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مقدمة
آنيا ڤيلر– شوك
املديرة املقيمة ،مؤسسة فريدريش إيبرت/عمان
دون أدنى شك ،يعتبر اإلسالم السياسي واحد من أهم القضايا املثيرة للجدل و التي نوقشت في
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا .بهدف توفير املعلومات التي تفي باملعايير األكادميية ،وفي
نفس الوقت تسهيل الوصول إليها وفهمها للقراء غير اخلبراء ،أطلقت مؤسسة فريدريش إيبرت/
عمان في عام  2007سلسلة اصدارات حول اإلسالم السياسي .منذ ذلك احلني،
نشرت مؤسسة فريدريش إيبرت/عمان ثمانية كتب مت تداولها على نطاق واسع وغطت تيارات مختلفة
وميول وتطورات متعلقة باإلسالم السياسي .أحدى املوضوعات والتي متت متابعتها بأهتمام متزايد
ومطرد على خلفية التطورات في جميع أنحاء الشرق األوسط خالل السنوات القليلة املاضية ،هو
موضوع احلركات السلفية ،وخاصة فيما يتعلق بأجنداتهم السياسية ونفوذهم.
في تشرين األول 2012قامت مؤسسة فريدريش إيبرت/عمان ومركز الدراسات االستراتيجية معا
بجمع خبراء في مجال احلركات السلفية وكذلك أعضاء من اجلماعات السلفية املعتدلة من مختلف
الدول العربية ملناقشة التوجهات اخملتلفة لهذه احلركات نحو الدميقراطية واملشاركة السياسية.
وانطالقا من األهتمام األستثنائي الذي حظي به املؤمتر ومبا أن هذا املوضوع ال يزال يتمتع بأهمية
كبيرة ألرتباطه بالتطورات السياسية في املنطقة بأسرها ،واصلت مؤسسة فريدريش إيبرت/عمان
ومركز الدراسات االستراتيجية تعاونهم في هذا املشروع .في متوز ،2013ركز مؤمتر ثاني مبشاركة
خبراء وسلفيني معتدلني على موضوع التحوالت التي مرت بها احلركات السلفية منذ بداية "الربيع
العربي" فيما يتعلق باملشاركة السياسية.
إنه ملن دواعي سرورنا أن نقدم لكم األوراق النقاشية التي مت جمعها وأعدادها لهذا املؤمتر ،وكذلك
ملخص لإلجراءات واالستنتاجات .كما سنواصل مناقشة هذا املوضوع ألهميته الزمنية ونشكر
لكم اهتمامكم في نشاطات ومنشورات مؤسسة فريدريش إيبرت /عمان.
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مقدمة
د .موسى شتيوي
مدير مركز الدراسات االستراتيجية في اجلامعة األردنية
يع ّد السلفيون في اللحظة الراهنة  -على اختالف وجهاتهم األيديولوجية وتعبيراتهم املؤسسية
واحلركية -من أبرز الفاعلني اإلسالميني ،في املشهد العربي العام ،سياسيا ً واجتماعيا ً وثقافيا ً ،بخاصة
وتطو رت مع بدايات العام  ،2011وما تزال حقبتها
في حقبة االحتجاجات الشعبية العربية ،التي تنامت
ّ
وتداعياتها إلى اليوم.
وبخالف جماعات وحركات إسالمية أخرى ،لم ينل السلفيون قسطا ً وافر ا ً من الدراسات واألبحاث
املتخصصة في حقل العلوم االجتماعية ،وما يزال هذا املوضوع حقال ً دراسيا ً مفتوحا ً على جملة كبيرة من
األسئلة والتساؤالت؛ تتعلّق باأليديولوجيا السلفية وطبيعة األدوار السياسية واالجتماعية التي يقوم بها
السلفيون ورؤيتهم لقضايا حيوية ،مثل الدميقراطية واحلريات العامة والفردية وحقوق األقليات والعالقة
بني الدين والدولة وسؤال الفنون واآلداب والسلم األهلي واجملتمعي.
تأسيسا ً على أهمية هذا املوضوع عٌقد املؤمتر السنوي الثاني بعنوان "التحوالت السلفية :الدالالت
التداعيات واآلفاق" ( 1متوز  )2013بالتنسيق بني مركز الدراسات االستراتيجية في اجلامعة األردنية ومؤسسة
فريدريش أيبرت في عمان ،وكنّا قد تعاو نّا سو يّا ً العام السابق على عقد مؤمتر "السلفيون والدميقراطية"،
وذلك لتسليط الضوء على "احلالة السلفية" من جوانبها وأبعادها اخملتلفة .يضم هذا الكتاب بني د فّتيه
وملخصات
قيمة ونقاشات وأوراق خلفية
ّ
وقائع وأعمال مؤمتر "التحوالت السلفية" وما فيه من أوراق عمل ّ
تنفيذية ،تتناول جميعا ً طبيعة التحوالت التي حدثت مع السلفيني خالل حقبة االحتجاجات العربية ،وفي
مقدمتها بالطبع التحول نحو العمل السياسي واحلزبي واملشاركة في احلياة النيابية والعامة في مصر،
وبروز إرهاصات على توجهات مماثلة في دول عربية أخرى ،مثل تونس واليمن وغيرها.
يناقش الباحثون واخلبراء املتخصصون في هذا الكتاب هذه التحوالت وطبيعتها وحجمها وعمقها
وأبعادها اخملتلفة ،وتداعياتها على التيارات السلفية نفسها وعلى اجملتمعات العربية أيضاً ،وعلى املعادالت
السياسية ،ما تثيره من سجاالت ونقاشات مهمة على صعيد القضايا اجلدلية واإلشكالية.
نطمح أن ميثّل هذا الكتاب والتعاون املثمر بني مؤسستنا البحثية مركز الدراسات االستراتيجية ومؤسسة
فريدريش إيبرت ومديرتها آنيا ڤيلر-شوك قيمة مضافة إلى حقل املعرفة باحلركات اإلسالمية عموما ً
والسلفية خصوصاً.
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ملخص تنفيذي
شارك باحثون وخبراء و ممثلون للحركات السلفية من مختلف الدول العربية في املؤمتر االقليمي الذي
انعقد في عمان لغايات فحص و تدقيق التحوالت التي شهدتها احلركات السلفية ،ال سيما في مرحلة ما
بعد الثورات العربية .عُ قد املؤمتر في العاصمة األردنية عمان يوم االثنني املوافق االول من متوز لعام ٢٠١٣
السلفية :أهميتها ،اثارها و تطلُعاتها" .و تداول املشاركون والضيوف التحوالت و
حتت عنوان "التحوالت
ّ
التغيرات التي شهدها النهج السلفي احلالي و موقفه من املشاركة السياسية ،مع التركيز على احلركات
السلفية في ستة بلدان عربية مختلفة .هذا و قد مت تنظيم املؤمتر من قبل مركز الدراسات االستراتيجية
في اجلامعة األردنية و مؤسسة فريدريش إيبرت.
حتو الت احلركات السلفية و اآلثار املترتبة على هذه التحوالت في الساحة
هدف املؤمتر إلى التفكُّر في ّ
السياسية العربية بطريقة علمية و موضوعية متعمقة؛ بعيدا كل البعد عن املواقف السياسية املؤيدة،
أو املعارضة ،للحركات السلفية .و ناقش املؤمتر احلركات السلفية في فترة ما بعد الثورات العربية من خالل
ثالثة محاور رئيسيه و هي :وضع احلركات السلفية في ثورات بلدان الربيع العربي (مصر و تونس) و وضعها
في البلدان امله ّد دة بـشبح الطائفية (سوريا و لبنان) ،و وضعها في املمالك العربية (اململكة األردنية
الهاشمية و اململكة العربية السعودية).
و عُ قد املؤمتر حتت رعاية رئيس مجلس االعيان األردني ،دولة السيد طاهر املصري ،الذي أشار في كلمته
االفتتاحية إلى املعنى األصلي و احلقيقي لكلمة "السلفية" في اللغة العربية ،و التي اشتقّ ت من الفهم
أسسوا
احلقيقي و الصحيح لألصول و القواعد األساسية لإلسالم .و قال’ :نحن فخورون بـأسالفنا اللذين ّ
احلضارة اإلسالمية املتقدِّمة و اعتمدوا مبدأ الشورى و الدميقراطية احلقيقية‘ .كما أشار املصري الى أ ّن
وجود تصاعد لظاهرة العنف و ممارسة سياسة التكفير من قبل احلركات السلفية ،األمر الذي يتطلب
تعمقا للدور املطلوب لعبه من قبل اجلماعات اإلسالمية .و شد َّد ايضا على ضرورة دراسة أسلوب
حتليال ُم ِّ
النبي محمد –صلى اهلل عليه و سلّم -و السلف الستخالص املعنى الصحيح و السليم للدين اإلسالمي
و كيفية تطبيق احكامه في يومنا احلاضر ،والى احلاجة لتأسيس الطابع املدني للدولة و احلفاظ عليه،
األمر الذي يجب ان تأخذه بعني االعتبار كل اجلماعات السياسية بغض النظر عن توجهاتها األيديولوجية
أو الدينية.
و من جانبها ،اشادت مديرة مؤسسة فريدريش إيبرت ( )FESفي األردن و العراق ،السيدة آنيا ڤيلر-شوك،
بـأهمية املؤمتر و توقيت انعقاده ،خصوصا في ظل تزايد األدوار التي تقوم بها التيارات السلفية في
ص مؤسستها على تقدمي
اجملاالت االجتماعية و السياسية في الدول العربية .كما و أكدت السيدة أنيا ِحر َ
املعلومات الكافية عن مختلف احلركات اإلسالمية و ذلك من خالل املؤلفات العلمية العديدة التي أنتجها
باحثون عرب والتي نشرتها املؤسسة ،و أشارت ايضا إلى أن املؤمتر يأتي بعد ما يقرب من عام على إنعقاد
املؤمتر األول في آب/اغسطس  ٢٠١٢و الذي ناقش التأثير السياسي للحركات السلفية ،و سلّط الضوء على
احلاجة ملزيد من التحليل و املناقشة حول هذا املوضوع.
و لفت الدكتور موسى شتيوي ،مدير مركز الدراسات االستراتيجية في اجلامعة األردنية ،االنتباه إلى
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التغيرات و التحوالت اجلديدة في احلركات السلفية في العالم العربي .و ش ّد د ايضا على طرح أسئلة هامة
حول الدور السياسي لهذه احلركات و انعكاساتها على الساحة العربية .و أشار إلى أن هذه التحوالت
تطرح تساؤالت هامة بشأن احلريات العامة و حقوق اإلنسان و احلريات الفردية و غيرها من القضايا اجلدلية
و اخلالفية التي تظهر مع تزايد نفوذ احلركات السلفية في العالم العربي .
النتائج و االستنتاجات
لخصات و اإلستنتاجات ،باإلضافة الى نتائج املداوالت بشأن
قدمت اجللسة اخلتامية للمؤمتر اإلقليمي امل ُ ّ
التحو الت السلفية املقترحة ،من حيث أهميتها و اثارها و تطلعاتها ،و استخلصت اجللسة بأن العالم
ّ
العربي ،و االسالمي ،يواجهان مظاهر متعددة من السلفية بدال من مواجهة حركة سلفية متجانسة
ذات وجهات نظر و مناهج موحدة .و لم تنبع السلفية من الثورات العربية األخيرة ،فالتيار السلفي و
أيديولوجيته وأتباعه موجودون منذ قرون ،و مما ال شك فيه ،فأن الثورات العربية أتاحت الفرصة للسلفيني
ليصبحوا أكثر تأثيرا في املشهد العربي العام .و على الرغم أن هناك بعض التحوالت في املنهج السلفي،
خاصة فيما يتعلق باملشاركة السياسية ،إال أ ّن املؤمتر قد أ كّد بأن مثل هذه التحوالت دفعت أيضا بـاألسئلة
واخملاوف بشأن الفكر و األيديولوجية السلفية.
إن التحوالت في املنهج السلفي ليست مو ّحدة بني مختلف التيارات السلفية؛ فلم تشهد كل التيارات
هذه التحوالت بل كان هناك مستوى كبير من التباين في التحول بني االجتاهات األيديولوجية اخملتلفة
و أيضا بني احلركات السلفية في البلدان اخملتلفة .غير أن املناهج السلفية اخملتلفة قد تأثرت بالظروف
و التحوالت السياسية و االجتماعية الفعلية التي حدثت في البلدان العربية .و كما وضح املؤمتر ،فإن
مستقبل هذه املناهج يعتمد على ظروف االستقرار و نضج املناخ السياسي العام في كل بلد.
و من اجلوانب األخرى التي نتجت عن مداوالت املؤمتر عدم وجدود تعريفات و تصورات واضحة للمفاهيم
احلديثة للدميقراطية ،و "مؤامراتها" ،في العقلية السياسية العربية ،و خصوصا التعددية و وسائل العمل
السياسي وسط األيديولوجيات السياسية املتنافسة و املتباينة.
و في اجللسة اخلتامية برئاسة الدكتور محمد أبو رمان ،أكد نبيل عبد الفتاح ،من مصر ،وصالح الدين
السلفية متثّل جزءا هاما من اجملتمعات العربية و االسالمية و ال يجب جتاهلها
اجلورشي ،من تونس ،على أن
ّ
أو رفضها ،بل يجب منحها احلق في التعبير عن نفسها و عن مواقفها و افكارها .فاحلركة السلفية هي
جزء ال يتجزأ من التركيبة الفكرية و الثقافية و السياسية في العالم العربي ،و بالتالي يجب أن يتم
معاملتها و التعامل معها باعتبارها عنصرا بُنيويا للعقلية االجتماعية و السياسية و الدينية .و جاء
التأكيد ايضا على أ ّن اخليار الوحيد ،و االمثل ،للعالقة مع احلركات السلفية هو احلوار املوضوعي الدائم
الذي يهدف إلى غرس التفاهم بشأن قواعد املعادلة السياسية التي حتكم جميع األطراف ،سواء كانت
إسالمية أو غير إسالمية.
كما و أكد اجلورشي بأن السلفيني ،مثلهم مثل أي جماعة أخرى ،عُ رضة للمشاركة السياسية ،و يتأثرون
باملناخ السياسي من حولهم .و كجزء من اجملتمع العربي االسالمي ،فإنه ينبغي دمجهم في احلياه
السياسية و االجتماعية ،وبغير ذلك فإن أي نهج "الستعدائهم" و "إبادتهم" سوف يدفعهم للرد بتطرف
أكبر .هذا "الفكر املدمر" لن يؤدي إال إلى تفاقم و تعقيد األوضاع ،مما يؤدي إلى الضعف و اخلسارة جلميع
األطراف ،مبا في ذلك الدولة.
وقال اجلورشي" :نريد أن يكون السلفيون جزءا من هذه التحوالت من حولنا؛ بدال من أن يكونوا تهديدا لها".
و اضاف بأ ّن على السلفيني اتخاذ التدابير الالزمة لتجنب قطع العالقات مع الرأي العام و القوى السياسية
األخرى ،مبا في ذلك االستعداد لالستماع إلى وجهات النظر اخملتلفة و نبذ العنف.
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و من جانبه ،أشار عبد الفتاح إلى أهمية حترير "العقلية" العربية الشاملة والتعامل ،وجها لوجه ،مع
األيديولوجيات الدينية والسياسية ،و التخلص من امليل إلى تشويه صورة احلركة السلفية على أساس
النمطية السلبية ،اخذين بعني االعتبار تعدد التوجهات السلفية .كما و أكد على أهمية التحوالت
املطلوبة في النهج اللغوي و طريقة التعامل الفكري مع الشؤون العامة بني التيارات السلفية .و أشار الى
أن التيارات السلفية بـحاجة أيضا لتخليص نفسها من النهج التكفيري واللجوء إلى العنف بأشكاله
املادية و اللغوية و الرمزية.
و قال عبد الفتاح أن على السلفيني أن يرتقوا إلى مستوى التحديات التي تواجههم ،مبا في ذلك الوسائل
الالزمة لردم الفجوة بني املنهج التقليدي (الفقهي والديني) و بني الواقع املعاصر و التقدمية والظروف واآلثار
تفهم أن
والتعقيدات؛ أي موقفهم جتاه الدولة ،و العالقة مع الدين و الطائفية و اإليديولوجيات األخرى ،مع ّ
هناك تعددية داخل اجملتمع في دول مثل مصر ولبنان وسوريا  ..الخ .كما و قال أن السلفيني بحاجة أيضا
لالرتقاء إلى مستوى التح ّدي املتمثل في اسلوب العالم املعاصر احلديث و العوملة ،و احلاجة إلى العثور على
شخصيات و أجيال جديدة و قادمة لتطوير السلفية املعاصرة الفكر على الصعيد االجتماعي و االقتصادي
و السياسي ،واحلاجة إلى حتويل نهجهم من العنف و العسكرية الى املفاهيم املدنية و األفكار الدميقراطية.
كما انهم بحاجة الى مواجهة التحدي املتمثل في بلورة الرؤية السياسية للتعامل مع القوى السياسية
األخرى واملشاكل الضخمة التي تواجه البلدان عند إعادة بناء و جتديد مفهوم الدولة .و األهم من ذلك بناء
منوذج حقيقي و منصة للتنمية االقتصادية.
ودعا كل من عبد الفتاح و اجلورشي احلركة السلفية إلى اعتماد املزيد من القنوات املفتوحة و االستماع
إلى وجهات نظر و آراء اآلخرين ،و االعتراف بأن العمل السياسي يتطلب منطق التنازالت و املرونة الفكرية و
السياسية .و األهم من ذلك كله ،الرفض الصريح للعنف بكافة مظاهره املادية والرمزية واللفظية .احلوار،
يسر اندماج
وإيجاد أرضية مشتركة ،ونزع فتيل اخلطابات ،هي النتائج التي ّ
توصل إليها املؤمتر و التي قد ت ُ ّ
السلفية ضمن الهيكل العام للحياة السياسية العربية.
السؤال الرئيسي الذي ال يزال يتعني اإلجابة عليه هو كيفية االتفاق على صيغة و معادلة للوصول الى
أفضل طريقة إلنهاء اخلالفات السياسية بطريقة سلمية ،و هي املعادلة التي ستجدها مختلف القوى
السياسية داخل الساحة العربية ،مبا في ذلك السلفيني ،قابلة للتطبيق .هذا هو السؤال الذي يجب
اإلجابة عليه و تعتمد اجابته على تطورات و تداعيات التحوالت اجلارية في العالم العربي ككل .هذا
السؤال ،وعلى الرغم من أنه موجهة إلى احلركة السلفية على وجه اخلصوص ،إال أنه سؤال يطرح نفسه
للثقافة السياسية العربية بأكملها على مدى تقبلها األفكار السياسية لتداول السلطة ،والتعددية،
والدميقراطية ،وغيرها.
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السلفيون العرب في حلظة الثورات :التحدي واالستجابة
د .محمد أبو رمان

حتول تاريخية في املسار املعاصر العام للتيارات السلفية ،إذ
متثّل حلظة الثورات الدميقراطية العربية نقطة ّ
بوابة العمل السياسي واحلزبي ،واملشاركة في النقاشات اإلعالمية
قرّرت جماعات وتوجهات سلفية ولوج ّ
والثقافية في اجملال العام ،ابتدا ًء من املشهد املصري ،مرورا ً باملشهدين التونسي واليمني.
قبل ذلك كان التيار السلفي بصورة عامة ،مع استثناءات قليلة في العاملني العربي واإلسالمي ،مستنكفا ً عن
املشاركة السياسية والعمل احلزبي ،مركّزا ً جهوده على العمل التعليمي والدعوي والتربوي ،مع رفض الولوج
إلى "اللعبة السياسية" بذرائع وأسباب متعددة ومختلفة.
املرحلة اجلديدة لم تكن بال تكاليف ،ففي مقابل املكاسب السياسية والظهور على العلن والبروز اإلعالمي،
والنفوذ اجلديد في اجملال العام ،بصورة خاصة في دول الربيع العربي ،فإ ّن هذه الثورات وضعت السلفيني حتت
األضواء ،وأصبحوا "موضوعاً" إعالميا ً ساخناً ،وتصاعد حجم اخلصومة السياسية لهم في العالم العربي،
والتخويف من مشروعاتهم االجتماعية والثقافية ،ومن أهدافهم السياسية ،من جهة أولى.
من جهة ثانية ،خلقت الثورات الدميقراطية والتحوالت لدى أغلب االجتاهات السلفية مناظرات وخالفات داخلية
التغيرات ،فالقبول بالدميقراطية واللعبة السياسية وشروطها واستحقاقاتها
كبيرة ،حول مشروعية هذه
ّ
واالختالفات اجلوهرية بني طبيعة العمل احلزبي والدعوي ،كل ذلك لم يكن موضع اتفاق وتوافق كامل في
التحول وتصر ّ إما على رفض العمل
األوساط السلفية العربية عموماً ،إذ بقيت هنالك تيارات ترفض هذا
ّ
السياسي جملة وتفصيال ً أو ولوج التغيير من غير البوابة الدميقراطية ،مثل السلفيني اجلهاديني.
هذا وذاك انعكس على طبيعة االلتزام السلفي اجلديد بالعملية الدميقراطية ،إذ حاول السلفيون التمييز
بني األسس الفلسفية للدميقراطية وآلياتها معلنني التزامهم بالثانية ال األولى ،وقبولهم بصناديق االقتراع
وتداول السلطة ،مع عدم التنازل عن هدفهم األسمى "أسلمة احلياة العامة" ،أو الدولة اإلسالمية ،ما أثار قلقا ً
وتشكيكا ً من التيارات السياسية األخرى فيما إذا كانت هذه التحوالت السلفية تخدم املرحلة االنتقالية
نحو تكريس نظم دميقراطية تعددية في النظام السياسي العربي اجلديد أم أنّها تشكّل حتديّا ً أمامها؟
هذه الورقة تهدف إلى ترسيم معالم التحوالت التي حدثت في املسار السلفي العام بصورة مختصرة وموجزة،
عبر تقدمي صورة عامة عن حالة التيارات السلفية فيما قبل الثورات العربية ،ثم التحوالت التي حدثت مع هذه
الثورات ،وما أحدثته داخل التيار السلفي أوالً،ـ وتأثير ذلك على املشهد السياسي العربي ثانياً.
السلفيون عشية الثورات العربية
مييز السلفية عن جماعة اإلخوان املسلمني أنّها أقرب إلى "مذهب فكري"؛ تعود جذوره إلى العصور
ما ّ
اصطلح على تسميتهم بـ"أهل احلديث" ،ويجد أباءه املؤسسني عبر تراث
اإلسالمية األولى ،فيمتد إلى من
ُ
أحمد بن تيمية (728-661هـ) وأحمد بن حنبل (ت241هـ)  ،ونظام عقائدي ومعرفي وفكري ،ثم في العصر
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الوهاب ،إلى أن وصلنا إلى نهايات القرن التاسع عشر والنصف األول
احلديث عبر دعوة الشيخ محمد بن عبد
ّ
من القرن العشرين من خالل صيغ سلفية حاولت اجلمع بني هذا املوروث الفكري والعقائدي والدعوي من جهة
وثقافة العالم املعاصر من جهة أخرى ،من أمثال محمد رشيد رضا وعبد احلميد بن باديس ،وهي الصيغ التي
أُطلق عليها "السلفية الوطنية" أو "السلفية العقالنية".
إال ّ أ ّن الصورة املعاصرة الرائجة من السلفية قد اكتسبتها في النصف الثاني من القرن العشرين ،وبدرجة
أكبر منذ العقد السابع في القرن العشرين ،عبر تأثير االجتاهات السلفية السعودية ،التي جتاوزت الساحة
السعودية ،بل واخلليجية ،إلى العالم العربي واإلسالمي بقوة دفع التزاوج بني الدولة والدعوة في السعودية،
وبفضل الثورة النفطية التي جعلت املعاهد العلمية والدعاة والشيوخ السعوديني ذوي نفوذ وتأثير على
األوساط السلفية العاملية عموماً ،ما ساهم في نشر الفكر السلفي على نطاق واسع.
في مرحلة الستينيات والسبعينيات بدأ نفوذ "هيئة كبار العلماء" في السعودية ي ّتسع ويكبر عبر "املؤسسة
الدينية الرسمية" هناك (أبرز رموزها عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمني) ،هذه املقاربة تتمثّل في االهتمام
باجلانب الديني والدعوي والعقائدي واالبتعاد عن اخلوض في السياسة أو تأسيس األحزاب وممارسة النشاطات
السياسية املعارضة ،وهو االجتاه الذي يطلق عليه السلفية التقليدية أو احملافظة أو العلمية (في شمال
أفريقيا) ،ومثّلت الهيئة في السعودية ،بقيادة كل من عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمني املرجعية الدينية-
الفكرية لهذا االجتاه ،خالل عقدي الثمانينيات والتسعينيات.
بالرغم من تأكيد هيئة كبار العلماء بصورة دائمة على "طاعة ولي األمر" ورفض اشتغال السلفيني في
السياسة ،واحلكم على املعارضة هناك بالضالل ،إال ّ أ ّن ذلك لم مينع تيارا ً (على ميني الهيئة) من الظهور في
مرحلة الثمانينيات والبروز بصورة أكثر تشددا ً في بداية التسعينيات في رفض العمل السياسي واحلزبي ،بل
والهجوم على األحزاب اإلسالمية األخرى واتهامها باخلروج والضالل ،والتخصص في الرد عليها وعلى روادها
املعاصرين ،مثل :حسن البنا وسيد قطب ،أحد رواد هذا التيار في السعودية محمد بن آمان اجلامي ،الذي جاء
من احلبشة ودرس في السعودية ،واستقر فيها منذ سبعينيات القرن العشرين ،واستقر به املطاف مدرّسا ً
في اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،واملسجد النبوي 1 .
اشتهر اجلامي وأتباعه (أطلق عليهم الحقا ً مصطلح السلفية اجلامية) بالتعصب للسلفية واتخاذ مواقف
متشددة من اجلماعات اإلسالمية األخرى ،والتأكيد على طاعة أولياء األمور في الدول العربية ،ورفض املعارضة
واخلروج وتشكيل األحزاب السياسية بوصفها بدعا ً ليست من الدين 2 .
جند امتداد هذه املدرسة بوضوح في اليمن عبر مقبل بن هادي الوادعي ،وهو ميني درس في السعودية وطرد من
هناك بدعوى اشتراكه في حركة جهيمان عام  ،1981وهو ما ينفيه بشده ،ثم عاد واستقر في اليمن مع بداية
الثمانينات وبدأ بنشر السلفية ،واكتسب أنصارا ً وأتباعاً ،يحملون أفكاره وآراءه.
أما في األردن ،فبالرغم من أ ّن ناصر الدين األلباني (أحد أبرز شيوخ السلفية املعاصرة) أقرب إلى خط ابن باز
وابن عثيمني في عدم التدخل في السياسة ،بل عبارته الشهيرة هي "من السياسة ترك السياسة" ،إال ّ أ ّن
مدرسته وتالميذه يقتربون من االجتاه اجلامي في العالقة مع احلكومة واملوقف من اإلسالميني اآلخرين ،ووجدت
هذه املقاربة امتدادا ً لها في كثير من الدول العربية األخرى 3 .
 .1انظر الصفحة الرسمية حملمد بن آمان اجلامي والتعريف به ،على شبكة االنترنت ،الرابط التالي
http://www.eljame.com/mktba/pageother.php?catsmktba=40
 .2انظر على سبيل املثال :محمد بن آمان اجلامي ،قرة عيون السلفية باإلجابات على األسئلة الكويتية ،الرابط التالي
http://www.eljame.com/mktba/play.php?catsmktba=3
 .3انظر حول هذا التيار :عبد الغني عماد ،احلركات اإلسالمية في لبنان ،دار الطليعة ،بيروت ،ط.1،2006
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في الثمانينيات بدأت مقاربات سلفية أخرى بالبروز تزاوج بني اإلميان بالعقائد واملواقف املعرفية والفكرية
السلفية في األحكام الشرعية واملناهج العلمية الدينية ،لكّنها تختلف معها في املوقف من احلكام وفي
التعامل مع الشأن السياسي ،إذ ترفض املقاربات اجلديدة "استنكاف" السلفيني عن العمل السياسي واحلزبي
بذريعة "طاعة ولي األمر" ،أو أ ّن هذه املؤسسات بدع ومحدثات غربية ليست إسالمية.
أحد أبرز وجوه التيار السلفي اجلديد (أصبح يطلق عليه الحقا ً السلفية احلركية) هو السوري محمد سرور
بن نايف بن زين العابدين ،الذي كان عضوا ً في جماعة اإلخوان املسلمني ،ثم غادر إلى السعودية في نهاية
الستينيات ،بعد التضييق على اجلماعة في سوريا ،وهناك عمل مدرسا ً في مدينة البريدة ،ثم غادر في
السبعينيات إلى الكويت ،قبل أن يستقر به املقام الحقا ً في لندن ،ويؤسس هناك املنتدى اإلسالمي ،ويصدر
مجلة السنة ،التي أصبحت مبثابة املنبر اإلعالمي والسياسي لهذا التيار ،وأخذت صيتا ً كبيرا ً في األوساط
السلفية في حرب اخلليج  ،1991ومنعت حكومات عربية عدة من توزيع اجمللة وتداولها.
خصوم سرور (بصورة رئيسة أتباع محمد اجلامي وربيع املدخلي) أخذوا يطلقون على من يتبني أفكاره -
املزاوجة بني السلفية والسياسة -بـ"السروريني"  ،4وقد بدأت أفكار زين العابدين وحتليالته السياسية ورؤيته
للتغيير ،تنتشر في السعودية ودول أخرى ،وتأثر بها عدد من العلماء والدعاة املعروفني الحقاً ،مبا يسمى في
السعودية "مشايخ الصحوة".
في السبعينيات ،وبصورة أكثر وضوحا ً خالل الثمانينات ،برز اسم الشيخ عبد الرحمن عبد اخلالق ،وهو مصري
األصل درس في اجلامعة اإلسالمية في املدينة املنورة ،ثم غادر إلى الكويت في منتصف الستينات ليدرّس
هناك ،ويساهم في تأسيس جمعية إحياء التراث السلفية ،مع عدد من السلفيني ،ويق ّدم مقاربة سلفية
جديدة في قضية التغيير واإلصالح واملوقف من العمل السياسي .5
وبالرغم من أ ّن عبد اخلالق شق ّ الطريق مبكّرا ً إلى العمل السياسي داخل البيت السلفي ،وساهم في خوض
السلفيني هناك منذ الثمانينيات لغمار التجربة احلزبية ،بعيدا ً عن مقوالت الطاعة لولي األمر أو عدم الدخول
في اللعبة السياسية ،إال ّ أنّه في الوقت نفسه وقف ضد مبدأ اخلروج على احلاكم ،الذي حكم أيديولوجيا
السلفية اجلهادية عموماً ،إذ كتب عبد اخلالق ضد استخدام السالح والعنف ،مطالبا ً بااللتزام باخلط السلمي
في الدعوة اإلسالمية .6
بالرغم من إميان كل من محمد زين العابدين وعبد الرحمن عبد اخلالق بالعمل السياسي ورفض فتاوى "طاعة
ولي األمر" ،وعدم تكفير أو تضليل املوقف من احلزبية اإلسالمية ،إال ّ أ ّن بن سرور ،وفقا ً ملراقبني لالجتاهات
السلفية ،هو أقرب إلى اجلمع بني السلفية واملدرسة القطبية ،ويبدو أكثر ح ّدة في نقده جلماعة اإلخوان
املسلمني ،فيما يتسم عبد الرحمن عبد اخلالق باالنفتاح على اإلسالميني عموما ً 7 ،ميكن مالحظة انعكاس
هذا االختالف بني الرجلني بوضوح – الحقاً -على السلفية اليمنية ،إذ انشقت جمعية اإلحسان املتأثرة بأفكار

 .4قارن ذلك برفض النخراط السلفيني في العمل السياسي أو ما يسمى بالسرورية ،بإجابات ملقبل بن هادي الوادعي "هذه هي السرورية فاحذروها"،
ميكن االستماع لها على الرابط التالي http://www.muqbel.net/sounds.php?sound_id=6
على املوقع الرسمي له على شبكة االنترنت ،وانظر الرد على ذلك مبقال حملمد بن سرور زين العابدين حول مسيرته الدعوية والسياسية ،بعنوان
"صفحات من املاضي :السرورية" ،على الرابط التالي http://www.sudanforum.net/showthread.php?t=72791
 .5:انظر حديث عبد الرحمن عبد اخلالق عن سيرته الذاتية في برنامج مراجعات على قناة احلوار ،الرابط التالي
http://www.youtube.com/watch?v=15SuN8OB9NI&feature=related
 .6انظر :عبد الرحمن عبد اخلالق ،السياسة الشرعية في الدعوة إلى اهلل ،شركة بيت املقدس للنشر والتوزيع ،الكويت ،ط ،2006 ،1ص،405-337
وهو كتاب يضم مجموعة من الدراسات والكتب التي أصدرها عبد اخلالق في وقت مبكّر.
 .7انظر :مشاري الذايدي ،محمد بن سرور غادر سورية بعد نكبة اإلخوان .استقر وعلم في بريدة .خلط حركية اإلخوان بثورية قطب بسلفية ابن
تيميه ،جريدة الشرق األوسط 28 ،اكتوبر ،2004 ،ع (.)9466
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بن سرور عن احلكمة اليمنية املتأثرة بعبد الرحمن عبد اخلالق

8.

في بداية التسعينيات ،وعلى وقع االختالف على املوقف من حرب العراق ،احتدمت السجاالت السلفية الداخلية
مع بروز تيار جديد حرّك املياه الراكدة في السعودية يعلن عدم جواز االستعانة باجليوش الغربية لتحرير الكويت
من اجليش العراقي ،بخالف فتوى هيئة كبار العلماء ،وظهر على رأس هذا التيار كل من د .سفر احلوالي (الذي
كتب "وعد كيسنجر واألهداف األميركية في اخلليج" ،وق ّدم محاضرات متعددة في رفض هذا التدخل) ،ومعه
سلمان العودة وعائض القرني وناصر العمر ،وهو التيار الذي اصطلح على تسميته بـ"تيار الصحوة" 9.
ومزج خطاب التيار اجلديد (حينها) بني الدعوة إلى تطبيق أكثر جديّة للشريعة اإلسالمية والدفاع عن
هوية البالد في مواجهة الليبراليني ،واملطالبة في الوقت نفسه بإصالحات سياسية ،تعزز من مناخ احلريات
العامة واملشاركة السياسية واحل ّد من الفساد املستشري ،وقاموا بتوجيه رسائل للملك السعودي تطالب
باإلصالحات السياسية واالقتصادية ،لكنها تدعو في الوقت نفسه إلى التزام أكبر بالشريعة اإلسالمية 10 .
بعد خروج احلوالي والعودة بدت مالمح تغير على خطابهما الفكري والسياسي ،ونزوع إلى التهدئة مع
السلطات السعودية ،مع بروز ما يسمى بالسلفية اجلهادية وصعود القاعدة في السعودية ،بخاصة بعد
أحداث  11ايلول ،إذ أخذ كلّ من احلوالي والعودة بنقد القاعدة وخطابها وعملياتها ،وقاما مع آخرين بتوزيع
رسالة عنوانها "على أي أساس نتعايش؟" في الردِّ على رسالة املثقفني األميركان بعد األحداث بعنوان "من
أجل ماذا نحارب؟!" 11 .
ميكن مالحظة اخلارطة الواقعية للسلفية احلركية ،عبر اجلماعات السلفية التي انخرطت في العمل
السياسي في الكويت ،مثل جمعية إحياء التراث (أصبحت خالل األعوام األخيرة أقرب للسلفية اجلامية) ،وفي
البحرين جمعية التربية التي تتبع لها كتلة األصالة (وإن كانت هذه اجلمعية أقرب للخليط ما بني احلركيني
والتقليديني) 12 ،وفي األردن جمعية الكتاب والسنة  ،وفي لبنان مجموعة محمد اخلضر (املنتدى اإلسالمي
اللبناني للحوار)  13 ،وفي اليمن جمعيتا احلكمة اليمانية واإلحسان ،وفي اجلزائر أتباع محمد علي بلحاج ،أحد
قادة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،وفي السعودية تيار الصحوة اإلسالمية ،مثل :سفر احلوالي وسلمان العودة
وعائض القرني وغيرهم.
في التسعينيات ،كذلك ،حدث تزاوج آخر ما بني الفكر اجلهادي والسلفي ،برز في أوضح صوره احلركية عبر
تنظيم القاعدة ،وحاضنته ما سمي بـ"التيار السلفي اجلهادي" ،الذي جمع ما بني العقائد الدينية السلفية،
مع التأثر بأفكار سيد قطب هنا ،وتركيزه على مفهوم احلاكمية ،واختيار طريق "اجلهاد" بوصفه الوسيلة
املشروعة الفاعلة في التغيير ،وقام هذا التيار بدمج معركة التغيير الداخلية (مع النظم العربية= العدو
القريب) باملعركة اخلارجية (الواليات املتحدة= إسرائيل= الغرب= العدو البعيد) وفقا ً لفرضية أساسية فحواها

يفسر الباحث أسامة شحادة االختالف بني عبد اخلالق وبن سرور ،بأ ّن عبد اخلالق هو ابن املدرسة السلفية في األصل ،بينما محمد بن سرور ابن
ّ .8
املدرسة اإلخوانية بنسختها القطبية ،وقد برز جوهر االختالف بني الرجلني في بداية الثمانينيات ،في إفتاء عبد اخلالق بجواز املشاركة في احلياة
النيابية والبرملانات ،ودفاعه عن هذا اخلط الفكري ،بينما كان زين العابدين حينها يرفض اللعبة الدميقراطية واالنتخابات النيابية ،قبل أن يعود في
األعوام األخيرة عن هذا الرأي .مقابلة مع أسامة شحادة في مكتبي في مركز الدراسات االستراتيجية باجلامعة األردنية.2012-5 -23 ،
 .9انظر :محمود الرفاعي ،املشروع اإلصالحي في السعودية :قصة احلوالي والعودة ،واشنطن ،1995 ،ط ،1ص.34-11
 .10انظر :محمود الرفاعي ،املشروع اإلصالحي في السعودية :قصة احلوالي والعودة ،مرجع سابق ،ص.86-59
 .11انظر :حول الرسالة األميركية :رضوان السيد ،الصراع على اإلسالم :األصولية واإلصالح والسياسات الدولية ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط،1
 ،2004ص  .73-47وانظر حول بيان "على أي أساس نتعايش" وما أثير حوله من نقاشات :محمد سليمان ،رسالة من مكة ،هذه لغة احلوار بني األمم
والشعوب ،مجلة العصر االلكترونية ،2002-5-3 ،الرابط التالي http://alasr.ws/articles/view/2258/
 .12انظر :املوقع الرسمي جلمعية الكتاب والسنة على شبكة االنترنت ،الرابط التالي:
http://ktabsona.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
 .13انظر :أميمة عبد اللطيف ،اإلسالميون السنة في لبنان ،أوراق كارنيغي ،ص.13
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أ ّن هنالك تواطؤا ً ودعما ً من الواليات املتحدة والغرب لهذه النظم وإسرائيل ،وأ ّن االنتصار عليها وكسب
الشرعية من الشارع ،يتطلب مهاجمة القوى الكبرى التي تدعمها 14 .
بالرغم من هذه الروافد األربعة األساسية في الواقع السلفي املعاصر اليوم (التقليدية -املستأنسة ،اجلامية،
اجلهادية واحلركية) ،إال ّ أنّه من الصعوبة مبكان اختزال وتقنني التيارات واجملموعات السلفية ضمن أطر مح ّددة
مضبوطة في هذه املقاربات ،فهنالك حالة من السيولة والتداخل ما يخلق مشهدا ً متشظيا ً للسلفية أقرب إلى
املقاربات الفرعية والداخلية التي تتفق هنا وتختلف هناك ،وميكن مالحظة هذه الظاهرة بوضوح في كل من مصر
ولبنان والكويت ،إذ جند جمعيات ومجموعات وشخصيات تختلف في كثير من الفروع واملواقف السياسية 15.
السلفيون غداة الثورات الدميقراطية
فجرت الثورتان املصرية والتونسية سجاالت ومناظرات جوهرية ساخنة في األوساط السلفية العربية عموماً،
ّ
فهذه الثورات (في جوهرها التحرّك السلمي للشعوب للتخلّص من احلكم االستبدادي وإسقاطه) شكّلت
صدمة كبيرة ملقوالت السلفيني في التركيز على العمل الدعوي والتعليمي والتربوي ،واالستنكاف عن العمل
السياسي واإلعالمي ،دفعت بأبناء هذا التيار إلى قلب السجاالت والعمل السياسي ،وفرضت واقعا ً جديدا ً
تطلّب إجابات مختلفة عن املرحلة السابقة ،ما جرف السلفيني نحو التحوالت األخيرة.
وأل ّن مصر كانت البؤرة الساخنة في هذه املناخات اجلديدة ،فمنحت الريادة للمرة األولى عربيا ً وإسالمياً ،خالل
العقود األخيرة ،إلى التيار السلفي املصري ،الذي التقط املبادرة والتغيير من السلفية السعودية ،وأصبح
هو مصدر اإللهام للتجربة السلفية اجلديدة ،وهذه النتيجة متثّل بحد ذاتها حتوال مهما ً في حالة السلفية
العربية ،ثم انتقلت العدوى إلى السلفيتني التونسية واليمنية (أي دول الثورات السلمية العربية) ،لك ّن
مداها وصداها الفكري والسياسي أصاب السلفيني في أغلب األقطار العربية.
املشهد السلفي املصري عشية الثورة كان منقسما ً بني جمعيات سلفية تاريخية لعبت دورا ً في نشر الفكر
السلفي والتعريف به ،بعيدا ً عن اللعبة السياسية ،وحركة كبيرة مركزها في االسكندرية ،تتمثل بالدعوة
السلفية ،واجتاهات سلفية أخرى ،أخذت طابعا ً مختلفاً ،مثل سلفية القاهرة ،األقرب إلى اإلطار احلركي أو
جتليات لالجتاه اجلامي (طاعة ولي األمر) ،ودعاة سلفيون مستقلّون مشهورون مدعومون
القطبي ،مع وجود ّ
بقنوات فضائية سلفية لها جمهور عريض ،وسلفية جهادية قامت مبراجعات تخلّت خاللها عن العمل
املسلّح ،وقبلت بالعمل السلمي مع احلفاظ على أصول الدعوة السلفية.
بالرغم من اختالف وتباين مواقف السلفيني من الثورة املصرية ( 25كانون الثاني  ،)2011إال ّ أ ّن التيار السلفي
العام اجته غداة الثورة إلى العمل احلزبي والسياسي ،وبرز الوزن األكبر في االنتخابات حلزب النور (قاعدته
الدعوة السلفية في االسكندرية) ،وتأسست أحزاب جديدة مثل األصالة (أقرب إلى سلفية القاهرة احلركية)،
وحزب البناء والتنمية (قاعدته اجلماعة اإلسالمية) ،والسالمة والبناء (قاعدته تنظيم اجلهاد).
لم يكن من املمكن القيام بهذه االستدارة التاريخية نحو االنخراط في العمل السياسي واحلزبي من دون
القيام مبراجعات للموروث الفكري السلفي جتاه الدميقراطية واحلزبية وتداول السلطة وجملة من شروط
الدخول في اللعبة السياسية وااللتزام بقواعدها العامة.
 .14انظر :محمد أبو رمان ،اإلصالح السياسي في الفكر اإلسالمي :املقاربات ،القوى ،األولويات ،االستراتيجيات ،الشبكة العربية لألبحاث والنشر،
بيروت ،ط ،2010 ،1ص .260-255
 .15انظر حول السلفيني في لبنان :عماد عبد الغني ،احلركات اإلسالمية في لبنان ،مرجع سابق ،ص  .342 -309وقارن ذلك بتشعب اخلارطة السلفية
في لبنان بني اجتاهات فرعية عديدة في" :السلفية اللبنانية :بني فكي اجلهاد العاملي وسهولة التوظيف السوري" ،على الرابط التالي
http://www.nowlebanon.com/Library/Files/ArabicDocumentation/salafist%20arabic2.pdf
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إال ّ أ ّن املراجعات السلفية لم تكن مكتملة ،في رأي مراقبني وباحثني ،وتركت مساح ًة رمادية واسعة وتساؤالت
وشكوك كبيرة في مدى االلتزام السلفي بالدميقراطية والتعددية واحترام احلقوق الفردية واحلريات العامة،
وهواجس من مشروع "األسلمة" الذي يصر ّ عليه السلفيون.
ذلك أ ّن التنظير السلفي اجلديد مع إعالنه القبول بالدميقراطية وتداول السلطة ،وأظهر مرونة في احلوار
والتحالف مع القوى السياسية اخملتلفة ،إال ّ أ ّن االجتاه السلفي العام رفض اإلقرار بالدولة املدنية وأصر ّ على
هدف "إقامة الدولة اإلسالمية" ،ودخل في سجاالت ساخنة مع التيارات العلمانية حول الدستور والشريعة،
وأصبح جزءا ً رئيسا ً من حالة االستقطاب التي استغرقت مصر وتونس حول هوية الدولة والعالقة بني الدين
والدولة واجملال العام.
في األثناء كانت غواية التحوالت السلفية املصرية تعبر إلى دول الربيع العربي ،اليمن وتونس ،فأقبلت
مجموعات سلفية على تأسيس أحزاب سياسية واالنخراط في احلياة السياسية والعمل العام ،وفي الوقت
نفسه كانت مجموعات سلفية من مشارب مختلفة حتاول استلهام هذه التجربة ،في املمالك العربية،
األردن واملغرب ،لتأسيس أحزاب أو االنخراط في أحزاب ،إال ّ أ ّن اللحظة التاريخية احلبلى باالختالفات والتباينات
واالستقطاب والسجاالت الساخنة في مرحلة الحقة ،خفّ فت من حدة هذا االندفاع ،وقلّل ما حدث لدى
التحول وعائقا ً في وجهه.
السلفيني املصريني من اختالفات وانشطارات من وحي هذا
ّ
على الصعيد السلفي العربي العام ،كان صدى حقبة الثورات الدميقراطية العربي يجد مداه الفكري األكبر
في مؤمتر مهم عقدته قيادات سلفية من العديد من الدول العربية في مدينة اسطنبول التركية في نوفمبر
 2011للتباحث في مستقبل التيار السلفي ،ومع أ ّن املزاج العام الذي طغى على املؤمتر هو ضرورة القيام بتحول
كبير نحو العمل السياسي ،إال ّ أ ّن املمانعة الداخلية في القبول بالدميقراطية وقواعد اللعبة السياسية
واخلشية على املنهج السلفي بقيت حاضرة في املداوالت واملناظرات الداخلية ،ورمبا الكلمة األكثر أهمية
نظروا لضرورة املشاركة السلفية
جاءت عبر الشيخ عبد الرحمن عبد اخلالق ( كان من أوائل السلفيني الذين ّ
في العمل السياسي ،منذ السبعينيات والثمانينيات) ،إذ حتدث عن القبول بالدميقراطية بوصفها "مرحلة
انتقالية" (تخلصا ً من األنظمة الدكتاتورية) نحو إقامة الدولة اإلسالمية ،لتسهيل عملية االنتقال السلفي
والعبور نحو املرحلة اجلديدة!
مرحلة ضبابية وأسئلة مشروعة
لم يسر قطار التغيير العربي  -الحقاً -على السكّة نفسها ،فما بدأ بثورات سلمية ،انتهى مع ليبيا وسوريا
إلى ثورات مسلّحة ،ولم تكن املرحلة اجلديدة في دول الربيع الدميقراطي األولى (مصر وتونس) سلسلة ومهيأة
إلقامة أنظمة دميقراطية مستقرة ،مع بروز االستقطاب اإلسالمي -العلماني.
وبعد أن كان كثير من املراقبني والباحثني على وشك قراءة الفاحتة على روح السلفية اجلهادية ،فإ ّن ما خلقته
الثورة السورية من مناخ جديد في املشهد العربي تفوح منه رائحة االختالف واجلدل والصدام الطائفي ،فإ ّن
املشهد يبدو مختلفا ً اليوم عن ذلك الذي بدا في األيام األولى من حقبة الربيع الدميقراطي العربي ،وفي مثل
أجواء هذا الشحن املذهبي والطائفي واأليديولوجي تنتعش الروح السلفية اجلهادية ،وتبرز حالة التشكيك
والشك والضبابية بقوة ليس على مستقبل التيار السلفي وحده ،بل على مآالت هذه احلقبة السياسية
العربية اجلديدة وما ستسفر عنه من معالم وخرائط جديدة!
مع ذلك يبقى السؤال قائما ً وملّحا ً وجدليا ً حول أبعاد الدور السياسي اجلديد للسلفية ،سواء في دول الربيع
العربي (مصر ،تونس واليمن) ،أو منطقة التوتر الطائفي واملذهبي (سوريا ،لبنان والعراق) ،أو حتى في املمالك
التي تبدو إلى اآلن على مسافة من هذه العواصف الشديدة (مثل األردن واملغرب ودول اخلليج العربي)!
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مستقبل التحوالت داخل التيار السلفي في مصر*
أحمد زغلول شالطة

أدت التحوالت في دول الربيع العربي إلى إحداث تغييرات جذرية في بنية األنظمة السياسية بإحالل قوى
تيارات االسالم السياسي محل األنظمة املنهارة وتزامنت مع هذه التطورات اجتاه كيانات سلفية للعمل
السياسي رغم رفضها السابق وتصدرها بؤرة األحداث بحيث أصبحت مصدر قوة وتأثير ورقم صعب
في املعادلة السياسية .نحاول في هذه الورقة التعرف عن قرب عن احلالة السلفية املصرية والتحوالت
احلادثة فيها والتحديات التي تواجه املشاركة السلفية في مصر.
ً
أول  :التحوالت في بنية التيار السلفي املصري
أ .حتوالت بنيوية:
بداية هناك ضرورة للتمييز بني عدة مصطلحات هامة تساعدنا على اإلملام باملشهد السلفي وهي:
املنهج السلفي ،واجملال السلفي العام  ،واحلركة السلفية  " ،املنهج السلفي له معامله املتعارف عليها
منذ قرون سواء تقدمي الشرع على العقل  ،ورفض التأويل  ،واالستدالل بالكتاب والسنة على العقائد
ت مختلفة في مصر على أيدي جمال الدين
واألحكام  ،وقد عُ رف هذا املنهج وهذه األفكار بتنويعا ٍ
األفغاني  ،ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا ومحي الدين اخلطيب في آواخر القرن التاسع عشر .أما
"اجملال السلفي العام" فهو اجملال الذي تتحرك من خالله كافة الكيانات السلفية وجمهوره الغير منظم
في جماعة ما  ،فهو دوما ً اجلمهور املستهدف في كافة الفعاليات واإلنتخابات ،وهذا اجملال يشمل الكثير
ممن يعتنقون الفكرة السلفية ويأخذون من كافة الشيوخ  ،فاجلميع عندهم أصحاب فضل وسبق  ،وهو
كيان غير محدد املعالم  ،أو ُمؤطّ ر حتت أي راية  ،بل هو الوقود لكافة الفعاليات ذات الطابع السلفي.
"احلركة السلفية" نقصد بها اإلطار الذي تتخذه هذه املعالم سواء أكان بشكل منظم (هيئة  ,حزب ,
جمعية  .إلخ ) أو بشكل غير منظم ( أفراد ولهم جمهورهم ) وتتحرك هذه احلركات حتت رايته  ،وتأخذه
مرجعية لها وقاعدة فكرية .لذا استطاعت الدعوة بخطابها وشبكات أنصارها جذب قطاعات كبيرة
من اجملال السلفي العام إلى دعمها.
ظل املقصود بالسلفية املصرية طوال عقود ما قبل الثروة هو السلفية التقليدية اخليرية ممثلة
بجمعية أنصار السنة احملمدية ،وبعد السبعينات بدأ يتكون ما يعرف بالسلفية السياسية  16والتي
تنقسم إلى ثالث جماعات رئيسية متمايزة :السلفية العلمية ممثلة في جماعة الدعوة السلفية
السكندرية والسلفية احلركية أو ما تسمى بسلفية القاهرة والسلفية املدخلية .وأدت احلالة الثورية
وحالة السيولة السياسية والسلفية الغير مؤطرة في أي كيان موجود إلى ظهور كيانات جديدة بدأت
تظهر على الساحة املصرية مثل " اجلبهة السلفية" وهي  :رابطة تضم عدة رموز إسالمية وسلفية
مستقلة؛ كما تضم عدة تكتالت دعوية من نفس االجتاه ينتمون إلى محافظات مختلفة من اجلمهورية
* ورقة مقدمة إلى :مؤمتر "التحوالت السلفية" :الدالالت ،التداعيات واآلفاق  -مركز الدراسات االستراتيجية باجلامعة األردنية  ،بالتعاون مع
مؤسسة فريدريش إيبرت األملانية.
 .16انظر الباب الثالث من كتابنا :احلالة السلفية املعاصرة مبصر  ،طبعة 2
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 ,وال تشترط الذوبان الكامل وال االتفاق على كل اخليارات وإمنا يحتفظ اجلميع بخياراتهم املستقلة داخل
الصف اإلسالمي ويجتمعون على أهداف ومبادئ هذه اجلبهة  ،ومؤخرا تعمل على اجلبهة على انشاء
حزب يكون الذراع السياسي لها.
وأمام ذلك االنفتاح في املشهد السلفي  /السياسي جند خريطة األحزاب السلفية القائمة بالفعل
مبصر كالتالي:
أو ال ً :حزب النور :في 2011-05-4تقدم د .عماد عبد الغفور -وكيل مؤسسي حب النور  -بأوراق تأسيس
احلزب للجنة شؤون األحزاب للمرة الثانية حيث كانت املرة األولى يوم  17أيار ولم يستطيعوا التقدمي
بسبب اجراءات روتينية صرفة .بداية فكرة احلزب اقتراح من د .عماد عبد الغفور ودارت مناقشات بينه
وبني مشايخ الدعوة أثناء وبعد الثورة  ،تلخصت رؤيته في ضرورة أن يكون هناك عمل سياسي منفصل
وحتديدا في شكل حزب سياسى خاصة وأن الظروف بدت مواتية إلتخاذ هذه اخلطوة بحيث تستمر
الدعوة فى نفس منهجها وشيوخها مع وجود حزب ينبع من فكر سلفي بكوادره وأفكاره ولكن يظل
في النهاية حزب سياسي.وبعد نقاشات مطولة بني شيوخ الدعوة والداعني لفكرة العمل احلزبي وبدأت
الفكرة تلقى قبو ال ً بشكل أو بآخر ألسباب .وكان اجلدل الشرعي الدائر يتمركز حول هو حرمة املشاركة
أو أحكامه بالنسبة للواقع املوجود واملوازنات وكانت هناك بعد ذلك درجات اقتناع من املشايخ وبعد
عدة اجتماعات ملناقشه الفكرة والتصويت عليها مت حسم هذا األمر يوم  24شباط حيث بدأت اخل ُطوات
الفعلية فى تأسيس احلزب الذي لُقب باحلصان األسود حيث حصد على 121مقع ًد ا بنسبة  %24من جملة
املقاعد في برملان  2011ومثل القوة الثانية بعد اإلخوان والتي حصلت على  235مقعدا بنسبة  %47من
جملة مقاعد البرملان.
يطرح في مصر بعد الثورة  17 ،ففي 2011 -03-24
ثانيا ً:حزب الفضيلة :وهو أول مشروع سياسي سلفي ُ
أطلق نشطاء من التيار السلفي مبادرة حزبية جديدة باإلعالن عن تأسيس "حزب الفضيلة" الذي وصفه
املؤسسون بأنه " حزب سياسي يسعى لنشر قيم العدالة واملساواة وإعادة الصدارة ملصر في مختلف
امليادين مبا يتفق مع مباديء الشريعة اإلسالمية"  ،وأعلن م .محمود فتحي وكيل مؤسسي احلزب في
بيانه التأسيسي أسماء املكتب السياسي للحزب الذي يقوده الدكتور لواء عادل عبد املقصود عفيفي
 ،رئيسا للحزب وهو الشقيق األكبر للداعية السلفية املعروف د.محمد عبد املقصود .وخلالفات داخلية
 شخصية وإدارية -بني مؤسسيه تأخر في تقدمي أوراقه حتى قدمها فتحي في  17تشرين األول 2011حيث قررت جلنة شئون األحزاب قبول تأسيس احلزب والذي اعتذر عن املشاركة في االنتخابات البرملانية
لضيق الوقت املتاح أمامه لإلعداد لها نتيجة لتأخر قرار التأسيس.
ثالثًا :حزب األصالة :جنم عن اخلالفات التي حدثت بني مؤسسي حزب الفضيلة أن انفصل مجموعة
بقيادة عادل عفيفي بدعم شقيقه الشيخ محمد عبد املقصود وكونوا حزب األصالة والذي قررت جلنة
شئون األحزاب قبول أوراقه في  29أغسطس  .2011دخل احلزب في حتالف مع حزب النور في برملان 2011
وحصل على أربع مقاعد.
متركزه األساسي في محافظة القاهرة وبعض احملافظات القريبة منها  ،وبحسب م .أشرف ثابت في
حوار سابق معنا قال أن احلزب ليس لها تواجد سوى في محافظتني وما لم يعلمه أحد أننا نحن من
أقمنا حزب األصالة فلوال أننا أعطينا تعليمات إلخواننا في احملافظات أن يعطوهم مؤسيسني فمعظم
مؤسسني األصالة من عندنا " وهو ما رفضته بعض الشيوخ الداعمة لألصالة.

 .17عن تفاصيل هذه الفترة انظر :أحمد زغلول  ،اإلسالميون والثورة  ،أوراق لنشر والتوزيع  ، 2012 ،كذلك أحمد زغلول ( حترير)  ،عماد عبد الغفور
اإلسالمية  ،قيد النشر
شاهد على عصر احلركات ٍ
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رابعا :حزب اإلصالح :في  15ايلول  2011مت اإلعالن عن تأسيسه ليكون بذلك رابع األحزاب ذات املرجعية
ً
السلفية في مصر وفي  11شباط وافقت جلنه شئون األحزاب عليه برئاسة د .عطيه عدالن .شارك احلزب
في برملان  2011ضمن التحالف الدميقراطي على قوائم اإلخوان املسلمني وحصل على مقعد واحد كان
من نصيب رئيس احلزب.
خامسا  :حزب الوطن :بعد أزمة جبهة اإلصالح الداخلي مع الهيئة العليا حلزب النور  18والتي استمرت
ً
عدة شهور  ،انتهت باستقالة  150عضوا من  23محافظة أشهرهم د.يسري حماد فضال ً عن د.عماد عبد
الغفور الذي أعلن استقالته في  29كانون األول 2012ووكالته ملؤسسي حزب الوطن حيث عقد مؤمتر
تأسيس احلزب في 1كانون الثاني  ،2013ومت تقدمي أوراق احلزب وإشهاره رسميا في  5شباط .2013
ب .حتوالت فكرية
اشتركت جميع التيارات السلفية في رفض املشاركة البرملانية كذلك موقفها الرافض للدميقراطية 19
أدى حدث الثورة املصرية إلى دفع بعض هذه االجتاهات لعمل نوع من التراجعات فيما يخص شرعية العمل
احلزبي  ،وكان أسبقها سلفية القاهرة باالعالن عن انشائها حلزب "الفضيلة" وهو أول حزب سلفي يُعلن
عن تأسيسه مبرجعية الشيخ محمد عبد املقصود  ،رغم أن أدبياته كانت ترفض العمل اجلماعي  20 ،تالها
وس َط صمت من شيوخ الدعوة جتاه
إعالن مجموعة من سلفيي اإلسكندرية العمل على انشاء حزب النور ْ
دعمهم املباشر لهذه التجربة  ،أما خطاب السلفية املدخلية فلم يطرأ عليه أي تغيير.
بعد امتناع فقهي عن املشاركة احلزبية استناد ا ً إلى املوقف الشرعي املعلن في مانفستو الدعوة
"السلفية ومناهج التغيير" طوال عقدين حدث حتو ال ً
فقهيا "نظريا" -بحسب ياسر برهامي  -عندما
ً
صدر حكم احملكمة الدستورية العليا سنة  . 96وقلت وقتها – وهذا مسجل بصوتي – أن مجلس الشعب
املصري ليس مجلسا كفريا وال طاغوتيا بخالف نظيره التونسي الذي يتبرأ من الشريعة والبرملان التركي
كذلك .ويضيف ":وفي درس لي في الفترة  2005-2004قلت إنه من الناحية النظرية ال يعتبر مجلس
الشعب املصري مجلسا كفريا ،أما من اجلهة الواقعية ،فما زالت السنّة التشريعية تخالف الشرع،
وذلك جلهل املوجودين ووالئهم للحزب الوطني الذي يبيعون من أجله كل شيء"  21لكنه "عمليا" لم
يهتم بتوثيق هذا التحول كتابيا وعمليا أيضا ظل املوقف من العمل احلزبي كما هو .وترافق مع هذا
التوجه اإلقرار باستخدام بعض أدوات الدميقراطية التي ال تخالف شريعة اهلل.
وبسبب ارتباك اللحظة التاريخية التي عاشتها الدعوة السلفية جند أن دخولهم لساحة العمل
السياسي احلزبي لم يسبقه تنظير شرعي وإمنا حدث بعد التنظير بعد اتخاذ القرار  ،وما يساعدنا في
تفهم هذا التحول النظر إلى طبيعة الفكرة السلفية لدى الدعوة خاصة وتطبيقاتها اخملتلفة لدى
منهجا تغيير ًا جذريًا ال ميكن أن يتوافق
غيرها من الكيانات اإلسالمية عام ًة  ،فالدعوة السلفية تتبنى
ً
مع الوضع احلالي  ،ويظهر ذلك من مقوله برهامي السابق اإلشارة إليها "  .أما من اجلهة الواقعية،
فما زالت السنّة التشريعية تخالف الشرع ،وذلك جلهل املوجودين ووالئهم للحزب الوطني الذي يبيعون
من أجله كل شيء" ،وهذا عكس منهج أنصار السنة احملمدية التي ال متانع في ذلك فحسب رئيسها
العام د.عبداهلل شاكر":ال حرج في هذا  .من يريد أن يترشح جمللس الشعب -حتى لو قيادي -ال أمانع
فهذا عمل داخل الدولة إن قبلوه فال حرج"  . 22كذلك موقف اإلخوان املسلمني الذي تبنى منهج التغيير
 .18أحمد زغلول  ،حزب "النور"  .ومستقبل السلفية السياسية  ،على الرابط التالي:
www.islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1301&Itemid=157
 .19بني السلفية العلمية واحلركية بعض اإلختالفات الفرعية حول مسائل الوالء والبراء ومراتب التكفير واحلكم مبا أنزل اهلل.
 .20عن تفاصيل هذه التحوالت انظر :اإلسالميون والثورة  ،م س.
 .21أحمد زغلول  ،حوار مع ياسر برهامي  ،إسالم أون الينhttp://islamonline.net/ar/1877 19-10-2011 ،
www.islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=778 &Itemid=157 .22
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التدريجي  ،وشارك قدر املستطاع في احلياة الساسية سواء في النقابات أو البرملانات اخملتلفة قدر
املساحة السياسية التي توافرت له.
والختالف األولويات ورؤية العمل لدى التيارين اإلسالميني الكبيرين "الدعوة السلفية" و"اإلخوان
املسلمني" حسم األمر بعد فترة تردد وخرج إلى احلياة السياسية "حزب النور" اقتناعا بحجة عبد
الغفور التي طرحها وهي "ضرورة هذه اخلطوة لوجود قطاعات من "التيار السلفي" ال يُتقن العلم
الشرعي  ،هناك التاجر البارع واملهندس املتفوق والطبيب املاهر  ،هل نترك من معنا في التوجة الفكري
للتوجه اإلخواني سياسيا ؟ بهذا بعد وقت قليل جندهم سيميلون إلى اإلخوان ويتركونا" .23
ورغم املوافقة على احلزب "كان من املفترض أن يقوم املشايخ األمناء بعمل ندوة مجمعة يتحدثون فيها
عن مشروعية العمل السياسي ويعلنوا دعمهم لنا لكنهم تراجعوا ولم تتم هذه الندوة خوفا على
مصير الدعوة في حالة فشل احلزب".
ولذلك لم جند اجتهادا جديدا خاصا مبوقف األقباط أو املرأة في احلزب بل ظلّت الرؤية الفقهية وما يترتب
عليها من ممارسات سياسية  ، 24وبسبب قانون األحزاب الذي يفرض أن يكون أال يقوم حزب على أساس
ديني أو طبقى أو نوع -وهذا محل انتقاد منهم  ، -كان البد من وجود متثيل لألقباط واملرأة في حزب
النور ،وأذعنوا مجبرين على هذا القيد من باب "الضرورات" مع ثبات نفس موقفهم الشرعي  ،آملني أن
يتمكنوا من تغيير مثل هذه الشروط فيما بعد.
يقول عبد الغفور ":استطاع أحد اإلخوة وهو "ياسر متولي" مبا له من عالقات متعددة مع مسيحيني
 حيث يتواصل معهم عبر موقع التواصل االجتماعي "الفيسبوك"  ،وعلى عالقة قوية بعدد كبيرمنهم  -أن يقنع تقريبا خمسون شخصا منهم باإلسكندرية من أجل االنضمام حلزب النور .فيما بعد
حدث هجوم كبير على املسيحيني ممن دخلوا األحزاب اإلسالمية من املواقع النصرانية ومن الشخصيات
الكبيرة مثل جنيب جبرائيل فانقطعوا عن احلضور وحدث انزواء  ،رغم أنهم في االجتماعات األولى كانوا
يحضرون!  . 25ورغم تأكيد عبد الغفور لنا أن الوجود القبطي في احلزب كان من كافة الطوائف املسيحية
 ،ولم يقتصر على طائفة بعينها إال أن املتحدث الرسمي السابق للحزب محمد يسري سالمة يرى غير
ذلك حيث"اقتصر ذلك على عدد محدود من اإلجنيليني املرتبطني بعالقات جتارية مع بعض أعضاء احلزب،
إزعاج
كما و ُضعت آليات متنع وصولهم إلى مراكز عليا في احلزب .وكان ذلك كله بطبيعة احلال مصدر
ٍ
حقيقيا لوجوده ومكتسباته
كبير للجانب القبطي الذي رأى في فكر هذا التيار وقوته املتنامية تهدي ًد ا
ًّ
التي حصل عليها في ظل الدولة (شبه) العلمانية السائدة" . 26
وعندما أقاموا مؤمترا خاصا باملرأة كمحاولة لبعث رسالة طمأنة للمجتمع احمللي واخلارجي بأن اإلسالميني
ال ميانعون في املشاركة السياسية للمرأة ،كما أنهم أكدوا أن مشاركة املرأة السياسية هي أقل
اإلسالمية  ،م س  ،بتصرف يسير
 .23عماد عبد الغفور شاهد على عصر احلركات ٍ
 .24على سبيل املثال جندهم رافضون لبعض اإلجتهادات التي تقول بسقوط اجلزية .وعلى ذلك ال تكون للفظة "املواطنة" نفس مدلوالتها القانونية
والسياسية لدى "الدعوة"  ،حيث جند حتفظها على لفظة "الوحدة الوطنية"فإن قصد به التعايش السلمي واالشتراك في وطن واحد نعيش فيه
جميعا حتت مظلة الشرع؛ فمعنى حسن .وإن قصد به مساواة امللل ،واإلقرار بصحتها؛ فمعنى باطل ،قبيح منكر" كذلك لفظة "اإلخوة املسيحيني"
ً
فهذا مرفوض فاألخوة في الوطن والنسب واإلنسانية ال تقتضي مودة وال مواالة ،فإذا كان يخاطبهم بذلك مع كونِه يخبرهم بكفرهم ،ويدعوهم إلى
التوحيد واإلميان ،وت َ َبرَّأ من شركهم فال بأس ،أما أن يكلمهم باألخوة ساكتـًا عما وجب عليه من الدعوة والبيان ليفهموا من ذلك احملبة واملودة فهو
مبطل".وبذلك فاملناصب السياسية ليست متاحة لهم على مصراعيها  ،فاألساس فيها هو الهوية الدينية قبل الكفاءة حيث يحرم عليهم مناصب
"الواليات" سواء منصب احملافظ أيضا عضوية اجملالس التشريعية  ،وبالطبع الرئاسة أو نائب الرئاسة  ،وإمنا ميكن أن يكونوا مستشارين .وملزيد من
التفاصيل حول هذه العالقة كاملة انظر :أحمد زغلول  ،األقباط والدعوة السلفية  ،ورقة بحثية غير منشورة
 .25عماد الدين عبد الغفور شاهد على تاريخ احلركات اإلسالمية  ،م س
 .26محمد يسري سالمة  ،السلفيون واألقباط  ،م س
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مفسدة ،لكن هذا ال مينع من تغيير موقفهم التقليدي من عدم جواز مشاركتها على اعتبار أن اجملالس
النيابية من الواليات العامة .27
ثانيا :جدلية العالقة بني الشيخ والسياسي  .حزب النور مثاال
ً
لم تظهر أزمة العالقة بني الشيخ والسياسي في مشروع حزبي الفضيلة واألصالة كما حدثت في حزب
النور بسبب أن مشروع حزب الفضيلة كان بدعوة من الشيخ محمد عبد املقصود الشيخ البارز فيما
يسمى بسلفية القاهرة وغيره من املشايخ وهي حالة مشايخية متاما ترفض التنظيم والعمل اجلماعي
وبالتالي فالدعوة في البداية كانت ملشروع حزب برعاية الشيخ  ،وبسبب خالفات شخصية صرفة
انقسم املشروع وخرج حزب األصالة لذا لم يتعرض ملثل هذه األزمة .املتتبع خلطوات حزب النور منذ
التأسيس يستطيع مالحظة أن كل الوقائع التي حدثت تُشير إلى بودر أزمة تعصف بحزب النور وقياداته
املؤسسني وذلك بسبب سرعة التوجه للعمل السياسي احلزبي وعدم التخطيط املسبق ودراسة هذه
التجربة  ،حيث مرت العالقة بني الدعوة واحلزب بثالث مراحل" :التخبط – اإلنكار -السيطرة".
في البداية عانت الدعوة السلفية من حالة من "التخبط" بسبب "ارتباك اللحظة الثورية" وتسارع
اخلطوات في هذه املرحلة الزمنية الفاصلة في حياة الدولة املصرية وفي حياة الدعوة السلفية  ،حيث
فشلت الدعوة في إدارة "أزمة" الثورة املصرية فلم تشارك فيها  ،ولم تضع أي احتماالت لنجاحها
وظنوها مثل غيرها من الوقفات وسوف يقضي عليها النظام  ،28أيضا فرغم حتركهم في الثامن من
شباط وإقامه أول مؤمتر لهم رغم أن البعض "حاول تأجيله أكثر من مرة"  29إال أن خطابهم لم يحمل
حقيقيا يدل على التحامهم باللحظة واستعدادهم لها فكان مشروع "الهوية" حيث حتركت
مشروعًا
ً
الدعوة كقوة ضغط رمزية أكثر منها كالعب سياسي في هذه اللحظة .وبسبب سوء إدارة الدعوة
حلدث"الثورة" وعدم تفاعلها مع مراحلها كانت طرح د.عماد عبد الغفور لفكرة الثورة مبثابة "الصدمة"
لديهم فرغم موافقة محمد اسماعيل املقدم على الفكرة إال أنه كان يرى " أننا لسنا بقادرين على هذه
اخلطوة!"  . 30ثم أتت مرحلة "اإلنكار" للصلة بني الدعوة واحلزب عندما سألت برهامي في أوائل أبريل
عن احلزب الذي بدأ في جوالته امليدانية وسط أقاويل بأنه تابع للدعوة بسبب دعم من بعض قواعدها له
قال ": 31الدعوة السلفية ستظل دعوة ولن تتحول إلى حزب  ،لكن أنا أعلم أنه هناك أ ُناس في القاهرة
واإلسكندرية ال أستطيع أن ألغي عنهم وصف السلفيني هم يَروا مشاركتهم الدعوية ليس لهم كبير
مشاركة فيها  ،وأن لهم رغبة في املشاركة السياسية  ،ونحن قلنا أن قضية املشاركة السياسية في
اجلملة أحد الوسائل التي ميكن استغاللها في الدعوة إلى اهلل  ،اخترنا حراسة الدين ومن يريد أن يشارك
بفاعلية أكبر بتكوين حزب أو نحو ذلك فال يُخرجه عن كونه سلفيا ً".وبعد حالة الزخم التي بدأ يحققها
احلزب كانت مرحلة "السيطرة" على احلزب يقول برهامي ": 32حزب النور أسسه أشخاص من الدعوة،
ناقشنا األمر وبعد ذلك وافقنا عليه ووافقنا على أن ندعمهم .أبناء الدعوة هم من أسس احلزب ،وهل
يخرج االبن عن طاعة أبيه؟؟ هؤالء أبناء الدعوة".
في تلك الفترة بدأت تظهر للعلن أولى األزمات الناجمة عن إزدواجية العالقة بني احلزب والدعوة وهي
إستقالة املتحدث الرسمي للحزب د.محمد يسري سالمة وهجموم الشيخ سعيد عبد العظيم عليه
بسبب ثنائه على الروائي الراحل "جنيب محفوظ"  ،هذه الواقعة رآها برهامي " نو ًعا من النقد الداخلي،
 .27عن هذا املؤمتر انظر :أحمد زغلول  ،السلفيون للمرأة :دينك يحتاجك خارج البيت  ،على الرباط التالي:
www.islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=997&itemid=157
 .28عن مواقف الدعوة السفية والثورة املصرية انظر :اإلسالميون والثورة  ،م س.
اإلسالمية  ،م س.
 .29عماد عبد الغفور شاهد على عصر احلركات ٍ
اإلسالمية  ،م س  ،بتصرف يسير  ،وانظر لتفاعالت شيوخ الدعوة مع الفكرة وردود أفعالهم األولى جتاهها.
 30عماد عبد الغفور شاهد على عصر احلركات ٍ
www.islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=882&Itemid=157 .31
 www.islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=999&Itemid=157 .32ومنه ستكون غالب االقباسات.
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وحق أن يُنتقد طاملا أن هناك مخالفة لألدلة الشرعية" ُ ،هنا سألته عن النموذج الذي يتبناه في
ضوء التجارب السابقة فقال" نريد أن نصنع منوذجا فريدا ،ليس هناك تيارات سياسية سابقة علينا
جتذبنا ،وما نريد حتقيقه في مصر هو جتربة مصرية سلفية خالصة جديدة ،والتجارب مثل تركيا واملغرب
مختلفة عما نحن عليه في مصر ،تلك الدول لم متارس سياسة بعد  ،فالسياسة احلقيقية في عموم
الدول تكون إذا زال االستبداد  ،أما في وجود االستبداد فال سياسة ،وكل املمارسات ال وجود لها" ولم
فصل أكثر .وإن كانت املمارسات الفعلية تشير إلى محاوالت السيطرة على احلزب باسم "املرجعية
ي ُ ِّ
الشرعية"  ، 33رغم أنه دائم التأكيد على أن "أبناء احلزب هم من يقررون ،هناك آليات للحزب ،والدعوة
لن تتخذ القرارات عوضا عن احلزب ،نُبني حكم الشرع  ،و نُبني لكل واحد وليس للحزب فقط ،وعامة احلزب
سواء من املؤسسني أو من أعضائه من أبناء الدعوة الذين يرجعون في شؤونهم الدينية إلى مشايخ
الدعوة ،والباب مفتوح للحزب وللجميع".
ثالثًا :حول املشاركة السياسية السلفية في مصر وحتدياتها
بعد مرور عامني على الوجود السلفي بتنويعاته في الساحة السايسة املصرية بدأ يخفت ألق املشاركة
والتجربة عموما وسط اعتياد اجملتمع على تواجدهم في الساحة  ،وبدت حتديات فرضت وجودها على
التيار السلفي أبرزها:
 -1االنشقاقات املتزايدة في األحزاب السلفية أدت إلى فقدان السلفية السياسية جز ًء ا كبير ًا من
مصداقيتها ومشروعيتها األخالقية واألدبية بسبب بعض الفضائح األخالقية لبعض النواب  ،فضال
عن الصراعات احلادثة بحزب النور والتي أعطت للبعض صورة غير أخالقية جتاه أ ُناس يرونهم يتصارعون
من أجل املناصب .وهذا سيكون له تأثيره على حجم التمثيل االنتخابي السلفي القادم  ،فالزخم
الذي أثاره حزب النور في املعادلة السياسية يعود جزء كبير منه إلى حالة االصطفاف السلفي حوله
باعتباره احلزب السلفي األول الذي خرج للوجود .لكن تداعيات األحداث السياسية أدت إلى حالة من
التشرذم السلفي ليس فقط بتعدد األحزاب السلفية بل بانقسامات وسط كتلة التيار السلفي العام
نتيجة املوقف من املرشح الرئاسي املستبعد حازم صالح أبو اسماعيل وبسبب رفض الدعوة دعم حازم
 34وتفضيل أبو الفتوح عليه انفض عنها جنب من مؤيديها الغير مؤطرين -تنظيميا -بها الذي كونوا
بفكرة حازم تيارا قويا هدد الكيانات القائمة.
 - 2أزمة النور – كنموذج للسلفية السياسية -سوف تتكرر في أي كيان حزبي آخر خاصة وأن هذه
ً
منضبطا .فرغم
وهيكل إداريًا
برنامجا محد دً ا
فعليا حول " أشخاص " وليس
الكيانات كلها ال تزال تدور
ً
ً
ً
كاريزميا "حازم أبو اسماعيل"وحالة الزخم الشعبوية التي يثيرها إال أنه يعجز عن انشاء حزب بسبب
مركزيته في التيار  ،وعدم وجود برنامج محدد أو كيان منظم يستطيع السعي نحو بناء حزب  ،ونفس
األمر في اجلبهة السلفية وحزبها "الشعب" وغيرها من املشروعات احلزبية السلفية املطروحة.
 -3األداء السياسي للنور بعد مرور عامني يشير ألزمة لديه بسبب غياب العقل السياسي للحزب -
خاصة بعد ابتعاد د.عماد عن املشهد  -رغم محاوالت بعض القيادات احلالية التواجد واثبات مواقفها
بالتصريحات احلادة حينا وباملبادرات حينا آخر .كما أن وجود كيانات سلفية قوية ضده يجعل املنافسة
على األرضية السلفية حادة سواء أكان حزب الوطن أو غيره لذا يسعى لتوسع دائرة التحالفات ،
ونتفهم ذلك بطرحه لبند في املبادرة يقول باملصاحلة مع رموز احلزب الوطنى الذين لم يثبت عليهم أو

 .33ملزيد من التفاصيل انظر كتابنا "اإلسالميون والثورة "  ،أوراق للنشر  ،ط ،1ص  ، 104:95كذلك انظر إلى مذكرات مؤسس فى حزب سلفى  ،م س.
 .34ملزيد من التفاصيل انظر :أحمد زغلول  ،بعد ترشح خيرت الشاطر  .من سيدعمه اإلسالميون ؟ على الرابط التالي
www.islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1101&Itemid=159
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تقدم ضدهم بالغات بالفساد السياسى أو املالى 35 .ثم جند محاوالته اثبات نفسه كمعرض ميلك حلول
للمشكالت اجملتمعية  36بعدها جنده يعود مبشروع الهوية اإلسالمية وهذا ما نراه في املوقف من عودة
العالقات مع إيران حيث وجدنا حزب النور  ،يصعد من نبرة خطابهم جتاه اجلماعة احلاكمة .37
 -4وتأتي العالقة مع جماعة اإلخوان املسلمني لتزيد حالة التشظي في املشهد السلفي  ،حيث تنظر
اإلخوان إلى السلفيني على أنهم جزء منها باعتبار أنها اجلماعة األم والرافد السلفي جزء من تكوينها
التاريخي  ،في حني تتعامل الدعوة السلفية مع اإلخوان بندية وترى أن جناحها يكون بتواجدها القوي
أمام اإلخوان وليس بالتقارب معها  ،التخوف املوجود يعود إلى أنه مبرور الوقت قد يبتلع الرافد السلفي
باإلخوان اجلماعه السلفية .وتثير التجاذبات السياسية احلالية مابني كيان معارض بشدة للجماعة  ،وما
بني كيان آخر يدافع باستماتة عنها مزيد من التشرذم داخل احلقل السلفي  ،ويبدو ذلك في املواجهات
السلفية السلفية بني الدعوة السلفية وقياديها من جانب وبني السلفية احلركية وشيوخها من جانب
آخر في املوقف من التقارب مع إيران ومن املوقف من الرئيس كحاكم شرعي وغيرها من سياساته أيضا
وكذلك بني شيوخ الدعوة وبعضهم البعض 38 .
وفي ضوء عامني من املمارسة السياسية السلفية جند أن:
 هذه املمارسات رغم ما سببته من زيادة في حالة التشرذم السلفي إال أن أهم مزاياها هي أنها تساهمفي إزالة القداسة عن التيار السلفي حيث تسقط الطهورية عن األداء واملواقف واألشخاص  ،حيث
يجد اجلميع أنفسهم أمام بشر مبعنى الكلمة يتصارعون ويختلفون حول أمور دنيوية مثلهم مثل باقي
الكيانات احلزبية  ،وهذا يساهم في إعادة التوازن في النظرة إلى الشيوخ التي ساهم بعضهم عن قصد
وبدون قصد في اإليحاء للمتابعني بأنهم ال يسعون إلى أي مكاسب دنيوية حيث اكتشف الناس أنهم
في النهاية بشر ،كذلك تعتبر نوع من التمرين السياسي الذي يؤدي في املدى املتوسط والبعيد إلى
صقل التجربة السلفية السياسية مما يؤدي إلى مزيد من النضج الذي ال يتأتى سوى باملمارسة.
ورغم محدودية املراجعات الفكرية التي أحدثها الربيع العربي في بنية التيارات السلفية إال أبرز إجناز
مت هو ما حدث من تسييس للكتلة األكبر من التيار السلفي الصامتة ودفعها للعمل السياسي بعد
طول احتجاب لعدم وجود كيانات متنوعة حتمل فكرهم ما بني كيانات حزبية رسمية أو جماعات ضغط،
وبذلك قد تصبح مبرور الوقت البديل لبعض األنظمة اإلخوانية.

 .35في حني كان النور يقدم مبادرة أثارت الصف اإلسالمي ضدها كان الوطن يقيم مؤمتر للزراعة وآخر للسياحة ودعم املستثمرين فى شرم الشيخ"
انظر :أحمد زغلول  ،حزب النور  .هل يبقى احلصان األسود؟  ،على الرابط التالي
www.islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1405&Itemid=157
 .36أحمد زغلول  ،حزب النور.هل يصلح لقيادة املعارضة املصرية على الرابط التالي
www.islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1427&Itemid=157
 .37للتفاصيل انظر :أحمد زغلول  ،السلفية السياسية في مصر  .مزيد من التخبط على الرابط التالي
www.islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1482 &Itemid=157
أيضا انظر :إلخوان والسلفيون .إلى أين؟ ،على الرابط التالي www.islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1391&Itemid=157
 .38في هذه املواقف املتناقضة جتاه جماعة اإلخوان املسلمني انظر :الشيخ سعيد عبدالعظيم :مرسى ولى أمر شرعي واخلروج عليه محرَّم على الرابط
التالي http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08062013&id=dfc1e528-ace8-4775-9455-5d518036e8a1
ياسر برهامي" :مرسي" ليس حاكما ً شرعيا ً أو خليفة للمسلمني.وغير قادر علي التدخل لوقف الصراع احلالي
www.elwatannews.com/news/details/144370
عبداملقصود حزب النور يعرض نفسه علي البيت األبيض كبديل لإلخوان في حكم مصر .والسلفيون يخوضون حملة ضد مرسى
http://almogaz.com/news/politics/2013/04/26/877835
القيادي السلفي محمد عبد املقصود :أعضاء حزب النور عمالء لـ«مباحث أمن الدولة» www.almasryalyoum.com/node/1439211
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التيار السلفي في تونس :التحوالت ،التحديات واألفاق
فتحي السعيدي

على خالف ما يتصور ,فإن التيار السلفي هو أكثر التيارات مرونة و قدرة على التأقلم مع املتغير .و ذلك لوضوح
و كمال الرؤية العقدية .في حلظة مفصلية يتغير الواقع على األرض فتتغير معه الرؤية الشرعية للواقع فينزل
احلكم الشرعي اجلديد كي يُتبنى مباشرة .قمة املرونة و الوضوح في التعامل مع املتغير .ألن القرار موجه بضوابط
محددة (وهي الضوابط الشرعية) .قبل الثورات .يتمثل الواقع في مواجهة حدية خطية مع الغرب و شبكاته و
توابعه ,من أنظمة و أجهزة .بالنسبة للسلفيني ,قبل الثورة ,األرض في يد الكتلة املعادية.
تأتي الثورة ,مجال احلركة على األرض تغير .أصبحت األرض اآلن حقال مشتركا للكل .للعمل .األنظمة ليست لها
نفس احلرية السابقة في التعامل مع شعوبها .الفرد,اجملموعة ,الشعب .أصبحت لها حرية و أصبح لهم صوت .هذا
الصوت ,مكسب شعبي أخذ التيار السلفي بعض نصيبه منه.
السرعة التي هيكل بها التيار السلفي عمله في تونس بشكل مؤسسي و كذلك انتشاره السريع بني أطياف
الشباب ,حتى شباب كرة القدم ,تدل على طاقة بشرية كبيرة ,كانت مقموعة ثم وجدت هامشا من احلرية إلثبات
وجودها .أسس التيار السلفي في فترة وجيزة جدا املئات من املدارس القرآنية و املعاهد الشرعية و روضات األطفال
و هو اآلن يؤسس ملدارس ابتدائية و ثانوية و حتى جامعية .كما توجه إلى إنشاء شبكات اقتصادية و تنظيم نفسه
نقابيا و أنشأ حزبان سياسيان .في أقل من سنتني .التحوالت كانت من خارج التيار السلفي .اإلشكالية بالنسبة لهذا
التيار لم تكن ,في األساس ,مسألة حتوالت فيه .بل فتح مجال له كان في السابق مغلقا أمامه .مجال احلراك الشعبي.
من اخلطوط العريضة العامة للثورة ,تبرز أربعة :
 )1اإلنفجار الثوري النقطي زمانيا و املمتد في املكان
 )2مرحلة اإلرتداد أو محاولة اإلرتداد
 )3مرحلة بروز الرموز الكاريزمية املوجهة للثورة بالتوازي مع حركة اإلرتداد
 )4مرحلة قمع اإلرتداد
إذا اعتمدنا هذه اخلطوط كمنطلق جند أن األوضاع في تونس و مصر ,اآلن ,هي في مرحلة تشكل الرحم الذي سينتج
هذه الرموز .الرموز تنتج عادة في اجلهة املقابلة لقوى الردة عن الثورة .قادة الثورة البولشيفية وجدوا في اجلهة
املقابلة لقوى الردة.
ماهي اجلهة املقابلة ,أو التي يُدفع بها كي تكون املقابلة ,لقوى الردة عن الثورة ؟ هي القوى السلفية !! أصبح
للتيارات السلفية املعادية لألجندة األمريكية في املنطقة ,فضاء حر .هذا مستجد .و هذا يحصل في زمن لم
يحسم فيه الصراع بينها و بني أمريكا.
حتول هذه التيارات السلفية املعادية بشدة لألجندة األمريكية من العمل التنظيمي النقطي السري إلى العمل اجلماهيري
املوجوي ذي الطاقة اإلستقطابية العالية ,أدخل الرؤية األمريكية و من لف لفّ ها في منطقة ضباب و تخبط استراتيجي.
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حاولت أمريكا عبر تأثيرها على األنظمة ,في تونس مثال ,إعادة جر هذه التيارات إلى مربع املواجهة العنيفة .في حني
تشبث التيار السلفي ببساطه الشعبي اجلديد .و جتربة أنصار الشريعة في تونس خير دليل على ذلك.
محاوالت جر هذه التيارات إلى العنف لها مكاسب جانبية كبيرة لقوى الردة عن الثورة .و منها توجيه األنظار
عن األهداف احلقيقية للثورة ,و التي منها محاسبة هذه القوى .و كذلك إجناب صراع وهمي منفوخ فيه ,إعالميا,
بأسلوب ال يعرف خطوطا حمراء في اإلبتذال و العنف اإلعالمي.
التداعيات
بعمي
خوف القوى العلمانية في البالد من فقدان ما تعتبره مكاسب ,جعلها تقطع كل اخلطوط احلمراء و تتصرف ُ
صدمها مع مقومات الشعب و مقدساته .الشعب الذي اعتبرته هذه القوى مسؤوال عن صعود التيار اإلسالمي
للحكم .أي مسؤوال عن مأساتها.
املفارقة أن هذا اخلرق للخطوط احلمراء لم يؤثر في اإلسالميني الذين صعدوا للحكم و ذلك لغرقهم في احلسابات
السياسية .حسابات خرجت عن املألوف فتبني عبرها اإلنهاك و الفراغ العقدي الذي وصل إليه احلكام اجلدد .هذا
اخلرق استفز الشعب املسلم و استفز ,أكثر ,نخبة في هذا الشعب و هم املسمون بالسلفيني .أي النواة األكثر
وضوحا عقديا في هذا الشعب و بالتالي األكثر تفاعال مع كل ما ميكن أن ميس املقدسات .األنظمة اإلسالمية
الصاعدة حتكمها البراغماتية و غائب عنها املوجه العقدي .احلركة السلفية يحكمها املوجه العقدي و غائب عنها
التمرس البراغماتي.
تلتقي الليبرالية الغربية مع التوجه اإلخواني في جانبها البراغماتي و في نسبية اخلطوط احلمراء .ما هو خط أحمر
اآلن قد ال يكون كذلك إذا تغيرت الظروف أو موازين القوى أو الوقائع .احلوار مع اإلخوان كان ,في وقت قريب ,خطا
أحمرا سياسيا بالنسبة للغرب .لم يعد كذلك .الشذوذ اجلنسي كان خطا أحمرا اجتماعيا و أخالقيا بالنسبة
للغرب .لم يعد كذلك .تعذيب األطفال كان خطا احمرا في السينما األمريكية .بعد أن هوجمت أمريكا في عقر
دارها و تغير العدو من السوفيات إلى املسلمني أصبحنا نرى في السينما األمريكية تعذيبا لألطفال أو إيحاءا بذلك.
احلوار مع التيار السلفي اجلهادي ,هو اآلن خط أحمر دبلومسيا و سياسيا .إلى متى سيبقى كذلك؟
عندما يغير أصحاب القرار حدود خطوطهم احلمراء يغير من هم في قاطرتهم نفس اخلطوط بالتبعية.
ملا سيفرض على أصحاب القرار الغربي احلوار مع التيار السلفي اجلهادي ,سيحاول أتباع الغرب في بلداننا احلوار مع
التيار اجلهادي بالتبعية.
هل سيقبل التيار اجلهادي ,حينها احلوار مع األتباع .قد يقبل مع الغرب ! و لكن مع األتباع !؟
بالنسبة ملا يسميه اإلعالم "تيارات جهادية" ,هي في الواقع كتل بشرية وجودها مرتبط بوضوح العقيدة و ثبات
اخلطوط احلمراء .خطوط حمراء واسعة جدا فيما بينها جتعل هامش مناورتها التكتيكية كبير .هامش يتسع
للحوار مع األسياد ,و يضيق عن األتباع .مع الوضوح العقدي ,ال ميكن طرح ,و ال مجال ,لتغيير اخلطوط احلمراء .هذا ما
يفرق اآلن ,في الساحة ,بني التيار السلفي و اآلخر .إن كان اآلخر مسماه حداثيا أو إخوانيا أو جتمع قوى الردة عن الثورة.
دراسة حالة  :أنصار الشريعة في تونس
متكن التيار السلفي في تونس من آليات جديدة للعمل .آليات انتبهت لها أمريكا ,فوعتها ,أرهبتها ,فاستعجلت فدفعت
بالنهضة ,و دخلت معها و بها ,في صراع مرجتل متخبط ,ولكنه وحشي بربري ,مع الشباب امللتزم في تونس .آليات
العمل اجلديد لشباب الصحوة في تونس ,كان من أثرها و فاعليتها أن استوردتها أقطار إسالمية أخرى ,كموريطانيا و
ليبيا و رمبا قريبا غيرها من األقطار .يخطئ من يعتقد أن شباب الصحوة اإلسالمية هم من يُجرون إلى رد الفعل.
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ماذا اكتشفت أمريكا ؟
أمريكا و من لف لفها لم تعد قادرة على مجارات السرعة التي تنتشر بها الصحوة شعبيا و حتولها من ظاهرة
نقطية تنظيميا إلى مد جماهيري شعبي مدني كاسح .أمريكا تستنفر كل قواها و جهدها إلعادة الصحوة
اإلسالمية إلى مربع الصراع التنظيمي السري املسلح .أنصار الشريعة في تونس أصبحت تنظيما .لو تركوها
تشتغل لبقيت مجموعة دعوية تنشر األعمال اخليرية في اجلبال و املناطق النائية في البلد ليس مبقدورهم تركها
تشتغل .ألنها أصبحت أول جتربة جهادية ذات نشأة مدنية تعمل على البساط اجلماهيري.
التجربة ناجحة جدا ! التوسع اجلماهيري ألنصار الشريعة و سرعته مثيران للدهشة و اإلعجاب .توجد جتربة أنصار
الشريعة في اليمن و ليبيا .و لكنهما ولدتا من رحم تنظيمات مسلحة .أنصار الشريعة – تونس ,األولى التي نتجت
في بنائها ,من األساس ,من الرحم املدني و بفكر جهادي .هذا ما أرعب أمريكا .حتى إن أنصار الشريعة – ليبيا غيرت
إستراجتيتها و تآخت مع املنهج العملي ألنصار الشريعة – تونس.
و هذا شباب موريتانيا ,قد أنشأ تنظيما مدنيا ألنصار الشريعة – موريتانيا على منهاج تونس .أصبحت التجربة
منوذجا .أصبحت التجربة منهجا عمليا ,ميدانيا .اإلستقطاب للصحوة اإلسالمية مبضمونها اجلهادي ,بهدف بناء
دولة اخلالفة ,أصبح استقطابا شعبيا عاما .لم يعد نخبويا.
بتبنيه للعمل الدعوي و اإلجتماعي ,و مع خلفيته امليدانية ,ذات الوجه اخلاص جدا سياسيا ,أخذ الفكر اجلهادي
قطار املوجة اجلماهيرية بل و أصبح يقود هذا القطار .هذا جديد على أمريكا !! هذا مخيف ألمريكا !! تريد أمريكا أن
تئد التجربة اجلديدة للرؤى التنظيمية اجلهادية في مهدها تونس فوظفت لذلك النهضة .ماهي دالئل هذا التطور
النوعي في الفعل التنظيمي للعمل اإلسالمي:
إن التطور النوعي الظاهر للمستوى اإلداري و السياسي و في التفكير اإلستراتيجي ,ألنصار الشريعة – تونس ,ال
ميكن أن ينتج إال عبر تكوين لعناصره و دورات ممنهجة و علمية .أصبح ألنصار الشريعة ,مكتب سياسي مثلما لها
مكتب شرعي .يبرز هذا املكتب أكثر من ذاك حسب الظروف و املواقف .املواقف السياسية و قراءة األحداث ,ألنصار
الشريعة متميزة و ذكية ينتج عنها فعل ميداني مدروس و دقيق .مما يبني وجود نخبة فكرية داخل التنظيم توجه
القرار السياسي و مليداني.
أصبحت أنصار الشريعة متواجدة شعبيا بل و مسيطرة على كثير من املدن و األحياء الكبيرة في البالد مما مكنها
من التصرف بامتياز كبير في سحب فتيل الفتنة في أحداث مؤمتر القيروان ,حيث جند النظام كل طاقاته ملنع مؤمتر
القيروان و كان مستعدا للقيام مبجزرة تدخل البالد في أتون حرب أهلية ,ال قدر اهلل.
ف ُتحول أنصار الشريعة ,بقدرة تنظيمية عالية و في سويعات ,مؤمترها من القيروان إلى حي التضامن في العاصمة
على بعد مائة و خمسني كيلومترا ,و أقامت مؤمترات محلية أخرى في العديد من املدن في البالد من شمالها
جلنوبها في نفس الوقت .فبهت النظام و تفتت جهده .كانت النية مبيتة لتفجير الوضع .كيف نفجر الوضع ؟
بقتل شاب أو رمز هنا و هناك ؟ قد ينجح هذا في العراق أو باكستان أو لبنان .و لكن ليس في تونس الختالف األرضية.
أرسلوا في ليلة املؤمتر فتاة من منظمة "فيمن" باتت في فندق في القيروان بحماية األمن .يوم غد تتوجه الفتاة بنية
تعرية نفسها في جامع عقبة بن نافع ,متر الفتاة عبر األجهزة األمنية و تكتب اسم منظمتها على املقبرة اإلسالمية.
هذا فعل ميكن أن يفجر الوضع في تونس .تذكروا أحداث السفارة و انفجار الوضع حينها ,الفيلم املسيء للذات
اإللهية عز و جل ,و انفجار الوضع ,معرض العبدلية املسيء لرسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ,و انفجار الوضع.
باملقابل ,قتل ستة عشر من شباب الصحوة اإلسالمية بشكل قروسطي بشع ,و لم ينفجر الوضع .قُتلت امرأة,
رضاعة الصغيرة .و لم
دم األم ّ
زوجة أحد شباب الصحوة اإلسالمية ,في غرفة نومها ,و هي ترضع صغيرتها .و لَطَّ خ ُ
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يتفجر الوضع .قَتلُ األفراد ال يفجر الوضع نتيجة لفهم الكتلة اإلسالمية للمؤامرة ,فهذه الكتلة حققت مكاسب
و الحظت أنها بالعمل املدني الشعبي حققت ما لم حتققه بأشكال العمل األخرى ,على األقل في تونس .قد ال
يكون هذا األسلوب مناسبا في بعض األقطار األخرى .و لكن في تونس األسلوب مناسب .فتحمل شباب الصحوة و
متسك بضبط النفس .ما يفجر الوضع هو التجرؤ على مقومات تونس و مقدساتها .قدمت الفتاة كي تعري نفسها
في جامع عقبة .تفجر الوضع فعال ,و لكن ليس بالشكل الذي كانوا يريدونه .أهالي القيروان هم من رد الفعل و
ليس شباب الصحوة الذي كان محاصرا باآلالف في املساجد .أهل القيروان انتفضوا ثم توجهوا ففكوا احلصار عن
الشباب .زاد الزخم الشعبي ألنصار الشريعة .من كان وراء استقدام هذه الفتاة بحماية أمنية للقيروان ,املغلقة
حينها ؟ من هي اجلهة التي استقدمتها ؟ من خطط ؟ ما الهدف ؟
اإلطار اإلقليمي
تقع تونس ,اآلن ,بني ليبيا و فراغها األمني مع توفرها على األسلحة ,و اجلزائر مع عمقها ,خطورتها و غموض الرؤية
فيها .حاجة اجلزائر للموازنة بني اإلستقرار في تونس و بني رغبتها في احلد من اإلنتشار السلفي يضعها حتسب
حتركاتها بدقة .فهي تريد لتونس استقرارا يترك لها املتنفس البري الوحيد السليم .حيث أن حدودها اجلنوبية و
اجلنوبية الشرقية مخترقة أمنيا من التنظيمات اجلهادية املقاتلة ,و حدودها الغربية و اجلنوبية الغربية مغلقة مع
املغرب .ليس لها إال حدودها الشرقية املمتدة و الوعرة مع تونس .و باملقابل تنظر اجلزائر بعني حذرة جدا لتنامي التيار
السلفي في تونس.
التكنولوجيا لم تعد عائقا .اإلرادة السياسية لدى مجموعة بشرية في تونس ,كبيرة كانت أو صغيرة ,مع توفر
التميز لدى عناصرها ,ميكن أن يوفر اآلليات التكنولوجية و التكتيكات القادرة على زعزعة استقرار اجلنوب األوروبي
و بوابة اجلانب الغربي للبحر املتوسط ,و ذلك في حالة غياب اإلستقرار عن تونس.
اآلفاق .أو دعنا نقل احلتمية التاريخية
 )1التوجه العلماني في املنطقة و رمبا في العالم انتهى تاريخيا و هو في حلظات احتضاره .املؤشر :
اإلستقطاب اجلماهيري الواسع ذي املضمون العقدي الواضح ,بيد اإلسالميني .قد جند استقطابا عاطفيا أو نقطيا
لألطراف األخرى مثل استغالل مقتل شكري بلعيد في تونس و جنازته ,و لكنه جتمع مصلحي أو عاطفي تهييجي
ليس له جذور تاريخية و ال بنيوية.
 )2التجربة اإلخوانية أو ما شابهها كالنهضة في تونس قدر لها اهلل ,سبحانه و تعالى ,أن تنال فرصتها لتبيان
عدم أهليتها .العمل اإلجتماعي على عمقه و طول عمره ال يُنتج كيانات تاريخية سليمة .احلركة العسكرية أو
السياسية هي التي تنتج كيانا سياسيا .احلزب الشيوعي هو الذي أنتج الدولة السوفياتية و الدولة الصينية.
حركة غاريبالدي العسكرية هي التي أنتجت الدولة اإليطالية..النشأة اجلمعياتية لإلخوان رسبت فيها ,بشكل ال
ميكن محوه ,تشوهات ال تسمح لها ببناء الشخصية التاريخية احلاسمة .إن كان على مستوى الفرد أو التنظيم.
رحم التيار السلفي هو املؤهل لبناء هذه الشخصية التاريخية بنيويا .فهو إما تيار نتج عن خبرة عسكرية أو تيار
قادر على بناء النهج السياسي املميز و ذلك لنقاء طرحه العقدي.
 )3التيار السلفي هو احلاضنة إلجناب قيادات املرحلة املقبلة .هو الطرف املواجه للجانب الذي يجب أن ينتهي .أي
األنظمة املوجودة حاليا.
 )4مقولة أن التيار السلفي ليس له الطاقات و ال املؤهالت لتسيير دولة ,تبقى جرعات طمأنة أكثر منها قراءة
موضوعية للحظة .حلظة نقلة نوعية .حلظة ثورة .فل ُتذكر لنا ثورة واحدة أعتبر عناصرها ,قبل حصولها ,من رجاالت
الدولة؟ الثورة تنجب رجاالتها للدولة.
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السلفيون في لبنان

إشكالية العبور من الدعوة إلى السياسة في مجتمع متنوع
د .عبد الغني عماد

ليست احلالة السلفية حديثة النشأة في لبنان ،وإن كانت شهدت في العقدين األخيرين منوا ً ملحوظا ً،
وامتدادا ً من بعض املراكز املدينية واملسجدية إلى حواضر وجتمعات شعبية وريفية ،فضال ً عن تطور
أساليب عملها من جهود فردية يقوم بها دعاة مبفردهم إلى جهود جمعياتية ومؤسساتية تشرف عليها
وتشترك في إدارتها طاقات شابة متنامية في احلقل التربوي والصحي واإلعالمي فضال ً عن املشايخ والدعاة
املؤسسني لهذه اجلمعيات .هذا باإلضافة إلى بدايات تبلور خطاب سياسي كانت تفتقد إليه فيما سبق.
النشأة والبدايات :ال شك أن تأثير الشيخ محمد رشيد رضا يرخي بظالله على تلك البدايات ،فهو منذ أن
كتب عن الدعوة الوهابية في ثالثينات القرن املاضي ،ورغم زياراته القليلة إلى طرابلس ،العاصمة الثانية
للبنان ،ذات الغالبية السنية احملافظة ،ترك أثرا ً هاما ً في وعي أبناء وعلماء املدينة ،فقد كانت سلفيته
عقالنية ومرنة مطعمة بتأثير أستاذه محمد عبده.
لم يكن انتشار السلفية الوهابية سهال ً في احلواضر املدينية اللبنانية ،ففيها ترسخت وعلى مدار قرون
االشعرية كعقيدة ألهل السنة واجلماعة واملذهب احلنفي كفقه معتمد لغالبيتهم ،ونسج علمائها مع
األزهر الشريف العالقات الوطيدة حيث من علمائه الكبار كانوا ينهلون املعرفة والعقائد والفقه ما جعله
مرجعيتهم الشرعية والتربوية ،لذلك انتشر بني مساجد طرابلس وبيروت وصيدا وغيرها من املدن واحلواضر
ويدرسون ويعظون.
السنية في الريف اللبناني علماء األزهر يعلمون
ّ
لم يكن هذا يعني أنه ال مكان للدعوة السلفية في هذه البيئة الفكرية ،بقدر ما يعني أن الدعوة لها
لم تكن أمر ا ً سهال ً فقد كان أبرز علماء طرابلس وغالبية مشايخها من خريجي األزهر ،املتأثرين بالتيارات
الفكرية السائدة في أروقته حينها ،ولم يكن رائجا ً التوجه إلى املعاهد والكليات الشرعية في السعودية
لتلقي العلم الشرعي إال فيما ندر ،قبل أن يصبح هذا األمر منذ الستينات والسبعينات أمرا ً مألوفا ً
وينطلق مع الثمانينات ،وليكون من نتائجه املباشرة دورا ً متناهيا ً داخل املؤسسة الدينية السنية لهؤالء
اخلريجني الذين حملوا معهم مؤثرات الدعوة السلفية الوهابية ،بل أن هذا الدور لم يقف عند حدود
املؤسسة الدينية والدور الوعظي والدعوي داخل املساجد ،وإمنا بدأ يفعل فعله على تخومها وفي بيئتها
من خالل األنشطة الدعوية ذات الطابع اجلمعياتي والوقفي النشط.
من أبرز الدعاة املؤسسني للدعوة في لبنان الشيخ سالم الشهال  ،39الذي بدأ مسيرته بالدعوة السلفية
في طرابلس منذ أواسط أربعينات القرن املاضي الذي اطلع خالل رحالته إلى املدينة املنورة في السعودية
 .39توفي عام  2008عن عمر ناهز  86عاما ً أمضى غالبيتها في الدعوة السلفية التي بدأها بعد عودته من اململكة العربية السعودية عام  1946وحتديدا ً
من املدينة املنورة مؤسسا ً "شباب محمد" في البداية ثم أطلق عليها اسم "اجلماعة مسلمون".
 -له كتابات صدرت في املنار ،ثم صدرت في كتابني األول حتت عنوان :الوهابيون واحلجاز ( )1925والثاني الشيعة والسنة (.)1929
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على الدعوة السلفية واجتمع بعدد من علمائها ،وتأثر بهم ،وحينها بدأ تركيزه على محاربة البدع وكل
ما يسيء إلى صفاء العقيدة ثم ما لبث أعلن تأسيس "اجلماعة مسلمون" عام  1947يوم لم تكن هناك
أية جماعة إسالمية في لبنان ،وقد ذاع صيت هذه اجلماعة حينها واستطاعت ان تستقطب بعض الوجوه
والعلماء الذين بايعوا الشيخ سالم أميراً ،وكان بينهم حينها الشيخ سعيد شعبان وفتحي يكن ،بل أن
هذه اجلماعة جتاوز تأثيرها مدينة طرابلس إلى البلدات والقرى وحتى إلى احمليط في الداخل السوري .كان
جلّ تركيز عمل هذه اجلماعة وخطب أميرها تدور حول تنقية املعتقدات والشعائر من البدع واخلرافات
وعلى األمر باملعروف والنهي عن املنكر والذي لم يتوقف عند احلدود القولية فقط ،وهذا ما أوقعها في
ممارسات أدت الصطدامها مع البيئة الطرابلسية وعاداتها من جهة وجر ّ عليها مالحقة قوى األمن للعناصر
التي كانت تقوم مبثل هذه األعمال ،ومنها تصرف بعض أفراد هذه اجلماعة الذي أك ّد ما كان يشاع أنهم
سيرشقون وجوه النساء السافرات مباء الفضة ،أو أنهم سيتصدون بالعصي ملنكرات اجلنائز ،أو أنهم
سمينعون النساء من اخلروج إلى املقابر صبيحة عيدي الفطر واألضحى ،أو أنهم سيحطمون لوحات صور
الدعاية إلى األفالم السينمائية التي كانت تطوف شوارع املدينة حينها على أصوات قرع األجراس ،إال أن
األهم هو تصديهم للطرق الصوفية وما يرافقها من طقوس واعتقادات متس صميم الدين ،خاصة وأن
للصوفية وطرقها في طرابلس تأثير وتاريخ عريق ،زاد من ذلك تصدي هذه اجلماعة واعتراضها على وما كان
يحدث من احتفاالت وطقوس بدعية بنظرهم عند إخراج الشعرات النبوية في املسجد املنصوري  40الكبير
في طرابلس حيث كان هذا االحتفال من أهم وأضخم االحتفاالت الذي يجتمع عليه أهل املدينة سنويا ً .41
كما اهتموا بإحالل الفصحى بدل العامية وبصحة إخراج حرف الضاد خالل قراءة القرآن .ير ّجح الداعية
فتحي يكن أن األمير الشهال لم يكن موافقا ً على الكثير من هذه املمارسات التي عجلت بتعريض اجلماعة
وشبابها للمالحقة املبكرة واالعتقال من قبل األجهزة األمنية ،وهو ما أدى إلى تقلص اجلماعة وتكوين
تصو ر سلبي عنها في البيئة الطرابلسية.
ّ
لكن الشيخ األمير صمد على دعوته وقناعاته محاو ال ً إزالة تلك االلتباسات ،متنقال ً بني املساجد ،خطيبا ً
وواعظا ً وناقدا ً لكل البدع واخملالفات التي يراها ،إال أن شيئا ً من التسييس بدأ يطرأ على خطابه بد ًء من
الستينات ،تو ّجه بترشحه لالنتخابات النيابية عام  ،1972وكان هذا الترشح املفاجئ حينها ،مؤشرا ً على
تكيف السلفية الوهابية "امللبننة" في النظام السياسي اللبناني وقبولها مبكرا ً ،بآليات االندراج
إمكانية ّ
باللعبة الدميقراطية ،في مجتمع متنوع سياسيا ً وطائفيا ً ومذهبياً ،يتربع على رأس هرمه السياسي
مسيحي ماروني ،مع ما يعنيه ذلك من اعتراف باملنظومة التشريعية الوضعية وآليات عملها.
سجل الشيخ األمير هذه السابقة بترشحه ،فلم يسبقه إليها أي سلفي وهابي في ذلك احلني ،قبل أن يصبح
االندراج في اخليار الدميقراطي واالنتخابات حالة متفشية بينهم بعد نقاشات وخالفات عديدة استمرت حتى
التسعينات من القرن املاضي وال تزال آثارها حتى اليوم .كانت انتخابات العام  1972اللبنانية آخر انتخابات
قبل احلرب اللبنانية التي اندلعت عام  ،1975فالذين فازوا بها مددوا ألنفسهم حتى العام  ،1992وقد كانت
تلك االنتخابات مثيرة بنتائجها ومرشحيها ،فقد شهد برملان  1972وصول وجوه شابة جديدة متثل أحزاب لم
تكن قد متثلت من قبل في اجمللس النيابي .يبدو أن الشيخ األمير سالم الشهال كان يتطلع إلى متثيل حالة
إسالمية جديدة في اجمللس النيابي ،يخترق فيها حدود طرابلس التي انحصر فيها نشاطه إلى حد ما .لكن
هذا التطلع اصطدم مبشروع "اجلماعة اإلسالمية" ،الفرع اللبناني لإلخوان املسلمني ،والتي كان يرأس أمانتها
 .40شهادة شخصية من الداعية فتحي يكن في األمير سالم الشهال بتاريخ ..انظر الرابط
http://www.daawa.net/display/arabic/efuqh/efuqhdetail.aspx?eid=13&etype=2
 .41في املسجد املنصوري الكبير يوجد شعرة من أثر الرسول قدمها السلطان عبد احلميد الثاني ملدينة طرابلس عام  1891هدية ،وقد وصلت إلى
ميناء طرابلس من اسطنبول بباخرة عسكرية واستقبلت بفرحة عارمة تسلمها الشيخ حسني اجلسر ،وكان يفترض ان موضع األثر في اجلامع
احلميدي ،لكن الشيخ علي رشيد امليقاتي أقنع علماء املدينة أن توضع في اجلامع املنصوري الكبير لكونه أكبر مساجد املدينة وأعرقها .واألثر
الشريف محفوظ في وعاء مذهب في اجلهة اجلنوبية الغربية من الرواق الغربي في خلوة آل امليقاتي التي كانت قدميا ً موضع مكتبة املسجد وصارت
تعرف بغرفة األثر يجلس فيها القراء واحلفظة بعد صالة العصر طوال أيام شهر رمضان ويختمونه في اليوم التاسع والعشرين بحضور مفتي
املدينة .ويجري احتفال ضخم سنوي يتقاطر إليه أبناء املدينة والطرق الصوفية واحمليط يقبلون األثر ويتبركون به.

27

العامة حينها الداعية فتحي يكن ،والتي جنحت منذ تأسيسها في أواسط خمسينات القرن املاضي .بتكوين
حالة شعبية منظمة ومتنامية .فقد رشحت اجلماعة على نفس املقعد احد أعضائها وهو احملامي محمد
علي الضناوي ،لذلك بذلت جهود مضنية ومفاوضات طويلة بني الطرفني ،تتوجت بانسحاب الشيخ الشهال
لصالح مرشح اجلماعة الذي رغم ذلك لم يفز باملقعد حينها .42
مع انفجار احلرب اللبنانية عام  1975لم يسجل للسلفيني في لبنان أي دور بارز ،عدا احملاولة املتواضعة مع
بداية احلرب لتشكيل فصيل عسكري رعاه الشيخ األمير سالم الشهال حتت اسم "نواة اجليش اإلسالمي"،
والذي انحصر وجوده في احد مناطق وأحياء طرابلس بني ( )1976-1975ولم يلبث أن مت حلّه كما غيره
من اجملموعات املسلحة ،مع دخول قوات الردع العربية عام  1977إلى طرابلس وباقي املناطق اللبنانية.
جرت محاولة إلحيائه من جديد أواسط الثمانينات في فترة توسع انتشار حركة التوحيد اإلسالمية في
طرابلس ،إال أنها لم تكن ناجحة.
ملاذا طرابلس؟
ثمة حقيقة متيز ّ اجلماعة السنّية في طرابلس ولبنان في بنيتها التاريخية والثقافية ،فهم سكان ثغور
ومدن في الغالب األعم ،وال يخفى ما لسكان الثغور في العالم اإلسالمي من دور وفضل وأجر وتزكية،
وهذا ما يجعل ُسنة لبنان ينظرون إلى مسؤوليتهم التاريخية بإعتبارها تتجاوز اجلانب اجلهادي ببعده
املادي لتطاول حراسة العقيدة والدعوة لها .اال ان الوجه اآلخر للصورة يتجلى في أن سكنهم في املدن
والسواحل جعلهم مع األيام أكثر إنفتاحا ً على "اآلخر" وأكثر مرونة في التعامل معه بحكم اإلختالط
والتعارف والتفاعل مع عالم البحار وما وراءه وما يأتي عبره ،من جتارة وروابط اقتصادية وخدماتية .الذهنية
املدينية جعلت عروبتهم أكثر عقالنية وواقعية ،بل أكثر تكيفا ً واستيعابا ً وحداثة ،وجعلت إميانهم أكثر
تفتحا ً وإسالمهم أكثر تسامحا ً وقبو ال ً لآلخر .هذه الصورة املزدوجة ،اجلهادية واملدينية ال تعبر عن انشطار
في الشخصية السنية اللبنانية ،بقدر ما ترسم حقيقة اإلشكالية وحدودها .وعلى خلفية هذه الصورة
املزدوجة ولكن املتكاملة ميكن حتليل مجمل املواقف واالجتاهات العامة التي تعتبر مبثابة "محركات ذهنية"
للشارع السني وخاصة اجلماعات اإلسالمية الناشطة في إطاره ،بل حتى جلماعات اإلسالم السياسي
عموما ً باإلضافة إلى هذه العناصر تشكل طرابلس حالة خاصة بني مدن الساحل في بالد الشام ،فهي
لطاملا كانت العاصمة إلحدى أهم الواليات وهو ما جعلها ترتبط تاريخيا ً بالداخل السوري عبر شبكة من
العالقات املعقدة ،اقتصاديا ً وسياسيا ً واجتماعيا ً.
تأسس لبنان وفق تركيبة طائفية لم يقبلها ُسنة لبنان بسهولة وعندما قبلت زعامات بيروت السنية بالصيغة
اللبنانية ،بقيت طرابلس على إصرارها العنيد املطالب بالوحدة السورية نظرا ً للروابط االقتصادية والتجارية
والعائلية التي تربط عائالتها ونخبها بالداخل السوري .إلى أن جاءت التسوية عام  1943بني الرئيسني بشارة
اخلوري ورياض الصلح على أساس العدل واملساواة بني مختلف الطوائف واملناطق ،األمر الذي لم يحصل.
ومع أن طرابلس انخرطت عن قناعة وصدق في مشروع الدولة بعد االستقالل ،إال أن منطق االمتيازات
والهيمنة الطائفية الذي حكم لبنان حينها جعل طرابلس احد ضحاياه .لذلك خسرت امتدادها االقتصادي
مع الداخل السوري ،ولم تربح في املقابل اندماجا ً وال دورا ً اقتصاديا ً واجتماعيا ً يتناسب وحجمها أو تاريخها
في التركيبة اللبنانية .حتولت طرابلس بعد أن كانت أحد أبرز عواصم مدن الشام إلى هامش مدني يجتمع
على أحياء مفككة وعلى اقتصاد مخل ّع األسس ومقطوع اجلذور مع محيطه ،في ظل ما يشبه سياسة
إفقار وإضعاف منظم للمدينة ،األمر الذي جعلها عاصمة لالحتجاج واالعتراض الدائم على سياسات
النظام ،وهو احتجاج واعتراض اتخذ تعبيرات إسالمية ،عروبية ،سياسية ،متنوعة.
 .42أنظر ملزيد من التفصيل كتابنا  :احلركات اإلسالمية في لبنان ،إشكالية الدين والسياسة في مجتمع متنوع ،دار الطليعة  -لبنان ،2006 ،ص 309وما بعدها.
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سلفية املؤسس .بال مؤسسة
ضمن هذا االجتماع السياسي الذي متيزت فيه طرابلس حترك اإلسالم الدعوي وكذلك كافة تعبيراته
السياسية ،ووجد فضا ًء مناسبا ً وبيئة مقبولة .كانت سلفية الشيخ األمير تتميز ببساطتها ،حتى أن
الشيخ فيصل مولوي أحد أبرز قادة العمل اإلسالمي في لبنان ،قال" :قد يكون بعضنا يختلف مع أميرنا
(سالم الشهال) في مسألة فقهية ،لكني لم أشعر أنني اختلفت معه في مسألة فقهية ،رغم أن الواقع
يشير إلى أنه هناك الكثير من اخلالف ،لكنه كان حريصا ً على احملبة وعلى األخوة والنصيحة اللطيفة التي
ال ميكن أن تصل إلى اتهام النوايا أو أي التكفير والتجريح كما فعل كثير ممن يتلطون بالسلفية وهم على
قدر كبير من اجلهالة.43 "..
والواقع أن سلفية الشيخ سالم كانت سلفية مبسطة ،وخالية من التعقيد ،متيز فيها بأسلوبه الهادف
إلى إيصالها إلى العامة ،وفي واحدة من مقابالته النادرة أواخر أيامه  ،44يعبر عنها على الشكل التالي" :ما
نريده هو األخذ من الكتاب والسنة كما علمنا إياه رسول اهلل بال زيادة .النقصان يكون حسب االستطاعة .أما
الزيادة فلماذا؟ فمثال ً الذين يضربون الشيش أو يطبلون في "النوبة" أو الصالة على النبي في املآذن ،كلها ال
أريدها .حتى بناء املآذن في املساجد ال أوافق عليها ألن ال لزوم لها خصوصا ً في هذا الزمان جلهة النفقات .تعد
املئذنة شعيرة إسالمية ،املئذنة ليست من الدين وال أمر بها النبي .أشياء كثيرة دخلت على الدين نرفضها.
كلمة الشيخ مثال ً ليست لقبا ً إسالمياً .فأي شخص كبير في السن ال تعرف أسمه تقول له يا عم يا شيخ وال
يعني هذا أنه عالم في الدين أو حتى مسلم .كذلك ال نقبل االحتفال بعيد املولد النبوي الشريف وال نعتبره
عيدا ً مطلقاً .السنة الهجرية ال نوافق على االحتفال بها أيضا ً أو تسميتها عيدا ً أو جعلها عطلة رسمية.
العيد عيدان فقط ،عيد األضحى وعيد الفطر ولكن ليوم واحد وليس لثالثة أيام .والتبرك باملوتى وتسميتهم
قديسني أو أولياء ال يجوز مطلقا ً وإمنا التمسح بالكعبة وارد ،دون أن يطلب منها أن حتقق له مطلباً ،حتى إن
عمر بن اخلطاب قال عن احلجر األسود" :إنني ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أني رأيت رسول اهلل يقبلك
ما قبلتك" .إذن يجوز أن تقبل احلجر األسود لكننا ال نعتبره شيئاً .وزيارة األضرحة ليست مطلوبة ،وكذلك
نعمر القبر .ونحن ال نقبل إال احلديث الصحيح ولو كان مضمونه جيد .إقامة اآلذان يجب أن يكون
ال يجوز أن ّ
شخصياً ،أحسن املوجودين صوتا ً يؤذن ولكن ال يجوز زيادة شيء على اآلذان ،ال أناشيد وال مدائح ،وال استغفار
وال ابتهال ،أما مكٍّبر الصوت فيكون حيث ال يزعج عند الضرورة .45 ".وهذا التعريف املوجز واملبسط للدعوة
السلفية يدعمه الشيخ في خطبه بالعديد من اآليات واألحاديث واحلجج الشرعية.
وفي سبيل تصحيح العقائد وتنقية املمارسات واإلميان من البدع يعلن أنه ال يؤمن بالعمل السري ،وهو
منذ خمسني سنة كما يقول لم يلجأ إال إلى العمل العلني واجملاهرة باحلق أسوة برسول اهلل .ويرفض
التفسيرات املتشددة في أسلوب العمل احلركي ويعتبر أن اإلسالم لم يأمر باملبادرة إلى العدوان ،بل يأمر بر دّ
العدوان ويستشهد بالعديد من اآليات القرآنية ومنها :وقاتلوا في سبيل اهلل الذين يقاتلونكم وال تعتدوا
إن اهلل ال يحب املعتدين .ويقول" :من يتأمل القرآن متاما ً يقدر أن يفهم احلق من عند اهلل ،ولكن يجب أن
يكون منصفا ً .اهلل يأمر بالعدل واإلحسان .واإلجنيل يقول" :أحسنوا إلى من أساء إليكم .باركوا العنيكم،
من ضربك على خدك األمين فدر له األيسر".
وبعض الناس من املسلمني يقبل ذلك وبعضهم يقول ما هذا الدين؟ لكن القرآن فيه املعنى نفسه .ففي
القرآن قال" :ألقتلنك .قال :إن أنت بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي ألقتلك إني أخاف اهلل رب
العاملني ،وهذه مثل مفهوم اإلجنيل حول اخلد األيسر"  .46ويؤكد رفضه ملسألة تكفير الشيعة "فهذه ال
 .43من شهادة شخصية للشيخ فيصل مولوي انظر الرابط http://www.ikhwan.net/archive/showthread.php?t=39529
 .44مجلة املسيرة اللبنانية في 2000/1/17
 .45مجلة املسيرة.2000/1/17 ،
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جتوز .ال ميكن أن نقول عن شخص إنه كافر .قد يكون ما هو عليه كفرا ً وقد يكون ليس عاملا ً بذلك أو مخطئا ً
وقد يسامحه اهلل .هناك شرك عندما نقول مثال ً إن اهلل له مساعد خلق معه الدنيا .هذه ال يسامح بها
اهلل مطلقا ً .أو كأن نقول أيضا ً إن له أبنا ً .هو ال ابن له وال أب وال جد .هو األول واألخير وحده .هذا شرعا ً
نقول عنه كافر" .في املسائل العقيدية ال تهاون عند الشيخ األمير سالم الشهال ،ومع ذلك ،يعتبر أن
للكافر حسابا ً عند اهلل وال يجوز الفتوى بقتله ،بل يستنكر ذلك كله" :ال أقبل ذلك ،أعوذ باهلل ،كيف
يجوز قتله واهلل يقول :وال تقتلوا النفس التي حر ّم اهلل إال باحلق وأيضا ً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا
مؤمنني .يرفض الشيخ احللول الوسط في املسائل العقيدية" :كلمة احللول الوسط تعبير عصري .اإلسالم
يقول لكم دينكم ولي ديني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني .اإلكراه في الدين ال ميكن وال يجوز مطلقا ً .ولكن
لو وجد حاكم ظالم ،لنقل إنه مسلم ،أو هو يقول إنه مسلم .وأحب أن يجبر أحد ا ً على اإلسالم .فهذا
األحد ال يكون ُمجبرا ً ويقدر أن يفعل ما يريد ألن األصل القلب وليس اللسان ".وإذا كان احلكم في بلد ما
غير إسالمي وعاد ال ً يبقى في رأيه "كافرا ً وال يكون عاد ال ً في شيء .إذا وجد حاكم عادل فعال ً ،مثال ً كسرى
أنو شروان كان يعبد النار وكان عد ال ً .لكن هل أتباعه مثله؟" .املنطلق عنده "أن احلكم هلل" لكنه يرفض
األفكار التي يتداول بها البعض مثل "خذوا اإلسالم كله أو اتركوه كله .هذا ال أراه صوابا ً" ،كذلك ال يقبل
احلقد "فاهلل يقول" :ولقد كرمنا بني آدم" ولكن التكرمي ال يتم إال بقبول اإلميان أي اإلسالم" .وعندما نقول:
"احلمد اهلل رب العاملني" ،معنى ذلك أننا نشكر اهلل على ما أعطانا وأنعم علينا نحن واإلنكليز واليابان
والفرنسيني والعالم كله".
يعترف الشيخ سالم بأن السلفيني لديهم فكر واحد ،لكن ليس لديهم تنظيم واحد ،وأثناء التطبيق
يحصل اخلطأ واالجتهاد ،وكل إنسان مسؤول عن نفسه .ومعنى الدعوة السلفية "أن املسلم ال يكون
إسالمه صحيحا ً إال عندما يكون مذهبه سلفيا ً أي عقيدته ،مبعنى أنني ال أقبل شيئا ً جديدا ً في الدين .إنه
مثل الشمس التي رآها الصحابة ونراها نحن كما رأوها .47 ".وينفي الشيخ أي عالقة بالسعودية ،لكنه
يستدرك "رمبا هناك عالقة مع بعض العلماء من السعوديني" ،وهي عالقة يصفها بأنها عالقة تناصح
وتعاون في سبيل اهلل.
الالفت بالشيخ صراحته فهو يعترف أن هناك بعض األمور اخلالفية مع بعض العاملني في حقل الدعوة،
فمثال ً عن ظاهرة انتشار النقاب وتغطية الوجه يقول" :هذا ليس مطلوبا ً وأعتقد أنه خطأ .ليس ضروريا ً
وضع غطاء على الوجه ،واألحسن الكشف إال في أماكن وظروف خاصة .املصلحة والصواب أن يكشف
عن الوجه ألن في ذلك فوائد كثيرة .تغطيته خطأ والقول إنه واجب فهو بغير حق .ومن يقولون ذلك هم
أقلية في كل حال" ،وهذه قضية خالفية .والبعد السياسي في التيار السلفي املدرسي والدعوي كان
وال يزال ضعيفا ً ،هكذا بدا الشيخ املؤسس دائما ً أكثر حتفظا ً من أبنائه وتالميذه ومريديه ،فهو يتعاطى
مع احلقل السياسي بحذر شديد وتقليدية موروثة ،فعن مقاومة حزب اهلل في اجلنوب اللبناني يقول:
"الناس متفقون أن مقاومة االحتالل اليهودي صواب وال خالف على اجلهاد ضده .حماس أيضا ً تقاومهم
وهي من السنة" .وحول جواز عقد الصلح معهم يقدم جوابا ً مرتبكا ً" :صعب القول نعم أو ال في هذه
املسألة .قد جتوز الهدنة حسب االتفاق .ولكن أن نقول إن األرض لهم فال يجوز .هم جماعة غرباء صادروا
أراضي الناس وأمالكهم .وعقد اتفاق سالم في حال الضرورة يجوز ،ألنه في حال الضرورة يجوز أكل امليتة
وحلم اخلنزير وسب اهلل .إذا اعتبر احلكام أن الصلح مع إسرائيل ضرورة ال فكاك منها فحسابهم على
اهلل .نفهم أنه ال يجوز ذلك ولكنهم هم الذين يقدِّ رون .إذا سألونا الفتوى جنتهد في اإلفتاء وقد نغلط
وقد نصيب" .48

 .46املرجع نفسه ،ص.9
 .47املرجع نفسه ،ص.10
 .48املرجع نفسه ،ص.10
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أبناء األمير ومريدو الدعوة
خالل احلرب اللبنانية بدأت األمور بالتغير على الرغم من تركيز الشيخ على شؤون الدعوة والتربية ،فقد
أرسل خاللها الشيخ سالم أبناءه الثالثة :داعي اإلسالم ،وراضي ،وأبو بكر ،لتلقي العلم الشرعي في
املدينة املنورة وفق املنهج السلفي .فكانوا من أوائل الدفعات ،التي بدأ بعدها الطلبة ،ممن تلقوا أصول
الدعوة السلفية العلمية بالتوافد على املدينة ،وبدأ معها اجليل اجلديد إدخال البعد احلركي واملؤسساتي
إلى جانب الدعوي والتربوي .ومع تقدم الشيخ سالم بالعمر وانصرافه الكامل للعمل الدعوي ،بدأ جيل
جديد ،من بينهم أبناءه ،يعملون لتأسيس مشهد سلفي جديد يتخطى حدود طرابلس.
في الثمانينات انتعش التيار السلفي في إطار رواج هذا التيار ومقوالته في العالم العربي وبروز بعض رموزه
التي بدأت جتدد في خطابها السلفي كالشيخ ناصر الدين األلباني ،صاحب منهج "التصفية والتربية"
وتركيزه على "التوحيد واألتباع والتزكية" ،ثم بدأ يتسرب شيء من مما يعرف بالسلفية احلركية وأفكار
الصحوة أو ما يعرف بالتيار "السلفي السروري" ،لتأتي بعدها احلالة األفغانية لتطلق موجة السلفية
اجلهادية التي وصلت رياحها إلى طرابلس.
بقيت دعوة سالم الشهال محصنة أمام كل هذه املتغيرات ،توفي الشيخ عام  ،2008وبقي وفيا ً لسلفيته
الدعوية الوهابية العلمية ،أو كما كان يسميها دعوة أهل السلف الصالح ،ولم يتزحزح عنها ،إال أن كثيرا ً من
طالبه ومريديه انفضوا عنه وشكلوا جمعيات وأطر خاصة بهم بعيدا عن مرجعيته ،في حني انصرف أوالده وعلى
األخص ابنه الشيخ داعي اإلسالم لترسيخ وتطوير مدرسة والده السلفية عبر تأسيس املدارس الدينية والعمل
اخليري وبناء املساجد من خالل جمعية "الهداية واإلحسان" التي شكلت اإلطار الرسمي للحركة السلفية عام
 ،1988والتي دخلت مبكرا ً في حرب فكرية وفقهية مع "األحباش" – جمعية املشاريع اخليرية اإلسالمية.
في هذه األثناء حدثت تطورات في الساحة اللبنانية ،تركت تأثيرات بالغة األهمية في مسارات العمل اإلسالمي
عموما ً والسلفي خصوصاً ،ذلك أن االجتياح اإلسرائيلي للبنان ( )1982كان محطة مفصلية بالنسبة لهم،
فعلى وقع هذا االجتياح الصهيوني الذي دخل إلى العاصمة بيروت انتعشت حركات اإلسالم السياسي ،بدءا ً
بتأسيس حزب اهلل ،إلى حركة التوحيد اإلسالمي التي قادها سعيد شعبان والذي جمعته بالشيخ سالم
عالقات وميول سلفية قدمية .إال أن حدثني ساهما في بلورة منعطف جديد لإلسالميني والسلفيني في لبنان:
 األول متثل بانفجار الصراع السوري الفلسطيني والذي كان من نتائجه معركتي البارد والبداوي وحصارطرابلس األول الذي انتهى بخروج عرفات منها في  20كانون األول  1983على ظهر سفينة وبحماية
بوارج فرنسية ،لتستمر بعدها املعركة مع حركة التوحيد اإلسالمية ( )1985-1983بشكل متقطع إلى أن
انتهت باحلصار الثاني لطرابلس والقضاء عسكريا ً على حركة التوحيد اإلسالمية ودخول القوات السورية
إلى طرابلس لتبدأ بعدها عملية اضطهاد واسعة لكل اإلسالميني ،ولتبدأ من جهة ثانية مرحلة متثلت
بحرب اخمليمات الفلسطينية ( )1988-1985في بيروت واجلنوب والتي شنتها قوات حركة أمل املتحالفة مع
النظام السوري .نتج عن ذلك هذا األمر تشتت اإلسالميني والسلفيني الذين جلأ بعضهم إليها ،وتعرضهم
حلمالت املالحقة واالعتقال ،دون متييز بني املقاتلني والدعويني.
 الثاني :متثل باغتيال الشيخ نزار احللبي رئيس جمعية املشاريع اخليرية اإلسالمية (األحباش) في بيروتبتاريخ ( ،)1995/8/31وقد شكلت هذه اجلمعية رأس احلربة في مواجهة السلفيني من داخل منظومتهم
العقائدية ،هذه اجلمعية وطدت نفوذها في الشارع السني مستفيدة من حتالف وطيد مع النظام السوري.
فقد شهدت املساجد واألحياء في هذه املدن مساجالت حامية ومحاوالت سيطرة على املساجد وصلت
إلى حد الشجار باألسلحة ،سقط فيها قتلى وجرحى ،ومنها مقتل الشيخ أسامة القصاص في طرابلس
الذي يعتبره السلفيني أحد دعاتهم .إال أن حادث االغتيال الذي أستهدف الشيخ احللبي كان وقعه كبير ا ً
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على األحباش وحلفائهم ،خاصة وأنه احلادث األول في العاصمة بيروت على هذا املستوى بعد اتفاق الطائف
( )1990الذي اعتبر كمرحلة سلم أهلي في لبنان ،األمر الذي اعتبر حتديا ً لسلطة الوصاية السورية على
لبنان حينها .سرعان ما تكشف أبعاد اجلرمية ،وتبني أن "عصبة األنصار" وهي إحدى التنظيمات السلفية
السرية الفلسطينية التي يقودها أحمد عبد الكرمي السعدي وامللقب بـ "أبو محجن" هي التي تقف وراء
االغتيال ،واعتقل املنفذون بعد أن اعترفوا متفاخرين مبا فعلوه  ،49وجرت محاكمة سريعة ومت إعدامهم (في
 24مارس  .)1997اإلعدام السريع أثار غضبة واسعة في األوساط اإلسالمية والسلفية .50
ولدت هذه التطورات املتسارعة مناخا ً صداميا ً بني السلفيني اللبنانيني وسلطة الوصاية السورية حينها
ممثلة بأجهزتها األمنية وبأجهزة الشرعية اللبنانية التي كانت تعمل بالتنسيق الكامل معها .تنقل مريدو
الشيخ سالم حينها وبينهم ابنه الشيخ داعي اإلسالم بني بيروت وإقليم اخلرنوب في الشوف ثم صيدا
البعيدة عن السلطة املباشرة للقوات السورية ،وبدأ حتركه حتت عنوان "اجلماعة والدعوة السلفية" في
فترة الثمانينات ،إلى أن مت توقيع اتفاق الطائف في العام  ،1990تغير ّ معه أسلوب عمل "اجلماعة والدعوة
السلفية" التي تقدمت بترخيص رسمي للعمل حتت عنوان "جمعية الهداية واإلحسان" انسجاما ً مع
مرحلة السلم األهلي التي دشنها االتفاق في ذلك احلني .وقد حصلت اجلمعية على الترخيص الذي يحدد
عملها في اجملاالت الدعوية واالجتماعية والتربوية واخلدماتية ،وجنحت بدعم ومتويل من بعض الشخصيات
واملتبرعني السعوديني في إنشاء ما يقرب من خمسة معاهد تربوية وإذاعة.
في ظل الوجود السوري املباشر في لبنان بعد الطائف ،ازدادت صعوبة العمل أمام السلفيني اللبنانيني ،مع ذلك
بدأت تتأسس مجموعات مدرسية سلفية متنوعة ،مدشنة ميدان خاص بها ،وإستراتيجية عمل اعتمدت على
طريقة إنشاء املدارس واملعاهد واألوقاف ،وخصوصا ً بعدما بدأت مالحقة بعض رموز هذا التيار عام  2000ومنهم
جنل الشيخ سالم الشيخ داعي اإلسالم وحلّ جمعية الهداية وإغالق مدارسه بسبب ما كان يدرسه املعهد
التابع له من فكر اعتبر بنظر احلكومة حينها تكفيريا ً ويحض على الفتنة لعدد من الفرق واملذاهب اإلسالمية.
واجهت احلركة السلفية أكثر من انتكاسة ،بعد الطائف منذ اغتيال رئيس جمعية املشاريع اخليرية
اإلسالمية (األحباش) الشيخ نزار احللبي عام ( )1995إلى الصدام الدموي بني اجليش اللبناني ومجموعة
جهادية سلفية ،عرفت باسم (جماعة الضنية) أواخر عام  ،1999جرى بعد كل منها موجة اعتقاالت طالت
العشرات ،مت بعدها ضبط األنشطة السلفية على نحو محكم .واجهت احلركة السلفية بعدها انتكاسة
أخرى ألسباب تتعلق بالسياق الدولي الناجت عن هجمات  11أيلول  2001في الواليات املتحدة وما تبعها من
تفجيرات الرياض عام  .51 2003األمر الذي أدى إلى خفض املنح واملساعدات اخلارجية أو إخضاعها لشروط
معقدة .ومع تراجع الدعم السعودي تنامت السلفية املدعومة كويتيا ً ،في املقابل أدى إغالق جمعية
الهداية واإلحسان السلفية ،اجلمعية األبرز في لبنان ،إلى املزيد من إضعافهم وتشتتهم.
لعب الشيخ زهير الشاويش  52دورا ً هاما ً في نشر الفكر السلفي في لبنان من خالل تأسيسه للمكتب
اإلسالمي واملطبوعات الغزيرة التي كان يصدرها في بيروت لتوزع في العالم العربي ،كذلك بدأ الطلبة من
خريجي الكليات الشرعية السعودية ،وخاصة اجلامعة اإلسالمية في املدينة املنورة يلعبون أدوار ا ً ناشطة
في املساجد ،وهذا ما حدث في البقاع اللبناني حيث ركز الشيخ الدكتور عدنان محمد أمامه والشيخ
 .49جريدة السفير البيروتية (.)1997/3/25
 .50عبد الغني عماد :احلركات اإلسالمية في لبنان ،..مرجع سابق ،ص .218أيضا ً أنظر في هذا اجملال الصحف اللبنانية ،النهار والسفير والديار حول إعدام
(أحمد الكم وخالد حامد وعبود  ).وراجع خطبة الشيخ سعيد شعبان في الديار (.)1997/4/1
 .51جريدة الشرق األوسط 16 :تشرين الثاني/نوفمبر  .2003أدت التفجيرات التي استهدفت مجمعات سكنية لألجانب إلى قتل أكثر من  48شخصا ً
وجرحت أكثر من  150شخصاً.
 .52زهير الشاويش ( :)2013-1925من مواليد حي امليدان بدمشق صاحب ومؤسس املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر بدمشق منذ العام  ،1957وهو
من أعالم السلفية في سوريا ،وله العديد من املؤلفات والكتب والتحقيقات ،وتخصصت مكتبته بنشر أمهات الكتب اإلسالمية والسلفية .اعتقل
أثناء حكم حافظ األسد ،ثم أطلق سراحه ونقل دار النشر إلى بيروت التي أصبحت مركز عمله وسكنه.
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حسن عبد الرحمن على الدعوة والتعليم وإنشاء املدارس .وفي مدينة صيدا ظهرت أواخر الثمانينات
الدعوة السلفية وهي اليوم ناشطة من خالل جمعية االستجابة التي يشرف عليها الشيخ ندمي حجازي،
ومدرسة الصحابي عبد اهلل بن مسعود يديرها الشيخ أبو زكريا هدوي ،وصوال ً إلى العرقوب في أقصى
اجلنوب الذي تأسس فيه نواة عمل سلفي .املشترك بني هذه املكونات السلفية هو مرجعيتها السلفية
العلمية وتركيزها على أولوية الدعوة والتربية ،بعضها جنح في تأسيس مدارس وجمعيات طبية وخدماتية،
والتسيس .في الوقت نفسه بدأ التيار السلفي يتواجد في بيروت ،هذا
وابتعادها عن التسلح والعنف
ّ
فضال ً عن توسعه في الشمال في عكار والضنية.
ما بعد انتفاضة  14آذار
بعد اغتيال رفيق احلريري رئيس احلكومة اللبنانية عام  2005وخروج القوات السورية من لبنان على وقع
انتفاضة  14آذار ،مت تسوية األوضاع األمنية والقضائية للعديد من القوى والشخصيات بينها ،سمير
جعجع الذي خرج من السجن بعد أكثر من أحدى عشر سنة ،وميشال عون الذي عاد من املنفى ،ومت إطالق
سراح العديد من املوقوفني اإلسالميني والسلفيني ،وشهدت بذلك الساحة اإلسالمية تنشيط حلركة التيار
السلفي على وقع حالة االصطفاف السياسي واملذهبي الذي يشهده لبنان منذ ذلك احلني.
وقد بذلت جهودا ً عديدة جلمع وتوحيد اجلمعيات واملعاهد السلفية لكنها لم تؤد لنتائج كبيرة ،وأبرز
اجلمعيات والهيئات السلفية الناشطة في لبنان هي:
 جمعية الهداية واإلحسان برئاسة داعي اإلسالم الشهال وتشرف على عدد من املؤسسات؛ جمعية دعوةالعدل والهداية واإلحسان برئاسة الدكتور حسن الشهال؛ معهد طرابلس للعلوم الشرعية برئاسة الشيخ فواز
ازمرلي (وقف األبرار)؛ مركز حمزة للوالء بإشراف الشيخ زكريا املصري (طرابلس)؛ جمعية األخوة لإلمناء والتربية،
الشيخ صفوان الزعبي؛ جمعية االستجابة اخليرية في صيدا وفروعها في اجلنوب ويشرف عليها الشيخ ندمي
حجازي وتتبع لهذه اجلمعية مراكز حتفيظ ومدرسة ومساجد مع رعاية لأليتام وفرع للدفاع املدني .وأصبح
باإلضافة إلى ذلك مشرفا ً على وقف إحياء التراث اإلسالمي في لبنان والذي كان يتواله الشيخ صفوان الزعبي
منذ نيسان/أبريل  ،2010مركز وجمعية السراج املنير (بيروت)؛ مركز جمعية النور اخليرية في شبعا والعرقوب وفي
بلدة الكفور قرب النبطية ويشرف عليها الشيخ أبو جهاد الزغبي؛ وقف البر واخلير (الضنية)؛ املركز اإلسالمي
ومسجد عبد الرحمن بن عوف (البقاع ،مجدل عنجر)؛ جمعية اإلرشاد ومدرسة اإلبداع (عكار)؛ وقف احياء السنة
النبوية (الضنية)؛ دار احلديث للعلوم الشرعية (طرابلس)؛ وقف اعانة الفقير (طرابلس)؛ جتمع سنابل اخلير (عكار)؛
وقف اخلير اإلسالمي ومسجد ومركز األقصى (الضنية)؛ الوقف اإلسالمي السني اخليري (زغرتا)؛ وقف الفرقان
للبحث العلمي (طرابلس)؛ وقف البالغ اإلسالمي (طرابلس)؛ جمعية التقوى االجتماعية اإلسالمية؛ وقف األمني
الشيخ رائد حليحل؛ جمعية غراس اخلير في مجدل عنجر الشيخ حسن عبد الرحمن؛ معهد األمني بإدارة
الشيخ بالل حدارة؛ و "معهد البخاري" في عكار الشيخ سعد الدين كبة؛ الوقف اخليري اإلسالمي في صيدا
ويرأسه الشيخ أحمد عمورة؛ جمعية التقوى اإلسالمية في بيروت ويرأسها الشيخ جميل حمود .هذا فضال ً عن
العديد من املعاهد واملدارس واجلمعيات الصغيرة التي انتشرت في القرى البلدات السنية.
مسيسة وغير منخرطة في اجملال السياسي العام ،إال أن شرائح مهمة في هذا
وهذه اجلمعيات عموما ً غير
ّ
ّ
فترشح
اإلسالمية.
التيار وجد من املناسب االشتراك في االنتخابات ،تأثرا ً باالجتاه الذي اختارته اجلماعة
ّ
ّ
الشهال عام  1996وحصال على نتائج
الشهال عام  1992في طرابلس وداعي اإلسالم
التيار حسن
ّ
ّ
من هذا ّ
اإلسالمية" لالنتخابات البلديّة في طرابلس عام
متواضعة ،وشاركت هذه اجملموعات أيضا ً في "الالئحة
ّ
التيار الوهابي السلفي عموما ً لم يحسم بشكل واضح خياراته جتاه املسألة
 .1998إال أنه من الواضح أن ّ
الدميقراطية ككل ،فهو في بعض أجنحته يتعامل مع االنتخابات كموسم لطرح الشعارات ال كخيار
ّ
مبدئي للعمل السياسي فضال عن انه لم يقدم خطابا سياسيا لبنانيا واضحا حتى اآلن.
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من الواضح إن اخلط الغالب لدى السلفيني اللبنانيني فقهياً ،هو اخلط اإلصالحي الدعوي اخليري ،وهم في
الغالب ينحون بإجته مؤسساتي تربوي ،ومتيزوا بصيغة " الوقف " حيث يكفي تسجيل احد العقارات بصيغة
الوقف اخليري في احملكمة الشرعية لتصبح اجلمعية املالكة لهذا العقار تابعة لألوقاف اإلسالمية ولها احلق
مبزاولة نشاطاتها مبوجب شروط الوقف بعيدا عن رقابة وزارة الداخلية اللبنانية ولوائحها أو شروطها.
بني الدعوة والتسييس
شهدت هذه املرحلة انتعاشا ً سلفيا ً واضحاً ،شمل مختلف احملافظات واألقضية اللبنانية ،بل أنه أمتد
ليشمل املدن السنية الرئيسية كبيروت وصيدا فضال ً عن طرابلس .إال أنه بقي متأرجحا ً بني العمل الدعوي
والسياسي ،ومتصفا ً بالتشرذم والتعددية .ومن اجلمعيات السلفية الناشطة اليوم دعويا ً ومؤسساتيا ً،
مركز السنة ووقف التراث اإلسالمي الذي كان يديره ويشرف عليه الشيخ صفوان الزعبي وأصبح اليوم
يديره الشيخ ندمي حجازي ويشرف عليه بدءا ً من نيسان/ابريل  2010والذي يقيم عالقة قوية مع السلفيني
الكويتيني ،وقد جنح هذا التيار في إقامة سلسلة من املؤسسات التربوية والطبية واإلسالمية في سنوات
قليلة ومنها ثالث مدارس في حلبا ووادي خالد في عكار وعاصون في الضنية في شمالي لبنان ،ومدرسة
األخوة اللبنانية الكويتية في أبي سمراء ومركز طرابلس الطبي للتحاليل اخملبرية وعيادة لألسنان وعيادة
طبية تخصصية ،فضال ً عن املستوصفات الطبية في العديد من األحياء والقرى في طرابلس والشمال،
وتعمل اجلمعية على بناء جامعة الفيحاء وتشرف على مجموعة من املساجد (حوالي  15مسجد وجامع)
في مختلف قرى وبلدات الشمال ،إضافة إلى املركز الضخم باسم مركز السنة اإلسالمي في مدينة
طرابلس فضال ً عن العشرات من الكتب واملطبوعات اجملانية الدعوية واحملاضرات والدورات التثقيفية التي
ينظمها علماء املركز في مختلف املناطق .53
وتسيسا ً في التيار
في املقابل يعتبر الشيخ داعي اإلسالم الشهال جنل الشيخ سالم ،األكثر راديكالية
ّ
اإلصالحي الدعوي واألكثر حراكا ً ونشاطا ً ،واألكثر إثارة للجدل في األوساط اإلعالمية حتى العام 2010
حيث برزت رموز أخرى ،فجمعيته تعرضت عام  1995إلى احلل بقرار من مجلس الوزارء سبب نشرها بعض
الكتب التي اعتبرت حينها معرضة على الفتنة املذهبية ،ثم تعرضت اجلمعية والشيخ نفسه للمالحقة
عام  2000أثر حوادث الضنية في شمال لبنان إلى املالحقة ،إلى أن مت تسوية األمور واستعاد الترخيص بعد
االنسحاب السوري من لبنان ،يشرف الشيخ داعي على جمعية ومعهد الهداية واإلحسان اإلسالمي في
طرابلس وهو يضم مدرسة متوسطة وثانوية شرعية لتخريج الدعاة والداعيات والراغبني بطلب العلم على
منهج السلف الصالح ،وميلك املركز إذاعة الكلم الطيب( ،صوت الهداية واإلحسان) وهي تغطي بإرسالها
شمال لبنان والساحل السوري ،افتتحت عام  1992ثم أغلقت عام  1997مع مختلف مؤسسات اجلمعيات
ثم أعيدت في آذار  ،2006يصدر املركز نشر دورية بعنوان (دين ودنيا) وأخرى بعنوان (معالم الهداية) ،وميارس
نشاطه الطالبي من خالل (نادي التوعية الطالبي) واألنشطة الدعوية من خالل جلان املساجد في األحياء
والقرى البلدات .54
يتخذ الشيخ داعي مواقف متشددة من حزب اهلل ومن النظام السوري الذي يدعمه والذي ضيق على
التيارات السلفية في املرحلة التي حكم فيها لبنان ،وارتفعت وتيرة مواقفه بعد أحداث  7أيار  2008والتي
قام فيها حزب اهلل مبا يعرف بـ "غزوة بيروت" وصعد مقاتلوه إلى الشوف في جبل لبنان  ،55حني دعا إلى
"النفير العام" بني شباب أهل السنة للرد على االجتياح الفارسي حسب تعبيره .وهو تصدى بعنف ملا
 .53أنظر مجلة الفدى الطرابلسية ( عدد خاص ) أسبوعية مستقلة ،عدد  4تشرين /تشرين األول ،العدد  ،40السنة الثانية ،2007 ،،ص.4
 .54النشرة اإلعالمية اخلاصة بجمعية الهداية واإلحسان ()2008
 .55أحداث  7أيار متثل التاريخ الذي اجتاحت فيه قوات حزب اهلل بيروت ،وبعض قرى وبلدات الشوف في جبل لبنان بهدف السيطرة على مراكز تيار
املستقبل واحلزب التقدمي االشتراكي والوسائل اإلعالمية التابعة لهما ،والتي لم يتدخل فيها اجليش اللبناني وسقط بنتيجتها  80قتيل و 250جريح
أغلبهم من املدنيني ،ولم تنتهي األزمة الناجتة عن هذا االجتياح الذي عرف بـ "غزوة بيروت" ،إال باتفاق الدوحة ،الذي قضى بانتخاب رئيس جمهورية
وإجراء انتخابات نيابية وتأليف حكومة احتاد وطني .أنظر تقرير مجموعة األزمات الدولية رقم  25( 23أيار/أيار  ،)2008ص.9
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أسماه محاوالت االختراق للشارع السني من قبل حزب اهلل يوم توقيع الوثيقة بني احلزب وبعض التيارات
السلفية  ,56وهو أعلن تنديده الشديد باحلملة على الرئيس سعد احلريري بعد أن بذل جهده لتعميق
العالقات األخوية السورية اللبنانية ،مؤكدا ً رفض لبنان التبعية إليران "والية الفقيه" الفارسية .57
السلفيون في لبنان قوة متنامية بني احلركات اإلسالمية ،لم يكن العنف في منهجهم وهم بهذا حريصون
على التميز عن تيار القاعدة ،ويعملون ضمن إطار القوانني ،ولكن مبا ال يتعارض وأصول الشريعة اإلسالمية
وفق قناعاتهم ،هم طاقة إسالمية ناهضة لكنها غير مسيسة وغير موحدة ،يغلب عليها صيغة التيار
أكثر من كونها تنظيم ،وهم في غالبيتهم في ظل االصطفاف القائم في لبنان حالة سنية مستقلة
تنظر بحذر شديد لتنامي دور ونفوذ الشيعة في لبنان وحتذر من فائض القوة الذي ميلكه حزب اهلل لذلك
هم يدعمون تيار املستقبل مبقدار دفاعه عن السنة وينتقدونه حني يتخاذل عن هذا الدور .لذلك حرص حزب
اهلل على اختراق هذه الكتلة وفي فتح حوار مع بعضهم لكنه لم يتطور  ،58وهم أقرب إلى تيار املستقبل
وحتالفاته منهم إلى حزب اهلل ،رغم كونهم معادون لبعض توجهاته العلمانية واملدنية ،ولهم مواقف
صريحة ضد السياسة األميركية في املنطقة وخاصة في العراق ،حيث يرون أن هناك تواطئو ا ً إيرانيا ً
أميركيا ً يجري لتقاسم تلك البالد ،وفي هذا اإلطار ينظرون بحذر بالغ إلى احللف اإليراني السوري ممثال ً بحزب
اهلل في لبنان ،ويتحدثون اليوم بعد الثورة السورية عن مشروع صفوي جديد.
الثورة السورية وتداعياتها
إال أن اندالع الثورة السورية فاقم التوتر في الساحة اللبنانية في ظل االنقسام السياسي والطائفي احلاد
والذي انعكس على مختلف امللفات السياسية .كان موقف غالبية التيارات السلفية يجنح بشدة باجتاه
دعم الثورة السورية ،األمر الذي أدى إلى إشكاالت أمنية في طرابلس وعلى جبهة بعل محسن – التبانة،
تلك املنطقة الساخنة التي تنفجر فيها األوضاع األمنية كلما وصلت األمور إلى حلقة صعبة .انفجر
كل شيء ،وعاد ملف املوقوفني اإلسالميني "السنة" إلى الصدارة ،وهو ملف ال يزال ب ّته مؤجال ً منذ العام
 2006دون أن يحاكم أفراده على خلفية معارك مخيم نهر البارد بني اجليش اللبناني وفتح اإلسالم حينها،
والتي تزامن معها وتالها اعتقاالت طالت بعض من يعتبروا أبرياء .تصدر السلفيون املشهد السياسي،
وبرزت أسماء جديدة دفاعا ً عن املوقوفني اإلسالميني مطالبة بإطالق سراحهم ،حيث اختلط ملف هؤالء
مع األنشطة الداعمة للثورة السورية والرافضة لسياسة االنحياز والنأي بالنفس جتاه النظام السوري
واخلضوع إلمالءات جماعاته في لبنان ،في إشارات واضحة حلزب اهلل وسياسة احلكومة اللبنانية  ،وهو ما
عبر عنه بشكل واضح الشيخ أحمد األسير.
ما فاقم األمور هو االشتباكات املتتالية في طرابلس ،ثم مقتل الشيخني أحمد عبد الواحد ورفيقه محمد
حسني مرعب  59على حاجز للجيش اللبناني في عكار والتي سعت احلكومة إلى احتوائها منعا ً ألي
اصطدام مع اجليش .في خضم هذا احلراك برزت أسماء جديدة بدء ا ً من الشيخ عمر بكري الذي ما أن
استطاع تسوية ملفه القضائي في احملكمة العسكرية مبساعدة من حزب اهلل على أمل احتوائه ،حتى
عاد ملواقفه السلفية املتشددة جتاه النظام السوري متخذا ً من طرابلس مركزا ً له ،وصو ال ً إلى الشيخ
نبيل رحيم الذي خرج حديثا ً من سجن روميه بعد تسوية ملفه أيضا ً بعدما كان متهما ً بالتواصل مع
 .56انظر التصريح على الرابط http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=470676&issueno=10760
 .57انظر التصريح على الرابط http://www.assafir.com/Article.aspx?ArticleId=2694&EditionId=1680&ChannelId=39302
 .58جنح حزب اهلل في فتح حوار مع مجموعات سلفية من بينها صفوان الزعبي وحسن الشهال ومت توقيع وثيقة أثارت ردود فعل قوية في الوسط
اإلسالمي والسلفي ،مت جتميدها والتراجع عنها أنظر الرابط http://www.aljond.com/vb/showthread.php?t=14882
أيضا ً أنظر الرابط http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7571000/7571391.stm
كذلك جنح حزب اهلل في استقطاب الداعية اإلسالمي السلفي عمر بكري الذي كان من أشد معارضيه قبل أن يعود وينقلب على حزب اهلل اثر اندالع
الثورة السورية أنظر الرابط http://www.shamikh1.net/vb/showthread.php?p=1058143214
 .59وقد قتال على حاجز للجيش اللبناني وأثار مقتلهما حالة عارمة من الغضب ضد اجليش اللبناني.
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القاعدة ،إلى البروز الواضح للشيخ سالم الرافعي  60إمام مسجد التقوى ،الذي جنح في تأسيس حالة
سلفية متنامية في أحياء طرابلسية متعددة ،إلى الشيخ زكريا املصري ،إلى جانب عدد من املشايخ الذين
يتناغمون مع هذا التيار كالشيخ كنعان ناجي أحد أركان حركة التوحيد سابقا ً وقائد تنظيم جند اهلل،
إلى الشيخ أحمد األسير الذي أخذ يشكل حالة متنامية في صيدا.
إال أن متغيرات جديدة سوف تطرأ على املشهد السلفي اللبناني على وقع أحداث الثورة السورية ،والتي
سوف يشعلها االنخراط املتزايد حلزب اهلل في دعم النظام السوري والذي جتسد في إرساله اآلالف من
مقاتليه إلى جبهات القتال داخل سوريا ،والتي كانت معركة القصير إحدى أبرز جتلياتها.
أبرز جتليات املشهد السلفي اجلديد مع اندالع الثورة السورية متثلت عمليا ً بظاهرة "األئمة األمراء":
متثلت األولى في طرابلس من خالل بروز الشيخ سالم الرافعي إمام مسجد التقوى والذي جنح في استقطاب
العديد من رموز احلالة السلفية وتكوين مرجعية جديدة ناشطة أكثر انفتاحا ً واختالطا ً بالشباب ،وأكثر
تسيسا ً وانخراطا ً في اجملال العام .نشاطه املتزايد ومواقفه الصريحة املؤيدة للثورة السورية وتبنيه منذ
ّ
اللحظة األولى مساعدة النازحني السوريني حوله إلى مركز جذب للعديد من الناشطني اإلسالميني ،فضال ً
عن تبنيه لقضية املوقوفني اإلسالميني في السجون اللبنانية والتي أصبحت قضية مزمنة في لبنان .جنح
الشيخ أيضا ً في استقطاب بعض اجملموعات السلفية املتفرقة في األحياء من خالل خطبه في املسجد
الذي أصبح ملتقى لهم من خالل "مجالس الشورى" التي يعقدها الشيخ والتي مت فيها مبايعته أميرا ً.
يتميز الشيخ سالم الرافعي بابتعاده عن اإلعالم وأسلوبه الذي جذب عدد من رموز الدعوة ،إال أن األهم في
تعاظم نفوذه ضمن التيار هو استناده إلى خلفية علمية وفقهية وعدد من الدراسات والكتب التي أجنزها،
وهو ما ساعده على أن ينتخب كرئيس لهيئة علماء املسلمني في لبنان ،وهي الهيئة الناشطة واجلامعة لعدد
كبير من العلماء الشباب ،والتي من خاللها تصدر العديد من املواقف والفتاوى التي تع ّبر بشكل متزايد عن
مواقف السلفيني في لبنان وحتاول أن تقدم نفسها معبرا ً عن الطائفة السنية .وخاصة في نصرتها للثورة
السورية واعالنها على لسان الشيخ الرافعي اجلهاد لنصرة اهل الشام ردا على تدخل حزب اهلل في القصير .
متثلت الظاهرة الثانية مبا يعرف بحالة الشيخ أحمد األسير إمام جامع بالل بن رباح في صيدا والذي بدأ
بتشكيل خطاب أخذ يستقطب بعض املؤيدين تدريجياً ،يركز فيه على الدفاع عن أهل السنة في لبنان في
مواجهة ما يعتبره غلبة حزب السالح املمثل بحزب اهلل وهيمنته ،منطلقا مما اعتبره يوما ً أسودا ً في تاريخ
لبنان إلذالل الطائفة السنية ،في  7أيار  2008يوم اجتاح حزب اهلل بيروت واجلبل بسالحه .
يشكل خطاب األسير محاولة استنهاضية في إطار البيئة اإلسالمية السنية التي يعتبر شرائح عديدة
من الفصائل السلفية الناشطة في اوساطها إن تيار املستقبل -بصفته ممثال ً رسميا ً للطائفة -مقصر ٌ في
الدفاع عن مصاحلها .إال أن عدم أصالة االنتماء السلفي للشيخ األسير وحداثة حركته لم جتعله يحصل
على ما يشبه التزكية من كل التيارات السلفية ،ولم تسعفه بعد في التحول إلى مرجعية أساسية لهم،
وإن كان بدأ يحصل بشكل تدريجي على شيء من التعاطف والتأييد .61
تعود األصول الفكرية والفقهية للشيخ األسير إلى حركة التبليغ والدعوة أكثر مما تعود إلى التيارات
 .60يتحدر من عائلة طرابلسية معروفة ،درس متنقال ً بني جامعة املدينة املنورة ثم جامعة القرآن الكرمي في أم درمان السودانية ليحصل على شهادة
الدكتوراه ،مرورا ً بجامعة البنجاب الباكستانية ،وصوال ً إلى أملانيا التي قضى فيها ما يزيد عن عشرة سنوات ،إلى أن مت ترحيله وإلغاء سمة "اإلقامة
املفتوحة" عن جواز سفره في سلسلة إجراءات طالت املسجد الذي شغل إمامته في برلني.
 .61يشكل االعتصام السلمي املفتوح الذي بدأه الشيخ األسير مع جماعته ضد هيمنة السالح وحزبه في  20حزيران – أيار  2012في صيدا التحرك
العملي األول في مواجهة غير مباشرة وسلمية مع حزب اهلل وحركة أمل من خالل الشعارات املرفوعة في االعتصام والذي أثار ردود فعل عارمة في
لبنان بقي مستمرا ً أسابيع عدة على وقع خطاب شديد اللهجة ضد السالح والهيمنة املذهبية .انظر للمزيد حول هذا االعتصام على الرابط:
http://www.elnashra.com/news/show/494154
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السلفية ،ومن املعلوم إن هناك خالف في النظرة السلفية إلى جماعة التبليغ ،فالعديد من مراجعهم
الكبار ينتقدون منهجهم بشدة ،على الرغم من عدم تبديعهم والسماح لهم بالدعوة في السعودية.
الالفت إن جماعة التبليغ تتشدد في منع أعضائها من التحدث بالسياسة في لبنان ،بل ان خطباء املساجد
احملسوبني عليها ال يقتربون من املواضيع السياسية على االطالق ،وهو ما يعترف به الشيخ األسير معتبرا ً
نفسه "حالة خاصة" ومستقلة .62
في الواقع أثارت خطب وتصريحات الشيخ األسير في لبنان الكثير من ردود األفعال ،فهي تضمنت لهجة
هجومية قاسية طالت ممارسات حزب اهلل وتصريحات امينه العام بشكل تضمن الكثير من اجلرأة والتحدي،
وهو لم يوفر في انتقاداته القيادات السنية والتي وصف بعضها بـ "االنبطاحية" ألنها لم تدافع عن أهلها
كما يجب ،في املقابل مثلت هذه اخلطب والتصريحات فعل الصدمة بالنسبة للكثيرين ألنها قامت بتعرية
املشهد السياسي وإعادته إلى مكوناته الطائفية واملذهبية التي تعمل اغلب القيادات السياسية الى
املواربة فيها ،وهو على الرغم من القوة االستنهاضية التي يتطلع إلى أن ميثلها خطابه في ظل اإلنقسام
السياسي الذي يشطر لبنان ،فإنه حرص لفترة طويلة على ان ال يفعل ما يخالف القوانني ويحافظ على
سلمية حتركاته والتي تركز على مسألة السالح وهيمنة حزب اهلل على الدولة بحجة املقاومة والتداعيات
الناجتة عنه.
إال الن تدخل حزب اهلل العسكري واملكشوف في سوريا رفع من وتيرة خطابه ودفعه الى مواجهة سياسية
مكشوفة معه ،ترافق معها سعي الشيخ األسير إلى تكوين نواة عسكرية حلركته ،عبرت عن نفسها من
خالل املشاركة رمزيا في معارك القصير ردا على مشاركة حزب اهلل  .كانت هذه النواة العسكرية على
بوابة اجلنوب اللبناني مبثابة اللعب باحملرمات بالنسبة حلزب اهلل  ،لذلك بدأت خطوات لتطويق وحصر هذه
احلالة وصوال الى القضاء عليها وهو ما حصل مؤخرا ً في (  23و ) 2013 -6 – 24حيث استدرج الشيخ األسير
إلى صدام دموي مع اجليش اللبناني انتهى بخروجه الغامض واحتالل اجليش ملراكزه ومصادرة أسلحته
وسقوط عشرات القتلى واجلرحى بني الطرفني .63
اخلامتة
تبدو التحديات السياسية آخذة بالتحول إلى أولوية لدى التيار السلفي الذي بدأ يتعاظم لديه الشعور
باخلطر الوجودي ،وهي حتديات دفعتهم أكثر من مرة إلى االجتماع والتالقي بهدف التو ّحد وإيجاد آلية
تنظيمية جتمع شتات الطيف السلفي املشرذم ،وهي مهمة صعبة فقد جرت محاوالت عديدة طيلة
السنوات املاضية آلت غالبيتها إلى الفشل ،أو في أحسن األحوال كانت لقاءات ظرفية حول حدث معني
موحد .مع ذلك ال تزال املساعي تبذل إلطالق آلية تنظيمية مرنة ميكنها أن تستوعب
وبهدف إطالق موقف ّ
هذه التعددية السلفية.
والواقع أن إطالق "تيار أهل السنة"  64ميثل محاولة في هذا اإلطار كما عبرت اجملتمعون في بيان إطالق
تيارهم والذي جاء كضرورة ملحة ملواجهة محاوالت "تهميش دور أهل السنة وإقصائهم" .حدد البيان
التأسيسي للتيار املبادئ واألهداف بصيغ مختصرة ضمن اثنا عشر بندا ً من أهمها :إحياء وترسيخ القيم
اإلسالمية وتأكيد التعايش والتعامل على أساس العدالة مع شركائنا في البلد ،وحماية حقوق أهل
السنة في كل اجملاالت ،وحتصني "ساحتنا" الداخلية وضمانتها من الوقوع في ممارسات وأعمال أمنية
تسعى بعض القوى اخلارجية والداخلية إلى افتعالها .التأكيد على أن مقاومة أشكال العدوان كافة حق
 .62في حديث على قناة اجلديد اللبنانية بتاريخ .2012/6/24
 .63في آخر اإلحصاءات سقط ما يزيد عن  86قتيل بينهم  18من اجليش اللبناني و 6من حزب اهلل و 62من أنصار األسير ،وأكثر من  270جريح.
 .64أنظر املؤمتر الصحفي الذي عقد في نادي الصحافة اللبنانية بتاريخ  10حزيران  ،2013والذي أعلن فيه إطالق هذا التيار محددا ً الشيخ سالم الرافعي
أمينا ً عاما ً له ،ومعلنا ً أسماء مسؤولي مكاتب احملافظات :ربيع حداد (بيروت) ،أحمد عمورة والشيخ ندمي حجازي (صيدا) ،والشيخني حسن عبد الرحمن،
وعدنان إمامة (البقاع) ،املشايخ زكريا املصري رائد حليحل حسن الشهال لقمان خضر (طرابلس).
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إنساني وواجب شرعي لذلك "نؤكد استرداد أهل السنة زمام املبادرة للمقاومة املسلحة ضد العدو" .أما
الوسائل لتحقيق هذه األهداف فحددها البيان بالطرق السلمية والسياسية واإلعالمية والتنظيمية التي
تؤكد سعيها "لتمثيل حقيقي ألهل السنة في لبنان وبث الوعي بينهم".
والواقع أنه فور اإلعالن عن إطالق التيار تسربت أخبار عن عدم رضى بعض الرموز السلفية على تشكيلة
الهيئة العليا للتيار ،وهذا ما عبر عنه الشيخ الدكتور حسن الشهال في بيان أصدره ينفي فيه أن يكون
ضمن تركيبة مكتب الشمال للتيار ،متسائال ً "كيف ميكن أن تعلن أسماء رؤساء املكاتب التنفيذية في
املناطق قبل أن تعلن الهيئة العليا أو مجلس األمناء؟ وكيف يجمع الشيخ سالم الرافعي بني رئاسة هيئة
العلماء املسلمني وبني األمانة العامة لتيار أهل السنة في الوقت نفسه؟ .65
تؤشر هذه املالحظات على أن عملية توحيد السلفيني في لبنان ومحاولتهم تقليد التجربة املصرية (حزب
النور وغيره) ال تزال تعترضها العديد من املشكالت والعقبات ،والتي ميكن جتاوزها إذا ما جنح التيار الوليد
في إطالق دينانية سياسية متميزة في مواجهة التحديات التي تعترضه في لبنان ،حتى ولو لم ينتظم في
إطاره كل الطيف السلفي اجلمعياتي والدعوي.
في الواقع ميثل احلديث عن خارطة التيارات السلفية في لبنان أكثر املواضيع إشكالية نظرا ً للربط بينها
وبني اجملموعات اإلسالمية اجلهادية ،وهو في لبنان ربط سياسي غير بريء في غالب األحيان ،جلأت إليه األجهزة
األمنية السورية منذ الصدام مع هذه اجملموعات وما تالها إثر أحداث الضنية من اشتباك مع اجليش اللبناني،
مسيس وسلفي جهادي ،وجاءت بعدها
حيث لم يعد هناك تدقيق طيلة تلك الفترة بني ما هو سلفي دعوي
ً
تطورات حرب العراق وفتح اإلسالم لتزيد األمور تعقيداً ،خاص ًة وأن هذا التيار باألساس غير موحد ويتألف من
جمعيات ومعاهد دعوية ضعيفة التسييس ،يختلف منهجيا ً وفكريا ً عن التيارات اجلهادية ،وقد جرى توظيفه
في سياق االنقسام الطائفي واملذهبي احلاد القائم في لبنان منذ اغتيال الرئيس رفيق احلريري ،وصوال ً إلى
ظهور تنظيم فتح اإلسالم للعلن في ( )2006/10/24واملثير للجدل في طريقة متويله .66
وعلى وقع التداعيات التي أطلقتها الثورة السورية في لبنان ،عاد ملف القاعدة ليطرح من جديد ولكن في
تسيساً ،فظهر وزير الدفاع اللبناني ،الذي ينتمي الى فريق  8آذار ،ليؤكد وجود بؤر وجتمعات
سياقات أكثر
ّ
للقاعدة في شمالي لبنان والبقاع منسجما ً بذلك مع خطاب النظام السوري واملذكرة التي رفعها مندوبه
الى مجلس األمن ،والتي نفاها جملة وتفصيال ً وزير الداخلية اللبناني مطالبا ً إياه باألدلة ليدخل على اخلط
بعد ذلك رئيسي جلمهورية واحلكومة لينفيا ما ورد في تلك املذكرة.
خالصة القول إن ملف القاعدة والسلفية اجلهادية في لبنان شائك يشوبه الكثير من الغموض ويختلط
فيه التسييس والتوظيف ،فضال عن التضخيم والتزوير ،إال أن السلفية اإلصالحية أو العلمية في عبورها
نحو السياسة اللبنانية الشائكة تعرضت عبر مراحل عديدة إلى معوقات سلطوية وأمنية كبيرة ،جعلت
من هذا العبور مثقال ً بالكثير من التحديات واإللتباسات تركت أثرا ً بنيويا ً على تركيبته وخبراته وخطابه
وهو ال يزال يحاول حتى اليوم إزالتها.

 .65جريدة السفير اللبنانية (.)2013/6/12
 .66وخاصة ما يتعلق بشاكر العبسي وطريقة إخراجه من السجون السورية وانضمامه إلى اجلبهة الشعبية – القيادة املعروفة بعالقتها القوية
باألجهزة السورية والتي من خاللها تسلل إلى لبنان ومن ثم إلى مخيمي البداوي ونهر البارد ،ليعلن من هناك انقالبه واستيالئه على اخمليمات ،مما أدى
فيما بعد إلى صدام دموي مع اجليش اللبناني استمر لشهور عدة .وقد أفضى الصراع إلى مقتل  450مدنيا ً وجنديا ً ومقاتال ً إسالميا ً وتدمير اخمليم
الفلسطيني بشكل كامل واملناطق احمليطة به وترحيل ما يقارب  6آالف أسرة وخسائر اقتصادية هائلة .أنظر تقرير قدمته احلكومة اللبنانية في مؤمتر
املانحني في فيينا بتاريخ  23حزيران/يونيو  ،2008وهو منشور في الدراسة التي أعدتها مؤسسة األزمات الدولية (الطائفة السنية وتيار املستقبل)
الصادر في  26أيار .2010
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السلفية السورية .ثورة ودولة
أبرز التحوالت والتداعيات

د .عبد الرحمن احلاج

رغم أن جذور السلفية ترجع إلى أكثر من قرن في سورية ،إال أنها سلفية كانت دوما ً إما سلفية
إصالحية أو سلفية علمية كالسيكية ،ولم تظهر سلفية راديكالية إال مع صدام الطليعة املقاتلة
مع نظام األسد األب مطلع الثمانينيات ،انتهت في وقتها مع هزمية الطليعة املقاتلة ذاتها .غير أن
سياسات النظام في السنوات العشر قبل الثورة كوَّنت أرضا ً خصبة النتشار السلفية اجلهادية.
أو ال ً :السلفية عشية الثورة
كانت السلفية قبل اخلامس عشر من آذار  2011قد أخذت تلوينات مختلفة تعكس كل منها مرحلة ما
من تاريخ سورية السياسي ،ميكن للمرء أن يالحظ بوضوح أربعة أشكال للسلفية السورية:
 .1السلفية اإلصالحية اجلديدة
السلفية التي تقبل بالعمل الدميقراطي أساسا ً بوصفه آلية سياسية ال بد منها ،أو تؤمن به إميانا ً أبعد
من أن يكون فيه مجرد آلية ،وإمنا بنية تفكير  .هنا لدينا ثالثة مناذج مختلفة بعض الشيء:
احلركة السرورية ،التي جمعت بني احلركية اإلخوانية والسلفية االعتقادية الوهابية ،وبالرغم من زعيم
السرورية ميكن أن يكون امتداد ا ً للسلفية اإلصالحية األولى ،إال أن السرورية التي لم يكن لها الكثير من
األتباع في سورية (عموما ً أتباعها في درعا وريف دمشق) متثل فعليا ً بقايا حقبة التسلف اإلخواني في
السعودية ،التسلف مبعناها الكالسيكي ،والتصور السياسي اإلخواني املتمحور حول الهوية.
حركة العدالة والبناء ،التي أعلن عن تأسيسها في لندن عام  ،2005وبرزت كالعب منافس بعض الشيء
لإلخوان املسلمني بني العام  ،2010-2005احلركة تبدو تطور ا ً عن احلركة السرورية بالتحديد ،وتشكلت
في البداية من أبناء األخوان في الغالب ،أو من أخوانيني منشقني أو سابقني ،لكن اخلبرة السياسية
الضعيفة مع الصعود املفاجئ لها قلل من قدرتها على االستفادة من اجلذب بل حولها إلى حركة طاردة
حني أدى هذا الصعود املفاجئ مع عوامل أخرى إلى تنافس سريع وقاس أدى إلى تفككها في نهاية املطاف
بحيث قدمت إلى الثورة وهي بقايا حركة أكثر منها حركة ،وهو أمر يفسر انعدام حضورها السياسي
في الثورة على نحو لم يكن متوقعا ً بالنسبة لنشاطها الذي كان في غالبه إعالميا ً .في كل األحوال
فإن هذه احلركة السلفية تبدو كما لو أنها قطعت شوطا ً في تطوير بنيتها الفكرية نحو الدميقراطية.
وبالرغم من أن نصوصها التأسيسية ونظامها األساسي ال يعكسان أي ملمح سلفي عقائدي إال أن
هذا كان بارز ا ً بشكل عام في قياداتها ومؤسسيها ،واملواقف التي قامت بها احلركة .اهتمت احلركة مثال ً
بالنشاط التبشيري الشيعي على نحو غير مسبوق ،وقد دعمت احلركة أول دراسة علمية ميدانية عن
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هذا النشاط (البعث الشيعي في سورية  ،)2007-1919التي قام بها كاتب هذه السطور ،ثم أقامت
مؤمتر ا ً صحفيا ً خاصا ً أعلنت فيه نتائج الدراسة أثار اهتماما ً اعالميا ً واسعا ً .نشأت احلركة وتكاد تكون
منقطة عن تاريخ السلفية اإلصالحية السوية ،قد يكون جزء من ذلك يرجع إلى تأثر مؤسسيها باملناخ
الفكري الغربي حيث نشأ العديد منهم.
بقايا السلفية اإلصالحية القدمية كانت قد أثرت في تفكير بعض الشيوخ واألفراد ،لكنهم بقوا أفراد ا ً
متباعدبن ال يربطهم تنظيم .في هذا اإلطار ميكن اإلشارة مثال ً إلى الشيخ معاذ اخلطيب (إمام اجلامع
األموي ،ورئيس االئتالف الوطني السوري) الذي حاول إعادة إحياء "جمعية التمدن اإلسالمي" التي متثل
رمز ا ً لإلصالحية السلفية الشامية.
من الواضح أن الثورة قدمت بعد أن أصبحت السلفية اإلصالحية شبه محطَّ مة.
 .2السلفية العلمية أو التقليدية
السلفية العلمية التي نشأت مع األلبابي ،كانت قد ازدهرت في الثمانيات والتسعينات بعد األحداث
الدامية ومجزرة حماة ،وتأثرت مبناخ الفكر السلفي السعودي مع موجة اللجوء إلى اململكة فضال ً عن
العمالة ،تكاثر اتباعها ،وبشكل خاص بني طلبة العلوم الدينية .لم يكن األلباني قادر ا ً على اخلروج
من االنشغال السياسي بالرغم من أنه لم ميارس السياسة وكانت فتاويه تعكس بساطة في رؤية
األمور ،لكن أحد ا ً لم يكن يرى هذا االهتمام السياسي أكثر من كونه اجتهادا فقهيا ً ،وهو ما زاد في
تعميق التوجه الديني الصرف لقضايا السلفية السورية ودفعها بشكل كامل نحو السلفية الوهابية
التقليدية أو السلفية العلمية مبعناها الصرف.
لكن ممارسات النظام السوري وسياسات بشار األسد اجلائرة ضد السلفيني خالل عشر سنوات من
حكمه أعادت الرباط ثانية بني السلفية والسياسية بشكل متزايد.
 .3السلفية اجلهادية
كنت قد تناولت نشوء السلفية اجلهادية في دراسات عدة ،لكني أود هنا فقط أن أذكر خالصتها،
وهي أن ظروف متراكبة ومعقدة خلَّقت السلفية اجلهادية حرب اخلليج الثانية ،ثم أحداث البوسنة
والهرسك والشيشان وأخير ا ً أحداث ايلول واحلرب على اإلرهاب ثم احتالل العراق وسياسات النظام
املتقلبة والقاسية جتاه السلفيني (السجن للسلفيني جملرد كونهم سلفيني!) مع خبرة العائدين من
العراق مع إفساح مجال واسع وغير مفهوم للتبشير الشيعي يستفز املشاعر السنية ملعقل األموية
خلق رود أفعال متراكمة بلورت اجلهادية السلفية كفكرة وليس كتنظيم .إال أن ما يجد مالحظته هو أن
السلفية لم توجد أو ال ً ،وإمنا عبرت من فكرة اجلهاد بذاتها ،الذي كان ميثل التعبير الديني االحتجاجي عن
السياسة ،ووجدت بطبيعة احلال في أدبيات اجلهادية السلفية تعبير ا ً عما يختلج مشاعرها من إحباط
وطريقا ً لتحويلها إلى فعل.
 .4سلفيو الثورة الالعنفيون
سبق وأشرت في دراسة سابقة أنه في الفرع السلفي العلمي في األقلية القوقازية الشركسية برز
حتول جديد نحو سلفية جديدة ،لكنه لم يتبلور حتى مطلع الثمانينيات ،وبقي محدود االنتشار في إطار
جماعة قد ال يزيد عددها على أصابع اليدين ،هو السلفية الالعنفية ،ورمبا لم يشهد الفكر اإلسالمي
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حتى هذا التاريخ حركة إسالمية فضال ً عن السلفية تقوم على رفض العنف كليا ً بغض النظر عن
مسمياته في اجملال السياسي واالجتماعي .أعني هنا الشيخ جودت سعيد ( )1931الذي ينتمي إلى
األقلية الشركسية ،والذي كان قد بدأ يعمل منذ مطلع الثمانينيات على نشر فلسفته اإلسالمية عن
الالعنف ،ثمة أسباب عدة قادته إلى هذا التحول ،يرجع جزء منها إلى أنه خبر معنى االعتقال السياسي
الذي تكرر معه مرات عدة إبان حكم البعث.
لم يكن مبقدور السلفية الالعنفية أن تشكّل جماع ًة تؤمن بأفكاره إال في مطلع التسعينيات ،في
وقت كانت أحداث كبرى قد بدأت تعصف بالعالم( ،سقوط االحتاد السوفيتي) وباملنطقة (حرب اخلليج
الثانية) ،فكانت ثمة حاجة إلى فكر جديد .استطاع سعيد أن ميأل بعض الفراغ الرمزي الذي خلَّفته حقبة
الثمانينيات ،إال أن اجلماعة ما لبثت أن بدأت تتفكك وتنحسر في نهاية التسعينيات حتت تأثير تصاعد
األحداث احمليطة بسورية والتي كانت تدفع نحو التطرف والتشدد .ومع ذلك ،حافظت اجلماعة على
نخبة من التالمذة املعجبني بآرائه ،وبشكل خاص في األوساط النسائية عبر تلميذته النشطة الداعية
"حنان اللحام" (التي تتزعم جماعة نسائية خاصة بها) ،وصهره (خالص جلبي) أحد الكتاب واملفكرين
اإلسالميني املعروفني ،ومجموعة من الناشطني امللتفني حول الشيخ السلفي عبد األكرم السقا في
مدينة داريا .وبالرغم من أن شيخ اجلماعة جودت سعيد لم يُب ِد أي تطلعات سياسية شخصية ،في أي
يخف رغبته بالتغيير السلمي للنظام السياسي.
وقت من األوقات ،إال أنه لم
ِ
كان سقوط بغداد مؤشر في تاريخ هذه اجلماعة (التي ميكن ببعض احلذر استعمال هذا التعبير لها)،
في قادتها وأتباعها ودخولها أعمق في اجملال السياسي (حادثة اعتقال "مجموعة داريا" عام ،)2003
فقد بدأ الشيخ جودت سعيد منذ ذلك التاريخ ينغمس أكثر في السياسة فقاد ذلك زعيمها إلى أن
يكون أحد أبرز املوقعني على "إعالن دمشق للتغيير السلمي الدميقراطي" في تشرين األول من عام
 ،2005وهو إعالن جمع املعارضة السياسية احلزبية واملستقلة ،وأكمل عدد من تالمذته السير نحو
املعارضة العلنية للنظام.
قامت الثورة وقد انفرط عقد اجلماعة الهش ،فقد تناثر أتباعها في أصقاع املعمورة في حني كان
بعضهم قد أثرت فيه سنوات السجن وجعلته يتخلى عن فكرة الالعنف بشكل كامل.
ثانيا ً :سلفيو الثورة
في الواقع ظهرت التنظيمات السلفية في الثورة السورية بشكل متدرج مع تصاعد العنف ضد
املتظاهرين السلميني وبدء التسلح ،مطلع  .2012لكن أسباب ظهور السلفية هي في الواقع أكثر
من ذلك ،لم تشكل الثورة سوى البيئة املالئمة فقط ،بحيث أن حتليل أي من اجلماعات أو التنظيمات
السلفية يعكس تلك األسباب بالضرورة .
ترجع هذه األسباب إلى السياسات احلكومية التي ُطبقت على املنتمني إلى السلفية ،بغض النظر عما
إذا كانت جهادية أم ال ،في موازاة رعاية أمنية وسياسية للتبشير الشيعي .إضافة إلى السياق اإلقليمي
الذي شهد حتوالت كبرى منذ مطلع القرن احلالي.
كذلك تنحدر معظم الكتائب السلفية املسلحة من الريف والبادية التي عانت من تهميش النظام
وإهما ال ً في التنمية فضال ً عن نزوعها الفطري للمفاهيم البسيطة والقادرة على إعطاء تفسير حاسم
وواضح لألمور وهو ما يوفره الفكر السلفي.
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ولعبت الذاكرة احلمعية عن الثمانينات والقمع الوحشي الذي مارسه األسد السوريني عموما ً واإلخوان
خصوصا ً دور ا ً مهما ً في دعم ذرائع التوجه اجلهادي قوية ملواجهة النظام بالقوة وباسم الدين.
 .1مقاتلو صيدنايا
ما أن بدأ الشعور بأن األمور بدأت تفلت من يده ،حتى سعى النظام بكل قوة إلى عسكرة الثورة بوسائل
شتى ،منها بشكل خاص إطالق جميع املعتقلني املتهمني بالسلفية اجلهادية الذين كانوا قد وضعوا في
سجن صيدنايا ،بعض هؤالء اكتسبوا خبرة من القتال في العراق ،وآخرون اكتسوها من أفغانستان ،أو
من لبنان (جماعة نهر البارد) .ومن الواضح بأن هؤالء شكلوا شبكة عالقات خاصة داخل وخارج السجن
بهم سرعان ما مت تفعيلها.
ووبعض التمحيص ميكن مالحظة من املالحظ أن معظم القادة الكبار للكتائب كانوا جزء ا ً من هذه
الشبكة في العراق (مثل أبي محمد اجلوالني وقادة اجلبهات في النصرة ،وبعض قادة لواء اإلسالم وقادة
أحرار الشام) ،أو أفغانستان (مثل بعض قادة الطليعة املقاتلة) ،أو لبنان (مثل قائد كتائب الزنكي)،
وباستثناء قلة قليلة فإن قيادات الصف الثاني وبعض قيادات الصف األول اع ُتقلت في سجن صيدنايا
العسكري بتهم تتعلق بالسلفية والسلفية اجلهادية.
 .2جبهة النصرة
بينما كانت املظاهرات في أوجها في أواخر صيف  ،2011قرر مقاتلون سوريون في دولة العراق اإلسالمية
التوجه نحو الريف الشمالي واجلنوبي لالستطالع ،وانتهى األمر بتقدير املآل إلى عسكرة الثورة ،فتشكلت
مجموعة من الكتائب الصغيرة أطلقت على نفسها اسم "كتائب النصرة ألهل الشام" ،كان بني بعض
عناصرها مقاتلون أجانب ،وذلك بدعم مالي وعسكري من أمير دولة العراق أبي بكر البغدادي ،وأعلنت
عن نفسها في كانون الثاني/كانون الثاني .2012
بقناعتي أن جبهة النصرة ،التي تعتبر النموذج األهم لدخول القاعدة ومنوها في البيئة السورية ،متثل
بحد ذاتها تطور ا ً مهما ً في تفكير اجلهادية السلفية في نسختها القاعدية ،إذ نلمح ألول مرة تركيزا
على العمل املدني واإلنساني أو ال ً واجلهادي العسكري تاليا ً ،مبعنى إيالء بناء حاضنة اجتماعية للمشروع
السياسي للقاعدة األولولوية ،يضاف إلى لك أن النزعة اإلقليمية واالحتفاظ بطابع محلي للتنظيم لم
يكن ظاهر ا ً من قبل في هذا التنظيم العاملي ومنتسبيه ،إال أن هذا ال يلغي جوهر املشروع األممي للنصرة
واملطابق ملا هو سائد في تنظيمات القاعدة ،لكن تأثيرات هذا االختالف تظهر في أدائه على األرض وفي
تكتياته العسكرية وحتالفاته مع القوى املوجودة على األرض.
لقد استفاد قادة جبهة النصرة من التجربة القتالية للدولة اإلسالمية في العراق ،والفشل الذي ُمنيت
به ،فقد كان اجلزء الرئيس من التحول اجلديد يعود إلى جتربة العراق املرة ،فقد أدت ممارسات تنظيم "دولة
العراق اإلسالمية" إلى خسارة احلاضة االجتماعية ونشوء بيئة معادية توجت بظاهرة الصحوات.
حتى اآلن دخلت جبهة النصرة انعطافني مهمني:
األول :عند إعالن الواليات املتحدة في  5كانون األول/كانون األول  2012وضعها على قائمة "اإلرهاب" ،مما
أدى إلى انسحاب العديد من عناصرها من التنظيم ،فقد فوجئوا بانتسابها للقاعة.
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الثاني :عند إعالن أبي بكر البغدادي تبعية جبهة النصرة له ،وإعالن "الدولة اإلسالمية في العراق
والشام" ،.فق دفعت محاولة أبي بكر البغدادي استتباع جبهة النصرة وإحلاقها به إلى مسارعة قائد
اجلبهة إلى إعالن البيعة للظواهري تهر بًا من هذا االستتباع ،فبرز انقسام حاد في صفوفها بني تياران:
تيار يريد تأييد العمل املدني التدريجي إلقامة دولة إسالمية ،وآخر يؤيد إقامة دولة إسالمية في الشام
متهي ًد ا للخالفة اإلسالمية العاملية ،وانشق أكثرية أعضاء هذا التنظيم إلى "الدولة اإلسالمية في
العراق والشام" ،وأخذوا معهم كميات هائلة من السالح الذي غنموه في سورية ،بحي أصبحت جبهة
النصرة أضعف بكثير من قبل ،وصارت مضطرة جلبر صفوفها بالتحالف مع الكتائب األخرى القائمة
على األرض اخملتلفة أكثر.
تداعيات هذا االنقسام قد تعزز متايز جبهة النصرة وتعميق خطها اجلديد ورمبا توجهها املدني وكذلك
النزعة احمللية أكثر ليس أقله بسبب ردة الفعل من تنظيم املنشقني عنها (الدولة اإلسالمية) ،خصوصا ً
مع االنطباع املتزايد بقسوة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام املفرطة.
يجدر التنويه إلى أنه باستثناء تنظيم شورى اجملاهدين ليس هنالك تنظيمات ذات قيمة قريبة من فكر
القاعدة أو ممارساتها.
 .3السلفيات اجلهادية احمللية
تتميز هذه التنظيمات اجلهادية بأمرين أنها أممية من حيث اجلوهر ،فهي تدعوا إلى اخلالفة اإلسالمية
العاملية ،لكنها ،فباستثناء التنظيمات املشتقة من القاعدة متيل معظم التنظيمات واجلماعات
السلفية إلى مشروع وطني وأممية مؤجلة في احلد األدنى ،وهو أمر مينح األولوية لبناء الدولة كما أن
املالمح السلفية الظاهرة على بعض التنظيمات ال تعكس سلفية متماسكة ،فغالبا ً ما يكون مجرد
أفكار فرضتها معارك احلرب اليومية ،لكن التدقيق فيها يكشف عن سلفية رخوة قابلة للتفكك مع
تغير الظروف .وعلى أية حال فاخلارطة السلفية غير مستقرة ،وهي تتغيير بعاملني :تطور األحداث على
األرض ،واخلالفات التنظيمية بني اجلماعات والتنظيمات.
النتائج األولى الستمرار انتشار السلفية اجلهادية هو حتول بند تطبيق الشريعة إلى أولوية مبجرد انتهاء
احلرب أو ال ً ،وعرقلة بناء الدولة املدنية الدميقراطية .كما أن ارتباط السالح بالدين والسياسة قد يؤدي إلى
دور أكبر في احلياة السياسية للعسكر ،وبالتالي تشجيع االنقالبات العسكرية.
إن مستقبل السلفية في سورية ،والسلفية اجلهادية على نحو خاص نفسها سيكون مرهونا ً مبدى
االستقرار وترسيخ الدولة واستعادة احلياة املدنية.
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تفاعالت سلفيي األردن مع الربيع العربي واآلفاق املستقبلية
أسامة شحادة

الدعوة السلفية في األردن لها حضور كبير وواضح وخاصة بعد الصعود املدوى للسلفية في املنطقة
العربية عقب ثورات الربيع العربي ،وهو وجود تاريخي قدمي منذ أن فتح الصحابة رضوان اهلل عليهم
األردن ،وفي التاريخ املعاصر يرتبط الوجود السلفي بتاريخ نشأة اململكة األردنية وبامللك املؤسس عبداهلل
األول٦٧ .
وميكن أن نقسم السلفيني في األردن لغايات الدراسة إلى ثالث مكونات رئيسية هي:
التيار السلفي العام والذي متثله جمعية اإلمام األلباني ،وتيار جمعية الكتاب والسنة والتي تعد أول
جمعية سلفية في األردن ،والسلفيون املستقلون؛ أما ما يسميهم اإلعالم السلفيون اجلهاديون فهؤالء
خارج نطاق الورقة.
وهذا التقسيم غير علمي وال دقيق بسبب أن القواسم املشتركة أكبر بكثير من الفروقات وأن هناك
حالة من السيولة العالية بني هذه املكونات بحيث تتالشي الفروق املوضوعية بينهم ويبقي الفروق
ا لشخصية .
السلفية في األردن بالعموم ال تولي الشأن السياسي أولوية أو اهتماما ألسباب موضوعية وذاتية،
ألن العملية السياسية ال تزال عملية هالمية ال تأثير حقيقيا لها في اإلصالح ،ويفتقد طرفا العملية
(السلطة واملعارضة) إلى مشروع حقيقي أو رؤية واضحة برغم انخراطهما الكلي في اللعبة السياسية،
فما بالك بالسلفيني غير املهتمني أصال ً ؟
كما أن السلفيني في األردن  -بسبب طبيعة الرؤية  -ال تعتبر السياسة من أولوياتها ،فهي تنطلق من بناء
ومن خالل ذلك تتفاعل مع الشأن العام والدولة،
الشخصية اإلسالمية الفردية ثم تنطلق لألسرة واجملتمع ِ
ويلخص هذه الرؤية مقولة العالمة األلباني شيخ السلفيني األول في األردن :د ع َْو تنا ثقّ ف ثم ك ّتل.
ولعل جتربة حزب النور في مصر توضح هذه الرؤية ،فاحلزب لم ينبثق من رؤية سياسية بل من رؤية
دعوية علمية سلفية عبر عشرات السنني ،فلما جاءت الفرصة واملناخ اجملتمعي املالئم كان التفاعل مع
فو لد حزب النور كبيرا وتخطى عشرات األحزاب التي سبقته في النشأة
السياسة أمر ا ً سهال ً وناجحا ً ُ
والتكوين.
مفاجأة الربيع العربي
جاء الربيع العربي مفاجئا ً للجميع وال يزال لليوم تختلف اآلراء حوله بحسب الفكر والدولة واملوقف
 .67انظر :كتاب تاريخ احلركات اإلسالمية للدكتور موسى زيد الكيالني ،ومقاله سلفيون وسياسيون ،بالرأي 2012/10/11
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واملوقع الذي ينطلق منه املتحاورون حوله ،ولذلك ليس من الغريب أن تضطرب ردة فعل السلفيني في
األردن على هذا الربيع.
منظرين ومفكرين سلفيني فإن تذبذب مواقف السلفيني وتناقضها
وإذا استصحبنا مع هذا عدم وجود
ّ
وتصادمها يعد شيئا طبيعيا ،وسوف حتتاج لوقت أطول لتستقر ويكون لها منطق واضح ،وهذا سيجعل
من املمارسة الفعلية هي املنتجة للتنظير مستقبال ً في حقيقة األمر.
وميكن أن جنمل موقف كل مكون من مكونات السلفية كما يلي:
 -1جمعية مركز اإلمام األلباني :بقي موقفها العام متوجس من الربيع العربي عموما ،ألنها ترى فيه
منازعة على احلكم وأن القائمني بالثورات هم من احلزبيني اإلسالميني والعلمانيني الغير مرحب بهم،
وقد تغير هذا املوقف في ثورة سوريا التي لقيت منهم تأييد ودعم بسبب البعد الشيعي وعدم معارضة
السلطات الرسمية لتأييد الثورة السورية.
وهم ال يزالون يرفضون الدخول باالنتخابات برغم أن الشيخ علي احللبي والشيخ مشهور حسن هم
أصدروا فتاوى ضد مقاطعة اإلخوان لالنتخابات ،وهم رفضوا مبادرة البعض (د .شاكر عاروري) االنخراط
في حزب (واعتصموا) بزعامة أحمد سالمة.
 -2جمعية الكتاب والسنة :برغم أن اجلمعية والقائمني عليها ال يرفضون العمل السياسيى وأنهم رحبوا
بالثورات العربية ،إال أنهم أثروا البقاء في املربع الدعوي واخليري ،وعدم خلط ذلك بالعمل السياسي .وقد
ركزت اجلمعية على مساعدة الالجئني السوريني حتى أصبحت في صدارة املؤسسات األهلية القائمة
بذلك.
 -3املستقلني :غالب املستقلني أيد الثورات العربية ،وأصبح يؤمن بالتغيير وأهمية املشاركة السياسية،
وقد متت عدة محاوالت لتكوين حزب سلفي ،وهم متابعون لتطور احلالة السلفية في اخلارج ،وميكن
اعتبار مشاركة الشيخ إحسان العتيبي في مؤمتر النوازل السياسية بالدوحة الذي أقامته رابطة علماء
املسلمني أيار  2012بورقة حول شرعية إنشاء األحزاب.
إيجابيات الربيع العربي على سلفي األردن:
لكن أحداث الربيع العربي أحدثت هزة في األوساط السلفية ورفعت بعض احلواجز وأطلقت بعض
املبادرات واملواقف التي لوال الربيع العربي لكانت حتتاج لسنوات كثيرة قبل حدوثها ،ومن ذلك:
 -1املوقف من الثورات العربية :تنوعت املواقف السلفية بني كل مكون من مكوناتها وأحيانا ً بني نفس
املكون ،وبعضها تنوعت مواقفه بني ثورة وثورة .وهذا بسبب املفاجأة كما سبق وغياب املنظرين ،وبسبب
سرعة تطور األحداث وغياب النموذج السابق الذي يوضح ما يحدث.
ولعل في تطور موقف التيار السلفي العام وخاصة تيار الشيخ علي احللبي من رفض الثورات وإدانة
املشاركة السلفية بها إلى التأييد اخلجول للقذافي إلى تبني الثورة في سوريا بكافة مستوياتها
نقلة نوعية ،وإن كانت بدون مقدمات منطقية ولكنها تعتبر نقلة في االجتاه الصحيح ،لقد استقر
جميع السلفيني في األردن على دعم الثورة السورية بسبب جرائم النظام البشعة من القتل والسجن
واالغتصاب وبسبب خلفية النظام النصيرية وبسبب الهبة الشعبية الواسعة ضد النظام بخالف
أحداث حماة التي كانت هبة محصورة.
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وقد نتج عن هذا سجاالت داخل التيار السلفي ولكن ستحتاج إلى وقت لتتبلور منه رؤى جديدة.
 -2املوقف من اجلمعيات واملؤسسات :كان هناك حالة من العزوف عن إنشاء اجلمعيات واملؤسسات
السلفية ،إما بحجة أنها تنظيم والتنظيم حرام وأن اجلمعيات شكل من أشكال احلزبية املنبوذة وهذا
خطاب طلبة األلباني ،وإما بسبب احلرص على السرية وتضخم الهاجس األمني عند مقابليهم من
(السروريني).
فكان ألحداث الربيع العربي بظهور أحزاب وائتالفات وجتمعات سياسية سلفية أثر في اإلقبال على
إنشاء اجلمعيات واالنخراط في األعمال التطوعية واجلماعية من مختلف املكونات السلفية.
 -3ترشح بعض السلفيني لالنتخابات البرملانية :تقدم بعض السلفيني بشكل فردي للنزول لالنتخابات
 2013األصلية والتكميلية ،وحظوا بدعم قطاعات سلفية محدودة ،لكنها شكلت كسر ا ً للحاجز ،وإن
كان سبق أن نزل عدد من السلفيني لالنتخابات في مرات سابقة لكن متت مهاجمتهم من قبل اجلميع.
 -4محاوالت إلنشاء حزب :من آثار الربيع العربي قيام عدة محاوالت جملموعات سلفية بإنشاء حزب
سلفي ،لكن لم تنجح هذه احملاوالت بسبب عدم نضوج الوسط السلفي لهذه الدرجة وبسبب تدخالت
رسمية أحبطت بعض هذه احملاوالت.
 -5االنخراط في الشأن العام :كان للحراك األردني دور في استفزاز السلفيني للتحرك وإبداء موقف مما
يجرى على الساحة األردنية خارج دائرة املسجد والفتوى ،فرأينا الشيخ علي احللبي رمز السلفية العامة
يزور وزير الداخلية ووكالة األنباء ومصابي األمن العام وذلك عقب أحداث الزرقاء الشهيرة.
وكتب احللبي مقا ال ً في  2012/2/16عن حرمة إضراب املعلمني ،ثم أصدر بيانا بخصوص رؤيته حلل اخلالف
بني احلكومة واحلراك الشعبي في .2012/11/15
وقام احللبي بزيارة وزير األوقاف د.محمد القضاة على خلفية زيارته لبغداد ودعوته للسياحة الدينية
الشيعية ( ،)2013/5/16وأيضا ً شارك احللبي الوفد الشعبي من الكرك والذي ضم سلفيني للقاء رئيس
الوزراء د .عبداهلل النسور بخصوص السياحة الدينية الشيعية بالكرك في  .2013/5/18وعند بعض
السلفيني هناك نوع من حرق املراحل جتاه املشاركة الدميقراطية وإن كانت أدواتهم غير مكتملة.
 -6منو الدور اإلغاثي :كان من تأثيرات الثورة السورية منو العمل اإلغاثي السلفي بشكل كبير ،حيث
السلفيون هم الذين قاموا باجلزء األكبر من اإلغاثة بسبب دعمهم املطلق للثورة وعدم وجود حسابات
حزبية أو مصلحية لهم من وراء هذا الدور ،وقد ساعد هذا الدور على إكساب السلفيني خبرات كبيرة
وعالقات مهمة سياسية وإعالمية ودعوية .وبرهن على صفاء الرؤية السلفية بالتعاون مع الدولة
واجملتمع بشكل شفاف دون أجندات خارجية أو حزبية ضيقة.
آفاق املستقبل:
 سيكون هناك دور جديد للسلفيني في املستقبل على عدة أصعدة لكن هذا يحتاج ملزيد من الوقت،وسيكون لتطور احلالة السلفية في اخلارج تأثير كبير على السلفية في األردن.
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 مما سيساعد على اختصار الزمن والوقت ظهور قيادات شبابية جديدة تتمكن من تقدمي رؤى واجتهاداتومبادرات جديدة ،وهذا ليس مبستبعد ،ولكن يعوزها اخلبرة والتجربة التي تفتقر لها احلركة اإلسالمية
بعامة وليس السلفيون فقط.
 لم تتغير نظرة غالب السلفيني السلبية للدميقراطية وللصراع اإلسالمي العلماني في مصر دور كبيرفي تعزيز النظرة السلبية للدميقراطية ،وأن املطلوب هو مترير العلمانية وفرضها بالدميقراطية وتتطويع
السلفية لذلك عبر التبديل املستمر ملفهوم الدميقراطية من جهة ،ومن جهة أخرى تكرار احلديث
العلماني عن أن الشعوب العربية ال تصلح لها الدميقراطية في متهيد لتحالف علماني عسكري يعيد
إنتاج املشهد االستبدادي السابق.
وحتى تتغير نظرة السلفيني للدميقراطية والعلمانية ال بد من أن تتطور املفاهيم العلمانية والدميقراطية
نحو التصالح مع اإلسالم (هوية األمة واجملتمع) وتبني مواقف داعمة للحرية والكرامة واحلق بدال من
االرمتاء في أحضان الديكتاتوريني واجملرمني مثل بشار األسد.
 ال بد من االنفتاح على السلفيني بدون اشتراطات مسبقة أو فرض أجندات عليهم ،إذا كان هناك إميانبالتعددية بشكل حقيقي.
 احملاوالت إلخضاع السلفية واحتواؤها ستنتج كائنا مشوها ال قيمة له داخل التيار السلفي ،،سواءكان هذا لصالح جهات رسمية أو علمانية أو إسالمية.
 السلفية لن تقبل أن تكون العبا ً جديدا ال قيمة له في املشهد كحال كثير من األحزاب الكرتونية،وذلك ألن السلفية دعوة دينية علمية تعتبر السياسة جزءا منها وليس كل اهتمامها ،وال بد من إخضاع
السياسة والواقع للدين وليس العكس ،وهي ليست في عجلة من أمرها.
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السيرة الذاتية للباحثني
محمد أبو رمان ،األردن
باحث متخصص في الفكر السياسي واحلركات اإلسالمية في مركز الدراسات االستراتيجية في اجلامعة األردنية،
حاصل على درجة الدكتوراه في فلسفة النظرية السياسية من كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة
القاهرة ،واملاجستير في العلوم السياسية من بيت احلكمة في جامعة آل البيت ،كاتب في صحيفة الغد اليومية
األردنية .لديه العديد من الكتب والدراسات املنشورة ،منها:الربيع السلفي :سؤال الشريعة والدميقراطية في
النظام العربي اجلديد ،مركز دراسات الوحدة العربية .2013 ،احلل اإلسالمي في األردن :الدولة واإلسالميون ورهانات
الدميقراطية واألمن  ،مؤسسة فريدريش ايبرت و مركز الدراسات االستراتيجية ،عمان .2012،مع الكاتب حسن أبو
هنية .اإلصالح السياسي في الفكر اإلسالمي (الشبكة العربية للدراسات واألبحاث ،بيروت .)2011
أحمد زغلول شالطة ،مصر
باحث مصري في شؤون احلركات اإلسالمية  ،حاصل على بكالوريوس جتارة من جامعة املنصورة.عمل محررا ً صحافيا
في موقعي اسالم أونالين  ، www.islamonline.netوإسالميون.نت  www.islamyun.netكما عمل باحثا في مركز
الدراسات والوثائق االقتصادية والقانونية واالجتماعية "سيداج" بالقاهرة .تركزت اهتماماته البحثية على مجاالت
اجلماعات اإلسالمية واإلسالم السياسي املقارن وحالة التدين.
فتحي السعيدي ،تونس
رئيس جمعية اخلير اإلسالمية في تونس ،نائب رئيس املدرسة القرآنية "محمد صالح النيفر" مبدينة أريانة -تونس
الصعيد املهني :رئيس مجلس إدارة "مكتب إسترالب للدراسات والدراسات االستراتيجية" .مدير دار البيان للنشر
والتوزيع في تونس .ووكيل شركة "أم اخلير للتجارة الدولية" .كما كان أستاذ سابق للرياضيات في فرنسا.
عبد الغني عماد ،لبنان
دكتوراه دولة في سيسيولوجيا املعرفة والثقافة .يُدرس في معهد العلوم االجتماعية واملعهد العالي للدكتوراه في
اجلامعة اللبنانية منذ العام  .1990وهو رئيس املركز الثقافي للحوار والدراسات.
باحث متخصص في مجال احلركات اإلسالمية ،ويتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية منسقا ً ومشرفا ً إلجناز مشروع
موسوعي حول تاريخ احلركات اإلسالمية في الوطن العربي ،يشارك فيه نخبة من الباحثني العرب ،وهو مشروع شارف على
االنتهاء .لديه العديد من املؤلفات منها :اسالميو لبنان ،الوحدة واالختالف على أرض املستحيل ،مركز املسبار للدراسات
والبحوث .2012 ،و احلركات اإلسالمية في لبنان ،اشكالية الدين والسياسة في مجتمع متنوع ،دار الطليعة ،بيروت.2006 ،
عبد الرحمن احلاج ،سوريا
عضو اجمللس الوطني السوري ،ومدرّس في اجلامعة اإلسالمية في ماليزيا ،باحث متخصص في الدراسات اإلسالمية
واحلركات اإلسالمية والشأن السوري ،وشارك في عدد كبير من املؤمترات العاملية ،من أبرز مؤلفاته "اخلطاب السياسي
في القرآن" (الشبكة العربية للدراسات واألبحاث) ،و"الدولة واجلماعة :التطلعات السياسية للجماعات الدينية
في سورية (( ")2010-2000مركز تواصل واألبحاث االستراتيجية) ،كما له العديد من الدراسات املنشورة وساهم في
تأليف العديد من الكتب حول اإلسالميني وسوريا والدراسات اإلسالمية.
أسامة شحادة ،األردن
باحث وكاتب في شؤون الفرق واحلركات اإلسالمية في العديد من الصحف واملواقع .كاتب اسبوعي بصحيفة الغد
األردنية و عضو مؤسس بجمعية الكتاب والسنة ،األردن  .1993لديه العديد من املؤلفات منها :مقاصد القرآن ،ملخص
من كتاب "الوحي احملمدي" للعالمة رشيد رضا .2008،هدم من الداخل ،الفرق املعاصرة واضعاف نسيج األمة.2013 ،
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