com/node/75589العدد859

 -4مكقع ككالة معاhttp://www.maannews.net/Content.aspx?id=277347 ،
 -5أخبار الكطفhttp://www.elwatannews.com/news/details/668391 ،
 -6بكابة فيتكhttp://www.vetogate.com/1713548 ،
 -7جريدة الشرؽ ،5003 ،العدد. 9060

 -8جريدة المستقبؿ ،المكلى ،سعيد ،5007 ،عف السمفية كالجياد كالقاعدة ،العدد  ،5630الجمعة
 -0حزيراف .5007

 -9الجزيرة ،نت ،عزاـ ،ماجد ،السمفية في فمسطيف،
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/02/2013220113456799277.html

 -10الجزيرة نتhttp://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/36b685ad- ،5006 ،
5e2d-4931-a41c-5469743f83cf
 -11الجزيرة نت ،الزعاترةالسمفية التقميدية كمعارؾ األمة،
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/3/7
 -12الشبكة الكطنية الككيتيةhttp://al3asemanews.net/news/show/139574 ،
. 5000/00/50

 -13شبكة فمسطيف لإلنباء ،شفاhttp://www.shfanews.net/index.php/2012-02-13- ،
06-11-09/2012-02-13-11-10-45/12037
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http://m2.youm7.com/story/2015/12/2 ، براء الخطيب، صحيفة اليكـ السابع-14
، صفحة عبد العزيز عكدة-15
https://www.facebook.com/menber.auda/posts/788781867868215
http://alastal.ps/ThreadDetails.aspx?id=128&type=4  مصر اليكـ-16
 مكسكعة-17

الجزيرة
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/2/
 شبكة األىكاز،5003  حاكـ العكني ك، المكسكم-18
5003-00- http://iraqmarshes.net/news.php?action=view&id=530الثقافية

،مف ىك أيمف الظكاىرم رئيس تنظيـ-CNN  مكقع-19

،) تأمالت في مصطم السمفية الجيادية5004(  سمير، حمادة، مكقع إسالـ مغربي-20
http://www.islammaghribi.com
https://islamqa.info/ar/149035- مكقع اإلسالـ سؤاؿ كجكاب-21

، مكقع الجزيرة نت-22
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/2
، مكقع الجزيرة-23
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/7/9
، محمد اليادم، مكقع الجزيرة نت-24
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2007/1/31
http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=34730 ، مكقع الرسالة نت-25
http://www.assakina.com/center/parties/17417.html ، مكقع السكينة-26

http://www.assakina.com/center/parties/79771.htm ، مكقع السكينة-27

. 5004/6/59  "داعش" يعمف دكلة الخالفة اإلسالمية كيبايع البغدادم العدد، مكقع العربية-28
http://www.alarabiya.net/articles/2011/08/22/163486.html ، مكقع العربية-29
http://www.alarabiya.net/views/2009/08/24/82723.html ، مكقع العربية-30

، مكقع الكرامة برس-31
http://www.karamapress.com/arabic/?Action=ShowNews&ID=6893
، مجمة الشركؽ، مقابمة مع الشيخ احمد عشكش، مكقع أنا مسمـ-32
http://www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-496817.html
http://hadfnews.ps/post/14776 ، مكقع بكابة اليدؼ-33
 قع نبا برسhttp://npaapress.com/ar/post/46254 ، مكقع تبا برس-34
http://www.al-akhbar.com/node/139815 مكقع جريدة األخبار-35
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5565 العددhttp://www.al-akhbar.com/node/230366 مكقع جريدة اإلخبار-36

http://www.al-akhbar.com/node/139815 ،305  العدد، مكقع جريدة األخبار-37
، صييب، عنجريني، مكقع جريدة األخبار-38

http://www.al-akhbar.com/node/259512 ، مكقع جريدة األخبار المبنانية-39
، حساـ، تماـ، مكقع جريدة األخبار المبنانية-40

http://www.al-akhbar.com/node/139815- مكقع جريدة األخبار المبنانية-41
، احمد النجار، مكقع جريدة األىراـ-42
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/386629.aspx
http://www.al- ، حسف، جبر، مكقع جريدة األياـ-43
ayyam.ps/ar_page.php?id=dbd90b3y230527155Ydbd90b3
https://dawaalhaq.com/post/56767 ، مكقع دعكة الحؽ-44

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/313030.html مكقع دنيا الكطف-45
، سكسف، شاىيف، مكقع راديك بيت لحـ-46
http://www.rb2000.ps/ar/articles/96490.html
http://www.roayahnews.com ، مكقع رؤية-47
، مكقع سما نيكز-48

5000/5//5http://samanews.com/ar/index.php?ajax=preview&id=94399

، مكقع شاشة نيكز-49
https://www.shasha.ps/news/237993.html?ref=breadcrumb
https://daytalk.net/post/ ، مكقع شبكة حديث اليكـ-50
 سيير طاىر، رائد النيضة، مكقع صحيفة األىراـ الرقمي-51
http://digital.ahram.org.eg/articaldetails.aspx?Serial=995186&part=7
5005/8/05

http://www.saaid.net/feraq/mthahb/9.htm-  مكقع صيد الفكائد-52
https://paltoday.ps/ar/post/179752 ، مكقع فمسطيف اليكـ-53
https://paltoday.ps/ar/post/220893 ، مكقع فمسطيف اليكـ-54
https://paltoday.ps/ar/post/99884 ، مكقع فمسطيف اليكـ-55

https://paltoday.ps/ar/post/262740 ، كليد، القططي، مكقع فمسطيف اليكـ-56

http://www.ka24.net/arabic/?action=detail&id=8001 ،54  مكقع كفي-57
http://www.civicegypt.org/?p=61361 ، احمد، خيرا﵀، مكقع مصر المدنية-58

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=277347 مكقع معا اإلخبارم-59
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http://www.maghress.com/hibapress/21603 ، مكقع مغرس-60

http://www.noqta.info/page-8440-ar.htm ، مكقع نقطة كأكؿ السطر-61
http://samanews.com/ar/post/140385 ، مكقع ككالة سما اإلخبارم-62

http://samanews.com/ar/post/222651 ، مكقع ككالة سما اإلخبارية-63

The Five Richest Saudis Wall Street Journal  اسامة بف دف، كاؿ ستريت جكرناؿ-64
last retrived 24 Jan 2014
5005/6/09 s/show/139574-http://al3asemanews.net/new مكقع العاصمة-65
،7/7/201  مكقع المصرم اليكـ-66
http://alastal.ps/ThreadDetails.aspx?id=128&type=4
http://www.anfasse.org/2010-12-29-1 ، مكقع انفاس نت-67

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2009/8/15 ،الجزيرة نت

https://qudspressnet.wordpress.com/2013/01/02 ، مكقع قدرس برس-68
.http://almezmaah.com/2014/01/13 ، مكقع المزماة-69
-11/7/2015http://alwd.org/  شيماء سبع، بكابة الكفد-70

/http://raseef22.com/politics/2016/08/31 ،55  مكقع رصيؼ-71

: مكقع سكا اإلخبارم-72
http://www.palsawa.com/news/2016/10/08/local/85718.htm
http://archive.arabic.cnn.com/2012/middle_east/12/15/Ayman- القاعدة-73
- قسـ العمكـ السياسية كالعالقات الدكلية، سمسمة محاضرات مقياس تاريخ الفكر السياسي-74
. الفكر السياسي المسيحي في العصكر: جامعة قسطنطينة –المحكر الخامس

- http://zebiriramdane.blogspot.com/2013/12/blog-post_11.htmlالكسطى
00-500300
،580  ك العدد5000 ، عالف، عطية، مجمة البياف-75
http://www.albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=45
 عبد الحكيـ السمفية التقميدية كالسمفية الجيادية مجمة الديمقراطية، أبك المكز، مجمة الديمقراطية-76
http://royanews.tv/news/16119/ ،48  لعدد5005

http://www.al-waie.org/issues/234- ،534  مكقع مجمة الكعي العدد-77
235/article.php?id=396_0_31_0_C
http://www.albayan.co.uk/text.aspx?id=2217 ، مكقع مجمة البياف-78
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:الفيديوىات-ًامنا

5000 ،LoayAshr  مكقع يكتيكب-1
https://www.youtube.com/watch?v=GWjlwRpxsgY
،5005 ، الزىار كالسمفية، شيعة مصر، ، مكقع يكتيكب-2
https://www.youtube.com/watch?v=WssWfamExLk
،5009 ،asasi33 ، مكقع يكتيكب-3
https://www.youtube.com/watch?v=jAIgxW8G1cY
،IUYHYGKUYTvy7 ، مكقع يكتيكب-4
https://www.youtube.com/watch?v=_zOquZlY6ks5009
،5000 ،maisara10 ، مكقع يكتيكب-5
https://www.youtube.com/watch?v=_nxVU9djnVM
،5005 ،MWE Tube ، مكقع يكتيكب-6
https://www.youtube.com/watch?v=faqn3ZzrKqs
، الغزاكم السني، مكقع يكتيكب-7
https://www.youtube.com/watch?v=oNbS6mTev1o5000
https://www.youtube.com/watch?v=- ،5006 ، أنكر الحكر، مكقع يكتيكب-8
http://alastal.ps/ru ،5Dc2XsPRUEl

، سمفية فمسطيف، مكقع يكتيكب-9
https://www.youtube.com/watch?v=Nb9YdczY0nY5005
،5005 ، لييؿ سياؿ، مكقع يكتيكب-10
https://www.youtube.com/watch?v=giqOK3vUp9M
،5003 ، مجد الديف، مكقع يكتيكب-11
https://www.youtube.com/watch?v=SB5AWtxcRSE
،– عبدالناصر كفمسطيف5006 ، مؤسسة ياسر عرفات، مكقع يكتيكب-12
https://www.youtube.com/watch?v=XHxC16wNRAg
، عبد الناصر كياسر عرفات،2010 ،FATEH .TV مكقع يكتيكب-13
https://www.youtube.com/watch?v=sQeRPdwRTQs
2011 ، طارؽ، فركانة، مكقع يكتيكب-14
https://www.youtube.com/watch?v=dXmokZu3ro4

040

تاسعاً-منشورات المؤسسات:
 -1اإلخكاف كيكبيديا ا طالع ?http://www.ikhwanwiki.com/index.php5006/3/7

 -2بكابة الحركات اإلسالمية http://www.islamist- ،5004/7/57
movements.com/3105
 -3بكابة الحركات اإلسالميةhttp://www.islamist-movements.com/2941- 5006 ،
 -4بكابة الحركات اإلسالميةhttp://www.islamist-movements.com/30832 ،

 -5بكابة الحركات اإلسالمية-59- http://www.islamist-movements.com/3288 ،
-6

.5003/8

بكابة الحركات اإلسالمية-عبدا﵀ عزاـ رائد الجياد في أفغانستاف5004/00-

 -7الحكار المتمدف،
http://m.ahewar.org/s.asp?aid=238874&r=0&cid=0&u=&i=3507
 -8الحكار المتمدف ،العالؼ ،إبراىيـ خميؿ ،الدكلة في الفكر الغربي الحديث ،العدد، 2205
.5008

 -9الحكار المتمدف ،صمكئيؿ فارس 5005/00/08
http://m.ahewar.org/s.asp?aid=489044&r=0&cid=0&u=&i=4641&q
 -10قضايا إسالمية معاصرة  :مكقع قصة اإلسالـ)5004/3/55( 0435 ،
http://ar.islamway.net/article/24493/-A
 -11المثقؼ الجديد ،الرقب ،صال  ،الجذكر السمفية لحركة حماس http://www.al-
<muthaq.net/index/news.php?action=show&id=317
 -12مجمة البياف http://www.albayan.co.uk/text.aspx?id=2217

 -13مركز أفاؽ لمبحكث كالدراسات ،ميالد ،زكي (http://aaqcenter.com/post/478)5000
 -14المفاىيـ العامة لحركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف ،منشكرات الجياد ،الطبعة األكلى ،رف ،
5000ـ.

 -15المكتبة الشاممةhttp://shamela.ws/index.php/author/116-5006 ،
 -16ممتقى أىال لمتفسير ،بف طراد أبي الفداء احمد -
5003/3/00/http://vb.tsir.net/tsir35405

 -17منتقى المقا ت ،الحاجرم ،أبك إسماعيؿhttp://montaqa- ،
almaqalat.blogspot.com/2011/04/blog-post_25.htm
 -18منشكرات جامعة القدس المفتكحة ،مدخؿ إلى العمكـ السياسية ،عماف. 5007 ،
 -19مكقع ابف باز http://www.binbaz.org.sa/article/32

 -20مكقع ابف تيميةhttp://ebntaymiah.midad.com/ebntaymiah_about.php-
045

 -21مكقع اإلسالميكف ،فرغمي ،ماىر ،المعالـ الفكرية لجماعة الدكلة اإلسالمية –داعش
http://islamion.com/news
 -22مكقع ا لككة ،الطريفي ،عبدا﵀ بف إبراىيـ بف عمي ،المدارس السمفية المعاصرة :قراءة في
التنكع ،كالعالقة با خر5000 ،/http://www.alukah.net/web/triqi/10946/31573

 -23مكقع البكابةhttp://www.albawabhnews.com/1414306 ،

 -24مكقع البيضاء العممية 5009
http://www.albaidha.net/vb4/showthread.php?t=20290
 -25مكقع الجابرم العدد - 07الجابرم مف الكىابية إلى السمفية اإلصالحية  ...إلى "الجيادية"
المكقع.http://www.aljabriabed.net/terrorism17.htm

 -26مكقع الخميج الفارسي ،رفعت سيد احمد(دراسة)،
5000
<http://thepersiangulf.weebly.com/1047107210831080107410981098010571074107710901072/2#_ftn
 -27مكقع الدرر السنية ،الشيخ محمد عبدهhttp://www.dorar.net/enc/firq/897
 -28مكقع الدرر السنيةhttp://www.dorar.net/enc/firq/897

 -29مكقع الدفاع الكطني ،عماد ،ىبد الغنيhttps://www.lebarmy.gov.lb/ar/content ،
 -30المكقع الرسمي لممفتي عبد العزيز اؿ الشيخ ،ترجمة سماحة الشيخ ابف باز
رحموhttp://mufti..org.sa/node/2258

 -31مكقع الشيخ ياسيف ا سطؿhttp://alastal.ps/Page.aspx?id=2

 -32مكقع الفرقافhttp://www.al-forqan.net/articles/print-2173.htm ،
 -33مكقع المعارؼ الحكمية ،أبك طو ،أنكر ،السفيو الجيادية كمسالة الدكلة – . 3/7/2015
http://maarefhekmiya.org
 -34مكقع المعيد المصرم5006/0/8 ،http://www.eipss-eg.org82/2/0/404 ،
 -35مكقع المكتبة الشاممةhttp://shamela.ws/browse.php/book-96243/page- ،
31#page-3
 -36مكقع انا سمفي ،بكر ،عالء،
http://www.anasaly.com/play.php?catsmktba=24692
 -37مكقع بكابة الحركات اإلسالمية http://www.islamist-09/05 /5004
run ،movements.com/13327l

 -38مكقع بكابة الحركات اإلسالمية. http://www.islamist-movements.com/3547 ،
 -39مكقع جريدة المكاء اإلسالمي،
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=246857
043

http://www.jam-ibnbaz.com/Aboutus.aspx ، مكقع جمعية ابف باز-40
http://www.jam-ibnbaz.com/default.aspx ، مكقع جمعية بف باز-41

http://www.daralsunna.com/news20.htm مكقع جمعية دار الكتاب كالسنة-42
 مف يصنع التطرؼ الديني الفقر أـ، مزمف، سالـ، مكقع حركة مصر المدنية-43
. 22/3/2015 ،http://www.civicegypt.org/?p=55620الجيؿ

http://www.hizb- -  مكقع حزب التحرير-44
tahrir.info/ar/index.php/component/k2/30804.htmlhttp://www.hizb-ut-ut
tahrir.org/index.php/AR/def
http://hamas.ps/ar/page/19 ، مكقع حماس-45
 كجكب اليجرة مف،)  أبي عبد ا﵀ (ا سـ الحركي لبالؿ الغفرم، المياجر، مكقع دعكة الحؽ-46
،5006 ،دار الكفر كالظالـ إلى دار النكر كاإلسالـ
https://dawaalhaq.com/post/56767
، كيؼ سيطرت حماس عمى غزة، مكقع صال النعامي-47
https://naamy.net/news/View/614
–  سيرة محمد ابف إبراىيـ، ابف ناصر بف حمد الفيد، مكقع صيد الفكائد-48

 ـ5000 http://www.saaid.net/Warathah/1/shaikh-m.htm

 عبدالرحمف بف محمد بف عمي، مكقع صيد الفكائد-49

5006 http://www.saaid.net/Doat/alharfi/01.htmاليرفي

http://www.fateh-gaza.com/ar/?Action=Details&ID=83620 ،  مكقع فت-50
 مكقع قاكـ-51

http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=6148

http://www.madarik.net/mag5and6/12.htm ، سعدم كريـ، سمماف، مكقع مدارؾ-52
، مكقع مركز الفتكل-53
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=F
atwaId&Id=38631
، مكقع مركز الفتكل-54
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=F
atwaId&Id=171909
 الشيخ محمد عبده- مكقع مكسكعة اإلخكاف-55
http://www.ikhwanwiki.com/index.php
http://www.nebrasselhaq.com/index.php?option=com_ ، مكقع نبراس الحؽ-56

044

، مكقع ك ازرة األكقاؼ-57
http://www.palwakf.ps/irshad/?comp=n&action=articles_details&nid=4
694
، مكقع ك ازرة األكقاؼ-58
http://www.palwakf.ps/irshad/?comp=n&action=articles_details&nid=4
69
http://www.aaq.org/news.aspx?id_news=6970 ، مكقع أفاؽ-59
http://taseel.com/articles/2556 ، رمضاف، الغناـ، مكقع تأصيؿ-60

http://islammemo.cc/zakera/moslimoon- مكقع مفكرة اإلسالـ-61
mansioon/2016/02/21/283728.htm
 ممؼ أب قتادة الفمسطيني، مكقع منبر التكحيد كالجياد-62
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_150.html
http://nama- ، فكزية، طمحا، مكقع نماء-63
center.com/m/ActivitieDatials.aspx?id=20474#_ftnref14
. ـ0988 ، غزة، دار نشر-  ميثاؽ حركة المقاكمة اإلسالمية –حماس-64
:المراجع األجنبية
1- Esposito, John (2004). The Oxford Dictionary of Islam. Oxford University
Press. r 2015.
2- "Jihadist-Salafism" is introduced by Gilles Kepel, Jihad: The Trail of
Political Islam (Harvard: Harvard University Press, 2002.
3- Moghadam, Assaf (2008). The Globalization of Martyrdom: Al Qaeda,
Salafi Jihad, and the Diffusion.
4- The Evolution of al Qa’ida and Other Salafi Jihadists (PDF). Rand
Corporation.

045

