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ح^هاال^^^تاب
•قاطعانعن عصر ل السالمة الساران عاْان تحولت تذكر مقدمات دون 

ومهادنةالساسة الشائكة ي الانخراط إلئ وأدوات كميادئ اراو|ومقراطية 
توصمها،يحاولون السالمان، الحااان عالئ الياحثون وأمل الديمقراطيان. ميادئ 

تتالشالدرامات ؛ jjuuوراحت الديمقراطية، من الحقيقي مؤنقها وتحديد 
التياراتتباعا فكمية مراجعات ل أملأ ورففأ مولا ايلفي الفكر ثوابت، 

الأحرئ.التوجهات حلالهاتقارنا>ع مجن ويحدث، السلفية 
تقدمذاتها، الملقية التيارات داحل س آحر•• طريق من الدراسة هدء وجاءت 

التيالمحددات ملئ التعرف، تحاول أولهات ل الملقيI للفكر مشاهد ثلاثة 
وقالمحددات. _، الملقي الفكر ُءي ومدئ ذاته، الملقي الفكر تشكل 

تحولأنه وكيف المياسية الشاركة حال الملقي الفكر ترصد أن تحاول ثانيها 
الثائرةالقضايأ أم من يثلاثة أمثلة وتصرب، والخارم، الداحلي ااصراع إلئ 

المعاركةمافعلته ترصد ثالثهات وق والمواطة(، والدولة، )الثورة، الماحة علئ 

أعادتالمياسية المشاركة أن وكيف، والملفين، الملقى يالفكر المياّية 
التغييرح9لابا وترصد رئيسية. اتجاهات ثلاثة إلئ الملقية التيارات تشكيل 

اليطاب,لهذا الملقى الفكر استجاية ومدئ أوكرها حنا الملقية يناوش الدي 
منأراد ما بغير مج وفو الملقي الفكر حال الدراسة ترصد النهاية وق 

ترئالش القائمة الخلوة علئ التعرف، وتحاول كان، ئد ما غير وعلئ المشاركة 

حبالتعاون الوصول- وعي الدراسة، نثلر وجهة من والأرصد الأقربح عي أنها 
الحضاريالمتغلور نخية مخرجات وخاصة الإسلامية الص(ءوة أطياف، باقي 

الديمقراطيةخيارات عن بعيدا جديد صحوى معرق نموذج إلث إلإّلأم،- 
للتمكين.خاصة أدوات عن اا؛حث، ومن 



أؤودثةؤ4أؤمحا ثأكن ءامؤأيتؤ أقئ  ٥١إمحج 
t١١الأية من المجادلةت ]مررة 

اسامح

اثصيشت..عن يحقا اسددن إني 

•واحتسابا إد4ادا  ٠٠ثلاطآ لقط 



كؤصة 

الفل٠ة

السلفيةالتيارات ُين عليها المتفق الثوات من ثابتا السياسية المشاركة عدم مقل 
لأخر،سلفي فصل من السياسية المشاركة ترك دوافع ل الاختلاف، مع يناير، ثورة نل 

أغلب،تركها ق الملحة لأن السياسية المثاركة فترك جدواها، يرى يكن لر فبعضهم 
وبعضعنده؛ حرام كلها فالديمفراؤلية السياسية المشاركة جواز يرى يكن لر وبعضهم 

منأسلم من عن مدافعن فلهروا الذين أوكلنا وخاصة السلفي، الثبابح جيل من 
الهلرقات،ق فتذإاهروا لأهدافهم، وصولا الديمقراؤلية الأدوات استخدموا المحارى، 
محتجينووقفوا الميادين ق واعتصموا 

بكلالمياسية المشاركة عل الافية الخيارات عامة أقبل ٢ ٠ ١ ١ بائر نورة وبعد 
وأقبلوتأييدا. رفقا وتaلاهروا الانتخابات، ل وشاركوا الأحزاب، فأموا صورها، 
الفكرعل الديمقراؤلية أسئلة بطرح نوصنفها بماولون السلفية، الحالة عل الباحثون 
المرتقبةالسيامي الإصلاح عملية ق مشاركتهم ؤلبيعة عل الخعرف ومحاولة السلفي، 

ورقصاقبولا السلفي الفكر ئوابمتؤ تناقش أن الدراسات بعض وحاولت، الخورة. بحد 
ْعتقاربا خلالها من ومحد>رث، السلفية الخيارات تتثناها فكرية مراجعات ق أملأ 

الأحرى.الخوجهات 

بالتعرفوذللث، السياسية، بالمشاركة السلفي الفكر تأثر لبحث، الدراسة عى ون

٢٠صيم، ق أع٠ىاا كنت، ١٠مسرحية عل الاحتجاج أحداث ذللئج! عل الخ،اذج من  ٠٥،
.سحاته٠٠ اركامليا دعم إ٠لار ؤ، ٢ ٠ ١ ١ يناير ثورة نل فاعليات عثر من وأكثر 



مواءالسياسة، العلمية ق مشاركته حال فيه عملت، التي السلفي الفكر محدداُت، عل 

البيئةق الخارجية المحاJدااتV أو نمها، السلفية الخإعاُتج ق الداخلية الحدداات، 
مصر.حارج الدولية والثتئة مصر داخل السلفية بالتيارايت، المحيهلة 

لمشاركتها حال السلفية التيارايت، تفاعلأُتج عل التعرفج الدراسة ونحاول 
تتاراتمن ببما الحيهلة والبيئة )الإسلامية(، الداخلية البيئة مع تفاعلتج كيف السياسة، 

البيئةمع تفاعلأيتج ثمة وهل عموما، الإسلامية الحالة عل تتحففل أو ترفقي أخرى 
الدولية؟

المشاركةيفعل السلفية التيارامحن، ق حقيقية تصرايتج عن البحمث، الدراسة وتحاول 
المصريالشهد ق السلفية للتيارايت، السياسية التفاءلأرتإ استعراصرأ فمن السياسية• 

التيارابن،داخل الرئيسة التوجهات عل التعرف، الدراسة تحاول ، ١٢٠١ يناير ثورة بحد 
التوحهامتؤهده عل الوقوفج خلال ومن السيامي، للعمل ثمارستهم ضوء عل السلفية 

لعالمصري، السيامي الشهد ق التيارارتج ه هن• مستقبل عل التعرف، اللءراسة تحاول 
خارجااسلفيااتج من ليرها دراسة كحالة تصالح ممر سلفية أن الاعتبار ق الأخل. 
داخلالسلفية والتياراُت، الديمقراطية المشاركة قواعي. من كبثر تشابه لوحود ممر 

لغثرهامؤثرات تعطي أما إلا مصر سلفية عل كانتؤ ؤإل فاكراسة وخارجها• ممر 
•ممر حارج السلفية التيارات من 

أووالتحيز—إثباثا التحديل• عدم من حالة بتحريقه بميُأل كممهللح ررالسلفيةاا 
السلفيةتعريف، ويمكننا لها، والدارسن لفيين العثد اختلاف، محل أما كا سلبا~، 
إلوبالفلر المعاصر، واقعنا ل إليها النتسثين عند ودلالته لنوّيا، اللففل لدلالة بالظر 

والأفكار.المبادئ زاؤية من ذاما السلفية 



٧ؤيييذ 
اصية.الناي 

•واللغة:

المتقدمؤزرا،.الخإعة هم: فاللف والتقدم، البق عل اللغة ق يدورالمعنى 
الكريم:القرآن ق ٠ 

دوناللغوي المعنى بذات مواصع، ثإنية ق الكريم القرآن ل الكلمة ووردت 
مال:اش قول هدا ،من أونقمان بزيادة نحصيص 

•ك\دؤككومن وأمرثآإئآئم سثئ ما *أنتهي»لع> ونهء نن س؛ءن*  ٠٠تآ» ش ئؤ 
رهثأبما-ئلأوى.يمل 

و،ئثاقحثك محقان سلم،إنهأ إلاماق ئرئت>آوتثفي *ابمآدْفم لاث-كامأماذكح وؤ 

،عيدرارجبمثا.هلظثاإمحمحك١ث ؤدآد< 

.ب

ذقتشث ممد بمودثإ نإل !، jiisثاهت. أهر نمر ثثهوا يكثرواإن  SrOAJو ثؤ 

مطور،ابن وانفلر: صء؟، (،ج"آ، ١١٩٧٩^٠^؛؛، الفكر دار )يثرون، اللغة، مقايس غارس، ابن )١( 
ّ،اءلإ'ّبن ءإٍ، وانظر• ، ٣٣ص' ا،جا'،  ١٩٩٩؛؛،/؛_(، الراين، إحياء دار )بثروت، العدبء، ان ي

٢٠العلمية، الكتب دار I )بيروت، تا،ي^غالأعتيإ، سد.ه، بن  ٠ ٥٠ص ج٨، ،، ٠ وانفلر؛. ٠
للملأي؛ن،العلم دار ت )بئرولت، الص^احِتاجإاسِرصححِانجبية، الخومرى، حاد بن إماعتل 

١٩٨v٠١٣٧٦(،ج٤،ص
٢٠الرسالة، موّة )القاهرة، ^^إرنز؛تأويلامآل، الطثرى، جرير بن محمد انفلرت ، ٢١ ٠ ٠.)

.٢٧٥سورةالقرة:اية )٣( 
)أ(سورةافاء:آةأ\.

.نالآية'آآ.ًل؟الماء: )ه(مورة 
سورةالائاوة:أيةهوّ)٦( 



ألأزلض.

و\َيؤ\'صير نصل آللإ منتثر أم إئ وردوأ أنكت، نا ثنى َم( تأوأ نالاث ئؤ 
رآ،.4 بمروث 

ةمحفألآمحأ>مح©4ل؛ا
اثنبوية:تسنة اش 

—نقصان أر بزيادة نحصيص دون اللغوي المعنى بذات النبوية السنة ل واللغفل 
منلك تانس ثا عل ررأنلنثر حزام• بن لحكيم ه الّكا قول ذلك، ومن أيقا~، 
ءٍ.'ً'.

العلممن له ه نفعند لفي فالالدح، به يراد له النتمسان امتعال ق ملفي لنقل 
الإسلامدولة يه تقوم ما العمل من وله التوع؛ن، الأئمة مرتة إل يرفعه الذي والفهم 

الحياةمحالات، ق للأملأم الطبيقية رويتهم ق السلف إل انتساب، لفية والوتنهض، 
العميدةللسلفية! الفحل الانتساب معيار هى تلاثة محالات، ق وتتاكد وتتجل كلها، 

والسياسة)الدولة(والعلم 

السلف،الخاصة! الإطلاقات فمن وعامة، خاصة اؤللاهات أهلها عند لفية ولل
والخاعة،السنة أهل العامة: الإْللاقات ومن الار. أهل الحديث،، أُل الصالح، 

)ا(ّررةالأمال:آيث\/"آ.
)آا(يوض:آة<'\.

الزحرذ،:ي1ه)٣( 
)أ(الخاتت:آةإآ

,٨١ص 'ا(اج\، ٠ ٠ ٢ الجاه، طوق دار )القاهرة، ص^يحايخارى، البخاري، إسإعيل ين محمد )٥( 
٢.—٩ ١ صء سابق مر"؛ع مصر، ل السلفية الخالة الزهري، الدين ماء ( ٦١



٩و|صي 
/١١الصورةو\ذط\ضة الناجية، والفرقة 

:والأقكار( اكادئ ستوى الفيية) يناحيه اض 

وسنة(،)كتاب، الشرعي النءس حوله وتنمركن الفكري، الدم، إل أقرب، السلفية 
وفماعليه الحكم نحاول، الواغ 3، تراه ما فكل بالنص، مرنطة الواغ ْع وتتعامل، 
معتمدة،رسمية أيديولوجية مراحع السلفية التيارايت، لدى يوجد ولا للثرع، لمفهومها 

تتعلقالتي كتلك، ية، رتيمفاهيم عل الفكري التوافق من قدر فقط يود حسث، 
والتعدديةالديمقرامحلية ومن السياسية المشاركة من والموقمؤ الاستدلال، بمصادر 
الغرJيةلالحضارة إل والظرة الأقليااتإ وحقوق والمرأة، والحزبية 

هضساسمهية

المصرية؛السلفية الحالة ضر ق رئيسيان انحاهان يوجد 

الأتج1هالأوو:

أنلها الدارمهن بعض محاول، العاصرة السلفية للحالة جذور عن البحثإ إطار ؤ، 
بالأستاذلها بعضهم يورخ والمه الإسلامية، الأمة 3، الإصلاح حركة وبتن بينها يربطوا 

جذؤيةكحولأيت، ذللئ، بعد تت، تحرضوالتي عبده، محمد والشخ الأفغاق، الدين حمال، 
ثمالبنا، حن والأستاذ الخيس، الدين محب والشخ رصا رشيد محمد الشخ يد عل 

الحري.الخليج ق لفئة يالاتصلوا الدين المعاصرون نم قهييح، سيد الأستاذ 
الأتجاهاتتاني:

علممر 3( ءلهر١تج التي الإصلاحية للتياراُت، ثستإ الحاصرة الملقية الحالة يضع 
مصر،حارج تمتد بجذور ويملها البئا. وحن رصا رشيد نم وعبده، الأفعال يد 

.٢ ص؛ المابق، الصدر )١( 
(،ص٢٠١٧٠اار>اوةالعريية،حلّآاا'ّتاأبورمان،المإموذ؛وابيعاكئ،رلإروت،مركزدراا،)٢(محمد 



عبدبن محمد الشيح دعوة حيث العربية الخزيرة صحراء وشرق وسط ق ؛؛ i\>sj®تحديدا 
نجد،ق السالفية ؛الدعوق مباشر ناثر نتاج المصرية السلفية الخالة أن باعتبار الوهائب،، 

يدعل المحمدية السنة أنمار حمعية بتأسيس المصرية السلمية للدعوة هؤلاء ويورخ 
وافدالمرية السلفية فإن الضر ق الاتحاْ هذا وحب الفقي، حامد محمد الشح 

يكادولا العربية، الخزيرة غرب من ممر عل وفد حارجي، تاثتر تججة أو حارجمح،، 
السلفيةق رصا ورشيد الأهلس_ا الدين محب وخاصة الشام، عل،اء تاثثر أحد يدكر 

ب\\

فمنالخقيقة. من حزء هما ولدا السلفية، للجالة رؤية زاوية عن يعران والاتحاهان 
الحالةفر مصر ق الإسلامية الهياة لاستعادة يعي الذي الفكري اكلور لحال نفلر 

الاتحاههدا أن بمعنى الداخل. التطور من حالة وكاما داخلية، موثراين، باعتبار السلفية 
السلفية.الحالة وتتلوير إيجاد ق أير حجتا المصرية البيثة موثراُن، أعملي 

الوهاب،عثاو بن محمد الشح ومدرسة المرية اللفية الحالة ؛،ن للشبه نفلر ومن 
قللسلفية ا.لتتسّبان بين الوهاب، عبد بن محمد الث.ح أفكار وانتشار الأفكار حين، من 

ْعالوهابية للدعوق التمال.د من حالة باما المصرية السلفية الحالة يفر راح ممر 
المرية.البيئة مع تتناسب، تعديلأتؤ 

نائيةمن مصر ق السلفي للمشهد روية السابقين الاتحامن من ايجاه كل ؤيمئل 
للمشهلديتفنرون الوهابية، بالمدرمة التأثر من حالة أبا عن يتحدثون فالن.ين خاصة، 
أوالوهابية؛ المدرسة مع السلفي الفكر تئاني فقهل يرون واحدة.. زاؤية من السلفي 
للْلردومحاولة وانتقاصا، مهانة للخارج، بتهم بنالسلفيين من النيل بماولون 

قالأنتقاصي الخء؛لابا هذا مصدر هم السلفية للتيارارت١ المعارصن فان ولذا والإبعاد، 
بعضوصم، ق كعا نفسها، السلفية اإتيارات< داخل الأمر هذا ويجدث الغالب،؛ 

إطارق لا الانتقاص إطار ق ، التوصيففهذا والرورية. ؛الحامية السلفية التوحهايت، 



١١ محمحثثّ 
)المدرمةالعربية الحزيرة ق السلفية بأن القول فيمكننا ؤإلأ المنضبهل. العلمي التحاءلي 
أفكارالمدرصة هذه أفراد ؛؛ن نمت قد إذ عليها، ؛الوافدين تأثريت، قد تحديدا( الوهابية 
الحامياض أمان محمل والشخ العابدين زين مرور محمد والشح قهلس، محمد الأستاذ 
التفليممة...الإخوان وأفكار 

منابتداءا مصر، ق للمحوة داحل تطور بأب السلفية الحالة يفرون والذين 
أو—بقصد يغفلون ةءو_ا وسيد رصا برشيد مرورا عبده ومحمد الأفعال الدين حال 

الأنقهلاعوحالة عبده، ومحمد رصا رثيد بين التام الأمطاع حالة عن — قصد بدون 
منير قطيأ ق فلهرت التي التمرد وحالة قبله، من والدين قف سيد التام؛؛ن شبه 

للصحوةالحديد التأسيس يثبه فيإ ت، قهلسيد الأستاذ أفكار عل المحاصرة السلفية 
حماللأطروحات( المعاصرين— السلفيين عامة قبل —من العداء وحالة الإسلامية، 

ثابتةأؤلر ذايت، واحدة منظومة صمن مضطردا صعودا إدا فلست عبده؛ ومحمد الدين 
فقط.الخارجية أوبالثيئة فمهل الداخلية باليئة تتأثر 

منوذلك، المعاصرة السلفية الحالة توصبف ق ثالث، اتحاه تقديم الدراسة وتحاول 
قالسلفية التيارات، آداء إل الفلر خلال ومن السلفي، الفعل محدداُت إل الفلر خلال 

الفلرخلال ومن • ٣٢ ٠١١يناير ثورة بعل فيها عامتهم انخهلر التي السياسية العملية 
تحاولثم ومن السياسية؛ المثاركة بفعل السلفي التيار ق تكونت التي للاتحاهات 

اقترابهي مناسبة، تحليل أداة باستخدام وذللث، متقبلها، عل التعرف الدراسة 
التال:الحو عل الطمي، التحاليل 

اصأ:سليل اقتراب 

نظروجهة من الأنس، هي القولأيت،، من عيدا الفلم، تحليل اقتراب يقل،م 
علالتعرف محاولة ثم ومن السيامي، وآدائها السلفية، الحالة لتوصبف، الدراسة، 

متقبلها.



^يز|ئويثلقجيرهمسسخ ١٢
وااالمل-؛ءلأت#;والخارجية. والحيطة، الداحلية ارالبيتة،ا.■ هى! الاقتراب ومقولأت 

)القراراُت،تشمل والتي والمخرجات؛ )الدعم(• والتايد المطالب تشمل دالك، 
~النظام استفادة مدى دراسة إل تتجه والتي الامترجاعية® وارالتغذية واليامالت،(، 

٢.السيامي الحديث، ْع تعاطيه حال، ومياميايتط قرارايتط من محرجه بما الدراسة— محل 
بعض،عن بعضها تمييز يمكن متجاورة تكتلان عن همارة لمضة الوالتيارايتح 

قوبعضها مقلم، غم وبعضها مقلم، وبعضها رسمي، غر وبعضها رممي فبعضها 
يرتضيه،لا ما بوضوح يواجه معارض وبعضها المتاح، من يستفيد برجاق إطار 

السلفيةالبينة وتتعرض داخلية، تفاعلأيت، الوحدات؛ هده ؛؛ن ومحديث، معتزل،. وبعضها 
التوجهداخل من سواء ، ١٢المحيهلة البتئة من خارجية لتفاعلأت بجملتها الداخلية 

يدللثجؤيلعحق والشيعة، والصوفية، ، الخدده و٠رالدءاة السلمن، كالإخوان الا«يتي 
أممصر، ق الملقي بالفكر والمتملة الحربية المتواجدة؛الدول، الخارجية السلفية البيثة 

والدولة١^^، المجتمع ومنفلعات المثقفة العلمانية كالخبة الديني التوجه خارج من 
والخمعياتالدول، كالفل١م الدولية، والبيئة الحاكم. والنذلام ، ١٢ابمومالقومية 
حماعاتمن الواح ق يتمثله بما السلفي والفكر القومية. لاا.ول، العابرة الأهلية 

قيتمثل وتأييدا دعتا ؤيتلقى ومهنال_إ لتحديات يتعرض مستقلون وأفراد وتيارات 
ؤيستخدمودولتا، ؤإفليمتا داخلتا به الحيعلة البيئة ق منه والمستفيدين أفراد0 إمكانات 

ثمسياسات؛ عنها ينتج بفرارات والتحل•يات، للمهلاو_ؤ الاستجابة ل والتأييد الدعم 
لعالتعاطي ق للامكانات استخدامها لأثر وعي السلفية الح،اعات هذه لدى يكون ف• 

يكونلا أو لأخر، ومت، من الراجحات ق الوعي هدا يظهر والتحديدان، الع؛لالم-، 

والدرامايتحالبحوث لعهد عاسم^يزراكطح^ا)اكاهمة، جار د• انظر• ، ر١ 
الميآ،آآا>آ(،صهأ-هه.

حلالمحمد انظرت ١■^،•^،، وخالد خالد، عمرو أمثال من اللمءاْ بعض عل أطالق مصطلح الخيل الدءاة )٢( 
ظاهرةلعلفي، واتل وانظر• ٢(، ٠ ١ ١ )القاهرة، نقدية تحليلية بحثية دراسة — خالد عمرو القصاص، 

٢(.٠ ٠ ط0 للكتاي؛، العامة المرية الهيئة الخدد،)القاهرة، الدعاة 



١٣والشدلأٍ 
قالأداء عل بتاء وتطوير ترثيد لخالة يتعرض السلفي الفكر أن يمعتى وعي، هناك 

إثباتااسرجاعية تغذية يعملية يقوم الاقتراب مقولات حب أو~ لا؟، أم الواير 
أؤم

حالالمياسة ق السالفيين وصع لدراسة ومناسته الاقتراب هذا أهمية وفلهرت 
الاقترابمقولات ساعدت فقد الأول، الفصل ق السلفي الفكر محددات تحديد محاولة 

الفترةق الملقى الفكر سلوك تحديد عل ساعدت وكدا المحددات، تلك تحديد عل 
الذيالخامري الأنمثار ي اكثلة الذاتية إمكاآيه مع تعامله ل بالفلر الانقالية، 

أنهوكيف به المحيطة البينة مع تعاطيه ق وبالفلر السيامي، المنهي ق مميرا حضورا أثمر 
إطارق الدينية( والقضايا الشعبي )اذتاييد إمكاناته واستخدم صراعتا، لكا مسلك 

بعدالملقية التيارات فهم عل الاقتراب هذا ساعد وكذا به. المحيهلة المئة مع صراعي 
الملقيةللتيارات المكونة الوحدات إل يالظر الثالث، الفصل ق السياسة تمارسة تحربة 

منعدد ل واستقامت تغجرت أما وكيف السياسة، تمارسه من أعوام ثلاثة بحد 
منْع القريب ق ستفعل ماذا وبالتال الأحر، البعفى عن بعمها وازداد التكتلات 
الذاتية.لإمكاناتإا أومكممها وحارما الخارجية، التحديات من وموقفها حاورها، 

الدراسةراحت ممر ق الملقية للحالة حيد توصيف عل الحصول أحل ومن 
العالم)داخل المحيهلة والثيثة الملقي، بالمجتمع الخاصة الداخلية البيثة ق التفلر يعمل 

لبدقة الفلر تعمل وكذا العالمي(. الدولية)الظام واليئة بممر(، ادمْل الإسلامي 
المتمثلةوالمخرحات والهللبات(، )الدعم بشقيها المدخلان والمخرحات. المدخلان 

قالدعم استخدام عل قدرما ومدى السلفية التيارات سياسة تنلهر والتي لقرارات اق 
الإثمحابيةمواقفه من الملقي التيار إفادة مدى ل الفلر نمل وكذا الهللبات. تلبية 

أداءتقييم آخر بمعنى أو الملبي. من والتقليل الإبجابي( لتدهمم عي واللثية، وال
قالتاح استخدام عل وقدرتبا الشخصية إمكاناما طبيعة خلال من السلفية، النخبة 



ج^كةاسياجضائراكمانيسر  ١٤

هدهمن واحدة فلكل لبان• والالإمحايات من الإفادة عل وقدرما المرجو. تحقيق 
التعرفومحاولة وحاصرها، ماصها ق السلفية الخالة عل الدقيق التعرف ق نصيب 

تقبلها.معل 

قالسلفية ظهور مند تمتد التي تلك الخدور مرحلة ت تويات م ثلاثة الدراسة وق 
حوليةالبعلياء وا،لتأثرين الخْليب الدين محب أمثال من الشام علياء قدوم بعد ممر 

بشكلالسيامي العمل ق المشاركة وقبل الوجود ومرحله الفقي، حامد محمد كالشخ 
ثورةبعد السياسية.. المشاركة بعد ما مرحلة ثم ٢، * ١ ١ يناير ثورة إل وتمتد رسمي 

يايراا.أم.

٠٠' ٠٠' ٠٠'
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١٧

ساوداداالمثرالسلهي

تشكيلي ساهمت التي ايحددات عل التعرف القمل هذا ل الدراسة تحاول 
خاصةمحددات إل ايحددات هذه م وتقالراهن• بوصعها مصر ل لفتة الالظاهرة 

خاصةومحددات الإقاليمي(؛ الحيهلة)النفلام بالسئة خاصة ومحددات الداخلية، بالبيثة 
الدول(.)الفiام الخارجية يالبيثة 

السلفيالفكر وعي مدى عل الوقوف ق المحددات درامة قائدة وتكمن 
نحاهالدراسة محل الظاهرة من عكسي ناشر حدوث ؤإمكانية فيه، المؤثرة بالعوامل 
فيها.الموترة العوامل 

أنالسلفي! الفكر حارج من المحددة للحوامل قائل•، الفكر محددات دراسة ول 
أوتوجهه،التاثثر ^ا نقوي السلمي الفكر ل تأثثرها مدى عل الحوامل" ~هذْ ■تقفا 
عليقف وأن حم، يتأثر بمن وعيه مدى عل يقفا أن ذاته السلفي للفكر فانية وفيه 

علبناء وسلوكه أفكاره من ؤيعدل فيصح ونحالهلونه نحالهلهم فيمن تأنره طبيحأ 
ؤإمكاناته.أهدافه 

محلJالفلاهرة يتعلق رضها ٠Jمتغثر، من أكثر من مركة السياسية النلراهر كانتا ولما 
منوالاستفادة أفعال إل الأفكار هذه ترحمة ؤإمكانية سائدة، أفكار من حا وما الدراسة 

محلتافيها تتواجد التي بالبيثة يتعلق وبعضها وسياساته(، )قراراته الفعل محرجاُتح 
تحيهلالتي الخارجية البيثة إل السلفي الفآكر محددات عن البحثخ امحه ودولتا؛ ؤإفليمتا 

قالمحددات دراسة إل البحث، واتحه الدولية(، والبيئة المحملة، )البيثة السلفية بالحالة 
)مستقالن(،وأفراد حماعات المحددات دراسة إل البحث، واتحه ذاته، السلفي الفكر 



السامية.الساحة ق السلفي الفعل وكذا ها(، نفالسلفية الحالة ) الداخلية والبٍئة 

اتحهتالسياسية، للغلوامر المركب الوصع لهذا واعتبارا للمحددات، الأهمية ولهذه 
البيئةنتع خلال من وذلك تحليها، أن وتحاول عنها تبحث للمحددات، الدراسة 
والبجةالسلفية، للتيارات الفكري الذكوين تفحص محاولة ذلك ؤيثمل الداخلية 

أوالسيامي، الحقل ل المقل الفعل نتع خلال من وكذا ، السلفي، باككر المحيهلة 
مباحثثلاثة إل الفصل الدراسة وقسمت السيامي، للنعل السلفية التيارات ممارسة 

التال:المحو عل 

4حادداتخارجمة.الأول: اليحث 

ني;سوداتشاىتهماكرقي.

اسلية.اضامة ش ^ددات 



١٩سيفمسم 

اف9وامحبمث 
خارلأميدان 

\ضلا\ظدلاف 

ااءهاوط^هة الدول

عل،محمد يد عل عشر التاسع القرن بداية مع ^١ ٠٥مصر ي الحديثة الدولة ننات 
ا،لوسوناشترؤل الأممالنحدة؛ منفلمة فلهور يعد تحديدا الثانية، الحرب،العا،لية وبعد 

وشكلتالدولية؛ المفلومة صمن للوجود كصيغة الحديثة الدولة صيغة للمنظمة 
الرئيسيةالمحددايت، أحد الحياة شئون إدارة ق شاملة رؤية من تطرحه بإ الحديثة الدولة 
ذللئ،بيان ؤيمكن للسياسة، السالفيين ممارسة بعد بوصوح ذللث، ظهر السلفي، للضحر 

رئيسة؛نقاط ثلاثة حلال، من 

السلفي.الفكر ق الدولة مفهوم مع الحديثة الدولة تعارض ت الأول 
السياسية.المشاركة قل بالدولة يتعلق فيا لفثة الالأ>وحار، الثانية: 
السياسمة.المشاركة بعد بالدولة يتعلق فيا السلفية الأطروحاتر تغثر الثالثة؛ 

اسممي.الفم ي اسوJت يفهوم اسدسأم الدولة تمارض ؛ ، ٨١٢١
فرصتهاالتي السلم حالة إل الخضؤع هو الحديثة الدولة عليه بنتت اليتم، الأصل 

اشرط ٠١٠إذ ا،لتحدة؛ الأمم هيثة مواثيق صمن الثانية الحالية الحرب، ق المنتصرة الل>ول، 



جساسضالأ؛ئواكمؤشسر ٦^^ 

أن— الميثاق من الرابعة المائة ق حاء كا ~ المتحدة بالأمم عفوا يكون أن يريد لن 
الولاءعن النظر بغض ونعب، وسلطة الخال)إءليم بشكلها دولة هيئة ق يكون 

بالالتزاماتيقبل حيث لللأم، محبة الدولة هده تكون وأن ، العرش أو 
هدمتتقيد عل القدرة لدبما يكون وأن المتحدة، الأمم ميثاق ل علتها المنصوص 

الكبمرىالخص الدول مصالح إطار ق العالي لم المفهوم وصع وقد ، الالتزامات 
الثانية.العالمية الحرب ق الصرة 

المساحةعل يعيشون من لكافة تقالة مكهوية ها نفالحديثة الدولة وتقدم 
نحعلهاأو الدينية الهوية نزح أن السياق هن.ا ضمن ونحاول تشغّلها، التي ابتغرافية 

وهىالقيمة هى أنما عل الحديثة الدولة فلهرت ولدا القومية؛ للهويه تابعة ثانية هوية 
قميهلرة وؤلريقة الحياة، ق ومنهج الحكم، ق وأسلوب مستقل، وكيان المهللق، 

قامتالتي الأسس تعارضت هنا من والجتمعر الاقتصاد ق وتدخلت التفكم، 
الإسلاممبادئ لبعض السلفي الفهم مع القومية الدولة عليها 

غمالأمة فمفهوم الأمة. وبجوار المجتمع بجوار الدولة فكرة السلفي الفكر ل تبرز 
وأن٢؛ الزمزر عم المفهوم تْلور الأعمار ل الأحد مع المجتمع، مفهوم غم الدولة مفهوم 

اتلدرامح العالمي المركز )لبيا، دبوس، بو رجب د• ترجة الدولة، بوردو، جورج )١( 
٢٠الأخضر، الكتاب وأبحاث  .٥ ص١ (، ٠٨

الموقععن نقلأ والرابعة، الثالثة المائة العفوية، ل الثال: القمل التحل.ة، الأمم مجاق )٢( 
http: //www. un. org/ar/documcnts/cliaiier/chapter2. slitmlالمتحدة للأمم الرسمي 

دراساتمركز )بيروت، المعاصر، العري المشرق ق لعلية التالدولة النقيب، خلدون ئ. )٣( 
٢٠العربية، الوحدة  ٠٤ ،)oyT_.

الحكمة،دار كإنمويالح^يثؤزحيرؤيةجديدة،)لندن، الأذ؛ا.ى، الوهاب عبد )٤( 
دت(،صمّاا.

زاكصتميفيءطصِبالصس^كا محمود هشام )٥( 
٢٠الحامحة، شإب مؤّسة اوياّية،)الأسكدرية،  ٠٩ ،) Y_ ١ ٢.



الحكومةعل تطلق لكنت ~ الإسلامي؛ن اككرين فكر ق — تارمحتا الدولة 
الإّلأبُ

اق،الإنالأ•جتء^ع ٠لاهرة رصد ق الإسادمية الإسهامات من الأمة، مفهوم ؤيعد 
زمانكل ق الأنبياء أتاع من تكون فالأمة الجتبمع؛ مفهوم من أعم الأمة ومفهوم 
النبي.أت-لع والجتمع الحغرافيا• من لا والمنية الدين من هويتها تمي وتومكان، 

يا،لكان،المجتمع يرتبل لا وحذا فيهم، اغ بحكم ورصي محاكهم ومن الزمان هذا 3، 
أووظيفةبدور أوالحإعة الأمة وتحرك حياته، شؤون تدير دولة له ككون المجتمع يم 

معتقدهاإزاء 

السلفيالفاكر ففي الحغرافيا عل أسانا مبية الحديثة الدولة ق الوحدة لكنت، فإذا 
واحدة.أمة الواحدة العميدة أبتاء العقيدة،.ممعىأن عل أسانا الوحدة تبنى 

التياراتإليها ب، تتالش القرة ل قدها عليه هى عيا الدولة طبيعة تنثرن حديثا 

٠لأصثحت،عل محمد بعد ما مرحلة ق تحديدا الحديثة، الدولة ظهرت فحين السلفية، 
وبناءالإنسان. حياة ق قيء وكل والهلببب، والعلم والزاؤع والصانع التاجر هي الدولة 

.,(٤)ان®الإنحياة ق جوهري الثانر، عفليم الخطورة سديد اصتبدادها يكون ذللئؤ عل 

 ١( C البحومث،معهد ماجستير، لمين، المالإخوان فكر ق الدولة إشكالية محمود، دهام ناظر
.،ص٢٤١ص٠٢٠١٣١٦والدراات،

الدينيالبعد الدولية. الحلافات محروس، ءْلا الخبير عبد ود. صالح أمال د. )٢( 
٢٠دارالفكر، والحضاري،)دمشق،  .٤ صهّا—١ (، ٠٨

والدراساتالبحوث معهد الفسألمإمغ،)مصر، كظلتفيتيرحفني، قدري د. )٣( 
د.ت(،ص\<؛"آ.الحربية، 

جدليةالعربية: الثلم ق السيامي للأستبداد الدولية الأبعاد عارف،، محمد نمر د. )٤( 
^^كثمحةالكواري خائفة عل ق والخارجي، الداخل 

ّصآ'ّاه ٢(، ٠ ٠ ٥ العربية، الوحدة مركزدراسات المحاصرة،)يثرون، 



تتطورراصح ماسأ منتجا ولت اجتهادي، منتج السلفي الفكر ق الدولة 
حديثمن هذا ؤيفهم تبا. المحيهلة البشة والفلروف المجتمعة، للحاجة تبعا وتتثكل 

علأو الحاكمة العصبة توى م عل مواء وتهلورها الدولة مراحل عن حللءون ابن 
منالإسلام ق الدولة تطور حركة المحللين أحل نتع وقد ، ذاته المجتمع وى ت م

العثإنةالدولة عهد ق الإدايية الفلم أرقى إل س الرسول عهد ق البسيهل النموذج 
وخارجه،الجت.مع داخل العوامل من لعدد منتجا الإسلامي الفكر ق الدولة أن مبينا 

لكوعكبيرة مساحة وجود بمعنى والبادي القيم من محموعة فضل فيها والثابت 
الأسلاب^.الحكم نموذج داخل 

اد،،اطسي4.السة ٌارسه السلشةقيل امحءضوح1وا الثانية: 

jتثار الإسلامية الدولة فضية تكن م م ١  ٤٩٢ ل الإسلامية الخلافة سقوْل قبل 
محمدوالشبخ الأفعال الدين حمال كالنثخ الإسلأم>ين المجددين عند الفكرية الأطروحاتا 

بالأمةالهوصن عن تتحدث أطروحاتهم كانت، فقل. الكواكثي، الرحمن عبد والشخ عبده، 
أنيرون وكانوا العثاي؛ن عل سخطوا الذين حتى ، انجإنية الخلافة ظل وق الإسلامية 

تكنلر الكواكثي الرحمن عبد كالثيح الأمة نحلف، سبب هو العث،اني؛ن الهكام استبداد 
مفهومعبر الخلافة لمفهوم تحديثا ت، كانؤإنإ الحديثة، الدولة مفهوم عل تركز كتاباتبم 

حلدون!ين فكر الخابرى، عابد محمد د. ( ١ ) 
"٢١صزا ٢(، * ٠ ٤ العربية، الوحدة يرامحان مركز )لبنان، الظريغا/فيلأمى، 

الرخمنعبد انفلر؛ الخابرى الد.كتور ينرحه ما نص عل وللونوف، ، ٢٣مرا 
والآدارتإ،والعلوم الفنون بيتا )الغرب، حلد.ون، ابن مقدمة حلدون، بن محمد 

آ(ص٠  ١٣أفاق، دار )الكويت، الحديثة، والدولة الإسلاميون الشطي، إسماعيل د. )٢( 
ص٩٣- ٣٣

للطيامةطلأس )سوريا، صقر، أسعد ترحمة ادد.يثا، الأومهل الشرق ق دون، إرنت، )٣( 
والثر،آ"بمبما(،جم،ص1ه-صا/ه.



قالقومية الدولة نموذج ظهور عدم ذلك سبب كان وربا . الإسلامية،١ 
العاكةالحرب د بعإلا ذلك يغلهر لر إذ واضح، بشكل لامية الإسات الجتمع
الثانية.

فرضكوافع القومية الدولة وظهور ، ٢١٩٢٤ق الإسلامية الخلافة سقوط بعد 
افلقيالفكر ق الترا-أع ثم الفلر إعادة من حالة ملاحظة بمكتا الإسلامية الأمة عل 

المستويات،ق الترابع ثم النظر إعادة حالة استمريت، والدولة، بالأمة يتعلق فيا صر مق 
بشكلالسيامي العمل ممارسة وقبل الوجود ومرحله الخدور، مرحالة إابحث،ت الثلأيثا 
التاليت~النحو عل السياسية، المارّة بعد ما ومرحلمة رسمي، 

الرذاالأوش:صذااتجذلأ.١- 

أثثرتبل الخلافة؛ فكرة احتفاء إل الإسادمية الخلافة سقوط يود لر لبداية اق 
الإمامةأو )الخلافة رصا رثيد الشيح كتاب ق البديلة الإسلامية الخلافة قضية 

الحكم«لموأصول ،الإسلام تاب الرازق عبد عل الشيخ كثب، ثم الحظس(أآ،، 
تكونأن نفي وفتها ، الأمهء وملهلة ،الخلافة كتاب التركية من للحربية وترحم 
بعقدين،ذلك،  Jijuالإسلامية الخلافة فكرة تراحعت، أن كان ثم لازما، حء الخلافة 

حلافالوهاب عبد الشح تحديالا الفقهاء، كتا؛ات، ق الإسلامية الدولة فكرة وظهريت، 

النفاس،دار )؛،ثرويت،، ^^|لأستعاد، الكواكبي، الرحمن عبد ، ١ ) 
٢٠ التقدم،مهلبعة )القاهرة، أعِالقرى، ال،كواىي، الرحمن عبد وانظر ، ١ ١ ^١ ص (، ٠٦

.١٧٦،١٧٥دت(،ص
ت,(.ح. الحرن، للاعلأم الزهراء )مصر، الخلافة، رخا، رميي محمد )٢( 
عدعل )٣( 

(.١٩٢٥سر، معلبعة )ممر، 
)القاهرة،الأمة، وسلعلة الخلافة بلث،، ني يالغني عبد ترحمه، فمهل، الترحم ياسم مْلثؤع ( )٤ 

دارآلمر،ههها(.



بانهجان فكرة وهي ، الإسلامية،، الا-ولة ظام أو الشرعية; السياسية ٠) كتابه ق
الواغ.ق فرصت التي الحديثة القومية والدولة الأذهان ق القائمة الإسلامية الخلافة 

كمرحلةوجاءت الواغ صغهل من جاءت ادمية الإيالدولة فكرة أن هدا من ويتضح 
اعيومالأيدلوجي الصراع من مرحلة وجاءت الإسلامية، الخلافة لاستعادة مؤقتة 

المكري،،وءالغرو ارالتغريباا، ب محمى ما مواجهة ق الهوية عل الحقاخل 
وانتشارهاالسلفية وضر السلفية الإسلامية لهركات ا وخلهور إلخ، وررالأستلأت،،.. 

الإسلاميةالدولة فكرة وش الإسلامية، للخلافة الإعداد السياق: هذا من جاء 

ثانية.مرة الإسادمية للخلافة الوصول سبيل ق مؤقتة كمرحلة 

فكرةومثلت الحميع، الشرك؛؛ن القاسم هي الإسلامية الدولة فكرة كانت، وقد 
وص_ولأإلالإسلامية اة الحيتئناف اسسمراحل من ة مرحلالإسلامية ة الدول

يناديظل إذ التحرير،، راحزب ظا>ا ذلك عن شذ ١^١^٢،؛ الإسلامية الخلافة 
انشغلسياسي حزب إل نحول وعملنا الوحيد، هدفه وبجعلها الإسلامية بالخلافة 

الحركاتمع فقهية ات خلافوانشغل ة، دولمن أكثر ق السلطة مع الصراع ب
الإّلأبم.

ٍلريقعن الإسلامية الخلافة لاستعادة الهادف الإسلامية الحركات نشاط تفرق 
إل•إسادمتة دولة إقامة 

مؤسسة)مصر، ^^أودنظح|كويإلإسلأب، حلاف، الوهاب عبد ز١( 
(.١٩٩٧الرسالة، 

الاستقرار،ق وأثرها الإسلامية الحركات وآخرون، الأفندي، الوهاب عبد ئ. )٢( 
٢(•٠ ٠ ٢ الاسراجية، للدراسات الإمارات مركز العربية، )الإمارات 

مهلبعة)فلسهلن، الإسلامي، التحرير حزب فكر ق قراءات التشه، بحر جواد ئ. )٣( 
•؟(.الهدى،ي•



سلفم|دياج^

لهولكن الأردن ق عزام اف عبد الشيخ ق وتمثل وسلة، القتال تبنى جزء أ~ 
والتقائهالفكري نشاطه حلال من مصر ق السلفية التيارات بعض عل مباشر ناقر 

قالقتال ق شارك ومن الفلواهري لكيمن الخهادية السلفية التيارات رموز يبعض 
حلالمن الحهادية لللفية المنتسبون المصريون به ناثر أو ممر، إل عاد ثم أفغانستان 
مائةق مراحعات وقدموا النغلر أعادوا هؤلاء وعامة والمموعة، المكتوبة أطروحاته 

٠٢٠١١يناير ثم٠ر٥ بعد المماسهه العجليه ل وّار'يها المسعنالط، 

بالإسلامعرف ما وهو التاح، ْن الاستفادة محاول برلماف ديمقراض جرء ب~ 
وقالتركية التجربة وق ، السودان ق الإسلامية الحركة ق حلمتا ظهر السيامي، 
وقتها.السلفية المرجعيان فتاوى وبعض ممر ق السلمين الإخوان 

ولكنالسلفية؛ باسم عرفذ ما وهو العلمي والإعداد التربية تبنى ثالثا وحزء ج~ 
التيالوسائل ق ، الاختلافح إسلامية دولة قيام صرورة الحمح ب؛ن المشترك القاسم 

الاJولةتلملمثؤ إل الوصول تتح 

أصولق الدكتوراه عل وحصل ، ٢١٩٤١عام بفلسطان ولد عزام، يوسما افه عبد ( ١ ) 
قيم )الأردن(، يمان الثريعة بكلية مدرمّا وعمل الأزهر، حامعة من الفقه 

الناسومحثا الجاهدين يدعم الخدمات نط1ع ق الأفغان بالحهاد التحق ثم السعودية، 
الروحيالزعيم بأنه واشتهر الثلواهري، وأيمن لادن، ين أسامة به وتأثر دعمهم، عل 

طريقبموسر عزام اللأّ عبئ ؛الدكتور الخاصة الصفحة انفلر ااعرد_ج، للمجاهدين 
زوجةمع "حوار وأنفلرت . liltp: //t. coZStrTgKjoSdالرايط.: هدا من أخذ الإسلام، 

ا١t^p: //www. alwatanvoice.الرابمل؛ هذا من أخذ عزامء، اف عبد 
com/arabic/neYvs/2006/04/28/43591. html

يتاؤيخأخن مراجعات* برنامج *حلقات الحوار، قناة الترائي; حسن د. انفلرت )٢١( 

https://www.youtube.cotWwatch?U=5mVzyuuQfig&iist=PL^
hltps://t.co/wE9w3RQ6oiالخزيرة. قناة العصر، عل شاهد برنامج المهدي، الصادق وانفلر: 

^^النمويجوبناءعإد، الغني عبد د. )ّآ( 
•صؤرآ (،  ١٢* ١ العربية،"٢ الوط؛ دراسات مركز )بثروت، الخهلاب،، 



سمقية<اضاصة:

أشكالهابجمح العاصرة السلفية الخإعات فيها ظهرت التي المرحلة ؤيمثل 
إنشاءفكرة يتجاهل وصفه يمكن بإ السلفية الحركة مرت حيث والحركية، العلمية 
الأساسيةالفكرة وهي الصلبة،، ءالنواة وتكوين يالربية والانثغال الإسلامية الدولة 

العري،الربح احدايثح حتى السياسة المإرسة من لفية الالتيارات عامة سحبت، الك، 
هذاق الملقية التيارات عامة -بما انشغلت الش المشاطان استقراء من ذلك يظهر 

٠الموى 

هطس،،سيد الأستاذ كتابات ق إسلامية دولة إنشاء عن المخل فكرة ظهرت وفد 
الإسلاميةالدولة أن واعتبر أولا، المؤمنة بالحإعة سإْ ما إمحاد عل الركين إل دعي فقد 
بتقديمالإسلامية الحركة أبناء ينشغل لا أن إل ودعى طويلة، روحية لريية تتوثبا نأي 

السالفية،الميارات وتأثرت ؛ حتتإ ستختني لأما القائمة المجتمع لمثاكل حلول 
علاصطلحوا ما إل وانحهت، السياسة فاعتزلح الفكرة، مدم العلمية، السلفية وخاصة 

والربية،،ءالاصفية أو الملمهءا، أوتكوين؛،الواة بالربية، نميته 

الدولةقيام أصح أن إل السبعينات ق الإسلامية الحركة تطور انتهى وحذا 
وسيلةالعنف، ياللث، بعضها جعل وهوما الصحوى، الفكر معانر أهم أحد الإسلامية 

وند. ٥ ٦ ~ ٤ ٦ ص (، ١ الشروق، دار )بروت، معالرو؛امض، قيح، محيي )١( 
ويميه،رالمالمعليه يثى وكان الودودي، الأعل أبو الأستاذ بأفكار ئهلبح محيي تأر 

)بجروت،القرآن، ظلال ق قهلب،، سيد انقنرت كتاباته، إل ويشر السيد®، العفليم 
^ظض،الودودي، الأعل أبو انظر: أا،؟ا(،جا،صه\،أ، الشروق، 

.٢ صْ " ٢١ص (، ١  ٩٨٤والموزيع، للنثر السعودية انمار )حدة، 
وانغلر!١، صء (، ١٩٩٩الشروق، )بيروت، ، الماس؟ ندعو كيف ئهل_ا، محمد انظر: )٢( 

htlj2iالرايهلت هدا من الألباي® ررتراث موقع من أحد الألباي، للشخ والتربية الممنية 
^^1إإ؛ك؛صت//.





^^م|سمملفيسوسسخ ٢٨

االدولةقالب ق سامية حداثية تكيفات ومن القديمة السالهلانيةاا ءالاداب 
الأّلأمةلأا/

التيوأدواما الحديثة بالدولة مباشرة اصهلدموا السياسة السلفيون مارس مى 
ثوابتهمعن السلفية التيارات نحلت أن الاصهلدام هذا ثمرة وكان المجتمع،  ١٢-تدير 
أدبياممول العمل السلوك ق الحديثة الدولة لاليات وخضعوا محلويلأ  ١٦٠تحدثوا التي 

اليابيةالحياة ودخلوا الحديثة، الدولة بضوابعل الأحزاب، وا فامحلدللث،، المصاحبة 
المعارصةومارسوا الثعِح، نواب ؤلريق عن والتشرح الثعب لسلطان الحضؤع وفيها 

ولذاالسلفية؛ الحركات إليه عى نالذي الدف لذات يسعى الذي الإسلامي 
السلفيالفكر عل الفغهل ق رئيسية كاءداة عملت، الحديثة الدولة بأن نقول أن يهكتا 
منفغير لضرابهلها عته أخف بان السياسية العملية ل مشاركته حال تشكله ؤإعادة 
اليامحى.الحمل مشاركته حال أدواته من وغير خهلا؛ه، 

أمحلنت،، الحزيرة موقع الحديثة، الدولة ومعضلة الإسلامي اللأم،الأطاب عبد رفيق 
^2ئ0؛\1سسإأظ.الراط-ت هذا من 







منعدد ق ذلك ؤيتفح النظام، مواجهة ق فشلوا أن بعد السلطة نحام مواهفهم 
مثل؛المصرية، السياسة الساحة ل الشاهد 

للوصولكوسيلة العف عن تحلت، فقد مصر ق الإسلامية الحإعة حالة أ— 
العسكريةالقضية ق الفلر أثناء  ٢١٩٩٧يوليو ق الثهثر بيانبما وأصدرت لأهدافها، 

وصدريت،الدماء، وحقن القتالية العماليات لإيقاف، الدعوء تمت، وبموحيه (، ٢٣٥)

قبلمن مضادا عتما السلهلوي الفلام أوحد فكإ ، المراجعات من سلسلة 
حمحق وذالث، السياسية، السلفية المواقف ق تراجعا أوجد أيما فانه الإّلأميين، 

قوةنمها من اسانت، الص السلفية الحإعات فبعض السلفية؛ السياسية التوجهات 

عرب_إأمريكي بدعم أفغانستان ق السوفيتي الاتحاد صد القتال ق ساركسثؤ أن بحد 
الخيارونست، ممر ق الدولة صد السائح بقوة رؤيتها تفرض أن تستهلح أنبما وظنت، 
الفنامقمحها أن بعد تراجعان قدمت، أهدافها لتحقيق ومحيله المسلح 

استعملت،أن بحد ومحيله العنف، تتخذ لر التي السلفية الفكرية التوجهات ب~ 
وتأن-تاالسياسة عن بعدت السلاح حملوا الدين أشقائها صد ، الحنقلعلة ال

أنبعد تنظر أدنى دون فجأة عنها نحلت، نم السياسي، الحمل لاعتزال تدعو أطروحات 
٢٠وفراير يناير أحداُث، ق اللهلوي التفلام ذم،  أثربوضوح يحكس ما وهو . ١١

كتبهشرعية، ونغلرة واقعية، روية المنف،! وققّح مبادرة كتامحبط! الللة هذه أول كان )١( 
)القاهرة،الإسلامية! الخإعة قيادات من د عل. وراجعه حاففل وأسامة الماحات عبد عاصم 
والعالمممر j الخهادى العمل ترشيد وثيقة نم ٢(، • ٠ ٢ الإسلامي، الترايثخ مكتبة 

والشوالاستسلام الاستبداد بض الثالث، البديل وثيقة ثم الثريفح، إمام محيي للدكتور 
الإسلامية؛؛ن*الحركات إبراهيم; عبده انغلر; ٢، ٠ ١ ٠ ل الزمر وطارق عبود أصدرها 

.'س٦٧ص؛ه~ ، ٥٠عدد الغدير، محلة الراجعاتوتفحيلالدور®، 
دار)القاهرة، الأمريكية، والاسراتيجية الإمحادمية الحركة تحولات حبيتح، ك،ال د. )٢( 

٢٠المحرومة، ممر  .ص٩٨(، ٠٦



^^م|سمي؛يسيخ ٣٢

يقاتل.إ ومن لأهدافه وصولا قاتل لن لفي الللفكر كمحدد الأستدادي الظام 

التياراتفكر عل والزمان المكان تام من الباحثن أحد استنتاج تؤكد نتائج وهي 
والمإرّةالسيامي، الختناب ق أثرها تترك والسياسية الاحتإعية البيئة أن السالغية 

لدىالثناق الموروث صلاحية عدم واالتالي أيصا. الديني النص ضر وق السياسية، 
فيهايتحرك التي واليامئة الاحتإعية البيئة عن يعيدا يمفرده الإسلامية الحركات 
اكحلميلق فقط. اكقاق الموروث عل اعتمدوا الدين أولئلث، ؤإن ضرى. كنموذج 

العنم،عل حاثا الحديثة للقيم معاديا العقدية طبيعته يحكم الإسلام أن إل انتهوا 
المجتمعي

مات:٢(

ؤإنإواحد، كيان ق المجتمعية المكونات دمج عل المستبدة السياسية النفلمم حمل تإ 
استء>ا.مفقد ، لمعلة النما'._، عل للأستحواذ صراعها ق كأدوات بتوظيفها قامت 
مرثئاتدع فيه وحدوا السيامي. الإسلام وجه ق كاداة السالفين الأسمدادى الذلام 

للتوظيفإقابلا وحد نم ومن العلن، ق انتقادهم وتحريم الأمره ءولأة طاعة إل لدعوته 
الياميء.ءالإسلأم واجهة مق 

قاكشا.د إل يودى والإنماء الإسلامية، للجعاعات الإقصاء سياسة تعمده وكوا 

كبثرةبنثة يودى فإنه الدمج بخلاف الأحر، البعض عند لبية والبعضهم عند الرأي 
منقدر إبداء إل يميلون واليامن الاجت،اعيئن القاعين أن ذللف الأءتلال،، إل 

٣١٣١، ص٠ محابق، مرجع والدولة، الثورة ين الإسلاميون ماد، الغني •بن د. ( ١ر 
العربية؛الجمحات ق القبلية للظاهرة السياسية الأبعاد بوطالب، نجيس، محمد انفلرت )٢( 

للأبحاثال٠ربي المركز )الءوحة، واللييية، ية النونللثورتن سوسيولوجية مقاربة 
٢٠السياسات، ردراسة  والفكرةية والتونالليبية الثورتن عن يتحدت والكتاب (. ١١
حالتيق )القبيلة المجتمعية الكيانات مع المتئدة الانئلمة تحامل هو فيه الرئيسية 

سهللته.عل حفاظا أيدلوجيا من يفلهره ما نحالف ؛عا الدراسة( 



لحمايةمكامهم تعظيم أحل من تكتكتا، ولو وممارسهم، حطابمم ذ المرونة 
الخلفيةق تنثران إل بالوقت يودى وهذا العام، المجال ق تاثثرهم وزيادة مصالحهم 

^^يةاسمية;٤( 

تنهجالتي وخاصة السلمية، التيارات ق المتئدة للأنظمة التاثثر من نوعان ظهر 
علي,'

دعائمست، عل يعمل متكامل فكري مشرؤع بناء ق استخدم الأول! النؤع 
استدلالوطرق ومحنة(، ركتاب شرعية نصوصي من المثرؤع هدا يتكون الاستبداد. 

وبعدفقهية. وئواعي. عقدي، وتاصيل الصالح، اللف أقوال من رماثورات ١ فرعية 
أتاحتالتي الإعلامية الأدوات حلال من الاس عل نشرها يتم العالمية المائة تكوين 

والقنواتكالمنابر التبيين، يوافق لا كن غثرهم من أكثر اّتحإلها التثلأة النظم لحم 
معارضةتنلهر حقن وخاصة الخإهثرية، واللقاءات الصّوتية، والدروس الفضائية، 

قوالتبيين اللفن من معينة يوعية بثن تعاون حاسرح قل. ان بمعنى ١ للمتبدين 
الامحتبدادرمأركان لتدعيم الديني الفكر استخدام 

الغلواتحاه ق نحا أحلهمات انحامزت ظهور إل الخ3لابإ س التؤع هدا وأدى 
هدهوتحولت والتقوغ. والخمود السلبية إل اتحه والثازت المسلح، والعنف، ، واكلرف

الءإاءةعصا ثق ه نفله تسول معارضي أو محرضي كل لإخراس سلاحا الثقافة 

و١، ٠ ٤ ص محابق، مريع والدولة، الثورة ؛ض الإسلاميون عإد، الغني عبد انفلر• )١( 
.ص٨١١

دار)لبى، طك^ئدإلإفلآسي،رلألنمإديه، ااوهادءا عبد د. انفلر! )٢( 
(.١٩٨٢القلم، 

الاعتراضمن السلفية رموز من المتهل؛ن ، ومواقفالحامي، التيار تتبع من ذولث، ينلهر )٣( 
وغثرها.والاحتجاحات ؛١^١هران المستبله؛ الأنفلمة عل 



٣٤

ؤيرمىللفتنة، وحال_، والمنة الكتاب عل خروج ذلك، أن عل بالإصلاح، والمطالبة 
النائمةالفتنة ؤإثارة والتكفر بالإرهاب الفقهاء من لها والموا^قين المستبدة الأنفلمة من 

أيهظهالأمن اض *لعن التي 

راحعت،فقد العنف،، من لر الش التوجهات داحل علمية تغيران الثاق؛ النؤع 
إنعليها الاعتراض عدم أو المياسة، التاركة إل المياسة العزلة من وحرجت، 

الباميةالعملية داخل تراجعان، ححلت، قد إذ لأتثاعهم، والمإح غثرهم، مارسها 
الملقية،التيارات، قبل من ياسبي الالعمل تعوق التي المفاهيم من حملة تغيير إل أدت 

القولأو عنها المكون إل يامي الالعمل ق المشاركة رفقي من بعضهم فتحول 
؛جوازuكلاأوجزوص

علسبإ لا تراجعا تجل الراجحات، ءاال0 الحإعات، هده أن للنفلر واللافت، 
ثقةيفقدها الذي يامحى الالمعيد وعل حمهورها، ثقة يفقدها الذي الفكري الصعيد 
توفليفهامن المتبدة الملهلة إل المبيل يمهد تما الأخرى، البامية والقوى المجتمع 

عمليةاستحقاقات من الحاكمة لتلمة الخلاله من تفلح، جسرا وجعلها خصومها، صد 

منصاتإل العشيرة منطق ومن القانون، دولة إل الفرد دولة من المياسى التحول 
بانالعالإنين من خصمها مقولة الحعاعات هذه عل حينئذ ؤيصدق الميل. المجتمع 

المتئدة.الحاكمة الأنفلمة لرجال معلية الدين رحال 

الدينيةالخإعات وبعضي التقليدية انمينية المؤسسات والمر إل مريعة نفلرة ؤإن 
التوجهاتمن جزءا بان ت نقول أن تهلع فنالرأي، هذا ترجح المهلقة ؤ، المتحولة 

،١ ٢ صن ، ١٢صى سابق، مرجمر والدولة، الثورة ب\ن الإسلاميون ععإد، الغني عبد د. ( ١ ) 

والمعرل،المياسى المق تحولات ل دراسة الإّلأميينت مراجعات التليدي، بلال )٢( 
.٢٧، ٢٦ص ٢(، والدراطت،ما٠ مركزماءللحوت )بيروت، 







٣٧^^ؤسييؤ 

الوطنية.تثريعاتيا من عديد ق النظر تمد أن الدول عل لزاما فاصح . وداخلها 

الدول،النذلام يقيده ؤإنإ مهللئا، ليس التشريعية المنفلومة لاختيار يائي الفالحق 
الدوليةبالمنثلمة عضوا وقبولها الدولة ظهور لحفلة من التقييد هذا ؤيكون 

منضرها عن المسالمة ذوالأغلبية المجتمع تحتوي التي الإسلام دار السلفي الفكر يميز 
وuنبينهم واللم الحرب حالة حب ام أقعدة إل السالمين ضر ديار م وتقالدور، 

المسالمينديار داخل ل المن المضر من الموقف تحديد يتم الدار نوعية عل وبناء السلمن، 
نفسهاالدار هده ْع السالم؛ن وحال والذمي(، والمعاهد، والمتأمن، )المحارب، وخارجها 

سيادةيعتم لمفيين المن عريقا قتلماعا فان ولل>ا . عدمه من عليها الحهاد إعلان من 
بالعصمةعنه يعم ما وهو الإسلامية، الشريعة من يتجزأ لا جزءا داخليا الدولة 

العالميالمركز الدولة،)ليييا، سيادة عل وأثرها العولمة الحداري، المرلحي محمد عمران )١( 
٢٠الأخضر، الكتاب وأبحاث ات لدرامح  . ١٨ص؛ (، ٠٨

للممنفلمةالرسمي الموقع من أخده تم ، ٤ مادة الثال، القمل المتحدة، الأمم متثاق، انفلر، )٢( 
الرابْل:هذا من ٢ ٠  ١٣/ ١ ٢ / ١ ٠ بتاريخ 

http: //www. un. org/ar/documenls/cliarter/cliapter2. siltinl
درحةلنيل مقدمة رسالة لأسالحرفسوإلملأق؛بيلجل، قيانر، العابد )٣( 

والدراساتاكريحة كلية العزيز، عبد الملك جامحة الأول)الاجتبح(، التخصص 
٤٠ظم الفقه، فرع الشرعية العليا الدراسات الإمحلامية،  الموافق؛ا/  ٠١ا/ ٠ 

التيالل.راسات والرد الحرب، ودار الإسلام دار فكرة بترمحيح الرسالة وعنيت ١ ١  ٠٩٨
الدول.النظام تهلور ظل j( الفكرة لتْلوير تدعو 

هاض رسول أن ءنهٍا~ اف رمحي ءمر~ بنر اغ عبد عنر الحديث؛ ق الواردة هي العصمة )٤( 
ويقيموااطة، رسول محمدا وأن اش إلا إله لا أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن أمرت قال 

علوحا-؛م بحقها إلا وأموالهم دماءهم مني عصموا فعالوها فإذا الزكاة ؤيوتوا الصلاة 
،آ(،ج١ ٠  ٠٢النجاة، طوق دار البخاري،)القاهرة، صحح البخاري، إسعاعيل محمد اطه®، 
اسيإلكختصيبكاسلثز؛الحجاج، بن مسالم وانفلر ، ١ ص؛ 

صرا٥، تآإج١ د■ الماّا، دارإحياءالتراث اضه،)؛؛روت، رسول 



^^لفمسضيسيسخ ٣٨
،.واJمة١١

ملقيةحركات تحتوي ام بالدول مقارنة وقوته الدول النظام وصعية وتحتم 
قضاياهاأكر من بواحدة تتعلق أمامية مفاهيم عن التخل الحركات هذه عل كمصر 
مثلتالنال؛ سبيل وعل السلفي؛ للفكر كمحدد يعمل و-رذا التنرع، قضية وهي 

أحوابصحود من قلقة وائنهلن كانت إذا عإ الأمريكية الخارجية باسم التحدثة 
صدأو مع التحدثة رد يات لر الإسلامية، الثريعة بتهلثيق تطالب للحكم إسلامية 

صمنالدول الفلام يضعها التي القانونية القضايا إل مباسرة ذهثت إنإ الشريعة، 
حقوقدعم عل تحمل أن علتها يتعين، الإسلامية الأحزاي-، ارإي، فقالت،! أولوياته، 
التاءفتهم بمن، الواطيح، لخمح وتكافوالقرصي الديمقرامحلية والبادئ الحالية الإنسان، 

للحكمأساسا ستكون، العناصر هده أن وأكدت والوحدة، والتنؤع والتسامح 
الآميمءلالإلأ.ض\".

!ا-الجالالأصاديى:

الاقتصادية،الناحية ق السلفي للفكر المحددة العوامل كأحد الدول النذلام برز 
دولتاالمسيهلر الرأسإل التصور ق الاقتصادية قات القلبين التقابل حلال من 

الاقتصادية،الأدوات حلال من وكدا الإسلامي، التصور ق الاقتصادية فات والفلم
بالاعتقاد،التعلقة والوجهان بالاقتصاد التعلقة المحددات ؛؛ن علاقة *محاك أن إذ 

علالبشرى العمران إل ثة بالمأيصا بل الإسلامي. بالنسبة فقهل ليس 

دار)بيروت، اللغة، مذيبؤ الهروى، أحمد بن محمد انْلر! ومحتمعهم الثوم أصل السفه! ( ١ ) 
لا"بموبي، الإمام اليها أثار ما وهي ٦، ١ ص ، ١ * ٠ ١ ؤل الراُث، إحياء 
أبو، ١٥صءوالولاة®، الأئمة إل ما التفه.يل عنوان تحت، الثامن الباب، ق الأمم غياث 
٢(،• • ٦ العقيدة، دار )الأّكدرية، الخوبي، العال 

٤٥٦١٨العدد  ١٣٦الة  ٢٠١١أكتوبر ٣ ٠ الأحد / الأهرام )٢( 



٣٩

س«رهضاسمس:-
يةاترأسماب'والإسلأسة'ت١— 

التظومةق الخال الاقتصاد عليها يقوم اض، الكلية التصورات ين تقابل ثمة 
التصورل تبرز ،؛ الشة١٢الفكرة الاروحات ق والاقتصاد الاJراJة الرأسإلية 
عليهاالحصول ويتم بالتدره، تتم الهلبيعية الوارد أن بمعنى الندرة، فكرة الرأمعال 

الرأمإليةفرى الخفية، اليد فكرة وترز بالبقاء. هوالأجدر والفائز الصراع، حلال من 
قتود أن محب التي هي الهلثيعية الحياة تقلم الش الألية اليكانيكتة القوانن أن 

يعيحيث وتداولها والخدمات السلع إنتاج نشاط لها بجضع أن ويجب الاقتصاد، 
فيهاالثروة)بإ ممادر أن إل قة الفالهذه ونحلص الدانية؛ مصالحهم لتحقيق الحمّح 
يمكنحتى والأجير للأقوى مملوكة تكون أن محِا الإنتاج ووسائل البشرية( الثروة 

منإلا ذللث، يتم ولا الثروة، وتراكم الربح وتحقيق الإنتاج لزيادة بكفاءة استغلالها 
مائي.لا نمودائم حلال 

حياةوأنإط سلوكية منفلومة إمحاد إل الليبرالية الرأسإلية عى نذللثج ولتحقيق 
هذهحلق عل قادرة السوق آليات أن وتعتقد مداها، أقمى إل الاستهلاك ثقافة تكرس 

تدحلدون ومهللقة حرة تركت، ما متى ~ الل.ينية المعتقدات س —؛دلا المنفلومة 
وميئةالدنيا الإشرافية الحدود إل الحآكومات دور تقليص إل عى نولذا حكومي 

التنمةمبرورة ق العهدان دور الاقتصاد: ق "الاعتماد الحول، الدين نور د. )١( 
.٧٧ص ، ٢٠ ١١نوفمر ، ٣٩٣الحدي ، ٣٤محلي الحري، المتقبل محالة الأءمماد>ة(ا، 

الاقتصاديةالن.اهّ_، المصري، يونس رفيق د• انفلر؛ النقاط ط0 حول التفاصيل من لزيد )٢( 
ك،ال،يوسف وانفلر ؛ ٣٢— ٢٧ص ت(، د. القلم، دار )دمشق، الإسلامي، والاقتصاد 

(،١٩٩٠والتونيم، للنشر الأمراء العاصرة،)االقاهرة، الاقتصادة والذاهب الإسلام 
الرأمالية(.رّالبيات الثاق: والفصل لرأس،الية(، العقدي الأول)الأساس الفصل 



^^سمنيإفيسيسخ ٤٠

باحتياجاتالتعليم ؛محرجات ريئل مثل ييسر، السوق آليات ياب لأنايامسة اليئة 
الأنفاقوضغط العإلية الاتحادات وحل المال، حقوق قوابن ؤإلغاء السوق، 

وحفصالدولة، أجهزة ق الخدمة ارافق لكفة ومحصص الحكومي، الاجت،اعي 
كل-شجع ق غضاضة أي الرأمالية ترى ولا والأغنياء، الثرلكت عل الضرائب 

أودمار أسحلة أوبع حروبا لولكنت، حتى الاقتصاد ونحرك السوق تحرك التي بل ال
الأوبئة.بنشر أوترويعا مجاعات 

ومالتااقتصاديا ظاتا يتضمن ءالأملأم أن السلفية الأمحلروحات ترى اكابل ول 
وعصورها،،خلروفها وحمح أحوالها كل ق انية الأنالفهلرة مع يتلاءم متكاملا 

تفتيتايتم وفيها المواريث، وينرع الزلكة، ؤيوجبا الفوائد، الإسادمي المحور فتحرم 
حكومةعل الصعب، من يجعل الفلسفين بين القابل هدا فرد. من أكثر عل اكروة 
الحاليةالاقتصاد آلية داحل إسلامية، تراها اكي المبادئ حلال من تعمل أن سلفية 

الدولية؟الحمية؛القوان،ن الضخمة 

ب-سحلألالأدواتالأقتصاديج:

بإوذللث، السلفي، للفكر محددا الأدوات هذه حلال من الدول الفل١م يعمل 
صندوقالأدوات! هده من ءباّ الحكومات تلزم دولتة قواس من الأدوات هده توجيه 

الحنياتمتعددة والشركات العالية، الجارة ومنفلمة الدول، والثنائإ الدول، الشد 

قتتحكم الي ن ١jالقوامن بحدد معها المتعاملة الدولة تلزم الدولية ات المويفهده 
الاقتصادق الدولة عل خاص نفنام فرض إل الأمر ويصل اقتصاديا، دولة كل ملوك 

ؤ،رؤية عليها تفرض وكن.للثح -يا، خاصة اقتصادية منفلومة تبني عن عجزت إن 

لأكفسمز؛وجهةداله)تحرير(، قحف، منذر د. )١( 
.صزا١ ٢(، ٠ • ٠ لكية، الإسلامي المالئ، حودية، )الالإسلامية، 

رابطة)مصر، ^^مجممعسالإ؛لمدنى، ،الوءلي، النيل د. اننلر؛ )٢( 
صس.ت(، د. الإسلامية، الجامعات 





^لأسميافيءعِسخ ٤٢

أنشعار وترفع الأسواق، فتح الاقصاد، هو الثقافة لذم الأساسي الممك -٢ 
انية.إنعواطف أو روحانيات فيها محال فلا اقمماديا للأكفأ هو العالم هدا ق البقاء 

فهيإزاحتها. محب طريقها ل عوائق الأشياء هذه ترى بل انتإء أو هوية تحترم ولا 
هنعداه ما كل وتلغي المال وتوله المنافن، وسحق اربح لتمجيد تروج مائية، ثقافة 
فضيلة،والبخل القح من عالم'محعل تثكل ثقافة إنبا مم، 

الفكرعل الثقافة، طبيعة حيث من الثماق، بعده ق الدول القتام تاثثر ؤيفلهر 
معيتفق مرجعي بإطار واستبداله الإسلامية للأمة المرجعي الإطار تغيير ق السلفي 

أثروتحتر شعورية لا بهريقة أنه فيلم.كر المحللن أحد هالا عن ويعم المركز، دول ثقافة 
مرجعيكإطار ومذاهبه تفكيره طرق استمإل يتم بثمافته، والانبهار المركز تقليد 

أحكاممن المركز ق بمدر ما كل الأطراف ثقافة وتتبتى نقد. أو مراجعة دون للحكم 
تحميمهايمكن ولا الخاصة، ظروفه عل بناء المركز ق صدرت أحكام وهي حاصة، 

،.الأطراف١٢ثقافات من غيره عل 

)ارلاياتفيه العفلمى القوى طريق وعن الثقاق بعده ق الدول القتام تأثير ؤييرز 
الخيييةالمؤسسات وعل الديني، والأهلاب الإسلامية القيم عل الأسميكية( المتحدة 
والتهلرف،بالغلو وصمت، أو بالاعتدال وصفت سواء الإسلامي، الاتحاه ذات الثقافية 

بعدالإسلامية التربية مناهج وتنقيح التربية الدوائر من التعليم لإصلاح ٠االدءوة ن أق 
اكثرمجيررات تحت، ولكن الأجندة؛ لنفس استمرار هو سبتمثر من عثر الحائي 

العامةالمرية الهيثة )القاهرة، هوية، بلا عال| ل اترطنية الديزت >راء كامل "ين )١( 
عللذلك اسشاءات وجود الاعتبار ق الأخذ مع . ١ ٤ ص\، ٢(، ٠ ٠ ٢ لاكتاب، 

جنس•محل يفعل كا الأفراد وى ت م
المجلس)القاهرة، والخصوصية، العولمة من العربية الثقافة وآحروزت حنفي حسن )٢( 

.٤ ^٣٦ (، ١ ٩ ط،را، لذتقانة، الأعل 





^^س1يزيءحسسخ ٤٤

ذلكعن ويسر الإسلامي. الجتمع وجه لتقر وصعت أما ورأوا والخوار، الآحر، 
ا.الجتم،ءاتداخل أغراض لتمرير وضعت اكامم هذْ إن ارالحقيقة نقول؛ بعضهم 

كوماتعدو لا فهي والألفاظ الدعاوى لهده التفحص المدقق ويالفلر الإمحلامية.. 
منذلك ضر إل الإلحاد، وقبول الأديان وحدة دعاوى من الأخرة النسخة 

الرؤيجمن كنؤع البراقة المصهللحات هذه ما استبدلوا التي معة السيئة المصطلحات 
يعملالثماق وعدْ ق الل.ول التظام فان اوسلفيين قبل من الرقص هذا ومع ، لها٠٠ 

السامي.العمل يارس حنن وخاصة الراجع عل ومحرم السلفي، الفكر ق كموثر 
؛-اتجالالأج،ماءيأ

سواءلخقها، قد ومما سبقها قد مما ضرها عن مميزها خصائص لها الإسلام ق المدينة 
فالمدينة،؛ الأحت،^عي١٢المدينة تشكيل ق أم العاري ونمْلها الداخل كوينها تل 

العقيدةُين الكتابات يعفى 3، الربط تم ولذا المجتمع، ق السائد للفكر انعكاس 
والهنوالزراعة والجارة والخهاد السياسية الإمارة ارتبهلت كذلك والخاعة؛ والخمعة 
بالد0ِمءالأخرى 

إلالثانية العالية الحرب بحد الدول النذلام أوحيه الذي الحديث التطور أدى وقد 
فجرتالحديد، العالي ق للاندماج العربية، الدول من عديد عل شروط إملاء 
عميقةوقيمية هيكلية تغبران إل أدت الاجتتاعية الداعيان س سلسة الشروط هذه 

الرابهل:عل برهامي،. ياسر الشيخ ْع لاين أون إسلام موقع حوار )١( 
سصممنءإإإ1 )إُريتزيونيهإمحلداا^^،ءالم راجع! الإ،لأم ق اللنية حول )٢( 

٠٠٣ ٢- ٩ العري الفكر عددي وراجع م(، ١  ٠٩٨
،١  ٩٨٣نوفمبر ٢، ٩ عدد الحري، الفكر محلة العربية، المدينة مصائر يد، الرضوان د. )٣( 

صة-ي.







المارّةويعد • البامية المارّة قبل ما مستوى ل كان وقد التعارض، حال الدعوي 
الواقف.من كثثر ل الدعوي الخيار عل السيامي الخيار تقدم السياسية 

السلفيةالتيارات تبتتها التي الثوابت بين الحاصل هوالتعارض الفصل هدا ومحسب 
الشعب،سلهلة حلال من بالتشريع الإقرار ءا.م ق كا السياسة العمالية ومتهلالات 

الإقرارعدم أوجد وقل الوْلن• أيناء بتن للتعايش كمبدأ بالمواطة الإقرار عدم ل دكا 
العلومدراسة عن وبعدا بحت، ديتي إ٠لار بداحل انعزالأ السياسية العملية بمبادئ 

التوحهاتمدم لر ثم ومن الإسلامي التراث ق السياسية العلوم أو الحديثة، السياسية 
لسروحترالحة.بديلا لفية ال

الإنسانية،العلوم من غبمره إل تلتفت ولر الديني، بالعد السلفية الحركات انشغلت 
الاقتصاديةعمالنل؛الناحية أو؛الانشغال الاقتصاد بدراسة اهتاما مناهجها ق يفلهر فلم 
بالعلومالاهتإم مناهجها ق يفلهر ولر ، الدينية المفاهيم إصلاح نحقق ما بقدر إلا 

الهوياتلمرنع الأبرز ءالميدان أما هع السياسة، علم ومنها والاحتإعية الإنسانية 
السلفيونإليه يالخفت ب ابّى المجال ل السلفي التراث حش ، ٢٢١العرفيةاا

)عيايثإالشرعية السياسة كتب وأشهر أهم حقق من يكر وقد مصر، ق العاصرون 
هوعليه ودل الكتاب محلرًلة اكتشف الذي أن الحويني( للأمام النللم التياُث، و الأمم 
يعدإلا لنطح نحفق لآ وأنه التيموؤية، الكتبة صاحب باسا تيمور أحد الخليل الحالم 

الشرعيالإءلار ق لفية الالحركة ومحرحات مناهج فكانت عاما بثإثن عليه الدلالة 

السيامي،الاستقرار ق وأثرها الإسلامية الحركات )وآحرون(، الأفندي، الوهاب عبد ( ١ ) 
٢•' ص مرجع 

المستقبلمحلة الإنسانية،، والعلوم العاصر؛ الإسلامية #الصحوة النصر، سيف عل )٢( 
.١٩٩٣•يا،محلدهآ،إبريل المدد العرن، 

للهلثاعةالدعوة دار )الأسكندرية، عارث؛الظبي، الحويني، المعال أبو )٣( 
.مجي؛ القيمة (، ١  ٠٩٨ والنثر، 



لأسإفييسيخ ٤٨

العارمةتبل ما مرحلة ل أم الخدور مرحلة ق مواء ثامحي الالاؤنار عن وبعدت فقط، 
الالشرعية بالفتاوى اليامة مع تعاملوا السيامية الميارمة يعل وحتى البامية، 
،.العلمي١١والخأصل الأكاديمية بالدراسة 

باناعتقادهم هو ١^٠^٤ إل والانصراف السيامية هجران ق السبب كان وربعا 
العنقيتصحح عل العبودية ونصروا وحده، ض العبودية تحقيق هو التمكين ثرط 
أمورمن فد ما معالخة مرحاتا— ~"ولو الشعائر من وأخرجوا الشعائر، والتزام ننلريا 

شرل تهلب سيد الأستاذ لها نظر التي الفكرة وهى الأحرى، الحياة محالات ق الناس 
اطريق«لآ/ق كتابه»ههالم ي عليها وأكد الظلال 

الدينالأوائل الأمة عل،اء فيه انتفلم الذي السياق عن خارج السلفي الفهم وهدا 
تبلU إل الأمة لعلهاء الفكري الماء كان قد إذ لفن، الص العاصرون إليهم يتب 

قرأي وله التارخ، ل ويكتب الأصول، ل يكتب منهم الحالا ارفترى ماملئ هرنين، 
شاملةأما الإسلامية الرؤية ل الاحتإعية الظاهرة طبيعة وهذه القضايا؛ س كشر 

الخائر،الملطان صد ؛__، فيها انحازوا مواقف الأمة لُالإء وظهر ا، ومتكاملة١٠١ 
الثناءق ءما1ا وشاركوا حنثل، بن أحمد والإمام تنمية ابن الإسلام شيخ حالة ل ك،ا 

منيكون أن العلبعي فكان العلوم، ق التخصص زيادة ْع هدا تقلص ثم الجتمعي، 
لحياءالانتساب تفلهر التي الملقية الحالة تكون أن أو يرحم، عل إليهم انتم، 

أو)أحزاب( رسمي بشكل الميامحي الممل مارمحت التي لفية الالخهات من يفلهر لر ، ١ ) 
يإياالميامي، للواقع دراسة بتقديم الاهمام الشايخ( من أوتكتل )جهة، رسمي غر 

•فتاوى طريق عن الوابع ٌع تعاطوا 
١٠صء(،ج'ا،  ١٩٩٢دارالشروق، )الماهرة، القرآن، ظلال ق مبدتهلب، )٢(  ٠.
عركنمويع العنرين، القرن خلال العامر الإسلامي الفكر حركة مصعلفى، نادية د. )٠١( 

الرابْلهدا من ٢ • ١ ٤ يتاير ٢ ٢ يتاؤخ الماسية لاJدراسات الحضارة 
littpi /Zliadaracenter. com/index.

^piip?option^ompontent&view=ca



٤٩^^فمسفي 

جوانبأحد ق وانحصرت تفعل، لر ولكنها )الثمولة(، الفكرة ذات عل السلف 
الديني.البعد وهو الحياة، 

منالمعاصرين عند الانحسار هدا ثم واليامي الشرعي بان الازدواجية هذه 
،عالقهليعة عل اعدت وسالعاصر، السلفي للفكر كمحدد عمل السلفية التيارات 
تحديدمرحلة وهي عثر؛ التاسع القرن ق فلهر الذي الإسلامي الإصلاحي الثرلع 
لمفيةبالومتصلة ،، أيقار العاصرة الإسلامية للحركات جدور ومرحله إسلامي 
يقدرءمتإهيا بدا ؤإن عبده، محمد السخ تلمتد رصا رشيد السيخ حلريق عن المعاصرة 

وبنيتها،اتارتنها حيث من الحديثة العربية النهقة ْع ما 

الأفنالالدين وحال، ءبدْ محمد أهثال( من الإصلاحفن مرحلة أن بيان إطار ول، 
الغنيعبد الدكتور يذكر سيامي حفور صاحبها إسلامي فكرى تحديد مرحلة كانت، 
الديني،والإصلاح والتربية والفكر الوعي ؤ، الأستثإر اعتمدوا الإصلاحيين، أن عاد 

انملياتبعض تضمنتا ؤإن فكرية يعوم عل تأص مشروعهم فإن وبالتال 
ؤإعادةووعيه، المجتمع عل السلفيون" ومنهم ~ المحولون اعتمد حين( ل اليامية، 

منالحلاص بعد الهللوبة النهضة مهمة المجتمع إل ند وأسالعام، الرأي تشكيل 
السلفيةاتحدت بل الدينيل"آ/ الإصلاح مثرؤع عل قفوا و؛ذللثا الحاهل،؛ المجتمع 

ترجة^^لمتيرؤز؛عالحث؛ني، العالة لفية ال)محررا(، ميثر رول )١( 
.٧٧ص ٢(، ٠ ١ ٤ والنشر، للأبحاث العربية الشبكة )ببروت، التوبة، محمود محمد 

دار)دمشق، قممية، أحرى ولواحق والتنوير النللامية بين، الأصولية تيزيني، طب د• رى 
.٢ ٠ ٧ ص ٢(، • ١ ٢ والنثر، للطاعة جفرا 

بم؛للأ^بي؛إنتإجداك^ذجيياثءٍاد، الغني عثد رّآ(د• 
وندفدمصرا٦—٣٧، ٢(، ٠ ^٣١ العربية، الوحدة ات مركزدراس)بثروت، الخطاب، 

~للكاتب، واننلر والمعاصرين. عبده محمد جيل يين، الحلافة لعليعة مرحا الكاتب، 
المعاصرة،الإسلامية الحركات حطاب ق قراءة ٠ الفقيه. وسلطان اش حاكميه أيقا~ت 

٢٠الطليعة، دار )يثرون،  ١٠  ١٨٠ ٢ ص (، ٠٥



٥٠

المجالاتحمح عل الشرعي وغلة والنامي الشرعي ين الازدواجة بفعل المعاصرة 
رموزهاوهاثمحت المرحلة لهذه محالما موقفا الأخرى 

بمليعةتتعلق أحرى، ازدواجية يوجد السلفي الفكر ل الشرعي الخزء وداحل 
معطياتوفق تعديله يتم أم هو؟، كإ امتعداوه يتم هل التراثي؛ التموذج ْع التعاطي 

الأول،القرون ي كان قد كا الإسلامي النموذج ريي الكتابات فعض العمر؟، 
العملآليات نحدسث، ْع البادئ عل بالثبات تهلال_، وبعضها 

مأ-اممكلاسمي«ي:

المحلق السالمة التيارات خلاله من شرن الذي الإطار التنفلتمي بالهيكل المقصود 
استقرارعل أثر التنفليمي الهيكل ولهذا خاصة، بامحي الوالفعل عامة المجتمعي 

،،،أهدافها١٣تحقيق ق يساعد الحإعة أهداف ْع وتوافقه الفكري-، التيار -أو الحاعة 
حسثاومن طبيعته، حيّثا من التنظيمي الإطار أثمر وقد الفكري، محتواها عل أير وله 

ناحيتن!من ذلك، بيان ؤيمكن السلفي، الفكر ق كمحدد وصعقه، قرته 

^^عةالإطاراثتنظي«ي:- أ 

ؤيغلج،والأتأاعاا، ارالخءاءة وتمهل والأتباع،، ارالشيح نمعل يوجد السالفية لحالة اق 
والأتباعاا.ارالحإعة نمهل عل والأتباع٠ االشخ نمعل 

٢٠طيبة، دار )القاهرة، الحجاب،، عودة القدم، إس،اعيل أحمد محمد انظر )١(  ٢(، ٠٥A_s-
مذ

والدولةالإسلاميون الأفندي، الوهابح عبد الدكتور كتاب، محور القضية هازْ كانت، )٢( 
الإسلاميةارالدولة صال، لوي د• انفلر؛ الاختلافات هده وحوله سابق• ٌر"؛ع الحديثة، 

،١٦محل• ، ١٧٨العل.د الحرب، تقبل المالموذجى،،، والتقييد المبدثى الإطلاق بين 
دسرّاها،ا.

رسالةالقومى|كئ، ^يإ/ض؛عود، مرمضان طارق )٠١( 
٢٠والدراسات الثحوثا معهد دكتوراه  • ٥٨ص ، ٤ صء ، ٠٩



\0عو\3ثغ 

يمحلا أنه إلا الملقية؛ للتيارات العرق الهنابع يناسب والأتأاعاا ^^ ١١٠ونمط 
المهللهذا وتأثيرا، فاعلية أكثر أدوار وممارسة الجتْع داجل الخيارات هذه أداء يتطوير 

الأدوارإل بالخظر إيجابية أفل وممه _، العلس الدور إل بالخفلر إيجانا ثع،و 
اجتإعية.أدوار من تقبلأ ومحالتا  ٢٠٢•المنوتلة الأحرى 

المإرمةبعد حتى الشيخ مركزية من الخلص لفية الخالخإعات تهير تولر 
يجرأوحن الشيوخ، لصالح السياسية للتوجهات الحركي الثقل فظل السياسية، 

مصر.ق الوطن حزب، يجربة ق كإ تعثروا، الشخ سلهلة عن الخروج عل الثياب 
ب،-صثالإط1راممنثئي«ي:

الحمعيةباّتثتاء المجتمع ق لفي الخللتواحد اضال؛ واصحة هياكل توحد تكاد لا 
يإرمانولا والدعوى الخيري العمل ق يتواجدان اللتان المنة أنصار وحمعية الشرعية 

السيولةمن حالة إل يودى الدعوى وعثر الدعوى للعمل أطر وصؤح وعدم السياسة. 
وهيه محاطة إل لفية الخالخيارات الباحشن بحص  ٢٠؛ولذاالخيارات، ذْ هق 

الشوهي صلبة® وامحلفية تنذلي٠ا، دون الدعوى الخطاب حول يجتمع الذي الخمهور 
والخإعاتالخمحيات كإ رمحمي أوغير رممتا تنفلميا ثكلا تتخن. 

ق!السيولة وهذه الخنفليمية الأطر صحف، أثر ؤيفلهر 

المشاعرونحول والقاب، اللحية قضية ق ك،ا الفقهية، الاختيارات تحول أ— 
وتبعيتهالفرد انتإء تحديد ق مؤثرة عوامل إل غيره دون سنح محبة ق كإ والأنفعالأت 

آخرتوجه إل والخحول الحال توجهه عن نحلته يهل ثمآ ومن ذاك، أو الخيار لهذا 
تثمرالخي الخحولأت كثرة ق يساعد وهذا جل.يد، توجه إنشاء أو بالفعل، موجود 

الملقية.الخوجهات داخل داثتا تشفلتا 

مركزالعربية، )الأمارات وال،ارمحة، الخهلاب الملقية; الخيارات حن، عل مار د. 
٢٠الامحزاتيجية، والبحوث لخدرامحات الأمارات  .٣٧صاُم، (، ١٣



^سف|؟|في|مرددخ

الاسإءصعق أدى فقد السلفي، التوجه ذات الماسة الأحزاب كترة ب- 
حديد،إمحنار تكوين ؤ، مهولة إل لفي؛ن اللدى التفليمية الأؤلر صعق، أو التفليمي، 

أحزابهيثة ق سواء الميامى العمل مارست، التي اللمة الكيانات كثرت ويالتال 
منفكل الرسمية، الأؤلر خارج من يعملون مستقلون أو صغط، أوحماعات سياسية، 
ا.خلالها من وعمل صيغة ثاءكون 

يتحركونوهؤلاء تقليمي، احنار أى خارج لفي؛ن المن كبثرة كتلة وجود ج~ 
عليه.ؤيوثرون ٠لاهر إ٠لار صمن يعملون لمن ونقدا دما دخولأوخروجا، سهولة 

ما-امابت:

لفيالللفكر رثبي كمحدد عمكر والتي الملقي الفكر ق البارزة العالم من 
ؤيعبمرونلفيون، العليها يري التي الأولية المفاهيم من فهي يالثوابتج، التمسك، فضية 

الدينالخم.ر، عل القبفس Jالنو١جن٠، الحقي مثل عديدة؛ بمصهللحات دلك، عن 
ااحقيل.ةJواست، لخففل محاولة أنه عل ;الثواس، التمسك أثر ؤينلهر بالكتاب, يمئآكون 

!الت3لبيى حال( الخلل من انولع نلاثة يشوبه الأمر هذا ولكن والثريعة؛ 
وثواست،المهللقة الثوابت، وبين والتغيرات، الثوابت، بين الكبير التداخل أولهعات 

المرلخة.

مرعيةثوابت، تشمل وفد الثوايتا، من خاصة محموعي، ملفي توجه لكل ثانيه،ات 
ولكنهاخلافية، مسائل أو فقهية أحكاما أو واقعية، متغيرايتح أو حقيقية، 

منأمحل. الإسلام، حلريق موهع افه،، يرحكم استقيموا . لفيون. الُأتأا نهمي، أخمد )١( 
^و3كفظوثءأإأإ٢ ٠ ١ ٤ ه/ Y/ ٤ بتاريخ الرابهل هاJا 

٠.٢ ١ ٢ يونيو ، ٢٩٩العدد التعددية®، ؤإدارة »الإّلأمون البيان،: محلة افتتاحية انثلر )٢( 
خمعة،خهلبة المإت®، حتى ®الثبات حان: محمد الشخ الإسلامية، الشبكة موير اننلر: )٣( 

•١٤/٨/٢١.٢بارخت، أخد 



٥٣خإثهم|ديٍ 

الفاهيمْن ير عدد رصد يمنحا ولدا الثوابت؛ وصف ناحل حمعها 
انحاْأو تلفية حاعة لكل الخاصة® ءالثوايت مى منحت تندرج الش والسائل 

إلاستنادا والمواقف، الاراء وتبديل التحول معدلات من يزيد ما وهو سلفي، 
الخاصة®،^١١!، ١١٠هده من الوقف، ق تنثر غالتتها 3، التحول عمليات أن 

.، أ عامة بصورة السلفي المنهج أوثوابت الدين ثوابت وليس 
:٢٢١اثةصادفٌا 

الثنةبتن والقارب، بالثريعة، تحكم لا الش الأنظمة تكفير مثل: عقدية ثوابت 
والشيعة.

المرأة،وجه وتنهلية والموسيقى، والغناء اللحة، حلق حكم مثل•' ققهية وثوابت 
والمموير.

تماوالموقف، اللمراليتن، من والوقف، العناية، من ، الوقفمثل: فكرية وثوابت 
الاي^رال.والإسلام التنويرى الإسلام ب يوصف، 

والأنتخابات،والخعاعات، الحاعي، العمل من الموقف مثل• دعوية وثوابت 
الملمتن.الإخوان وحماعة ، والعنف، والخيال النامي، والعمل 

لفية؛الالتوجهات بتن الشركة الثوابتخ غياب ثالثهما•' 

وعندوالمفاهيم؛ الثوابت، من محموعة عل العموم ل السلفية التوجهات تتفق 
الحديثةالصورة أما القديمة التارثنية الصورة عل يتفقون أُبمم تجل■ النظر تإءقيق 

الملقية،،بعد ما نحو مصر j( لفيتن الخريْلة تشكيل ءإعادة فرعل• ماهر انظرت )١( 
٢:• ١ ٤ ه/ بترخأحد إلكرول(، )موقع الحياة صحيفة 

364  ١http: //www. alliayat. com/OpinionsDetails/SS
منمها ، ومحلقبالثابتط، وصفها غل والإصرار فا، بعض نماثل نفلر ناحتة من ثوابت هي ٢( )

نمثلاح7.•
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عبدوقول ، الحؤرا الرحال يعرف ولا بانرحال الحق ايعرف ه عل الإمام 
،.مات؛، قد بمن فليس متنا كان سوده•' ين افه 

بعضا،لعاصرة السلفية الساحة ل يفلهر إذ ا،لعاصرين. لبعض مرجعية ب~ 
والشيحالحالق، عبد الرحمن عبئ كالشخ بينهم، عليها متفق عامة، كمرجعياتر الأثخاصن 

العئيمن.صالح بن محمد والشيخ باز، بن اف عبد والشيح الألباق، الدين ناصر 
شخصإل الإشارة دون الفي حمتوجه تعريف، يصعّبا اليومي الفعل توى م وعل 

فلالهللابه، مرجعية الشخ يكون )رموز(• بأشخاص تعرف التيارايت، عامة بل معين، 
منلكل مْللقة مرجعية الشخ بمح جفي طرف فّن، شيخه؛ محالفة العنالبا من يقبل 

يديه.عل تتلمذ 

:uعاساتشاصاضمعاضج٠يا

منهايتقى وسيلة ولبت، معينة، روية لفرض كاداة عماتا المرجحياُنؤ تستعمل 
للمرجحيارت،الأنتسايثه أن تبين السلفية للتيارا'تا اليامحسة فالمإرسة الفتوى، أو العلم 

ُ'الُّسل التأؤيل وأعملوا انتقائي بشكل لل،رارث، رجعوا فقد وهمي، عندهم 
رامحهاوعل السياسية المواهف، من كم ق المعاصرة الرحعياُتغ وحالفوا ، الؤّلإلاا 

(،١٩٩٣الأندلس، دار عودية، )الالفروسية، الحورية، نيم بن بكر أن بن محمد )١( 
AYY_ ، منومحيء الصحيحة الأح١دينا سلسلة الألباق، الدين ناصر محمد وانفلرت
٠والتورع، للنشر المعارف )مكتبة وفواJالها، فقهها  ٠ ٩٦٢صررآ(،ج؟،  ٠٢

الإمامجامعة )السعودية، والقل، العقل تعارض درء تيمية، ين الحليم عبد أحمد )٢( 
٠٦٩مإ(،جء، ١  ١٩٩ سعود، ن محمد 

علوللموثوف العامة. الولاية المسلم عثر وتول المرأة، شايا من موثقهم ل ذلك ينلهر )٣( 
العرييةالإسلامية الأصولية سعد، حسثن د انفئرت الفي\ن العند الموسى التصن 

العريية،الوحدة دراسامت، مركر )يثرون، عابِوانجاع|لتني، 
صىهه-صلاب.٢(، ٠ ٠ ٥ 



٥٧س|؛همإو،ي 

العاصرةللمرحعيات محالفتهم من ذلك ويتضح السياسة، العملية ق الثاركة 
الديمقرامحليةالأدوات، امتعإل ق عثيمن ابن والشخ باز ابن والشخ الألباق كالشيخ 

للمرجعيات،محالفتهم من أيقا ؤيتضح ذلك،؛ ونحو للحاكم ومعارصة مذلاهرات، من 
.٢٠١٣يوليوأحالا١نا من موقفه ق تحديدا( الخالق عبد الرحمن عبد )الثخ الحالية 

للمرحعيات،لفي؛ن المن السيامي العمل مارس من انتاب أن يغلهر والذي 
لهذهبإ شعبيتهم من الإفادة من نوعا كان والشارح( )الموس النص أو العاصرة 

هوالخإعةالحقيقي المرجعي الإمحئار وأن السلفيين، عامة بين حضور من الثخصيات، 
هوالمرجعي إءلارهم السلفية( )الل.ءوة الأمكندرية لفية فالضيق، ؛مفهومها السلفية 

وسلفيةالسلفية(، الإطار)الدعوة تْلور الاعتار 3، الأحد مع السلفية،، ٠لالدءوة 
الرجعيإطارها لها الإسلامية والح،اعة شيوخهم، أقوال هو المرجعي إطارهم القاهمة 
للجإعة.التتفليمي الهيكل وهو بما الخاص 

أفضليتهاعن والحديث، للجعاعق تعم، هيئة ق الحإعة لإطار الجب هدْ وتظهر 
أفكارهموملامة مزاياهم وعفلمة وأفضليتهم للقادة والتعصب، ؛I^'^، وأحقيتها

راجمادم'"
والنصبالأمر، امتثال هو ولا تام تقليد هو فلا انتقائي، المرجحيات، هع فالتعامل 

علالاستدلال ق حمل كإ ضدين، عل للدلالة ويستحضر للموقف، تهلويعه يتم 
تحديداتماما، مشاحة ظروف، ق جوازها عل الاستدلال الياميةثم المشاركة تحريم 

الدلالةظني الثبوت، قهلعي القرآزت النص طيعة وهو يوليو. من الثالث، أحداث، بعد 
لهيكون المومحى التمر فإن اليامحي التقى علم درامامتا وحهب، التاؤيل، ؤيدحله 

يملكمن فان الشارح، المحن تاؤيل حول الأشاع محلف، وحين شارح)تأؤيل(، نص 

دارعليه،)ممر، وما له ما الإسلامية. للحركة اكفليمى التعدد الريونر، أحمد د. 
.(، ٢٠١٣والخوزيع، للنشر الكلمة 
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ياسندعاءيل يتغيره لا النص ق يوثر الواغ أن كا ؛ تأؤيله صحة يقرر من هو واثنا 
بفهمبالالتزام العاصرة الملقية تمميد ولر الخال، يمراعاة يعرف ما وهو منه، المناسب 

للدراسة.ينفح وكإ أدبيامم ل يزعمون كإ الأمة ا وملفالصحابة 
الرئيسيةالحالدات كاحد عطن الشكل -يدا السلفية الحالة ق والمرحعيات 

قالسلفية الحالة ارتباك ق ساهم الأنممائي الفكر هذا متهلرة أن إذ السلفي، 
صمنوالتواحد والفعل، المبدأ ؛ض وتضارب ومقاطعه، مشاركة بض السيامي الأداء 
العامة.الحياة ق ضيقة حدود 

؟(تطؤيوالرجسات:

^حةق الفاعلة اللخية لكيارات الحالية الرجعياُت، عل الأساسية المآخد من 
قالأمة ءالإء عاليه كان ما يخلاف المحتوى، شرعية فقعل أما مصر ق السياسية 
شاملا،كان قربن قبل ما حتى الأمة لحياء الفكري الثناء اركان فقد السابقة، العصور 

وله، ٠٠التارخبق ؤيكتب، الأصول، ق ؤيكتب، الفقه، ق يكتب، متهم الحالم نرى 
عدمإل أدى الرحءياُت، بناء تكامل وعدم ؛ القضاياا< من كشر ق ورأى موقفا 

العامةالحياة ق السلفي التواجد احة متضيق عل أثر وكدا السلفي؛ الفعل اصهلراد 
إلالأمر ومحتاج ؛ ٢٠١١يناير ثورة يعد استثناء إلا الدينية الناحية ق محصورة وجعلها 

الأستدلألأُن،قراءة إعادة طريق عن يالنص المتعلقة المرجعيان سواء الرجعيات تهلوير 
المرجعيانأو مئاحة، ظروف ق الفتاوى تغر ْع وخاصة الشرعية بالنموص السلفية 

وغره.السيامي العام: العمل تمارس التي 

صره٤*٢.مابق، مهدر كظلأي^.لإخ^االفمئلي^اك^، قدرىحفني، د. )١( 
سابق،مصدر الثرين، القرن خلال المعاصر الإسلامي الفكر حركة محطفى، نائية د. )٢( 

^إلأيزؤ؛التإثِالمحإ،تحقيقأبوالمحالالحويني)إمامالحرمين(، وانفلر• ص"؟، 
المقدمة(، ١٩٨٠الدعوة، دار النعم،)الأمكندرية، عبد فواد ود. حلمي ممعلفى د. 

صب،خ.



٥٩^^مإكضِ 

مرجعيان*إل — السلفي الفكر ~ومنها عموما الإسلامي الفكر ساحة وتحتاج 
حاجةق السلفية التيارات أن يعي بإ ، منغلمهءا مرجعيان لا الحضاري للنهوض 

شرعية.غثر أحرى محالات ق متخصصة مرجعيان المرجعيان، من جديدة لموعية 

الملممحلة العثرين، القرن حلال العاصر الإسلامي الفكر حركة مصهلفى، نادية (د. 
م..١٩٩٩.عامالخلد٦٩الحاصر،



الت\لث:\)اكلاف 

السلفيةالتيارات اصولأت 

الحإعاتداحل التحولات كئرء السلفي للغكر الحيدة الداحلية العوامل من 
يترتبما وبالتال ممن، انحا؛ ل تقدمها أو ما فكرة تراّجع إل تولى أما إذ الملقية 

العملمن تحولت من الخهادية السلفية مع حصل كإ العمالية، العارمة ق عليها 
حينالعالمية اللفية حصل«ع وك،ا السيامي، العمل إل أهدافها لتنفيذ وميله ايلح 

السيامي.العمل إل السياسة عزلة من حرجت، 

اسميان{صولأت اط 

باعتبارالسلفية للتحولأت تمنينا السلفي بالفكر الهتمين الحللين أحد قدم 
إلالسنة ومن التخلق، إل العبر ومن اق، إنإل إسلامي من التحول موضع 
.الإمعية إل الروءة ومن الفتور، إل الشامحل ومن الدعة، 

ي،والأنالتحول؛ بعملية العلمي الحتوى ناثر عل يعتمد التمنيف، وهدا 
ويمكنالتحولات؛ حدوث، متوى باعتبار للتحولأت الننلر الدراسة لوصؤع 
فالتحولأتآحران؛ نمهلان ءنه،ا يتقئأ السلفية، للتحولأت رئيسين تمطين ملاحفلة 

أوحزتية تحولات تكون وتد الخ،اعة• مستوى الفردأوعل مستوى عل تحدث أتبما إما 
كالتال.الحتمالة الأربعة الأناط تكون وبدلك كلية، 

تأصيلبمركز عقدت ندوة نقدية، روية الفكريةت التحولات الأممري، حن د. 
هذاعل الدراسات. 

https; //www. youtube. com/watcii?v=zEKNCg afeQ
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مسألةأو قضية من تنير عل عادة تقتصر جزية! فردية تحولات أ~ 
إلانتإته تغيير أو اللفية حماعته إل منتمتا الشخص بقاء عليها يرتب وفد واحدة، 

استيعابعل الحإعة قدرة عل ذلك ؤيتوقف تحوله، نتيجة أحرى سلفية حماعة 
أتباعها.تحولات 

خاصةثوابت، من الوفقف الخالة هده ق التحول، ؤيشمل كلية؛ فردية تحولات ت~ 
إلفينتقل تماما؛ االسلفيةاا مسثى عن الشخص حروج التحول، عن ينتج وهنا أوعامه، 

العملإطار حارج أويتعد الجهاد، أوحماعايتإ السلمين كالإحوان آخر؛ إسلامي انجاْ 
كله.الإسلامي 

ْعالقضايا إحدى من موقفها كلها الجاعق حسثاتغير حزية؛ حماعية تحولات ج~ 
منموقفها الخإعات بعص تغيير مثل؛ عامة، بصورة الخاصة ثواذتها عل محافظة بقائها 

عامة.بصفة السامية أوالمشاركة الانتخابات 

الخاصة،ثوابتها من عددا واحدة دفعة الخإعة تغير حيث، كلية• جاعية تحولات د~ 
تمامانحتتلف، حديدا منهجنا وصنا لتتتخد السلفية الخارطة عل تتحرك محعلها ما وهو 

الخإعةتكون وربإ ه، نفالخإعة إطار ؤ، وأتباعها قياداما بقاء مع الأول، وصعها عن 
التغييرفكرة عن تت، نحالفقد التحول،، ^ا عل الأمثلة أنرت هي مصر ؤ، الإسلامية 

وعملتأ.نفلريا الياّؤى، العمل ومارستتإ ، ؛العنف

١^٧:؟-سة 

إلملقية خماعق من السلفي الإطار ذات داخل الاتحاه بتغير التحولات تكون 
خارجالاتحاه بتغير التحولات ونكرن آخر، تتاي إل لفي ّتنار من أو أحرى، جاعة 

إسلاميغير أو المالم؛ن(، )كالإمحوان إسلامي آخر إطار إل بالتوجه السلفي الإطار 
الأي؛راوةؤكالتوجهات 



^^سمف؟|نيسودِِخ ٦٢

ذس:أمثلة ومن 

)الحهادمصر و الحيادية السلفية الحإعات من حصل كإ حماعي، نحول أ- 
ومارتالأهداف لتقيد كوسيلة القتال تركت الش الإسلامية( والحإعة 

والدعوىاليامي العمل 

حضوذلك المعاكس، الانحاْ ق الأفراد بعض من محصل ك،ا فرئي: تحول ب- 
أنولعبتن فمل هناك أن فالثابت العنف. لمإرمحة ويتجه الدعوي العمل يترك 
الحركية،لمفية والالعلمية، واللفية الحيادية، السلفية السلفية: من ثلاثة 

حالةعن عبارة لفية للالثلاثة الأقسام فليت، داخلية، تحولات بينها ومحدث 
السلفي"يالشأن الهت٠ان بعض يدم، —كإ السلفية الحالة ق التهلور من 

أوالحيادية، الملقية ثم الحركية السلفية إل تنئي العلمية السلفية أن يمعى 
أنإذ صحح، ضر فهدا الحيادية، لفية للرديف والعلمية الحركية الملقية أن 

كانالحهاديتن ومننا للحل٠يين، الحهادي؛ن قبل من اق التحولات حركة 
الحركيةأو العلمية لفية المن يكن ولر مباشرة الإخوان من أوكان متقلأ 

تأقرهاينلهر والدي السلفية، التوحهات داخل التحولات، ظاهرة ل الأهم التغم 
ربما*ّببغأ إل اكحولأت كثرة وترم التحولات؛ هوكثرة السلفي، الفكر عل كمحدد 

بدأعام سلفي"جهادك، سار عن يتحدنون الحيادية السلفية لمفلري الأ-نيرة الإصدارات، )١( 
هدْتتهلرق، ولر الأنىر؛ مرحلة وتعدى الإسلامي، !؛ ١٠١١ق مستقلا يتشكل 

أكرمد. انفلر: ممر، داخل القتال ي،ارس جهاتم، سلفي سار وحول إل الأؤنروذت 
(،٢٠١٣والنثر، للابحاث مدارات، الحيادية،)القاهرة، السلفية ق يرامحان حجازي، 

الإقليميالملقى الحياد من الحيادية: القتالية الملقية العقيدة نسيم٠رالول، د. وانفلر: 
٢٠الثقافية، الروافد دار الحيادية،)الحرائر، السلفية الأممية إل  ١٣.)

هذاظهر وقد ابق. حممرجع وال،ارمحة، الأaلاب، السلفية: التيارات حسن، عل مار د. )٢( 
٠كتابه ل أسامي كمحور الفهوم 
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ميلإل ذلك ؤيرجع الفأكرى، للتحول وأفرادا— حماعه العالية قابليتها الأول! 
بصورةوالأحداث والأشخاص الأشياء تصنيف إل والشط الحيوي أتباعيا 

علالباب يمح ما وهو نجاهها، الشرعية الواقف تحديد أجل من مستمرة 
منمزيد إل بدورها تودي الي والمواقف الاجتهادات لاختلاف مصراعيه 

والجولان.الاخلأفات 

أوموقفأوتوجه رأي عن الراجع من ملفي رمز أي يمنع ما يوجد لا الئايرت 
توخإل الحالين ق استند طالما مناسب، أوغر خهلآ حالتا ويراْ مابما اتحذه 

عنالفلر يغص الشرعية؛ يالضوابهل المنضبط العلمي اجتهاده إليه أداه شرعي 
انتقلكونه عن الفلر ويغص الأحر، ق وأحهلا الموقفين أط ق أصاب كونه 

آخر.-محطا إل ^iL أومن العكس، أو صواب؛ إل حطأ من 

الاستيعاب؛عل الحصة الأمثلة يعص الواقع ق يعملنا الحول من الممهل وهدا 
ماقضية من الوقف، ت، بيسلفيين توجهين يئن حلاف ينشأ قد الثال! مثيل فعل 

مظاهرله وتتحدي الخلاف، يرسخ الولت، ومع التوجهين، رموز اجتهاد فتها اخلفإ 
تلكمن الأحر الوجه اجتهاد إل الوجه؛ن أحد رجؤع إن بحيث أحرى، وأماب 

الألأذط.إزالة ق تأثير أدنى له يكون لا لاحق زمن ق القضية 

رئيتادورا ونودي الأهمية، يالخة قضية الملقية اليارايت، داخل الحولان؛ وتعد 
فعالبدور الاصعللاع عل التيارات هده قدرة عل توثر لكونيا الملقي؛ للفكر كمحدد 

الهلبيعةإل يالفنر وارد أمر فهدا الحول؛ مهللق ق ليسمتح هنا والحيرة تمحاتبا، حمق 
المفاصلةأو ؛الانتماء الفكري الحول يرتبعل أن هو هنا المشكلة ولكن البشرية، 

الأستقراررا،.عدم من حالة إل يودي و؛الال أوالمخالفين، الموافقين مع 

ستمثر٢،  ٥٣عدد البيان، محلة السلفي، اكيار داخل اكحولأيت، إش،كالة فهمي، أحمد 
٢٠ ٠٨.



^^لأم|سضنيسرسسخ

١^٧:؟-دلإلة 

لعدموذلك ملبية، أو إيجابية باما التحولات ظاهرة عل الحكم الصعب من 
العكس،أو لمواب حعلآ من بأنه التحول عل الحكم حلاله من يمكن ممار وجود 
والتجديدالتهلور عل مؤشر أما ذلك ذاما، حد ق إيجابية التحولات ظاهرة ولكن 

والتفلتالتمح عل أمارة تكون قل كثرته ولكن الحموي، يفاد فالتحول وا،لواكبة؛ 
عدممن لحالة مثيلا تكون قد كثرته أن كإ اطلتاجة، للمكاب تبعا التنقل وسرعة 

والدينعموما، السيامية العارمة داخل ثم ومن السلفية التوحهات داخل الاستقرار 
منها•جرء هم 

منالتحول عملية تسهيل اللفي! الفكر داخل التحول عملية مهولة اثار ومن 
معالتعاطي من الانتقال بمعنى الفلسفية، الديمقراطية إل الأداتية الديمقراطية 
للسلهلة...السلمي التداول الحزبية، التعددية )الانتخابات، كأداوات الديمقراطية 

الحرية؛مثل الديمقراطية نات بفلالإيإن إل ؛السالفيين خاصة أهداف لتنفيذ إلخ( 
ومثلرمفبمان(، إفْلار الخمر، )الحنس، الفردية والحريات الفن وحرية الإعلام حرية 

مبدأعل الواطن؛ن ي؛ن والمساواة النيابير، التمثيل خالآل من للشعب التثرع أحقية 
الديزرا،.لا المواطنة 

مم م 
٠٠' ٠٠' ٠٠'

الدبمفراًلتةإل الأداتبة الديمقراطية من نحول؛ طور ل الإسلاميون مرون، محمد )١( 
.٢٠٨-١٩٣،ص٢٠١٣،٣المدد محلة اسية، 





٦٦

العمليةاليارّة تأثثر توصح تأن تحاول العملية العارمة إل لفية اللييارات الفكري 
الفعل.ق الرتيية المحددات لكحي لفي الالفكر عل 

السلضينعنلء الفكر محلءدات من كمحدد العملية العارمة دراسة إل ييسر ما وثمة 
بلمنفردة، تعمل لا الخارجية العوامل أن وهو الفلرية، حية ليا وغلبتها كثرتبا غر 

السلفيالفكر ق بقوة تعمل الخارجية المحددات لكنت فإذا داحلمية، عوامل من لها لأ؛ل. 
الخارجإحداث ق رئسي دور له الداخل فان الدول، الدانية القوة باعتبار 
-أتثتا.

مطلث؛ن•ق يأق المحدداي—، كاحد العملية العارمة ودراسة 

السلفي.الفعل معان الأول! المْللب 

القي.الفكر عل المجمع تأّر الثال: اسب 



٦٧

\نيل:اس 
او1طافىالفعل سمات 

أنعنى ٠Jالعملة، الارّة ق الرئيسية ا،لوثرات، أحد السلفي الفعل مإت؛ تعد 
التياراتوحماعات لأفراد السياسية المشاركة ق توثر السلفي للفعل الميزة السإت 

لالسالفي\ن،السيامي الأداء تتح حلال من السلفي الفعل سإت رصد ؤيمكن السلفية، 
ذللث،ويتضح ضرها. مع وتفاعلها بعضها، مع وتفاعلأما السلفية الحإعات حال ومن 

سالقاءلالتالية:-

سالأديضاسساسسم:١- 

علالعقدى للبعد تأثيث  ١٦٢يتعلق وما السياسية للأمور السلفية الم،ارمة ق تبرز 
يظهرب ف حتى أم، بشكل التحريم محا وابرم الحم غلة حيث من، الفقهي،، ايعد 
باعتبارالناس تصنيف، ق الأمور لكافة العقدى التقرير ويظهر بتصه؛ التحريم دليل 
عقائدي،وفقه توحيدية فتاوى إل هذا وأدى الدنيوي، عملهم لا الأحروى مآلهم 

حالةعل ذللث، وانهلوى البدعة. ؤإما الكفر إما دائرتين; إحدى 3، للمخالف، ووضع 
وكدار ١ الخالق، عل والإنكار الغلغلة إل أيما ذلك وأدى المجتمع عل لامتعلأء اص 

لقفاياالفقهية الاختيارات تحويل إل الفقهي الخاو_ا عل العقدى الحانبح غلبة أدى 
اختياروهو التغالس، بطاعة القول ذلل؛،: أمثلة وس عليها، والمعاداة الموالاة ثم ءقا.ية، 

عليها.والراء الولاء تم عقدية لقضية تحول فقهي 

قومتهورقة العقدي، الفقه وإش،كالية . المحاصرة. السلفية القحطاق، عل بن فر مد. 
.٢٠١يناير؛ بالدوحة والدولية الحربية العلاقات منتدى عقده للمؤتمرالخي 



علالسلفي الفكر اهتصار الفقهي الحانب عل العقدي الحانب )تغليب يلحق 
البعدوخاصة الأخرى، الأبعاد ؤإهمال الإسلام، ل والأخلاقي القيمي البعد 

محمدالدكتور يقول . للجإهاراا الانحياز وجوب من عليه يترتب ®وما الاجتاعي 
كقوةالحإهثر وسط وجودها تاسيس ق الإسلامية الحإعات تنجح ®لن الحابري• عابد 

الحإهبرلطالب تستجيب واجتإعية سياسية أهدائا نتنت إذا إلا للتارخ محركة 
اجتإعيأمضموئا محمل الديني الخهناب معها يصح بصورة والمعنوية المائية ومهلمامحيا 
العلومدراسة عن السلفية التيارات ابتعاد ذلك مظاهر ومن . معاصزاء وسياّتأ 
نفلرتممجعل مما منها العقدية وخاصة الشرعية، العلوم تعلم عل واصارهم الإنسانية 

العامة.الحياة من زاؤية ل ووصعهم عقدية للأمور 

مأ-اممافسامماحبي:

خلالمن والتي؛رزئت، ذاته، السلفي بالتآكوين المتعلمة الملقي الفاكر محددات من 
وظهراللفيةل"آ،؛ التكلأت بين صراعية سافية علاقات وجود المياسية المإرمة 

الدارسب؛ن واصح اختلاف ثمة إذ الياسية المإرسة تبل العلمية أطروحامم ق ذلك 
المجدذات ل الماجد، عل والناقة بالألقاب والتنابد التضاد حد إل يصل لفية ال

أحزابل المياّية العملية ممارسة حال نفرتهم ق وظهر ؛ ومسجد مسجد بين أو 
وبعضهاوالتنمية®، ®البناء حزب ك،ا الإخوان مع محالف بعضها حقيقتا، تنافتا ة متتاف

متقبلالقسي، اش عبد د. )١( 
٢(،• ٠ ٤ الحربية، الوحدة مركزدراسات الُربي،)بيروت، الوطن 

الجابري،عابد محمد )٢( 
العربية،الوحدة دراسات مركز )بيروت، الحري*، الوطن ل المعاصرة الإسلامية 

Foreignpolicy: Inside egypts salafis. (٣)
http: //mideastafrica. foreignpolicy. com/posts/201 l/08/02/inside egypts salafis

اجد!المعل انصرنع قضية العاس سعد عزض الرابهن هدا ل ( ٤ )
https://www. facebook. com/moderaternuslirns/posts/104557246328226



٦٩^^|يهكر|ويِ 

قالنور حزب فعل كإ إسلامية أو سلفية هوية نحمل لا اش العارصة بجوار اصطف 
الاختلافهذا ظهر وقد مرمي• محمل الدكتور حكم أثناء الانقاذ جبهة ْع اصطفاقه 
مواقفهاوتباين السالفية السياسية الأحزاب كثرة ق كإ السياسية ال،ارسة ق والتنافس 

كواحهةالأحزاب وبدت صامت، ومعتزل ومعارض مشارك بين الفعاليات من 
السلفية.التيارات داخل الانقسامات تعكس 

البحثاحيف والخارج( الداخل الحوار)في صحفا الداخل التنافس سمر واقترن 
وخاصةعام، بشكل الفكري المجال ق الحوار ثقافة انتشار رغم المشتركة؛ القواّم عن 
الدول،من كشر جدول عل وظهورها ، ٢٠٠١ستمير من عشر الخالي أحداث يعد 

الدولية،ات والمزمالمختنقة، الأبحاث ومراكز والسياسية، الفكرية، الخ_ا 
قالمشاركة من وكنؤع العنف، عن كبديل والدولية، والإقليمية الوطنية واللقاءات 

.١^١٢الثقافة 

تتحركعام إطار وجود عدم إل المتثركة القوامم عن والبحثا الحوار غياب وأدى 
الحالةفقدت ويالتال ؛؛ المواقف؛ وتوحيد الفكر تْلوير إل ومحولا السلفية التوجهات فيها 

حركتهارم.انحاْ ل يتحكم الذي الضاغط التتار خاصة والكية الإسلامية 

i_\-r

المستجداتمع العاطي ق الدينامكية الفكريوصعق، المحتوى ق الحموي شكل 

مركزالعربية، )الإمارات إلأمح، يير؛^لحوارنسعدي، محمد د. )١( 
٢٠الأستراتيجية، والبحوث للدراسات الإمارات  ص٣■(، ١٢

.١  ٢٩٧٥، ، ١ العددان، المعاصر، المسالم مننور، نافذة الحوار الأميري، حاء عمر )٢، 
تشكيلإعادة إمكانية عل واضحة إثارة يعش أنه هي فانية، الضاغط التيار ولغياب ، ٣١

تيارنجح ما إذا وذلك، أوالتوّهل، القريسط المتقبل ل انحاهها وتغيير نقية الالتيارات 
السلفية.الحالة داخل محانمل تيار إمحاد ل سلفي 



عموما.الجتمعى الحضور وق السياسة ممارسته حال كي الللفكر رسا محددا 

منحوئا التجريب ترك ق ؤيفلهر الذرانع®، اسد مبدأ إل الانحياز ق الحموي ؤيظهر 
ثيءا،.يعدلها لا ءاللأمة قولهم! ألسنتهم اشتهرعل ومما الخهلآ، 

قمتهماليامحي، الأّتبلءاد من موقفهم السياسية، المإرسة ق ذلك تهلبيقات ومن 
يقولمن ومنهم بواحا، كفرا الحاكم يمرق ■من فمط الحاكم عل بالخروج ث يتحل. من 

يقدملر الحاكم عل بالحروج قال ومن الواح؛ الكفر هودون بمما علته الخروج بجواز 
وهيالتراث، كتمث، ق يقروها التي لئ، تلوى مالخروج لكيفية عمالية تلريقة 
ماكان ولما عمنا، مستحيلا نجعله شروطا المالح للخروج اشترط ثم لمح، المالخروج 

كإلاكرتبمم لات٠كين يله ومسيهلوروا ولر يتحركوا ب متوفر غبر للتغيثر اشترمحلوه 
السياسيةالمشاركة عن العزلة من نؤع إل ذللث، وأدى ؛ لممية بالينادون من فعل 

نفعها،محن أكبر صررها السياسية المشاركة أن عل الملقية الحركايت، عند الفلز لغلبة 
منأكبر المنفعة أن عندهم ترجح حبن العربي(اا االربيع أحداث بعد أقبلوا نم 
يه.الق

ينتسبالذين وهم ءليهم~، الله ~رصوان الصحابة عليه كان مجا ؛خلاف، وهاوا 
عالية،تواجههم؛ل.يناميكية التي المشاكل مع يتحاحلون كانوا فقد اليوم، السلفيون إليهم 

القراءق القتل كثرة مشكلة واجهتهم من حصل كإ حل، إمحاد ومحاولون بجتمعون 
وبواحد، كتاُت، ق مكتوبا القرآن جع عل مد.اولة— ""بعد واتفقوا اجتمعوا اليإمة، يوم 

ولمالقتل، من القراء عل بالحاففلة القرآن عل ونحاففل ننحب بأن أحدهم يتحلوث 
الخناب—بن عمر وأقدم به. عهد حديثو وهم الني. يفعله لر شنئ هذا أن يمنعهم 

وقالدولة، شؤون إدارة وق القضاء ق قبله، موجودة ذكن لم أشياء عل — عنه افه رنحى 

٢(، ٠١٢والشر، إلأ؛حارث، العربية الشبكة ، برومت، ؤ الثورة، يوميا القديمي، ، نواف



٧١عمإد،يا 

محلياتثلاث ق حعت وقد السياسة، الشؤون 

عنبالأعراب لا يعاصرمم بإ الانشغال من السلفية شيوخ عليه كان ما وبخلاف، 
كمرجعيةعليه النفق من وهو تيمية، ابن الإسلام شخ كان وقد العائش، الواقر 

،مصنفاته ق واصح وهدا حياته، ق نحالطه بإ مهتإ المعاصرة، السلفية للتيارات 
السياميالمجال ق بل فقعل، الديتي المجال ق يكن ولر ، مواقفه ق أيما وواضح 

منهالعادل بين فربطوا والقانول السيامي الفكر تْلور السلفية أعلام *قنن قد إذ أيما، 
الشريعهءل؛،.وين 

القوىبفقدان انتهت، العزلة، من نؤع إل الديناميكية وضعف، الحموي وأدى 
العزلةوأدت والحيش؛ والشرؤلة والقضاء الإعلام مثل العامة الحياة ق الموترة النوعية 

لهميظهر فلم ممر، ق السلفية التوجهات عند الاقتصادية الحالة ضعف، إل — —كدللث، 
موترة.اقتصادية أوكمشاريع كأفراد الاقتصادية الهالة ق ملفت، حضور 

إ-الفردوة:

رصديمكننا إذ العملية، المإرمة ق السلفي التواجد طيعة ق الفردية تفلهر 

الخظكزإي^يز؛لآس؛نميم^إطيو؛ع^وخليفة، محمل محمد انفلر! )١( 
الحربية،والدراسات المحوت معهل. )القاهرة، ماجتر، رسالة مقارنة، دراسة 

السياسية،الفاروق أوليات القرمى، الكاق عبد ب، غالد. وانغلر؛ واننلر، (. ١٩٩*
لالفاروق، أوليات القرثى، الكافي، ب ت، غالود. ، ١٩٩٠الوفاء، دار )المنصورة، 

محليان.(، ١٩٩٠الحديد، الحل )اليمن، والإدارة، القضاء 
الة)الرسمثل ثنالفه، لن أومنافلرة له، سايلن عل ردوذا تيمية ابن مؤلفات عامة كانت، )٢١( 

)الحوابالعراقية(، )التحفة والصغرى(، اممرى، الحموية )الرسالة التدمرية(، 
الرسول(.شاتم عل المسلول )الصارم المسح(، دين بدل من عل الصحيح 

الحسمإي^^؛ش^ع|لإثلآحاينتي^ة،العمران، محمد وعل ممر، عزيز محمل. انفلر؛ )٣( 
٠٠٢٦ ٤، ٠ ٩ ، ٢٦صرا(، ٠١٢ ٠ ٢ دارعالرالفوائد، )جدة، 

٤٠ صر٤ سابق، مصدر السلفية، ععارة، محمد ح. ( ٤ )



إلاا'ماصرئااكئجضائوادطبينيسر  ٧٢

أوأحزاب هبة ق منظمة كيانات لا أشخاص حلال من السياسية العارمة ق السلفيين 
منتعاق المنظمة الكيانات حتى الشخ لهذا ومريدون شخ صغط، خماعات 

وحزبالفضيلة وحزب الومحلن، وحزب النور حزب لن حمل ك،ا الانقسامات 
الكيانصمن المواقف ل )الرموز( الأشخاص بن الاختلاف من وتعاف الأصالة، 
أبوصلاح حازم معارضة أو تأييد ق لمفية الالدعوة شيوخ بن حدث كٍا الواحد، 
انهيق تتحرك المكية فالتيارات ٢. ٠  ١٣يوليو ٣ أحداث من الموقف وق اسعاعيل 
قلها \ذت0ريتي للواسر يالننلر واكردية مؤسسات. لا أفراد حلال من السيامي 
تحتكرأن صغ؛رة محموعة أو كرد تسهل ١٠السلفية التيارات ومنها الإسلامية الحركات 

الأردية،لهلغيان الرقيب فغاب ٢، احرامهاءر ق نفسها هي ثقئر مبادئ يامم اللمهلة 
أولل عنه- افه -رمحي الصديق يكر أيو بما نائي التي الحاهثر مرانة إعال يتم ول( 

ورسولهاطه عصيت فإذا ورسوله، اض أؤلمت ما )أؤليحوق الحلافة تول بعد له حديث 
مهللقةسلطة له يعش ثقة محل الشيح( أو رالرمز الخرد فلأن ؛ عليكم( ل ٠لاعة فلا 

الإسلاميةالحركات تحارب قومحت ولا،ا الحإه؛ر، من ينغي ك،ا أومرانة ضوابط دون 
العامأ؛ا.العمل ك،اينغي—3، - تنجح وإ السلمفتة، ومنها 

العماليةق المشاركة حال وكثربما التحولات ظهور ق أيما الأردية وانعكست، 
سوىفرئا يبهم تحد تكاد لا الأحزاب من عددا الواحد الخصيل من فتجد السياسة، 

استقل.يتميز أحده*( شعر فكل،ا العمل؛ ترأس التي القيادة 

ؤ١ ٢ _Y ٢(، ٠ ١ ٠ وهبة، مكتبة الإسلاميات،)القاهرة، الحركات دليل منب، المنعم عبد ر١( 
.١١٠صن سابق، محير إلإفلآ،وانموييكيثيز الأفندي، الوهاب عبد د. )٢( 
العربي،التراث إحياء دار )يثرون، الأنم،، الرومحن السهيل، اف عبد ين الرحمن عبد )٣( 

أا،ا،ا(،جب،صأهه.
بعدالإسلامتئن ين دب الدي الخلاف وهويعلل الترابي حن الدكتور السبب هدا ذكر )٤( 

الرا؛هلتهدا من الحلقة، اامراحعات،ا برنامج ق م(، ١  ٩٨٩)الإنقاذ ثورة 



حث)الخلافة(، الخكم ق التمليدية الإسلامية النظرية عل المرئية واتعكست 
والعدلكالتقوى ادكال، صفات فيه يشترط تما )الخليفة(، فرد عن للهمثؤ اتحهوا 
الناسبين واقعا العدل تفرض التي والقوة 

ه-اممإئرساص.

الوسطؤيعمل لها، محالفة فكرية أحرى تيارات بجوار السلفية التيارات تتواجد 
الأسئلة>ح >يق عن لش، اللككر كمحدد السكة للتيارات المخالف الفكري 

عليهاوالإجابة إثارما ؤيودي عليها، يتحفثل أو السلفي الفكر يرفقها قضايا ؤإثارة 
وخاصةلأخر، ونتا من النفلر وجهات وتضر فيها التفك؛ر إعادة إل السلفيين قبل من 
ونحالهلتهاوتعلمها، البست،، من خروجها المرأةI قضية ق كإ العملية المإرمة يحر 

قضيةوكيا العامة؛ والولاية القضاء وتوليها الثياب، من ترتدى أن يتبغي وما الرجال، 
وبناءالعامة، الولاية المسلم ضر وتول الحزية، ت مثل قضايا من بيا يلحق وما الأقليات 
قوأدوات عامة( )تصورات فات كفلبالديمقراؤلية القبول وكإ والمعابد، الكنائس 
التثرع،ق الثعسا ومرجعيه لهلة، الوانتقال الحزبية، التعددية مثل الإرسةت 

اللهلمات.والقمل؛،ن 

وتمفكريا المخالفان ْع تواجهت، السيامي الحمل السلفية التيارات مارست، حن 
تنازلانإجابتها— —ق وقدمت، السلفية التيارات وأجابت، ٢ عليهال الأسئلة ؤلرح 

.١ ٠ ًره سابق، ٌرُثع إلإثلآ؛إوإنمولزاييثة، الأفندي، الوهاب عبد د. ( ١ ) 
فيهوشارك الأردنية، يالخامعة الأستراتيجية الدراسات مركز عقدها الش الدوة ل )٢( 

الندوةق المشاركون الباحثون وطالب، دولة، س أكثر من السلفي الفكر ل غتمون 
والحرياتالديمهراطية مثل القضايا، س الحديد حول مواقفهم بتوصيح اللفين 

رويتهمحول الأخرين هواجس وبمواجهة والسياسية، الدينية والتعددية العامة 
والمرأة.والفنون والأقليات الفردية للحريات 

Jittp://www. css-jordan. orgZSliowNewsAr. aspx?NewsId=241#. UzwuqiSyPs



٧٤

ممارسةتبل السلمين ضر من النور وحزب سلفية الالدعرة موقف ذلك؛ مثال نكرية؛ 

٢٠عام ق برهامي يامر الشخ أنكر فقد ممارستها وبعد السياسة  الإحوانعل  ٠٧
إذاالدولة رظسة اللم ضر بتولية والقبول المهيول الأعراف المساامين 
ثم، بالدثن وجاهل وم-امح كافر ذلك يقل من أن ورأى الأقتر|ع، صناديق أوصلته 
معهلياتالحديث ق وأدحل العامة، الولايات الملم ضر تول من موقفه عن تراجع 

لالأمر وأن للأشخاص، وليست، للهيثات أصحت، الأن الولايات أن مثل؛ أحرى، 
عليهوالقدور والمدة للممصيحق مرد0 الفتوى 

السلفيةالتيارات منها والتي الإسلامي التجديد حركات لدى الرجعية وتاثر 
فيه؛يتواجد الدي الفكري بالوسهل السلفي الفكر لتأثر البارزة العالر من العاصرة 
لوالوهابية السودان، ق والهدية ليبيا، ل الإسلامي—كالسنوسية التجديد فحركات 

كدللث،اجتإعي، أو سيامي أو اقتصادي بإصلاح الاصهللاع همومها من يكن لر تجد— 
مثليكون ما بقدر إلا سيامي أو اقتصادي ببمم الحاصرة السلفية الحركات ضعللع تب 

قالرجعتة أن يعني وهذا أوتعاليمه. لقيمه وتطبيقا الدين مهلاو_، من الإصلاح هنأا 
حركات،نعى كانت، إذ ير؛ حد إل ودينية حتإ، داخلية كانت، الإسلامية الأمة 

بتاؤيخاللفإ، صوت موقع من أحد الموازين، وحلل العريان تصرمحات مقال؛ انفلر )١( 
 ٤Y / الرابْل؛هدا من ماة، ٣ ٠ ؛ ٩ ازعة؛ ٢، ٠ ١ ٤ م

3773=http: //www. atiasalaiy. com/play. php?catsmktba
بعنوان؛الشحات( المنعم عبد )مهند.س السلفية للا.عوة الرسمي التحدث مقال وانفلر 

العنوان؛هدا عل ٢، ٠ ٠ ٨ ١/ ١ نثربتاريخ والكافر، الرأة ولاية حول حوامحلر 
http: //www. anasalafy. com/play. php?catsmktba=3024

الثوم(القاهرة )برنامج ؛تاؤخ أديب، عمرو مع برهامي يامر الثيح حوار انفلر )٢( 
الرابطهدا هآ،عل ها/"آ/؛ا

http: //www. youtube. com/watch?v=BwyDK dmZzE
المسلم؛غم ولاية من مؤنقه تردد ■حول، له سؤال عل برهامي يامر الشخ إجابة واذغرّ 

47199=tba؛http: //www. anasalafy. com/play. piip?catsml
العامة؛الولايات الرأة تول من مؤنقه تردد عن سؤال عل واننلرإجابته 

http: //www. anasalafy. com/play. php?catsmktba=30007



٧٥سلقم|ثخا 

أنغثر بحت• إسلامي مثموو من والدنتوي ال-ي-ي الأمة ثان إصلاح إل الإصلاح 
كأحدالمدق التطوير فادخل الحداثة، سمر الأمة مواجهة يعد تتاثر بدأت الخاصية هذه 

الأمأن ممدو رم الأفغان الدين حمال يد عل الإسلامي العمل ق الرنمة الأفكار 
والسياسيةالثمافية المرجعية تغير كان إذ الأستعإرية، الدول قل، من مقصودا كان 

حطابمل فظهر لالمعاصرJن ذلك وامتد رئينا، مطالتا والاجتإعية والاقتمادية 
القيميالإصلاح بجوار المدق المملوير 

الانتشارواسمر خماهآرى حطاب إمحاد عل ااوسلفيإن الخالفان قدرة عدم أن كإ 
بتعبمللأستعإر قابلة غر مقاومة، بيئة وجود وكذا السلفي؛ الخطاب انتثار ق ساعد 
أوالدولية، للهيمنة الرافضة الخإعات خ8لاب انتثار ق يساعد ، ني ابن ماللث، 

بحثهاق محمد زهراء الباحئة رصدته ما وهذا ؛ المحربية® للمنهكة الخديد ٠االأمتمار 

ياوأندونباكستان ق الإسلامية الحركات عن 

والوسطالسلفية، للتوجهات الخالقون وجهها التي الأسئلة أن هتا والمقصود 
السياسية،المشاركة حال، السلفي لأفكر المحددات كاحد عملت، عمونا، القكرى 

السلفي.الفكر ق فعلتا تغرا وأحد^؛، 

ت(،د. النهار، دار )يثرون، ءرضل، كريم ترجة النهضة، عصر ق العرتج( الفم حوراف، ألرت ( ١ ) 

العهدالأمريكية، اكحل.ة )الولايات نموذجا، االغرب ١لواحهةت ق الأءسعداد نفلرية العإرى، أ'حا. د. )٢( 
س)(<صخا•.الرف، للفكر العار 

الهضهء.اشروط كتابه ل ني ين الأستاذ نحته مصمللح للأّتمار القابالة )٣( 
السياسية،والعلوم الأتتماد كلية القاهرة، جامعة صالح، عل ماجدة للدكتورة الماجتثر رسالة عنوان )٤( 

٢١٩٨٤.
قراطثارنزيس^؛م£ييفىثعبان، السيل. محمد زهراء )٥( 

.١ محى٩٩ ، ٢٠١١القاهرة، جامعة ماجستير، رسالة وباكستان، إندونيا 



^^م|سنييسوسدخ

\إتافي:\)س 
بم4عضاصاسض

علالجمع يشكلها ام التأقرات لأهم الإثارة الطلب هدا j الدراّة نحاول 
الفكرالالخي،ضالخوالخال:

ا-دفاءلاتجثمعماصاكاضو

عليها،تعديلات ؤإدحال معها الخفاعل طريق عن للأفكار كمحدد الجتمع يحمل 
الومتثعب، ممتد فكرى تيار إل وتتحول صاحبها عقل من ®نحرج أن بعد الفكرة أن إذ 

فالفكرة، ومملورهاء الصاحبة الخارثنية الاحتإعية الفلروف عن بعيدا نمقي 
الذيالجتمع لاختلاف تبعا الخاتج ونحتلف فيها، تولد الخي البيئة أو الواقع، مع تعرك 

الأعلأبو كتابات ق ظهرت الخي الصلبةا< نفلرية»الواة أنتجته فإ الفكرة، فيه تتفاعل 
لقطب ميل رددها حض مصر ق الفلرية ذات أنتجته عإ باكستان ق الودودي 

كتاباته.

معهاالخفاعل فقط وليس توليدها، طريق عن للأفكار —كمحدد —أيصا الجتمع ويعمل 
حايمر التي الأجناب الأزمات حلال من وذلك الفكرين، عقول من حروحها بعد 

الوجه؛نوكأحد بدائه، فكرى تيار لتكوين الداعية الأسباب كأحد تبرز فالأزمة المجتمع، 
والاجتاعيةالسياسية الحركات نشوء أسباب بيان ق الباحنن بعض يدكر ذااائ،. بحد للخيار 

يعملونالخاس مجن حماعة بى مشرك ومطالس* حماعى جهد بمثابة تكون الحركات هده أن 

.٣٤ص؛ سابق، مرجع ^^لشمكييى، حفي، ندري ئ. ( ١ت 



٧٧^^؛|ثقم|وإيا 

القائم،دالياّي الاجتاعي الفنام أوجه م أو بعض تمثر عل وباسمرار برعي، معا، 
والتوترالقلق من بحالة عادة تبدأ الهدف، هدا إل يصلوا لكي مراحل بعدة يمرون وأمم 

هدفنحو وتوجيههم بالحركة القائمئن ووعي صفوف بتكتل لتنتهي اكلم، غثر الحإعي 
السلفيةوالتياراا-ن، . القائمة السياسية واللهلة الاحتإعي الفل^م تغ؛ار وهو محدد واحد 
استجابةكانت مما أكثر داحلثا تحدثا وعكست، الإسلامية المجتمعاات، داخل نشأت 

نتيجةداثإ كاث وبرنامحها ورواها حْلاباترا ق الإسلامية فالتيارات ٢. حارحيةر لإكراهات 
الثقافةل مفصلية لتحولأت ميتا الإل حتى تكن ولر مأزوم• أو لواغ وامنجابة 

السياسةل تارثنية لنعهلفات منهللما أو والمعرفة 

بشيخمرورا حنبل بن أحد الإمام من التاربجة نجلياما مر السلفية والدعو؛ 
كانتالعاصرة لفئة بالوانتهاء الوهاب، عبد بن محمد والشخ تيمية ابن الإسلام 
لتجديددعوة كانت فقد بالأساس، الفكرية بالناحية تتعلق محتمعية لأزمات استجابة 

والمحددةالمنثئة الحوامل كأحد المجتمع تأت؛ر بيان هو والمقصود اللءين من اناسثر ما 

ؤإيران،لمر مقارنة دراسة العينات؛ ل الإسلامي الإحياء ءلاهرة أحد، سيد رفعت، )١( 
السياسية.والعلوم الاقتصاد كلية دكتوراه، رسالة 

تحتجللدراسات* الحزيرة ءمركز أقامها التي اكوة ق الرئيسية التقاؤل إحدى هده كانت، )٢( 
يناير"٧٢ ٢٥ق وحماعاتء تيارار٠تإ تمورايتط، الحري! العالم ل ااالساإفية عنوان؛ 

https; //www. youtube. cc)m/watch?v=pbwRDVyTXfY ٢٠١٤

الدعوةنثر ق ودورها مصر ف، الإسلامية الخمعيات داود، العزيز عبد محمل دؤ وانفلر؛ 
.ص١١١— _U\" م(،  ١٩٩١الحري، للاعلأم الزهراء الإسلامية،)القاهرة، 

الحرب،المستقبل محلة اللهلة، ل الإسلامي؛ن ومئّاركة الحربية الثورات قانمو، وحيه )٠١( 
والثلاثون.ة الخامالسة ٢، ٠  ١١٠بائر ، ٣٥محلي ، ٤ ٠ ٧ الحدي 

الواقععل ممرد حركاُت، وكوبا الخاريح مر كية الالحركات حال لاستعراض )٤( 
قوالإحياء الالتجل.يد رفيقي، الوهاب، عيد محمد انفلر؛ احتإعية لأزمامت، واستجابة 

الرا؛هل.؛هدا من ٢ ٠ ١ ٤ ٦/ a/ متط الخزيرة محوغ من أحد السلفي*، اككر 
littp: //www. aljazecra. net/opinions/pages/74c2d086-14f44cn-90cl_'e72fl5bl8



^^فم|سمنييسوددخ ٧٨
بأننقول أن يمكنا ولذا لفية؛ الالتيارات ومنها عمونا، الفكرية للحركات 

والاجتإعيكالدبني عامل من أكثر بئن المزج حلال من تكونت السلفية الأيدلوجيا 
وابّى.اا،

مأ-الأءأرابهىالعت4ع؛

حظي®وقد الفكرية، الظواهر دراسة ق الشائعة المفاهيم من واحدا الاغتراب يعد 
هوبز،أمثال: من السيامي الفكر رواد من العديد باهت،ام مكرة مرحلة منذ المفهوم هذا 

،بالعزلة والشعور للمجتمع الأنتإء عدم عل معناها ويدور هيجل، كانت، روسو، 
قيهارم.ونوعه ْع نادر الاغتراب بظاهرة السلفي الفكر واهتام 

منحالة أو المجتمع، عن الاغتراب من حالة حلتها ق السلفية التيارات تعيش 
الشاهديعص العصر هذا من اقتبسوا لفإ. البعمر أسموه لما المجتمع من الهروب 

ذللث،ثمن العاصر؛ الواير ق استنساخها وحاولوا 

القرونق عليها كانت، التي العلمريقة بذات السجد ق والهللأب الشيخ فكرة — ١ 
ْعالمعاصرة التعليم بواتل التعاطي مهمين تعليم، كوسيلة الأول، الإسلامية 

تهلورها.

العربية،الوحدة دراسات مركز المعاصرة،)؛ثروت، العربية الإسلامية الأصولية انهلر: )١( 
٢٠ ٠٥ ،)UUr_ -للدراسات:الجزيرة مركز ندوة الحاج، الرحمن عبد وانظر: ، ٣٨٩

هذامن عليه الحصول تم وحماعات، تيارات، تصورات، الحرب: العالم ق السلفية 

http: //studies, aljazeera. net/cvents/2014/01/20141281315330770. litm " اسص^ندحقاطص^لألص^^طت^اسِفيالماإرالأئد.اح، محمود هثام )٢( 
٢٠ايامعة، سباب مؤسسة السياسية،)الأمكندرية،  .١ ١ ١ ، ١ ١ ص٠ (، ٠٩

أحدالإسلامي، الرصد الإسلامية*، الحركة ®نقد سرور•' رقاعي بمي انفلر؛ )٣( 
الرايمل:من ٩ بتاريح 

http: //tansccrcl. com/main/articles. aspx?articlc_no=32440



الأولالقرون ق مقبولة الثح مركزية لكنت وقد الشيخ، أو ؛ iUJlمركزية ٢— 
لكنفقد الشريعة، لعلعاء وتقدير تدين من وقتها الجتمع ل لما ذلك، لف(، ال)عصر 

ؤينرلونالعوام، تفتيهم ؤيالأمراء، يستفتيهم يكاد، أو الرأي، أهل هم الشريعة علمإء 

أويصعب، بنروحل إلا علميه، الخروج وعدم رالتغلبح( المستبد الحاكم ءلاءة — ٣ 
يتحدث،السلفي الفكر أن إذ يكون ما أوصح هنا الأغراب، وفكرة تحقيقها. يستحيل 

التعدديةمكون١ترا من التي الحديثة الل،واة ظل ق مهللممة طاعة الأمر ول طاعة عن 
للحاكم.المعارضة وشرعية لمعلة، الوتداول، 

فيهتتحرك الذي السياق ذات ق الأن الشيعة أن مع للشيحة، الشديد الحل.اء ٤— 
يفلهرمن السلفيين بين ييرز ولر الغربية، للهيمنة التصدي وهو الإسلامية، الحرلكت 

~الامتبدادية الأنفلمة مع يفعل كإ الشيعة مع التعاطي ق والمفاسد الصالح بين توازيا 
أقطارمن وكثم مصر ق مؤثر حضور لها ليس الشيعية الء!ادقة أن وحاصة مظل—، 
وعكريةسيامية، معركة نحوض بالخليج الصالة ذات، السلفية إن بل ، الحربي الوطن 

الواشطنمعهد موقع ؤ، نثرت تقاؤير ح_إ الشيعي، الفلام صد إيران قلب ؤ، 

عهدأواحر ؤ، ثارت التي الكيفية بيات والكفر، الإيان ائل بمالزائد ٥—الاهتام 

عنوانتحت، التقلمذن الدعاة بعفى ْع بالتعاون السلفية الدعوة عقدته الذي المؤتمر انفلر )١( 
السلفية)أناالل.عوة الرسمي الموير ق المزتمر وفعاليات، العدوءحذرهم'ا• هم الشيعة ار 

الرابمل:هذا عل السلفي( 
http; //www. anasalafy. com/catplay. plip?catsmlctba=2954

الخهلرعن والأخر لفيين، للمالسيامي الحهلر عن يتحدث آحاوهما تقريرين المعهد )آ(نثر 
المسلحة.اولفية للجء^طت، لح الم

MEHDI KHALAJI ،THE RISE OF PERSIAN SALAFISM. IITTPS: /AVWW.

WASHINGTONINSTITUTE. ORG/POLICY-ANALYSIS/VIEYV/THERISEOF-
PERSIAN-SALAFISM
MEHDI KHALAJI ،SALAFISM AS A NATIONAL SECURITY THREAT FOR IRAN

_SIS/VIEw'^ISM^SA%^^^^^^^



•محمية بن الإسلام شخ عهد ول الماس، بمي عهد وأوائل أمتة بني 
انتهيالتي العلوم س الحديث علم أن ْع وسدا، روايه الحديث بعلم الاهتعام ٦" 

الزركثيالإمام بتمثر واحترقت نفجنا التي العلوم أوص منها، 
أحيائا.وذمه الفم عن البعد ٧— 

للرجلوالثياب القرآن، حلق قضية مثل إلحاح، ذات ليت قفايا بني ٨" 
وملمعليه اممه صل - المب يرتده ل؛ للرجل ثناب من يستحستنونه ما أن ْع والرأة، 
الاغترابعمالية بسبب فتها له عدو لا منهلقة 3( فكرية معارك يدير السلفي فالفكر 

الرئيسية.محدداته س كمحدد ءملتا التي 

لفيةالعنوانء تحت الصفحات مئات ق مفصلة دراسة أن مبق ما يؤكد ومما 
التاجية؛،،الفرقة وحديث رالسالفية ت خمسة العصر قضايا جعلت الحمرا، وقضايا 

وغثرالتارعنية ®السلفية والماصوية،،، ®السلفية هب((، مل أو منهج ®السلفية 
منيرى فلا العزلة من بحالة يقر وهدا • وبعده(( الخلاف، قبل ما ®ملقية التارعنية((، 

مدهثه.بتحقيق تعلق ما الحصرإلأ قضايا 

LJ_ ، الرئيسيةالمحددات كأحد السلفية الخيارات محي الفاكري الاغتراب ظاهرة
ال،كونممثل الخي الرئيسية الفتكرية القضايا شر حلالها ص ويمكن السلفي، لفكر اق 

وصف،حتى السلفية، للحالة والترعي السيامي الجال( ق السلفية للتيارات الرئيسي 
تجداتهبمالمجتمع من الهروب من حالة بأما السلفية الحالة السلفي بالفكر المهتمون 
—أوالهروباكويم استدعاء من حالة وأتيا الدين، تحديد س حالة لا والمائية، الفكرية 

الأوتافجوزارة رالكويت،، الفقهية، ااقواعل٠ ق المنثور الزركثي، محمد الدين يدر )١( 
(١٩٨٥الكويتية، 

٥٩صى سابق، مرحع العمر، وقضايا السلفية الزنيا-ي، زيد بن الرحمن عبد د. )٢( 



٨١

،،الأستدادى١٢الظام انثر ودعمه الاغتراب أوجد وتد خ الخديث١ مواجهة ق إليه- 
العرييةالفكرية التيارات من ولخرْ السلفي للفكر كمحدد الاغتراب ظهر ولذا 

افلخيأوضح.الفكر ذ كان ؤإن  ٢٣الأخرى 
٣-الإقت^ك٠عاتجت٠ع.٠

علاقاتاوفيت لم، الالمجتمع عايخارج زالغالب- الفكرالسلفي انعزل 
القضاياالسلفي الفكر يناقش الغالب، ففي ، واصحةا١٤غثر العالية الحركة مع السلفية 
نمق،نكاد فلا ٢، أومحلتال إمحاتا ءثرْ ْع التواصل وقليل الإسلامي ؛المجتمع المتعلقة 

الإسلاميللداخل السلفي الفكر انحاْ ومع السلمين؛ ضر ح تتعاطى منيفان عل 
للصكرمحددا الاشتباك شذ\ مش المجتمع، مع الفكري الاشتباك من حالة حمل 

المجتمع؛مع السلفي الفكر اشتباك يب؛ن ومما السلفي، 

منمدهJآا أنيا الأمر وحقيقة الإسلام، هي وكأنبما المجتمع ل السلفية ظهور — ١ 
ذات—ق محاورها الرؤى، ل واسع ضع ذات فكرية مدرسة أو الذاهب، 

المجتمعق ومحاورها وضرهم، السلمون الإخوان المحوى— السياق 

والاثار،الأفكار واللمفية: مزتمر افتاحتة ق الأحرى، حامد محمد ئ. )١( 
الراُءل؛هذا عل بالدوحة. والدولية العربية منتديالعلأفات 

https://www. youtube. co_atch?v^ihkp
لشخصنخص حضؤع عن الناجم القهر الربستة الاغتراب أساب من منجل جعل  ٢٢١

اخر
littp: //aljsad. com/forumSS/thrcadا!?1 / 

العروي،اف لعيد ءأوراق، رواية ق الحورية القضايا لبعض جرد الكثرى، الهن )٣( 
!٢ ٠ ١ ٤ "Y/ ؟/ fvبتاؤيخ الرابهل، هذا من أخذ الإلكترونية، العربي( الثقفح صحيفة 

http: //m. almothaqaf. com/index, php/qa/83003. html
صسابق، مر"؛ع ^^اتِيلفلأاسص^زو؛ضإليني، محيثر، رول  ٢٤١

سابق.مصدر العشرين، القرن خلال العاصر الإسلامي الفكر حركة مصعلفى، نادية د؟  ٢٥)



خمسقييسؤييخ ٨٢

الأزهر...ويجاورهأ الصوفيون، 

ومنتشرةاوسالفين، و؛وا منتثرة التكضر فكرة أن إذ الجتمع، ق التكضر ممارسة ٢" 
بعضهمؤيكفر الشيعة، يكفرون لفيون فالالجتمع، أفراد من لغيرهم منهم 

—يوظف بعضهم من الخأكام ذكفير ورفض الحكام، يكفر وبعضهم بعصا، 
الدين،باسم المستدة السلطة تحصن إطار ل قصد— بدون أو منهم بقصد 

منلا فتوى خلال من الشكلأيت، مع التعاطي فكرة يعكس التكفير وانتثار 
اتهومرمالمجتمع أفراد ْع اشتباك نؤع إل ؤيودي تغيير، آليات حلال 

والرممية.الدينية 

باليد،الصلاة بحد والتاليم الصلاة، ق الأصيع نحريك مثل؛ القضايا افتعال ٣" 
اشتباكاؤيعد الناس، عوام يثير مما ذلائإ وأمثال السبحة، عل والتثح 

محتمعيا.

دخولْع وخاصة السلفي الفكر ق أر فكريا تفاعلا الاشتباك هدا وأوحد 
السيامي.الفعل الملقية التيارات 

التتاتجإل الإشارة يل فيإ يمكن السلفي للفكر المحددة العوامل رصد خلال من 
وهى؛الفصل، لهدا لأساسية 

الحديثة،الدولة وخاصة السلفي، الفكر ق بقوة الخارجية العوامل ١—تحمل 
العربيّالعالم ل الأستثدادية الحكم ونفلم الدول، والفلمام 

عدمحالة ق أو تأثيرها، قوة ْع الخارجية للحوامل إهمال حالة ق السلفي الفكر ٢— 
أماالعوامل، تلك تاثير خلال من ويثلهر وفاعليتها؛ نرما بمدى كاب وعي 

كقضيةءندْ، ثوابما تمثل كثيرة مناؤلق عن السلفي الفكر تدير قوية حدود 
ثقافةوتغيير خاصة، فكرية أس عل المجتمعر وكثناء ف، الحاكمية أو التثرع، 











٨٧

ال،طسيإأبعد اثديثاثمئواسمفي القمل 

انتقالفترة)طور( فكل الأطوار، أو الأنتقالة، المراحل من لة ملمالتاريخ يعد 
ممارسةالسلمون معها بدأ والتي ، ٢٠١١يناير ثورة واعت؛رُت، . فترتين بان 

الانتقالمحاولون السلفية، التيارات، نظر وجهة من انتقالية لفترة بداية السيامي، العمل 
قيهايرصون انتقالية( )مرحلة وسطة بمرحلة مرحلة إل التهميش مرحلة من 

لهانتقالية مرحلة عن والحديث الديمقراحلية. أدوات مستخدمن السياسية يالمشاركة 
ساران،يذكرابحو0أ،:

عليهمليسهل المورحتن صغ من ١^١>، عمل وص أوالتأينخ، التحقتما، أولهات 
ؤإنإونراية، بداية لها مكتملة مرحلة — يطابق"بالضرورة ولا الأحداث، ْع التعاطي 

أهمية.ذو يحدت، عادة يبدأ 

الوصولومحاولون الساحة، عل الموجود تغاير أهدائا الفاعلون محدد وثاذيها؛ 

مولع٢، ٠ ١ ٤ مارس والإنسانية الاحماعية للعلوم اكالث، الزتمر ل الخمل مياد الدكتور مشاركة انئلر؛ )١( 
٢:• ١ ٤ إ/ Y/ ١ بتارخ احد اءوب 

https://www.y0utube.C0_atch?v=5y6OKM
الثالثالتوى الزممر اضاحية ننلرية•، من وئ الأصابم الراحل من »نوءاد، ثارة: عزمي انذلر: )٢( 

الراو9ل.؛^١ عل الحاصرة نص ٢، ■ ١ ٤ عارس تونس، انية، والإنالاحماعية للعلوم 
littp://www.dohainstitutc.net/release_

►؛^،١٨٦٦عام مد دبمقراطي نحول، حالة تمش ممر بمم حريوش الدين صفي محمد والدكتور 
د.و ايرل كإل د. j ممر، j الديمقراطي اكحول، حريوش، الدين صني محمد د• انظر؛ الوم، 

إكئ،)ليا،|شطز؛^لأسقو؛)محرراي،(، الموال محمد يومفح 
بشارة،عزمي د• •وانظر؛ صلأا"ل ٢( ' الأحفر،ءل٦'١اكتابح وا؛حاُث، لدرامات، العالي الركن 
/آذار  ١٨إل  ١٦س الفترة ل عقد الذي الخابع الخزيرة منتدى الاممقاص، والرحلة لثورة اص 

.رالتحديامحت،( الفرص انمماJيت مرحلة ق العربي ،<(!! ١١;عنوان،؛ مارس 



مغاير.آخر لواير واغ من الانتقال محاولون ما، نوعا قصرة زمنية فرة ل إليها 
بمدالكية اليارات، دخاكها اش الانقالية الفترة j لفي الالفكر دراسة وحال 

التياراتومنها التغيم، ق مصالحة لها التي القوى محييي يتم مصر، ق ٢ ٠ ١ ١ يناير ثورة 
القوىهده ( juالتفاعل، ودراسة ؛، التغيثرأ ق لها مهلحة لا التي وتاللث، السلفية، 
محلرأتالتي اكفرات دراسة ٍلريق عن السلفي الفآكر ل ذلك، أثر استخلاص ومحاولة 

الأحرى،التغيم قوى مع المريع إل الإصلاح من التحول مثل ككل، التيار عل 
١٠والوالسلفية، التيارات ق المحانية وظهور  المشهل.ق الرئيسية القضايا من  ٠٥

المصري.يامحى ال

عنالبحد من فتحولت، السلفية للتيارات مفاجئ محول حديث، الانتقالية الفترة وق 
أصبحت،بقوة، المشاركة إل أحيانا يشارك من وتحريم السياسية المشاركة 
الأساسيين.الفاءالين أحي؛ اللفية التيارات 

الانتقالية،الفترة ق الملقي الفكر عل المياسية المشاركة أثر لتتعر محاولة وق 
رئيسية!٠^١!؛ ثلاثة الدراسة حل.دت 

المياسية،المشاركة إل المياسية العزلة من الملقية التيارات بتحول بمنى أولها! 
والمشاركةالعزلة ب،ن الفجوة ُم الدولة، مرحلة إل الدعوة مرحلة من وتحولهم 

المياّي.انمLليةفيالخقل 

)تهلبيقالأكم لهدفها طريقها ق المالفية التيارات تعثر يتوصيم، يعني وثانيها■ 
الأحرىالمياسية القوى من عدد ْع المريع من حالة ق ويحولها المريمة(، 
يالمشهد.الموجودة 

ندوةرمحرران(، الصوان محمي. يوش د. و الوق كعال، ئ. ل يابن السيد الأستاذ ماواحالة انظرت 
الكتابرأءأحارث، امت، لدراسالعاجلي افركن لألءاسٍز؛ارغ؛الهئ،)لها، 

.•٢(ص١٩٦الأخضر،٦•



٨٩^^ي|و،،لأسي؛ 

السياسة،السالضن مشاركة ْع برزيت، ريية قضايا ثلاثة بعرض يعنى وثالثهإت 
الثاركةبعد السالفي للفكر حدثت، التي التغ؛رات، حلاله من يتضح كنموذج 
هيقضايا، ثلاثة الدراسة واختارت مصر، ق الانتقالية الفارة ق السياسية 

الفعلمستوى مستويين! ق قضية كل مع تتعامحلى والموامحلنة. والدولة، الثورة، 
النحوالتال!عل خاص، مبحنا ق محور كل معالخة وتم الخطاب، ومستوى 

السياسية.المشاركة إل العزلة من الأول،: الحث 

يامحي.الالصراع إل الإصلاح من الثاق؛ ال-حثا 

السياسية.المشاركة من ماذج الثالث! الحث، 





السلفيالفكر عل محلرأت التي التغثرات توصيف المبحث، هدا ق الدراسة ونحاول 
قوانتقالها يامحي، الالشهد ق السلفية التيارات حضور يتتبع الانتقالية الفترة حال 

وذلك، ٢٠١١يناير ثورة بينهإ فصلتا مرحكن ي،ن الفعل ومستوى الخطايبا وى ت م
الحوالتال:عل طاك،، وثلاثة 

السيامي.المشهد ق لفين الظهور الأول! الهلال_، 
السياسية.للمثاركة العزلة من لفية الالتيارات تحول الثاق: المْللب 

السلفية.التيارات عند الدولة ومنهلي الدعوة منهلق الثالث،؛ المهللب 
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الأود:\)اكلاف 
السهداسسيش ^راسميتي 

الشهدق وانتشارها السلفية التيارات ظهور — الطلب هذا —ق الدراسة تعالج 
رديسيةتزوايا ثلاث من السيامي، 

لقم،المكن الذي أن باعتبار الخإهبمر، و؛ن السلفية التيارات يانتشار يعنى أولهات 
أصبحواالحاهتري الانتثار بس، وبحاهئا، انتشارهم هو السياسية المشاركة من 

الهامة.السياسية القضايا من العديد ق وطرئا مياسا، فاعلا 

أنوكيف السلفية، التيارات داحل التنؤع حالة عل الضوء بإلقاء يعنى ونانيهات 
واضح.تتؤع بنها عمل صيغة من بأكثر السيامي الشهد ق تواجدوا لفن ال

 Iإلالسياسة اعتزال من اللضن لتحول الرئيسية الأساب برصل. يعنى وثالثها
—النحوالتال• عل ودلك ٠ محجاة ممارستها 

اولإ:اسفاراسة:

للانتشارعديدة أسانا ورصدوا الح،اهثر، ين السلفي يالأنتثار الباحثون اهتم 
منها!اللفي، 

أوللدولة، وتبحيتها مصر، ق الرّمية)الأزهر( الدينية المؤسسة دور تراحع — ١ 
.^١١٢عليها الدولة سيطرة 

السابع،اليوم المتهلرف*، الفكر ظهور ل ستا كان الأزهر دور ارتراِ؛ع نمثر، آمنة انفلرت 
؛a٢٠١٤/ / ١ ٩ أحد؛تاؤخ إلكترول، موح 

http://elgoraal.net/news/news.aspx7id_I040



٩٣خغ؛ة|؛سلأسي؛ 

بحنينادي وعظيا حطابا وكونه الملقي. الخطاب عل الوعفلي الخانب غلة ٢— 
أليم،وعذاب مقيم نعيم من الاحرْ الا.ار ق ينتظرهم بإ الناس ؤيدكر ١^^ 
تطصةالط^ان بمن اكثر قولا مهله المجتهدين، وسسر المصامن فسل 

الحياة.بمتاعب القلمة الفقثرة الهلقات 

يفلأنه ك،ا القلقة، القلويان ك،ا فيه غموض لا ^١ ١٣حطا؛ا،كونه ٣- 
علالحرية من شيثا الإنسان فيعطى الذهبية أو التقاليدية بالرحعية الومحاطة 

مانةتزايد •ع نولا هذا قى لا وقد الشرعي النص مع التعامل ق الأقل 
والأّتقلأليةلا،.الفردية 

قرونحلال الذهبية الأراء وتراكإيت، تعقيدات يتجنب السلفي الخْتاب أن ~ ٤ 
الالتزمينيبعد أنه ك،ا الجتمع، طوائف، حمح يتاسب، سهلا حطابا ويةا.م ة يع. عل. 

السياسةتمارس التي التيارات، ق الحال هو كإ السلطة ْع الصل.ام متمة عن به 
\ذيص.انمل أو 

أحدثت،الي الكاميت،، ثراتط شيؤع مثل العرفة، أدوات لتحسن يرُ؟ع ما ~ ٥ 
ذاتالفضائية القنوات ظهور ثم الحإهثر، ؛ juاللفي الحضور ق نوعية نقلة 

افلفيير٣،.التوجه 
انتثاروكذا السلفي، الفكر نحمل التي الكاّيت، محراممل انتشار أن والواغ 

سبالا الض الفكر لانتشار عرضا وجاء التعينات، ل متأ>ا جاء الافي الكتاب 

'سمرةالهدي، محمد د. وانفلر ابق، مريع ممر، ل السلفي الفكر حصان، محمد انغلر؛ )١( 
.٢٩٩ص ٢(، • ١ دارالث.روق،ل )القاعرة، 

مريع^^نت1ىاك^ذىوبم1ثالخطف، ماد، الخي د.ءأد اننلر؛ )٢( 
محص"ا.ا،صيىل.

أحدإلكرول(، أمولع حادءة؟اا، منناهر أم حققي تغم .. لفة العرة  ١١١٠التراب؛ •مد إسلام انفلر؛ )٣( 
^^]إوس؛خ/ئءإإظوت\رخ 

سككإ?/سنجئّ



^^إسمقخيسودسخ

»القراءةمهرحانات ق لكن قد كإ الدولة، من رسمتا دعتا السالفي الكناب يتلق فلم له، 
وقتوي السلفية الكتب من قليل إلا المشهورة النثر دور ق يظهر ولر للجمع®، 

مالشر  ٢٠٦٢خاصة آليات، السلفيون أوحد وإذ،ا الملقي، ااكتابا انتشار بعد متاخر 
يصنفون.

،الخلميجي الدعم السلفي الفكر انتثار أساب، من تذكر الدراسات، بعض ٦" 
وتسطيحببل الخلميجي بالدعم القول، بأن هيكل® ٠ايرنارد المتئرق ؤيرد 

السلأنىلآا.التيار انتشار لقضية 

عموماوالخليج خاصة السعودية ق السلفية الحركة أن برنارد قاله ما يدعم ومما 
قالسلفية الدعوة رموز من كم ناثر ق ذللث، ومذ1اهر المصري، السلفي يالمنتج تاثرت، 
القرى،أم بجامعة مل.رسا عمل أن بحد قهل_، محمد الأستاذ ؛أءiروحاتا الخليج 

للفكرالمتبادلء الانتثار من حالة لكنت، فقد ،، العامةل الخليجية التيياتر ق ومحاصزا 
الخليج•دول قبل من ثقاق إطار ؤ، ذللئؤ بحد بعضه توظيف، تم والخليج، مصر ؛،ن 

بعفىانحدت، قد إذ ذاما الامتتبدادية للمنظم يرحع الانتشار عوامل وبعضي ٧— 
ينانتشارا حدا وحققوا للمتتيدين المعارصة موسر السلفية النوحيان، 
عنبحديثإ التثدة الأتفلمة وافق وبعضهم المستبدة، للنثلم المعارصن 

بمارخأحذ ث، ابزض؛ موقع ممر®، ق الفاجئ الملقي الحضور ؛احول \إزء\نوة.' يامر انظر؛ )١( 
 /Aالرابمل:هالا•آمن  ١٤٨

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/601ft
هذامن أحن. الملمة، انتشار أسباب، هذه بعنوان؛ هيكل برنارد مع الاقتصادية صحيقة حوار انثلر؛ )٢( 

http://www.aleqt.com/2006/05/23/article 40981.1اأأأ1أإ خ
رضأيرز من لهو الخوال، سمر للشخ والدكتورة اناجسم رسالتي عل قلم، محمد الأستاذ أشرف )٣( 

)القاهرة،ماجت؛و(، )رسالة ومملورها نثهاما العلمانية: الحوال، د.سمر انظر: الحلج، ل الملقية 
الةررّالحوال، سمر د. واننلرت طآ5بما(، قرطة، موسة 

(.١٩٩٨اللمح،ماكتبة دكتوراه(،)القاهرة، 



درباالقدرة، عدم بدعوى عليه الخروج عن الناس وتثبيط الأمرء، ول #طاعق 
قمبا  ٢٠١١يناير محورة قل باللفطن الخاصة الفضائية القنوات وقف كان 

للناستحدث طليما ا حث الخهناب هدا كان لو إذ الفلام، صد الخإهم حثي 
انشغلالسلفية التيارات س التوجه وهذا الدين، باسم الخروج عن هم لأجل
يسمعه.س ووجد الأخلاقية ;الناحية اما أسيتعالق الخيناب س آخر بنؤع 

•الامتدادية والفلم السلفي الفكر يئن متبادلة إفادة حصلت وحذا 

عريضالسلفي فالفكر اللفي، الطرح ي اكوع حالة الانتثار أساب -8و،ن 
ومنهالخهادى فمنه اليسار، أنمى إل المين أنمى من المجتمع مراح حمح يهلمال 

الممعي،ومنه الصدامي، ومنه للانغلمة، المسالر ومنه العالمي، ومنه الإصلاحي، الخركي 
ينام،الذي الفكري ومنه والياتسين، ايحطن يناي، الذي البحت، الوعقلي ومنه 

داخليناسبه ما ميجد للدين للاشاب مريد كل أن بمي با والمفكرين، المنظرين 
اكفي.الإطار 

فعلكرد جاءت السلفية، ومنها الإسلامية، الحركات أن الانتثار أمثاب ومن ~ ٩ 
الأزمةأن وحيث، حفا^١، سقوطها بعد الإسلامية الأمة حا مرت الي للازمة 
وبعضهاسيامي، بحفها متحددة، جاءت لها الاستجابة فان الخوامظ متعددة 

عسكريوبعضها حدس، اجتاعي 

بهلثحهمالمتدينون ؤيتحرك المجتمع، س كتثر جزء تدين الانتثار أمثاب س — ١ ٠ 

العريية،الوحدة يرامحان مركر )بيروت، رالديمقراطة، الإسلامية التيارات عل، إيرامم وحيد 
سنىالسلفية أن التحري فكرة عل يضيف الخابري عابد محمد والدكتور صّأ؛، حدوووا(، 

الحضارةتمكن قلل ل الداخلية( الداحلية)الأنحراخات للتحديات فقط تصالح السلف نموذج استالهام 
استلهاميعد فلم الخارجي التحدى صعود ويع شاملة، حضاؤية أزمة موجود اليوم أما الإسلامية، 

وتعلبيقوالدولة الدين الخابري، عابد محمد د. انظرت يصلح، وا،لكال الزمال ببعد0 السلف نموذج 
.١ ٤ ص* ٢(، ٠ حل'ا١ الحربية، الوحدة مركزدرامات )بيروت، الشريعة، 



خم|سفخيسيخ ٩٦
وهداللمنيخن، فطريا يمLلون الناس عامة إن بل تدث؛ يظهرون من ْع 

ينزالدين فكرة فحصور سلفين، وغثر من التيخن كل ْع محدث 
٠السلفية التيارات ومنهم للمنيخن، محتمعتا تمددا يعتلي الناس 

م؛ق:

واحدةككتلة السلفية التيارات تتواجد لأن محاولة ظهرت السلفيين ظهور داية بق 
وتمتالزيارات، والأمحمكندرية القاهرة ق السلفيون وتبادل السيامحى، لشهد اق 

منبعدد انفجر أن السلفي المشهد لبث ما ثم ،، الخمحأبين المودة تفلهر التي اللقاءات 
تعكسحملتها ق وكانت الرممة، وعثر الرسمية يامحية الوالتكتلأت الأحزاب 

حملتهاق عكت التوجهات من بعدد السلفية الحالة ونلهرت السلفية، الحالة ق التنؤع 
رصد!ؤيمكتنا السلفية، التيارات داحل الخلاف 

والبناءوالأصالة، والفضيلة، النور، حزب مثل• مبة، رس سيامية أحزاب " "١ 
النور.حزب عن المنشق الوحلن وحزب والتنمية، 

الشعبحزب ؤ، ك،ا ناسيها، ق تعثرت التأسيس، تحت، سيامية أحزاب ٢— 
وسوالإصلاح، الهضة وحزب السلفية، الحبهة لأميه عن أعكت، ^•^، ١١

داحلوانقسام سياسي، حزب j، والتفرد التميز 3، تكتمل لر رغبة تعكس 
حرجتثم الفضيلة حزب صمن السلفية،، ا١الحبهة كانتا فقد الانقسامات، 

خلافبعد النور حرب داخل من الوطن حزب وخرج وحدها، حزبا '>سس 
ءلرداستهل٢،.

وا/؛بتايثخ عقدتآ الراميين®، الخلفاء بمسجد لمة الءالناووة الإسلام؛ ؤلريق موح انظر؛ )١( 
/٢littp://ar.islamway.net/lesson/108067 • ١ ٤ / U/YAيتايخ أحدت ٢، • ١١/

اخذالشم،®، حزب تأسيس السلفية الخيهة إعلان مؤتمر ٠ السابع! اليوم موتع اننلر؛ )٢١( 

littp://v،_'.youm7.coin/News.asp?NewsID=822692#._





٩٨

الأدواتيإرس لكن من ووجود سامحسا؛ شاركوا الاستبداد وذهب الثورة بفعل الخال 
يدافعونالثورة قبل القليلة الأعوام ق ظهروا الدين وهم بحقه الطالبة ق الديمقراطية 

والمذلاهرات.الاحتجاحية الخيل؛الوقفات السلمان عن 

قديأل الباحين أحد إليه أثار ما وهو السلفية، التيارات إطار حارج والثاف• 
علالمحافنلة يتم أن مفادها! الانتقالية، الفترة ق السياسية للمشاركة قواعد وصعت، 

نحدثولا والإعلام(، والقضاء، والثرطة، )الخيش، الرئيسية الدولة مؤسسات 
صريعإدارة ؤيتم ثورة، ل اُنجامر خروج عقبا تحدث لكلتي واسعة تْلهثر عمليات 

المريعهذا ق الأدوات كأحد الدين واستخدم المؤسسات، هدْ حارج محتامحي 
بالسإحوذلك( اليامحي، للمشهد السلفيين استدعاء تم السياق هدا وق السيامي، 

منها.الأوفر الحفل للسلفي؛ن لكن دينية حلفية ذات أحزاب بتكوين 

السياسيةالممحاركة حعل إل سياسيا ومشاركتهم الساّفيان حضور أدى وبالفعل 
الفترةق السياسية المشاركة حهلوات أول ق حلتا ذللئف وظهر دينا، منحى تاحد 

استفتاءكان وكأنه ، ٢٠١١مارس ١٩ق الدستورية المبادئ عل الاستفتاء الانتقالية: 
الصناديق®،®غزوة د لفي؛ن القيادات بعض قبل س الاستفتاء سممي حتى الدين، عل 

وقتهاالمعلنة الد>متورُة المبادئ عل الموافقة أن السلفيان رموز بعض قبل من وأعلن 
®نعم®ل رلأ® من رأيه السلفي التيار رموز بعض وغم ، الإعلامي الدين عل موافقة 

للعلإنيينومحالفأ ساانعم® حلفالإسلامية حشدالتوحهات تماستامع 

الطائفيةالنزاعات جذور والديمقر١طةت العربية الثورة بعنوان ندوة ٠ ل تنصوت وجيه د. مد<احلة انظرت )١( 
-ابق.مرجع مكانجهاء، ومل 

إعلامياهتإم محل وظل يعقوب حسان محمد الشخ السلفي الد.اعية لسان عل الوصف هذا جاء )٢( 
إلكرول(،)موع الصناديق، غزوة ل انتصرنا يعقوب؛ حسين ؛'^X- اليوم الصري انظرت يومها، 

U ^١^٥ أخذ  /T / ٠ ١ ٤^^www.aImasryalyoumxonV؛//http
ينعم،يالتصرت اكريتن ويطالب موقفه يرا"؛ع اكصود عبد محمد ءالثبخ الإسلامي؛ اقرصي انغلر؛ )٣( 

٢ث٠ ١ ٤ / ه / yaبتارخ أخذ إلكترونا(، )موع 
_www.tanseerelxon؛//http



جديدةقضايا ظهور إل السيامي الشهد ق لفين للالقوى الحضور أدى ~
فيهاالمثارين لسان عل الثورة أعلتها التي غر المصري، السيامي المشهد ق ذمر\ا.( 
لحولبداية كان فقد الهوية، إطار ق جلتها وتدور اجتاعية(، عدالة حرية، )عيش، 

الثانيةالمائة عن بالحديث الثورة بعد الساسمغ للممثهد السلفية الفصائل أهم من واحد 
الحرين،كثر لفي الالحضور وباثر ذلك يعد ثم ، الدولة 7،وية والمتعلقة لدستور اي 

كرامةحرية، الأول)ءيش، الثورة مهلاو_ا عن وبعيدة أيدلوحي طابع ذات قضايا عن 
تمثل الثورة، ق مي ريبشكل يشارك لر جزء من القضايا هدء وظهرت اجتإعية(، 

٢.ل والشيعة ، واللحية الحدود، تهليق 

.وةع»أنااظر ٢، • ١ \ y\jiمن الثاق j نثر والذي الشة، للدعرة الثالث اليان ق ذلك فلهر )١( 
٢٠١٤ Is^٦٦! ١٩أحذ اراهن•، الوقف ُعالخة حول الثالث السالمة الدعوة »يان ال-اني"ت 

^^ht_//w
•٢منهذ! ١٤/ i/Y")٢(موقع

الرابط
ساسس//ئءإإأأ

سارخ!٢ • ١ ٤ Y/ تإآ؛أأحتظرحب/ )٣( 
ضس؛إ؛ٌلل11



ص؛\سا 
إشالسارىةأاو،طسةأ١^^٠ ض الأيتهاو 

وتظهرالشعارات، تعلو للأنفلمة المعارصة مرحلة وق يامية، الالمشاركة ئبل 
قالعاصر، للمواغ والحكيمة العميقة لالقراءة التام شبه والانعدام المفرطة، الإطلاقية 

المدهيالانغلاق عن فضلا الدولية، ؤإكراهاته الداحلمية وتعقيداته الحقانية نحولاته 
قووضعهم الوجود، ق حق؛'؛؛؟■خر مصادرة إل الحثتث، عي والذاته، حول والطائفي 

.، ١١٠٠٠عدمما الإفادة من وممغ شاتم من تحتل تصنيفية، أطر 
أنمحن وغرم العربي( العال( ل ظهرت التي، والحركات التيارات نحارب ول، 

،!الثالل سيل وعل واقع، إل نتحول حنن تتغير الشعارات 
ثمالرئيسية، قضيته وجعلها الحربية، الدول بوحدة ينادى البعث، حزب، ظل ١( 

أنيستطع ولر والعراق(، )سوئنا متجاورين عرسن قهلرين حكم من ممكن 
متافرة.أنظمة القطرين j( ظهر بل اللمدين، بض وحدة يمم 

الفقيهوجاء الدين، رجال حلف واصطفوا لأعوام إيران ل منتعلة الثورة ظلت، ٢( 
الخليجق السلفية التجربة تبتعد ولر واسر. إل الأفكار يمول أن بتي وإ واليا 

نقودالدين لرجال أصح قد إذ الفقيه، ولاية عن الوهاب( عبد محمد الشيح ردعوة 
الواغ.أونحن عل أفكارهم •ع يتناسب ما إقامة عليهم وتعذر ودولة، 

نحريةإل تحولت حين أوروبا ق والأمم الشعوب ألهمت التي الحرية فكرة ٣، 

نإءمركز )بيروت، خدةل؛ض^الأخ، بوتعإن، سلمان انظرت ( ١ ) 
رالورامات،مآا•؟(ليحوث 

صى\"'*آاسابق مصدر والدولة، والثورة الإسلاميون عٍادط الغض عبد د• )٢، 



٠١ ١

قوالتانية والعتصرية الاسعإر أنولع أشد أنتجت دول ق وتمثلت موسة 
وأميا(.الخنوبية وأمريكا أفريقيا لدول الغربي )الاحتلال العالم دول 

قهرأنظمة إنتاج إل أفقت حكم تحربة إل نحولك ض الاشتراكية وكاوا ٤( 
دكتاتوري•شمول 

هداوق واقعا. ومبادئها شعاراما تهلبيق محاولة ق السلفية، التيارات دور جاء ثم 
أنأوكثفت الشعارات، عل أثرت السياّسة المشاركة أن بيان الدراسة تحاول الطلب 

وجودظل ق واقعا فرصها يمكن لا شعارات فمهل تمللث، كانت.، اللمية التيارات 
قالسلفية التيارات أدحلت، السياسية فالمثاركة اليامية. العم.لية ق كشرة متعثرات 

فكرهمعل أثر صراعي ار مل تحل.ياءا السابقة، للايدلوجيات حديث، كإ احر، مسار 
استعراضمن ^^، المسافة ويتضح يريدون، ما غر أوإل يتوقعون لا ما إل وأدحلهم 

!وهي اليامية، المث.اركة من لفية الالتيارات ، أهداف

لنماسة أداة - الل.ولة ق التثريحية الهتئة وهو - الرلمان أن اعتقدوا أولا: 
المشاركةمسح م ؤمن إسلامي، منفلور من الواقع ثعالج تشريعية ءوانيرأ، 
الوالقوان^ن الشريحة. أوتهلبيق الدولة، ق -٦١ المحمول القوانين لأسلمه وسيلة 
أوإدارية أو مالية عوائق يعترضها فقل. الشريعة مملييق إل بالضرورة تودي 

القانون،خارج بحناصر القوانين فاعلية وترتيهل استثنائية، داخلية تاؤيلأت 
والثقافةالإدراية والقدرات المجتمع، ق القوى وتوازن القفاء، وصع منها: 

(٢)المجتمعق السائدة السياسية 

أحدالألوكة، مرتع ساست،، شرعية رؤية رالديمقراطية.. مقتيتاالإّلأميون عل أخمد محمد د. )١( 
ا/١ttp://www.aاul،aاl.net/cuاture/0/4ا ٢135: • ١ ٤ / U/r\يتارخ 

ألدينحير ل، العربية، اللد.ان ل الديمقراهلي والإصلاح الل.ومقراطية قياس مرة، نمري أنهلوان د. )٢( 
سابن،،عرجع وآحردن، حيب، 
صار*ا



^^|وهو|سمفينيسزسخ

ساسةمساحة لإيجاد فرصة أو وبله الرلان ق التواجد أن يذلك ؤيلحق 
للدولة.كاملة هيمنة ظل أوق قمعثة، امبوادية أنفلمة ظل ل المجتمع داحل للتحرك 

واغإصلاح ق الأنجح الوسلة السياسة المشاركة أن السلفيون اعتمد 
للمشاركةالبديل وأ0 ، ٢٠١١يناير ثورة بعد وخاصة المياسة، الأنفلمة 

واللمرالمناللادينين، للمعلمانين المجال وترك الانحابح إثا سيكون؛ 
الأنفلمةْع والصدام العنف بتي أو المياسة، الماجة عل لليهلرة وغثرهم 
القاتمة.

لمعالحةكبديل الإملأم تقديم خلاله من يمكن نظام الديمقراطية أ0 اءتةا-وا ثالثا؛ 
انتخانم،من الا.يمقراطثة آلثات أف الملقية التيارات من فريق يرى إي الواقع، 

لاستخدامهاللأرلأم؛ين، فرصة ممثل للملهلمة، وتداول( واستفتاء وتصويت، 

المياسةالعمالثة عل المثاشر وضر الباشر واكاتبمر المتاّي، للحفور كوسيلة 
الد.يمقراطةتستخدم أن )معنى كبد.يل. الإسلام تقديم تم ومن الدولة، داخل 

الظاموفرض الدولة، مفاصل عل الأستيادء خلالها من يتم طروادة، كحمان 
الإسلأه١،.الحياة استتاف أداة ؤمزنأشح»الديمقراطية« الإسلامي، 

الدولثةلااقوى انطباع لإءهلاء فرصه الارلان ق المياسة المشاركة ممثل رابعا؛ 
حكم ٣١١٥؛الل.يمقراطية أف يرون سلميون، مسالمون اللفي\ن أن والإقليمية، 

العملهدا ؤيندرج لبنيها، ؤ، غصاصة توجد ولا مرعية، آلياته وأل مقبول، 
اليامحى.بالتكتيل يمي ما صمن 

العمليةق شاركت، الش الملقية التيارات أجرت للدولة الدعوة س انتقائ حال 

قالغمد ٠ اشتمل وآفاق لمون اللزممر الحاب رالممة الخالق، محي الرحن عبد الشخ انفئر: 
Y/> إ١ A/ ا/ اخذتارخ ١^^( ).وتع ، TOTأمحربر١ -٤  ١٣اسيول 

littps://\vAvw.youtube.co_atcli?v=i5yjHdYZFi
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النكرةالنازلات من مرة حزمة عل ^؛^- ٧١من الأكر الحزء -وهى السياسة 
التنازلأتهذه من مقدمات، وبدون واحدة، دفعه 

تشريعيةومحالس سياسية أحزاب من القائم السيامي الفلام بمفلومة الإقرار أ— 
وخاصةاللفيتن ثوابت، من ٍر ْع يتعارض الإقرار وهدا وانتخابات؛ 

عديدة.سنوات حلفها تحصنوا التي والراء الولاء عقيدة 

بأحقيةالأعراف، من ذلك، يقتضيه وما النيايية، للمجالس الرشح قبول، ب— 
لتطبيقالتهاني المصؤغ هي الأمة إرادة تصبح أن بمعنى ،J_،، <؛؛>JUالتشرع 

تهلثيقه.أوعل.م المرعي الحكم 

خروجقبول( و الشعب؛ محلى طريق عن العامة للولاية المرأة تول قثول( - ج 
المرأةخروج وقبول الأمة؛ أمور لناقشة والوتمرات الإعلام ق المرأة وظهور 
أويامية، الالمشاركة أحدثت، فقد والأنتخاب، للمرشحن الانتخابية للوعاية 
المرأة،من السلفية التيارات موقف ق مرة تنثران الدعوة مرحلة من الخروج 

تقبللا ثوابت، السيامية المشاركة قبل المرأة عن مقولاته يعتثر كان أته مع 
القاثى!

التقىتزكية مثل• السلفي، الفكر ق مرة أهمية ذات كانت، تفصيلية وأشياء د— 
للرجالالانتخابية، الدعاية ق الشخصية والصور للأنتخابات، الدعاية حال 

الغربية،الأزياء وارتداء والرموز، للشيوخ بالنثة الألقاب ؤ وحاJفوللناء، 
الحإهرية.والتجمعات اللحية، من والأحاو 

منالشرعي( )العمل الملقي السيامي الحمل تحول أن الأولية المتيجة وكانت، 

العل-دالعاصر، اللم محلة ، ٠ والدولة الدعرة بين الإسلامية الاكارات محمد؛ حين عإد ئ. انفلر؛ إ؛( 
'آ.يأا،مارس*اا





٠١ ٥ ^^|)سلأسيؤ 

اس

اتدوثة.اكمةوسلق منطق 

الخطاب،متوى عل السلفية للتيارات نوعية نملة  ٢٠١١يناير ثورة بعد حدثتا 
المشاركةالسلفية التيارات عامة اعتزلت، فقد الدولة؛ إل الدعوة من بالتحول وذللث، 

لقياداتفلهر الثورة جاءت وحنن ا"بمءاهثرية، والقاعدة المؤمنة للفئة إعدادا السياسية 
الدولة،بناء لرحلة التحول دامته1اءتهم وأن انتهت، الإعداد فرة أن السلفية التيارات 
ؤيمكن؛ للدولة الدعوة من للتحول متاسة بفرصة جاءت يناير ثورة أن واعمروا 

النحوالتال'عل الدولة إل الدعوة من التحول هدا عل أمور عدة رصد 

،)تركية( للنفوس وتهذيب تعبد مرحلة كانت، بأنها الدعرة لرحلة توصيفهم  ٠١
القاعدةتتكون بالإسلام الومنين ومن به، ليؤمنوا بالإسلام للناس وتعرينا 

هداانعكس وقد ، الإسلام دولة أوإقامة التغي؛ر بعملية تقوم التي الخإهثرية 
السلفيالطرح اقتصر قد إذ الدعوة، مرحلة ق السلفي الْلرح طتعة عل الأمر 

مكةق الدعرة بحال تشبها الوعفل، وأحاديث، التوحيد عن الحديث، عل 
العزلةمن حالة ق بالدحول القس تزكية إعدادهم; هو هدا وكان المكرمة. 

محموان:ماضرة ل ططا، مدية ق ٠ لفة المادات«الوءوة احد قنديل، سامح الشخ ذلاك< ذكر )١( 
الراطهذا من احد الدولة،، مرحلت إل الدعية مرحلة من 

https://www.youtube.co_atch?v=STQy^• ١ ٤ /n/ ا ^٤ ١٩
.٢ •  ١٣عام '٣، ٨ عدد اليان، ملة الدولة•، إل الدعوة امن عقدة، الهادر عبد هشام د. )٢( 
أحذالإسلام، محلريق موف الخاصة يالمضحة صوتية محاصرة التغيير،، ،منهج حان؛ محمد الشيخ انفلر؛ )٣( 

^^ئس//أجإإظ: ٢ ٠ ١ ٤ A/ / ١ بمار؛خ 
من٢ ٠ ١ ٤ /آ/ X٤يتايخ أحد الألوكة، موقع الاJواةاا، فل رالدعوة حرة، أبو أحمد الرحمن عيد وانفلر؛ 

^^اسص//ظألإ/اراط؛ '،ذا
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متخصصةنخة لتكوين الانحاه الإعداد ُين يكن ول؛ العامة. الحياة عن والبعد 
السالفيينأطروحات ق ذلك يفلهر لر ايجتمع. ْع والتعاطي الدولة لقيادة 

،.١١uانمبرامحهم ي ولا الفلرية، 
الانتقاليقرروا كي الل>واة مرحلة إل هم~ رؤيتهم حسب السلفيون" يصل لم ٢■ 

إقامةطريق عن القمة، إل القاعدة من الانتقال ليتم التسلسل كان فقد إليها، 
ثمفمروه، للمجتمع يتجهون اكلحن، الصالحن الأفراد من قاعدة 

إنيقال كي السياسة لحولهم وقت يتوفر ل؛ وهذا فمروما، للسلعلة يتجهون 
،لها مشاركة أو للدعوق كبديل الدولة مرحاة وجاءت انتهت الدعوة مرحلة 
ثميالدعرة، الجتمع لتمر عى نكانت لفية الالتيارات أن يفلهر والذي 

منها.الإفادة حاولت بالدولة للتمر فرصة لاحت حين 

وقتهاالحاكمة السلهلة قبل من لهم حددت التي المسارات ق السلفيون يحل ٣. 
السياسية،الحياة ق والمشاركة الأحزاب، تاسيس وهي العسكري(، )المجلس 

ثبيتهامحاولون للمدمتور الثانية المائة حول تحهحوا الأحزاب، تأسيس وبحد 
مقيداالشبخ محلى ليكون مبادئها وليس النريعة أحكام لتكون وتؤلويرها 

المحكمةأحكام بعض وجود مع وخاصة الدستور، من الثانية بالمادة 
علالحقافل محاولون أنم حراكهم من واتضح ذللن،، تؤيد الشر الدستورية 

حلالمن الإسلامية الثريعة تهلبيق يريدون وأنم القائمة، الدولة هوية 
،الدولة عن خاصا نمورا يمتلكون لا وأنيم عموما، القوانين أو الدستور  (٣)..,

محلةالوولة•، إل الل.ءوة عن الإملأم؛ة اليارات — نقاسة •حاقة ق نمار •بمال الدمحور مداحلة انظرن )١( 
١. ٤٧العاصرة لم ال

U • يت1ريخ أحد اش، إل الطريق مونع التمني، مهج هامي يامر;ر )٢(  /T / ٢• ١ ٤
littp;//way2allali.coin/kliotab-itein-34600.htm

دراما'تهمركز )بيروت، رمان،أبو محمل د. انفلر؛ ذللثه تفاصيل عل للوقوف )٣( 
٢(،.  ١٣العرية، الوحدة 
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ممارسةإل ممارسة منها والإكثار الثعائر يتعلم النفس تزكية من الانتقال 
السلفيالفكر موقف وما الومحات؟، بمعنى الدولة أم اليامحي؟، الشاحل 

المعنىذات الحديثة الدولة من الأمة وعن الإسلامية الخلافة عن يتحدث الذي 
القوي؟العالي والسياق المحددة والأدوات المحدد 

الدولةعل السيطرة هو السلفية التيارات عند —عملتا— الدولة مفهوم كان ٧. 
لتمحليقكأداة واستخدامها فيها، الحكم نظام عل السيطرة أو الموجودة، 

الإسرلعالسلفية التيارات حاولت، تفاصيل. وصوح دون ذلك،، بعاو النريعة 
تطبيقعل سيعملون الدولة من تمكنهم يعد أمم باعتبار للدولة وصولا 
الإمكانفدر وحاولوا الراشدة. الخلافة أو الإسلامي، الحكم ؤإقامة الثريعة 

عليهكانوا  ١٠ما تناقص فتاوى ق التورط وعدم المعارصن، مع التمائم عدم 
ليدخلواالأنتخايات ق لّم الخإهير تأييد عل يراهنون أمم وبدا الثورة• نل 
مطالهممحقوا أن بمض واحدة، نفزة ل لعلة والالتشريعي المجلس إل بمم 
الديمقراطية.أدوات حلال من 

عدداعلميهم وطرح العلمإف، التيار وهو الفكري، بالنظر السلفيون اصْلدم ٨؟ 
الديمقراطيةيستخدم وأنه السلفي الفكر طثيعة ما يكثف، الأسئلة من 

بمبادئلفيقن البإيإن تتعلق الأّثلمة من ءد.دا فطرح لطة، للوصولا 
العامة،والحريات والمرأة، المسالمان، غر من وموقفهم عدمه، من الديمقراطية 

هذاأدى الديمقراطية أسئلة نحام السلفية التيارات أفعال ردود واحتلفت، 
كاداةاكي ايالفعل ق الرحماتية ظهور إل الياسية الاحة ق السلوك 

وأدىالنريعة، تهلبيق نم ومن الدولة، بناء أو لهلة الللغاية! الرع للوصول 

للدولة*•الل«ءوة من الإسلأمة التاراُت، نقاسة رحلمة عل الوردان ممرد دكتور تشب اننلر؛ ،١( 
^^1وسامحجئإإ
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بدايةإليها التوجه أوعدم عليها، وصاية نؤع وفرض الأمة، إرادة تني، إل 
وآراءأفكار من السلفية النخبة لدى بإ ؤإقناعها 

هلالسلفيون.' يريد الدولة من نؤع أي السياسية المشاركة حلال من يفلهر إ ٩• 
الفقهيةا،لرجعية إل بالاستناد لعلمانية الوالدولة الخلافة دولة يريدون 

علدينية شرعية إصفاء بمعنى الحديثة، الومحلتية الدولة أّلمة أم الوسيهلة؟، 
التشريعية؟الميمية منفلومتها تصويب مع اليثروقراطة، ية المرمهياكلها 

إمامةهي هل ذامات الدولة طيعة إل السلفثين نظرة يعكس النموذج؛ن -وأى ا• 
نفلرةؤيعكس مشركة؟، حماعية لقيم نحيد أم إجرائية، تنظيم أداة أم شرعية، 

نفنامأم المرمي، نفلامه هي هل الدولة! -رذْ الدين علاقة لطيعة اللفي؛ن 
الالذي الداحل، منهلقه له اجتاعي تنظيم أداة أم دينية، قيم تحكمه بشرى 

أوءقدي؟لىديتي منفلور أي مع يتعارض 
أنالطعي من فكان مقته له تحقق ولر القهلرية الدولة العربي( الوطن •جرب ١ ١ 

بينالعلاقة ذللث، وصمن الأمة، مضة تحقق التي الدولة نموذج سؤال يثار 
قللدولة كثريلث، جديد مجن المجتمع دور استعادة ومحاولة والمجتمع، الدولة 
والدولةالدين ين العلاقة وكدا ومحاسبها. يدعمها عليها؛ ورقيما الهام 

يمكنحلالها من التي والآليارتا الدولة، نموذج تثكل أن محب التي والقيم 
ذللئ،كان سواء استبدادها ومكياثi سلعلتها، وتقييد القومية، الدولة ترؤيض 

ولكنمعا. والمجتمع الدولة تثوير أم الداخل، من الدولة بتيالتا إصلاح صمن 
كأحدعمنتؤ القومية الدولة أن ْع ذللث،، عن مغلتؤ السلفية التيارارتج 

موقعالحديثة*، الدولة ومعضلة الإسلامي السيامي ااالأهلاد_، ! اللام، مد رفيق انثلر! ( ١ ) 
٢:يسيسمصسجظ٠ ١ ٤ /U/ ١٥احديتاريغ الجزيرةس،، 

للنثرحواول )بموُت،، ^^الأتِالسا،ر1لخو1يو1لملطة، ا;اْت ولد اليد انفلر؛ )٢( 
-أ(،صآا.«اوالمزع،
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قالحقيقية السلفية التيارات قوة أن وهع السلفي، للفكر الرئيسية المحددات 
الدولة،أدوات ْن نيئا يملكون ولا مجتمعية قوة فهم المجتمع، ق انتشارهم 

الدولةسلطات لتقليهى يميل تارقنيا الإسلامي الحكم نموذج أن وْع 
التياراتمار حقيقة ولكن السلطات، من الأمة ؤإعطاء )الحكومة( 

رؤيةدون الأدوات بذات الحديثة الدولة استخالام إل الانحاْ كان السلفية 
والدينبالمجتمع لعلاقتها محددة 

،٠٠

سابق'مصدر ^^2ةللأمة، بونعإن، سالإن اتظرت ١( ]
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أفيمض ، الثورة أفق إليها ثوول أن بجب الش الأساسية العناصر من عنمرا يشكل 
واتحهمحدث، لر هذا من شيئا ولكن الإصلاح، إل أو التمر إل الفاعلون يتجه 

الحراكمن الثوري المار وتحول بيتهم فيإ للتناقس السيامي المشهد ؤا الفاعلون 
قالفاعلة أوالقوى التمر، قوى ين الصر؛ع إل أوالإصلاح للتمر الهادف الوُلني 
تغيرانإل اأصراع هدا أدى وقد فيه؛ الواهمة وهمر التمر ق الراغبة السيامي الشهد 

التالية;الطالب حلال من ذلك رصد ويمآكن السلفي، لفكر اق 

سرخ.الإصلاح من السلفية التياراُت، تحول الأول؛ الطيي، 
القضاياسوإطارمض•الئاف^ضيلاكٍاراتاس المطلب 

الشهدل والفاعلن السلفية التياراُت، ين صراعية علاقات الثالث! الطلي، 
•السامي 

الأيدلوحيالفكر ق الديمقرامحلي التحول وماهية الاستقلال، دولة عل ءالثورة الحسب؛ مهيل انغلر* 
.٢٠١٣خريف العدداّ، عمران، محالة العاصر®، التوسى 
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\ضد:\)كراف 
اسفيهسمداتتيارات اساب 

سراعالإصلاح رس 

الانتقاليةالقرة ق السيامي المشهد ق الفاعلين لدى اشاهيم من عدد غياب أدى 
إلديمقراش( نظام إل الاستبداد من )التحول السيامي الإصلاح عملية تحول إل 

مي؛اطلفاهيم هده وأهم الفاءالين، ين صولع عملية 
ط:سبساالسمدةآاهأرئأ:

العربية،البلدان ق الديمقراؤلية دراسات لمنرؤع عثر الثامن نوى الللقاء اق 
٢٠يوليو ٢٦ق أكسفورد، حامعة ق كاثرين سانت، كلية ل انعقد الذي  وتناول، ٠٨

احرى®،دول «ع عربية لدول مقارنة دراسة ددمقراءليةت حكم نقلم إل ءالأنتقال 
توافقعل كببمرة، بدرجة يعتمد، الديمقراؤلية إل الانتقال أن عل الدراسة ركزت 
ومادتهبأسسه ديمقراطي حكم نفئام عل السلمي التغيثر تنشد الش السياسية القوى 
القلة،أو الفرد حكم لظام بديل كتفلام عليها االتعارذv وصإناته وصوابعله وآلياته 

منفتحامعتدلا مياسا حaلابا وتصدر وفحلا، قولا بالديمقراطية، حقيقيا إي،ائا لتزم ؤي
الفاعلة.القوى حميع عل 

والقوىالحاكم النذلام عل صغطا تثمر هذه التوافق حالة أن الدراسة وذكرت 

منأومؤتمرات، كتب ق عرض وما الانتقالية يالفرة اهتت الش الدراسات من الفاهيم هده أحدت )١( 
إلالآحرون انتقل لماذا )مروان(، الكواري حلمتفة عل د- ماضي، الفتاح همد ئ- الدرا،ات؛ هده 

الدممورومثاركة ٢(. • • ط٩ العربية، الوحده دراسات مركز طحيكس؟،)بيروت، 
^؛؛;١٣أحذ إلكترول( )موئع الاحت،اعية•، للعلوم الثالث، توي الُالؤءر 3، مرة أنملران 
https://www,youtube.corrUwatch?v=oO• ١ ٤ U/ آآ/ 



^^لفم|سمقعيسيسخ

الظامتدخل إل يودي صراعها أن كا الديمفراي، خيار لبي له، الداعمة الدولية 
ا.ر حقيقية ديمقراطة لقلم الامتداد من التحول عملة اد ؤإف

ااالفاكنخة يتدعى متصارعق نخب وجود لآل الاح-ين احد عنه م ما وهو 
نوةذات أخرى نخبة تدخل عي تل يالنخب J؛j( نالمرنغ ، ماها كإ الممرساا، 

التحولعملية عل القفاء ؤيتم الملحة، القوات غالتا وتكون الفرس، كالفك 
عاملنعل اعتمدت أخرى بيئات ق الناجحة الديمقراطة وتحارب . الديمقراؤلي 

القواعدعل السيامي الاحملع الأول•' حاممينت ولكن بالمخاؤلر محفويتن اثئن 
والثاف•الحزبية، السيامية والحياة بامية الالعملية تنظم التي والقانونية الدستورية 

أساميارمحاء ق فشالت مصر أن بيد  ٠١٦٠وموساالدولة هيئات ل الإصلاحات تتقيد 
ابّيةل؛/العملية لتنفليم للإحماع نوى 

يقفيأن مأنه من البامية، التسوية أو مشركة، مبادئ عل السيامي والإجلع 
فقدمحدث، لر ما وهدا اليامحي، الشهد ق القاعين بين الأّتقهلات حالة عل 

التحرقبغرض حوار محدث ولر الإسلامية، الحالة عن بمعزل العلانية الحالة تواجدت 
عللا عقدية فكرية خلفية عل الأّتةعلاب فلهر بل عليه. والألتقاء بينها الشرلث• عل 

علد. ماضي، الفتاح عبل د• ل ديمقراحلية، حكم نقلم إل الانتقال مداخل ماضي، الفتاح همد د• اننلر؛ )١( 
سابق،مرجم العرب؟، وتأخر الديمقراحلة إل الآخرون انتقل لاذا )محرران(، الكراري خليفة 

صأ'؟-هآ
،٢٠١٤ ٩jw /y أخدن؛تاريح تلفريونية(، )حلقات المرية٠ النخبة ُأمراصرأ الفتاح، عبد باش معتر د• ( ٢) 

https://\vww.youtubcxom/watch?v=D-Xالرابط؛ هذا من 
وتدخلالنخب صريع السودان ق ديمقرامحلي حكم نظام إل الانتقال ؛اعقبات الأنندى، الوهاب عبد د. )٣( 

انتقللآدا )محرران(، الكواري خليفة عل د• ٌاصي، الفتاح همد د• ؤا الديمقراطية'ا، يوحلان الجيس 
سابق.مرمع العرب؟، وتأخر الديمقراطة إل الآخرون 

مركزْولح مصر؟اا، ل الإصلاح عمالية توشتؤ وكيف الثربكي! محمود عمرو انغلرت )٤( 
Y/٠ ١ ٤ / A/YYبتاريخ أخذ الأوسط، سرق كابني 

2013/07/03/http://wwwxamegie-mecxrg



١١ ٥ ^^|لسي1سي؛ 

الخلاف،وجوه عن التفتيش إل الخهد وامرق قومية، أو وطنية سيامية حلفية 
الأعرافعل لا حرصي وثمة الفاصالة، الحدود بحساتيا الوجوه هده عل والركير 
وتوسيعهاالضعف نقاط عل التنقيب عل ولكن الأحر، الهلرف لدي القوه بنواحي 

يتجهأن لابد الإصلاح طريق ق وكحطوة نيا• الخصم عل والتشنع منها، والنفاذ 
والثقافةالوطنية، للمصنحة تغليبا التياؤين، بين المشرك عل التعاون إل التفكير 

منحصل ك،ا للمخالف،، نوصيفها كان مهإ اق، الإنب، للجانوزئا تقيم الإسلامية 
الحديبية®وارصالح القفول® فير١حلفف وسلم— عليه الله ~صل الّك، 

بالاحرضيل كل اعراف فيها يتم مشركة® اسرية عن للبحنج يدغ ومما 
قرةطول السياسي الإصلاح طريق ل منها لأبد كخطوة مشركة أرضية عن والمصثط 

الختلفنعامة يرتضيه لا اقباه ق أوسيره حسمه، عل طرفؤ قدرة وعدم الصرلع 

يستندالطرفين كلأ أن تسوية لعملية التحرك وعدم الأّتقطايب، عملية يْليل ومما 
الأس<تقهلابإلحالة مقاومته إطار ~في للدين استناده ظهر العل،^ق الطرف حتى للدين، 

تمحولين ل وذللث، الإسلأمون-، يارسها التي 

وذلك،به، يتحدئون ما بثرعنة للدين، الاستناد العلإنية النخبة محاولة أولهإ؛ 
وأحيائاأنفسهم، السلفيين شيوخ بعض وكدللئ، الأزهر، شيوخ بعض بامتنْلاق 

التعريإباحة فترى ي ي مواقفهم• صحة عل الشرعية الأدلة بعض باستحضار 
٢•النص١رى١ كفر يعا-م والقول ، التمثيل بغرض 

العدد، ١٢٩السنة ٢، ٠ ٠ ٥ ا"/ T/ ١ الأهرام، جدJد٠، فضول حالمر إل هويرى،الدعوة فهمي انظر؛ )١( 
٠٤٣٢٩٦

أحذإالسيائا، الأيدلوجيا من الرطنيت *الخوار الإلكترونية الحجار جلة موقر انظرت )٢( 
 ٢٠^^١ ١٤/٦/١ :.^031302/http://www.alhejaz.org/qadaya

الموصي!أسامة ليشخ والغناء الموسيقى بجواز القول ٠ انظر )٣( 
http://wwwl.youm7.com/News.asp?NewsID

:U٢٠١٤/ ٦؛ ٥ أحذ إلكترول(، لكفرا؛)موقع مسحي يوجد لا ١٠كريمة أحمد الشخ انظر: )٤( 
https://www.youtube.com/walch?v=lZstt)OdhxY





(١) للأفرادالعامة الخدمات تقديم عل دورها يقتصر التي الأهلة الخمعيات 
الJد٠قرا٠ليالتحول عمالية ق رسا فاعلا المل«نى ا،لجتمع مؤسسات وأصبحت 

وبعض،؛ ١ وتنويري تنموي سيامي دور من تمارسه با وذلك المصري، لداخل اي 
رسمية،حعيات وهي الربحي، غثر القهلاع ق يعمل الذي هر فقط السلفية التيارات 

والتياراتالثرعيةا١. وءالحمعية المحمدية،، السنة أنصار ١١حمعية ت اثنتان منها ي؛رز 
العلميةواللفية النور، حزب، ق تمثله السلفية كالدعوة السيامي، البعد ذات السلفية 

قتاليةحلفية من القادمة السلفية والجاعات الأصالة، وحزب، الفضيلة حزب ؤ، ممثلة 
ضرالتثقيفي الإطار ق تتواجد والتنمية، الثناء حزب ق ممثلة الإسلامية الحإعة كإ 

اكموي,العمل أو المملوعي الخثري بالعمل لها علاقة ولا فقهل، الرسمي 
المجتمعبغياب المختص،ن بحص صح حتى محعيفة، مصر ق المدق المجتمع فاعلية 

المدق

فيهابإ ، ، أرصهال عل الحياة منانهل حمح عل تسيهلر فالدولة ، صر مق 
حركتهاق تتحكم التي القوانين من طريق عن وذللث، المدق، المجتمع مؤسسات 

يتايخالرابط سا من أحد ١^-^؛(، الجتمع ممهوم الوهاب، مد أبمن الدكتور حوار انثلر• )١( 

littps://wvm.youtube.com/watcli?U=zuqV5
والديمقراطية،الاحت،امأ الخركامحت، وآ-؛مون، نار أبر صلاح ترجة داما، ليا داما د ممدال محمود وانءر• 

١ A_،(Y• ١ ٠ للرجة، االركزالقوس )القاهرة، 
للطاعتناء دار )القاهرة، إبراهيم، الدين معد د. انغلر؛ )٢( 

•••٢(.والشر، 
الرابطهدا من أحد الميل، المجتمع مفهوم الوهاب، تمد أيمن الدكتور حوار انثلر؛ )٣( 

(>\إ0إ1\'لإ
littps://www.youtubexo_atcli?v=^^

(،١٩٩٩للمتثروالترنيم، الشروق دار الهوية،)الأردن، عن واليحئ، الحديثة الدولة بج، طالمعيد محمد )٤( 
.YTY-YT'_



ثوساسضاهماسمفينيسو  ١١٨

منافستهاطريق وعن ، الدولة تريد لا حيث الحمعيات هده تتحرك ح؛ن وخاصة 

اطلمريةاليامية والثقافة الذهن ق ارصخ هكذا الدولة وتحكم ، حكومة يجمعيات 
الفلمالخحرك ق حقيقية -جمرة أي وغياب الدولة عل والاماد الاذكالية من حالة 

ترسخبجانب إصلاحها، حيف ولو حتى مواجهتها، ق أو عنها المستقل الخإعي 
'رهداوالفوصى®، الاستقرار لعدم الأحر الوجه هو الدولة دور تقليمي بأن الإحساس 

الدولة،عما بدقة يمك لن فقعل متاح التمر أن نفلرية سببة للدولة الْلاءي الدور 
الدولالفلام مع الدولة نحاوبت ك،ا ، الحامرأ؛ لحركة فرصة إتاحة طريق عن وليس 

٢٠مستمار س عنر الحادي أحداث يعد  الميلالمجتمع نثاؤل بتحجيم وقامت ، ٠١
الحمعيات،هدْ نشاط س نحد التي القوان؛ن وسنت منه الديني التوجه ذا وخاصة 
الفاعلالمدق المجتمع فغياب . الحآكومة منها تستفيد لا التي المجالات ق وخاصة 

إلالسيامي الإصلاح س التحول حالة ظهور إل أدت التي المهمه العوامل من؛ع، كان 
الفاعلة.القوى المرنع؛ى 

حضوراساه؛؛و:ثالثا: 
بينالصرلع حالة استمرار ق الساهمة عل السيامي الشهد ق الحإهثر ور حف أثر 
الحامركان قد إذ لفية، الالتيارات ومنهم الانتقالية، المرحات ي السياسيين الفاعلين 

مفكرةانفلر* ٢، ٠ ّسميرآ١ ل الإسلامية الأهلية الخمعيات من عدد أرصدة تحميد ذلك وآحر )١( 
U ٦ يت1رخ أخد إلكررف( رموخ ،هر،ا ل إسلامية خمعية  ٧٢أرصدة *تحميد الإّلأمت  /Y / ٢!٠ ١ ٤

^^^littp://\vww.islammemo.cc/al،iibar/locals
رتماحلرالعري المريل الدل؛ثن انممع ه*لإثم\ت ندوة ق قنديل أماق الدكتورة مشاركة انفلر؛ )٢( 

الرابطهدا من س والتمة، لللفولة العري بالجلس ٢. •  ١٣أىوبر ١٢٨^^ اكويل 
^littps://vmw.youtube.com/watcli?v=Qnslft

خللعزة j الدبمية، الرجعية ذات الاجتاصة التحركات ومقل الفرال الفكر صيام، ماد د. )٣( 
._٢YUV(، • • ط٦ مديول مكتبة )القاهرة، ^كاعالأجت،إءيزوزس1لابيئ، رمخردا؛، 

دراسةو٠ياJانية، ننلرية دراسة مصرت ق الإسلامية والإنسانية الخيرية الخمعيات ثرة، نهاي انظر؛ )؛آ 
الإنسانيةللجمعيات الدول الكتب، بموخ نثر والخييية، انية الإنللجمّعيات باريس لوتمر مقدمة 

٠٢ ١ ٤ ه/ آ/ ' يتارخ الرابهل، هدا من أخذ والخييية، 
http://www.liumanitarianibli.net/conference^



١١ ٩ يهيييؤ 

نجيلؤيمكننا ه، نفالرئت، ق اكرنع أدوات من وأداة التنافن، بين للسباق محالا 
الرئيسيةالمتغيرات كأحد الأيقالية الفترة ق الخ،اهثر حضور عل الملاحظات من عدد 

انحاهل والسير التوافق بدل السيامي النهد ق الفاعلة القوى بين ااصراع لهور نق 
الإصلاح:

والفردالشرعي، للنص لفهمها مباشر يتاثثر حلتها ق السلفية الحالة تتصرف، ١( 

بوحيوالمة الكتاب، من بوحي فقمل يتصرف ولا بمكر لا الحاهثر من 
دعمعنصر الحإهثر تكن لر ولدا . الذاتية وحيراته الشخصية حساباته من 

طلتالفيين للمالت، كإ للمخالفين مالت، ؤإنإ لفية، الللتيارات دائم 
الفاعلة.القوى الصرلع؛؛ن حالة الحكاهتر دعمت وبالتال لأهدافها، 

المصالحلتقامحلمر وسلفيثن( مسالمين )إحوان للأسلاميثن الحإهثر تاييد يرجمر ٢( 
التتفليميةللقدرة ويرحع السلفيين، مهلالّ_ا مع مaلاله يعفى ل الشمب، بين 

مكنتهموالي العددية، )السلفيين( لكثرمم وير-؛ع لمفية، الالتكتلات عند 
بشكلالناس ْع التواصل حلالها ص امتهناعوا انتخابية قواعد قامة إس 

قل•من بحرب ر كديل الإسلاممحن إل الماس هروب إل وترجع مونت، 
للخهلاب^الاستجابة بطثة الاحتعاع، علم دراسات تشير ك،ا فالحإهثر، 
شعبية.زعامات السلفيون يقدم ولر الشعبية، بالزعامات أكثر وتتأثر الحقائدى 

ومتهللباتبالسكن المتعلقة الغرائزية، مaإالهم يتبنى بمن الحإهير وتتأثر 
احتإعية®عدالة حرية، ®عيش، -اتفون حرجوا وك؛ اليومية، الحياة 

السلفيةالحركات ومهلال_، الحإهثر مهنالب، بين بوضوح التمييز ؤيمكنئا ٣( 
توافقيبعضها نحتلفة، أوصلمع ق التقيتا نحتلفتين، ظاهرتين أمام فنحن حيعها، 

اصرا ٢(، • ٠ ٨ الثروق، دار و\ذووطو\خمةإ السلمون اكاح، عبئ باش معم د. )١( 
٠١٩٩١الساقي، دار )القاهرة، الخءاهير، سكلوحة صالح، هاثمم ترجة لوبون، غرساف )٢( 



الثريعة،وقضية به. خاصة أهداف عن يبحث منهكا وكل صراعي، وبعضها 
قلفيون الظن ك،ا الحعامر تحركات ق الأبرز القضية هي لثن الهوية، أو 

آأر ٠ ١ ١ يناير ثورة بعد لهم ظهور أول 
الإّلأم؛ينصف، ق يكن لر الانتقالية الفترة ق الحكاهثر حضور أن والمقصود 

أطراف( juالح،امر تحركت وإن،ا بالأساس، أيدلوجية قضايا يدعم يكن ولر وحدهم، 
قاليامية القوى بض الصرلع دعمت وبذللمثؤ بما، خاصة قضايا أجل ومن الصر١٤ 
اوسياسان.الفاءالين ض الصر؛ع أدوات من كأداة امتخدت أو الانتقالية، الغترة 

-؛!؛-ءإ؛- ءة- 

طيو1نيإتيزوتطييقتليمية، عصام انظرت )١( 
سعيدالشخ عداحلة وانظر! _AV، ٢(، ٠  ١٣رالنثر، للابحاث العربية الشبكة )بيروت، الثريعة، 

Y ق بالأسكدؤية الشة الدعوة مؤتمر ي العظيم عد  /A / بمارخ:الرابط محيا س احد ٢، ٠ ١ ١
٠٢ ١ ٤ أ/ ؛/ 



٢١ ١

\سالأافيء

شإطاره،راءي

انشغلتالماسة، الثاركة إل الُزاة من لفية الالتيارات عامة نحولت، أن يعد 
الدولةلمؤسات الشامل التغيتر انحاْ ل الثورة إكال j المشاركة عن لفتة الالتيارات 

عنبديلا الحقيقة الديمقراؤلية من حالة إل والوصول المؤسسات هدء إصلاح •هدف 
المشهدق الفاءلين الصراع،ع من حالة ق لفية الالتيارات ويحك، الاستبداد، 
قوذلكا الناقة. السياسية القوى مع صراعي إ٠لار ق الدين تفعيل وتم المامي، 

حالحال هو كإ الصحوي الاؤلأر وخارج وسلمن(، )إخوان حوى الم الداخل 
النحوألتالتعل المياسين الفاعلن من وعره الشريفج الأزهر 

اسيق:١^^١^ ي الدثة القضايا مميل اوثا: 
معصراعي إطار ل الدينية القضايا بعض بتفعيل لفية الالتيارات يعص قامت، 

أكثرمواش، إل المن® الم٠لالإخوان دغ ق ذللئ، وتستب المسلمن®، ®الإخوان خماعة 
القضاياتهده من . تراجعا أوأكثر تشددا 

الإخوانحاعة ق كانت، الذي الونت، ق ميمإ، لتطييق الدعوة ١. 
)عيس،المريعة تهلمبيق بينها من لمى مهلمالتا وترغ الوار ح ملتحمة المسلممن 

اجتإعية(.عدالة حرية، 

, from;٠  egypfs islamist future« davidأا0ة 00تا(:ا0،أ



^^مصلقينيسؤسسخ
ءساهمإقجسوإط;

الإخوانعند يظهر لر الذي الوقت ق للرياسة الترشح عن يتحدثون السلفيون بدأ 
تسلفيين مسارين ق ذلك وتمثل للرئاسة، انمحول ق رغبة ^لملمين 

لرئامحةالترشح فكرة احتراح طريق عن حماهثريا، الفغقل ق ممثل الأول: السار 
لهموالموافقين السلفيين حماه،ر تحمح ومحاولة الإّلأميين، قل من الحمهورية 

مترددون،ترشحهم إعلان يوم إل المسلمون الإخوان وظل الهدف لهدا 
•قل ومن رقص من بئن نط ببمارمحا الرشح عل التصويت، سة وجاءت 

وآخرونالنور، حرب اليامحي وذراعها السلفية'؛ الالدءوة به قامت الئال: المسار 
الإخوانمع مباشرة وهوالتحدث السلفين، من والستقلن الشرعية الهيئة من 

أبوصلاح حازم للشيخ الأمر ترك وعدم للرئاسة الترشح بضرورة 
يالرئيسي الخرب انضم أحدهم الإخوان رشح أن وبعد ، اساعيل 

.الرئاسة مرشحي من غيره لدعم النور( )حزب 

للترشحالإحراز دير ق لضن الأثر وليان أبوام،اعيل. صلاح حازم الشيح الكبم ّ-الذي وهوالمار )١( 
الشرعية،)القاهرة،وتآكل والرئاسة المعود بين المالمون الإحوان حييب، محمد ئ. انظرت للرتاسة 

»_٢UT(، ط"اا• ّماللمثروالخونع، 
الشاءلررشيح بعد مصر ق السلمين بالإحوال تعصف *حلامحات الوسط! صحيفة انفلر! )٢( 

.U٢٠١٤/ آ/ ٤ يتايخ أحل. الكرول( موقع ) ، ٠ ة للرتاّ
647/Jittp://www.alwasatnews.com/3497/news/read

ابمهويية*رئاسة الشاتلر ترشيح دعم الإخوان عنر تعرض السلفية ءالدعوْ اليوم، المرى انظر، )٣( 
٢٠ ١٢ A/Aبتارخ ارايط هذا من أخذ ٢، ٠ ١ ٢ م آ/ ١ الأربعاء 

littp://www.alrnasryalyoum.com/ncws/details/l
تفضيلوفيه الأصل الدستور صحيفة موقع وال—لفيض" الإحوان "؛؛j( سلامة، بري محمد وانفلر! 

بتاريحارابط هذا من أخذ للرئاسة، للرشح الإخوان نحاه السلفي التحرك لخلفيات 
http://dostorasly.com/news/vievv.asp.x?cda،e=290420

4262949f-7clOOc72ac82
مكانءكل ق العامين لأبناتها لفية الالدعوة إدارة محلى من ءل؛يان المأالف،ت صوت موغ انظر؛ )٤( 

أ/٠ ١ ٤ U/ ٦! ٢ بتاريخ أحن. الفتوح، أبو المعم د.ب- دعم بخصوص 
^_^http;//www.anasalafy.com/play.piip?c



ب<اكياطالصين:

حكمحال المسالمين الإخوان عل الضغط إطار ق القضية هذه تفعيل تم إذ 
عنالتقاعد أو القانون، تْلثيق عن العاجز بمفلهر ؤإظهارهم مرمى، محمد الرئيس 

واكحدث،، الأتحادية١ قصر أمام التظاهر مثل! أشكالا، ذلاكا واتحد التيسن، نصرة 
الفضائيةالقنوات ق اللتحض الضباط واستضافه ، التدسن ضد الذلالم كثرت قد بأن 

السالفيةلصالتوجهات ذات 

،-اتشيعة:

وفودواستقبال والقاهرة طهران بين الهلران خهلرط فتح عن أعلن أن بعد 
الشيعيالد أمموه بإ منددين اتحاه من أكثر ق بقوة السلفيون تحرك الإيرانن الساتحتن 

المضرلقر السيران وتحركت، ، الوتمرات وعقدت ، الخطب وألقيت مر، مق 
لصر،النزول من الإيرانية الوفود لغ القاهرة مهنار بحمار وهددوا بالقاهرة، الإيراق 
مصالحةمن ذللث، ق ئا الالتفات دون ذاتبا إيران دولة ْع التعامل بمغ وطالوا 

بداحلها،السنة أهل قضايا تعالج أن إيران ٌع التواصل لبدء بحفهم واشرط سياسية، 
الخليجق تثيرها التي القلاقل توقف وأن موؤيا، ق السنة أهل قتل عن وتكف، 

اللتحيزه،الضاط لدعم الاتحادية أمام متصة يقتمون لقية المبالمدعرة ارأعشاء النوم، المري انفلمرت )١( 
littp://www.almasryalyoumxom/news/det^٢ • ١٣أحدU/آ■/

٢٠ ٠ ١ ٣ لأرا*/ أحدبتتارخ ، ١لذل١لما٠ أرهقتناكثرة لرمي' وأمواّ،اعيل اليوم، المري انفلمر؛ )٢( 
http://www.almasryalyoumxom/iie\vs/details

a أحديتارخ اللتح؛زا، المضاط انضة الخديلةت ممر برناعج انظرت )٣(  /a / ٢ • ١ ٤;
 iKA^^ لماlittps://\v\vAvyoutubexom/watcli?v=c

المرابطمدا من أحد إيران، •ع المتعامل عل ازخمة متاة ل حان محمد الشخ اعتراض انظر• ، ٤١
https://\vww^utubexom/watch?v=xW5PztJriirc

المرابط؛مدا انظر ماحيرهم•، العدو هم •البة مؤتمر؛ مثل ، ٥١
ا١ttp//ثwwxnasaاafyx0m/catpايyaاlp?caاsmlطآ

يتارخأحد تت، الخزيرة مونغ ، ^٠٠٣٠٠والخايني، متهم الخايمتن بين •السلفيون هويدي فهمي انفلمر؛ )٦( 
•Y/ A١٢/ا■/

4bc96abfc اaa-4e 470-27اc-a 76اd5-f اhttp://\v^vw.aljazeera.net/opinic)ns/pagcs/eD



^^م|سنينيسمدسخ
الرابوةشكتالأزاممسور.- ٥ 

الإخوانخماعة عل ضغطا تقريتا— أطيافها يكافة السلفية— التيارات مثلت 
معصراعي سياق ل الدين توظيف وتم ، ٢٠١٢عام ق الدستور كتابة حال المسالمان 

ق؛ذلك وتمثل المسلمين، الإحوان حاعة 

بتطبيقطالب ويعفهم الدستور، ق الشريعة تطبيق عل يالص المطالبة — ١ 
البادئشر عند وتوقف ياليادئ طالب وبعضهم الأحكام 

كتابتهبعد للدستور المعارضة الفتاوى إصدار — ٢ 

إعلامياعرفت والتي ٩نونمر، حمعة ق كإ للدستور، رفقا الميادين ق الخند —٣ 
_»قدهار^رم.؛

ثلإسلاسق:الغالضق 4ع إطارتنافسي ي الديتية الهضا4 مميل ثانيا: 
نقيةهي الخالفين المواجهة،ع إطار ق صلفتا تفعيلها تم التي الأبرز القضية تحد 

بعدبوضوح بدأ فد إذ ،، ١ المرية الثقافية الحياة ق امتداد له الهوية قضية ؤإثارة الهوية. 
؛وقدتحم لر ثائرة القضية هدْ زاك ولا ، م ١  ٤٩٢ ق الإسلامية الخلافة مقوط 

آخركلام،برنامج ل الدسوري، القانون نقهاء ؤبعص النور لحزب ثمتالن حضور j القضية نرنشت )١( 
•'٢ ١ ٤ آ/ / ل * بتاييخ أخذ والدن؛ن•، السلفن ي؛ن الهرة اتبع •الدستور.. كلام؛ آخر اننلر؛ 

J.htInlا2اedZYdpaKJ2اrg/.iّهdeovmا١ااtp://pا١ا
حاليا•،العد الدستور عل نوافق لن العدوى؛ مصعلفى •الشيخ انفلر؛ مثالا، العاووي ممطفى الشيخ )٢( 

٢littps://www.youtube.com/watcli?U^lM8n-EbAU. • ١ ٤ / a/YYت١ريخ أ-محذ 
بتاييحالرابط هذا من أخذ Y• ٠  ١٢المصري الدستور لودة هادئة •قراءة القييه، أحد الشخ وانظرت 

https://www.youtube.com/watcli?v=5DldOFg• ١ ٤ ،■/ / ا• 
؛Y ■ ١ ٤ / Y / ١ • ;^ ١٩امحذ الشريعة•، تطبق مليونية *باشرلفاءليا>ت، الثررّق،؛'نقل بوابة انظر؛ )٣(  ^^^^hnp://wws
دراساتمركز ^^ٍ؛الخربزاسر،)هو١ت،، )خرزا(، نام زكي رياض انغلر؛ )٤( 

•Y(. ١٢العربية،-الوحدة 
العرب؛ة،والدراّات، البحوث معهد )القاهرة، حربوش، الدين صفي محمد د. )٥( 

آا'آ(،ص'بما"آ.



السلميةالتيارات بين مثاشرة الثورة يعد الهوية حول ^^ ١١من حديدة حولة يدأت 
السلفيةالتيارات قيل من القضية تفعيل الدراسة ونوصح العاJإزية، والتيارات 

والمخاشنلمفيالةاءلااتالية:

أنقبل ^١ ٠٠الطرقن من يدأ أته الهوية حول النقاش تفاصيل تتح من يفلهر • ١ 
ونحوفهالدولة مدنية عن الحديث بدأ الالي^رافي العلرف الثورة؛ فاعاليات تنهي 

ؤإلغاء، ١  ٩٢٣لدستور بالعودة فيه يهنالب بيائا وأصدر ، الإسلامي المد من 
هوالإسلازم.الدولة دين أن عل نص واش الدمتور من الثانية الأدة 

منفقط أيام خمسة بعد الدولة هوية عن واضح بشكل وتحدثوا السلفيون وبادر 
الإسلاميةوالرحعية الإسلامية ممر هوية عل بالتنديد طالبوا ، الثورة بداية 

المائةعل الابقاء شعار تحت الإسلامءا ممر هوية عن ا١الدفاع حملة يشنن ثم للتثرع، 
الإلغاء،أو للتعديل المقرحة المواد صمن مهلروحة تكن لر أما رغم للدستور، الثانية 
حملما وهو مضادة، دعوة أي لإحهاض نفلرهم وجهة من استباقية كخهلوة وذللتا 
الثوارلصف، مبكزا سما كان الأمر هدا بان القول عل لفية'ا ال'رالدعرة حصوم بعضي 

هداأدى وقد ، الثورة وأعداء السلفية الدعرة بين تعاون منه تتنج يأن يمكن بإ 

قالثقاغة متقبل حسان، طه ئ. مصر،ا. ق انثهانة كتابارمستةيل النزلغ لهذا تؤرخ الي الكتبط من ( ١١
٢(.٠ ١ ١ والوئامالقوب، الكب دار ،^، ممر،)١١٥

معأجرى حوار ممر؛ ل الديتي الد مواجهة ل مدية 'مادرة ؛ DWلتاليفزيون الإلكتروق الوقع انظر• ، ٢١
U بار؛خ الرابمذ هدا من أحذ اكلمال« مي ازنملة  /TV / ٢• ١ ٤

15031318-http://www.dw.de/a
يت1ريخالرابهل- هذا من أحذ ، الأوط الثرق شفاف ق؛ عليه الوقرين وأساء البيان نص انغر؛ ، ٣١

ا"/ا"/ا؛"آ
http://www.metransparent.corn/spip.php?page=article&id

سارحهدر الراهن' الونفا معالخة حول اكالث، لفية الالدعرة 'يبان لف،؛ الصوت موير انظر- ، ٤١
الرابطام/ا/اا-فىأحذُنهذا 

www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=2394l؛//http
يتارخأحذ المياسة' واليارمات للقيون ١٠العمق؛ق برنامج الخزيرة؛ قناة الزمر؛ طارق اننلر؛ ، ٥١



الساحةق الامتقطاب من حالة فلهور إل الدستور من الثانية المادة عل التشديد 

الذيالدنية الدولة وأن  ٢٠١١مارس امحتقتاء ق بوادرها ظهرت المرية 
الإسلامية،ممر هوية عن بحال يتخلوا لن وأنم بريء، غجر العلمإنيون به ينادى 

لحنةق وكذا ،  ٢٠١دستور٢ ق الهوية قضية عل الطرف\ن المرنع واستمر 
.٢٠١٣دستور ق الخمسان 

ماما٠كئنا الهواق الديش الحراك تحعل أن الإسلامية التيارات بإعان كان ٢. 
كبيرحزء من والتييتجن الدين إقصاء أن اعتبار عل المري، الثوري للحراك 

انحازتأن يعد وحاصة السابق، النذلام سلبيات من كان العامة الحياة من 
استفتاءأنه وظهر ، ٢٠١١مارس ١ ٩ استفتاء ق الإسلامي للخيار الحإهثر 

القاسة،س التغيثر ق ننلريتهم هي كإ للجياهثر ؤيتجهون هوياتية، بخلفيه 
قوةلا محتمعية قوة فهم إمكاناتم يناس_ا للجامر( )التوجه الأمر وهذا 

حلالمن الهوية حم وحاولوا تعجلوا، أو آثروا، ولكنهم سياسية؛ 
الانتقالية.الفترة ل السياسية المشاركة ي عثراتم إحدى وكافت اuهلةل٣،• 

مرجعطظق|لم^ذقوبناث|لخطف، ماد• الض ب انظر■ )١( 
١٠ • _A سابق، 

النور..وحزب لب ال:ااال،ءوة الملقي أنا موير انظر: ٢، • ١ ٢ لدسور الإءاا.اد ق جلتا ذلك ظهر )٢( 
littp://www.anasalafy.coin/play.plip?catsnil،tb^4ا واوريعة« وانمّ.تور 

الرباالرم )در، ال؛ورات_إيربي، ^^ثإالح-ب، ■سهيل اiفر؛ )٠١( 
١٠ ٢ ص٠ (، ٢ • ١ الماطت،أ للابحاثودراسة 



\ىلث:اهيلب 

السياي.لساحات اش 

العلاقةتحولت فقد هادئا، الساسة العملية ق السلفي الخمور يكن لر 
علغلب أو حملتها، ق صراعية علاقات إل الاحرين والفاعلين السلفية التيارات 
علاقتهمبيان الدراسة متم الأول الهللس، وق المراعي. النمط غرهم مع تفاعلهم 

الازىالمراعي، النمط غلبة بيان اال.رامة وتحاول االسلمين، الإخوان مع المراعية 
التيارحامحج من لهم ْع السلفي، الأداء عل الانتقالية، القرة يه اتسمت 

الصحوي.

-١

ببعضيتعلق والأزهر السلفية التيارات ين الفكري التوى عل صراع ثمة 
يعترالأزهر • الشيعة من والموقف الفتوى، ق بالمرجعية ويتعلق الحقدية، القفايا 
اعتمرتالسلفية والتيارات ، الشرق من المصري المجتمع عل وافد ثيء السلفية 
معلبةفتاوى عثر دينية شرعية له يوفر كبوق يستخدمه فاسد سيامي لنفلام أداة الأزهر 

!٢٠١٤ا/\إ٠ أحذيتارخ فيديو، مقطع الأزهرلإ، عل الساضن ءاهجمة كريمة! أخمد الشيح اتثلر، ( ر١ 
https!//www.youtube.conVwatcii?U=2gBtEN

!٦٢٠١٤؛ / ٢٢يتاؤج أحن. س)فيةاا، وليسوا محمة تنمية وابن ارالوهائية الأزهر• شيخ انظر* )٢، 
https!/7www.youtube.conywatch?U=PAF_

!٢ ٠ ١ ٤ آ/ أ/ ١ يتارخ أحدت خمعة، مصراحشة ق الف؛ة الالنارعل يفح جعة عل ^ ٧١٠وانظر؛ 
hUps!//vmw.youtube.co_atch?v=BZnEwi9LkaU



الثورة،قامت مد رئسي، كفاعل الأزهر تواجد الانتقالية المرة وق . رغباته نحدم 
الفعلق الثرحماتية ظهور وبعد ، أصدرها١٢ام الوثائق من عدد ق الأزهر فعل وتمثل 

الحوريمدوا أن المستنلون، أو متهم الحزبيون سواء ، فجأة السلفيون حاول السلفي، 
مثل؛للجميع، المفاجثة الخطوات من بحدد وقاموا الأزهرية؛ المؤسسة مع 

عليه.والثناء رأسه وتقبيل الأزهر شيخ والتقاء الأزهرية منيخة نيارة أ~ 
الطالبة؛دللث،.بل الدستور. ق الثانية المائة ثر لتفكمرجعية بالأزهر الرصا ب— 

المنابرعل من -٠١ ثنهلبون منه مجتمعية شرعية لانحاذ للأزهر السالفي؛ن انتساب ج— 
لالناسما ؤيتحدثون 

ْعالهمرنع حال أونحتيده الأزهر تحييد إطار ق الأزهر مع الحور مد سياق وكان 
علالعمل إطار ق أوكان ٢. ٠ و'*آا ٢، ٠ ١ ٢ ق الدستور كتابة أثناء الكت1ة 
المفتيتعيئن ق وخاصة عليه، تعديلأيت، ؤإدخال العام المجال عل الأزهر انفتاح 

الأزهرداخل وجود لها الإسلامية التيارات أن اعتبار عل فيه، الك؛رى والناصب 
وهدم، بتعديله أو الأزهر يتمدد النفوذ من شيئا ستنال و؛التال بأحرى أو بصورة 
يزدهامن لها بالأزهر الدولة علاقة صياغة تعيد إدارية تعديلات إدخال ق الرغبة 

٢٩ ص سابق مربع والدولة، الثورة ي؛ن الإملاميون ماد، الغني مل. ( )١ 
وأحذتالشد(، الحاكم عل والخروج الثورة )وثتقة بعنوان ، ٢٠١١نؤسر ق الأول الوثيقة كانت، )٢( 

ستقل،اوثيقة ٢ ' ١ يونتوا ق الثانية والوثيقة الب.. الحاكم عل الخروج حكم ؤ، الفتوتم( شكل 
الدولةشكل عن تتحدث الدينيةا، الدولة مواجهة ل الوطنية الدولة لبناء توافقية استراتيجيه مصرت 
عن، ٢٠١ينايراق ثالثة وأصدالأزهروثيقة فتوتم(، هيثة عل وأحيت إطارتوافقي ل الحكم، ونظام 

وتر١ر١تتوثاتق باب الثريمج، الأزهر مشيخة موع انظر الحريات. 
littp://www.onazhar.com/page2iiome2.^

مندكتوراه )محمل حان محمد كالشخ للأزهر، نفي الالتيار قيادات من عدد اب انتق ذلك ممثل )٣( 
ليسانس.شهادة محملان اكلم إم،اعيل محمد والثّخ يامبرهاص والشخ الأزهر(، 

^^|لموذج_وبياءع،اد، الغني د.عباو )٤( 
صرآهسابق، مربع الخْتاب، 



الدينيةاالؤمسسة ق القواعد ومستوى القيادات مستوى عل ه نفالأزهر داخل 
الدينيةة الرمداخل الاستقلال تنار ْع والإخوان السلفيون توافق وبذلك الرسمية، 

بنقوذالدولة نفوذ استبدال ارتقاؤه ولكن الأزهر، داخل تنير إحداث عل 
الإّلأمينضشكلا/

الآق،اطرآ،:٢- 

الفكري:التوى عل الأق؛اءل ْع السلفي التفاعل من مراحل ثلاثة ممتتز يمكن 
يالأقاط،يرا اهتإما هناك يكن لر الجذور(• للل«رامة)مرحلة الأول لمستوى اق 

باسثناءأومتا، إمحاثا الأماط، نحاه يذكر شيئا الإسلامية ا>كات أدبيات ل فلهر ول؛ 
ذلك،،، اليوملللسلفية متكا ومثاJت، العاصر الفكر تاريخ رصدت التي الكتابات بعض 

بكتاباتأمن قاسم ناثر فقد ، مراحله بجمع الحاصر الفكر ق المسيحيين حضور مع 
اهتإميفلهر لر ذللئ، ومع القومي، للفكر الدعوة ق المسيحيون وشارك فهمي، مرقص 

القطرةمرتع عن أحذ الأيدلوجيا•، مفكك التسى ممر؛ ق لسن الاتحولأت الشريف؛ أشرف (اظر؛ )١ 
١٣^ ١٩ /U/ ٢ ٠ ١ ٤ar.qantara^e/content/lslfywnfyins؛//littp

ydywl\vjy؛-،msr-ltsyys-mfl،l
للرئتس"،نائل امرأة أد بلي تمتن شرفا بجون ٌععرم؛ن--ولأ نا ل'ابرهامي• الاْرام• بوابة انظر• ، ٢١

^اttp//؛gate.aمma^أا٢rg.eg/News/227732.aspx؛ • ١ ٤ مآ/ ١/ ٢ أحدبتارخ 
الرسالة،مزمة )بيروت، العاصر، الأدب، ق الوطنية الاتحاهات ح؛ن، محمد د.محمد انذنر؛ )٣( 

قالأحداث؛ معص متعكا للاقباط ذكره وحاء الوطتتة نكرة كلود مرد الكتاب ون، (، ١٩٨ط؛
الحركاتأحد، محمد العاطي عبئ د. وانفلر، . ٢١٩١٢أحد.اث ل كما الثماj( بتأثمّهم لا ممر 

(،٢١٩٩٥والشر، للزحة الأاُرام ءرم ، ٥٠٢٥١٥١)
وصرام\ا.، ١٧ص• 

ئممزانجيي؛ز؛لألآزاس£وم^نميران، حمود أحمد فدوك( ئ. انُلر• ، ٤١
دورعن دراعة الكتاب وق ٢(. • • ٩ العربية، الوحدة دراعات مركز ربثدوت، ، ١٩١"٨  ١٨٤'

للتهمة؛التأّسس ومرورا التبشيرية، الإرساليات من ابتداء الفكري الجال، ق احي؛ز، الم
الثورةق بدورهم وانتهاء والاشتراكية(، والعاJإنية، )العروبية، القومية للتيارات الفكرية،والتاٌيس 

أولفي الالفكر أن إلا تحديدا( )الشام مصر حارج ٌذا هزلأء عامة كان ؤإن ، الكمتم( العربية 
؛نرجامم•ُع تعاخما قذ،ا كمتحيتن معهم تتعاش إ الإّلأموي 



خسر مؤ الفم على اثرالفارئزاساسية  ١٣٠

أشرت،التي و1لقضاو1 اهتإم ظهر ؤإنإ الإسلامية، الحركات أدبيات ق بالنصارى 
-٦١الحسن لعلاقة التعرض دون العربية والقومية والوطنية، ا،لرأة، كتحرير 

الساحةل اطلعاصرة السلفية التيارات ظهرر وهو للدراسة، الثال التوى ول 
المستوىعل لا يحسن للمالرئيسية السلفية التيارات انحهتآ أن أيصا محدُث، إ الياصية 
القنواتق المثالة التنصر حملات ظهور يعد متأ-؛ما إلا الفعل مستوى عل ولا الفكري 

منأغلبها محموعة ل لفيثن الاهت،ام وانحمر المهجر، لأناظ التابعة الفضائية 
وقياداتالسلفية المرجعيان أما ذلك، يحد كتابات لهم وظهرت البالتوك ل لمفين الشباب 

الحركة.مستوى عل ولا القكر توى معل لا كقفية بالأقثاط تنشغل فلم السلفي التيار 
الوقف،حاء لالسياسية(ت السلفين ممارسة )يحد للدراسة الثالث، المستوى وق 

استمرالسلفية سباب من ق3لاع وهم بالمحي،ن، اهتم الذي ذا*بمرء مضهلربا، لمفي ال
الكاتدرائيةكمحاصرة الشاؤع، ق الفاعاليات بعض له وظهرت علميه هو ما عل 

السالفيينمن آحر وحزء ، نحاته® *كاميلميا قضية ق معتقدة عن دفاعا العباسية 
اصهلربالسياسية مارس ومن بمم، مشغول غتر جلة النصارى عن بعيدا استمر منهم 

إلالرلمان، عفوية ومنها العامة الولايات المسلم غير لتول رفقي فمن واقفه، مق 
قضيةق التفكير إعادة إل ، له نوابا لا لالرئ؛س كمتثارين نواحيهم بجواز القول 

محتاجالأمر وأن قبل من كان قد عإ الزمان هدا ق تغيرت يأنيا والقول العامة الولاية 
السلفيةالأحزاب قوائم عل إدراجهم ل عي الإل حديد، لاجتهاد 

الكاتدرابةأمام لفن الآلاف ا,'ءممام الإسلام: أشار .رتع انظر: ٢، • ١ ١ أ/ ؟T/ و ذلك كان )٢( 
٢:• ١ ٤ U/ / ا ٢ أحدياريخ بالمابء، 

اlاtp://ansarcاs؛اam.bاm/ogspot.cه20اأ5هم§0رظ/40/ا  30اأأأ1اا.
٤٥٨٦٧المدد ^ا-أم/ 7/0ضيرئرفيسالأهرامتارخورد )٣( 

2/7/4/60/158838.aspx 950/20ا/littp://www.alirarn.org.eg/Archive
سارحأحد ^٠ ٥٧١الدعوة تتاقفى تكثف برهاعي يا—ر تمرنحات الماع:* اليوم انظر )٤( 

٢Up://wwwl.youm7.com/News.asp?NewslD=1707700#.lJ58PD5SSw8q • ١ ٤ آ/ / ا٦ 



١٣١^؛؛|؛سلأسي؛ 

نحدثفلم مباشر، بشكل السلفية التيارات مواجهة ق يظهر لر المسحي والطرف 
التغريبوجه ق قامت عموما الإسلامية والحركات مباشر، بشكل مسيحية سلفية مواجهة 

ودارالخزية، مثنرت محايا من يتعها وما الأنليات ومحنة • الأقباط مواجهة ق تقم وإ 
إظهارإطار ل الثقفة العاJءاjية الخبة قبل من تثار ونحوذلك، الملم، غثر وولأية الحرب، 

والحرياتا،لواطنة، أساس عل العامل مبدأ ومنها الديمقراطية لمادئ لمي؛ن الرفض 
الجتمع.ل والتعددية الئعائر، وممارسة الاعتقاد حرية ومنها العامة 

أودينهم عن السكوت مثل الأنباط، نحية ل تنازلان تقديم ل المرجانية وظهرت 
العامة،اياصتج لتول صلاحيتهم بعدم والقول، بكفرهم، القول، إظهار عدم بالأحرى 
الإسلأمي؛نرآا.قوانم عل ترشحهم ل الأقثاط مع التعامل ل المرجانية وظهرت 
اد،عيةاص:٢- 

بحصعند ظهرت التي المرجانية مظاهر من الثقفة المحبة ْع المامل يعتبمر 
الإصلاحي نحالفا ر1ا نبي والتي العلمانية، المخثة مثلت فقد الملقية، التيارات 

علتهلرحه بإ وذللثؤ الملقي للمفاكر المحددة الحوامل أحد الملقية، للتوحهات 
رأسهاوعل الديمقراطية قيم من الإسادم بموقف تتعلق أمثلة من الإسلامية التيارات 

كأحدالملقية التيارات لحول ويعد الانتقالية، الرحلة وق النامي؛ التسامح مبدأ 
الإسلاميةالقرى بين الصر؛ع يوصوح ظهر النامي المنهل ق يين الرتبالفاعلمن 

التياراتبحص حنح نم الإسلامية، والقوى المدنية القوى ئنائيةت وظهرت والعنانية، 

الخاعةتأميس نحو والمواطنة.. الإسلامية ارالثريعة الفتاح، عبد ّيم، د. انفلر؛ )١( 
مركز)القاهرة، الهلائفية، مواحهة ق المواطنة )؛ضرا(، الشوبكي عمرو د■ ؤ، الوطنية® 

٢٠والأستراتيجية، يامية الالدراسات  .٥ صء (، ٠٩
الشوالأحداث الأحزايتف، برامج وق فقهيا، الأقباط من ^٧ ٧١موقف عل للوقوف )٢( 

الواقعونحليات ممر ق الأنباط لعلفي، وائل انغلرت والأقثاط، لفي؛ن الين وقت 
.٢ ٤ ١ ~ ٢ ٠ \ ص سابق، مصدر الثورة، بحد مصر ق الأقثاط مؤلفون، ق، الملقي، 





البءهث،اتثادث،إ
١^)؛^ض ضاذج 

رساصؤهبمدمه

وقدالتارات، يرحل،عفي فقد جيرية، فكرية تحولات \لك\رى الأحداث نحدث 
قضاياالكبرى الأحداث عن ؤينتج جرسا. أو كليا عنها ؤنراجع ثوابته بعضها يراجع 

٢٠١١ينايرثورة أحدثت وقد حديدة. يقفايا يشاركون حدد فاعلون أو حا-يدة، 
منعدد حول فكري لثماس إثارة دلك وصاحّّا السلفية، التيارات ق فكرية تحولات 
اتحاءق السار لتصحح فقهية مراحعات عل الإقءام حول حملتها j، تدور القضايا 

ثلاثيتحديد الدراسة وقامت، السياسية, العمالية ق الأحرين الفاءلين مع التقارب، 
السياسيةالمشاركة بعملية السلفي الفكر ناثر حلالها من سنن رتبية سياسية قضايا 
وهي;عدمه، من المخالفين 0ع التقارب، نحو والتوجه الراجعة عل إقدامه ومد.ى 
المحوالتال:عل حاص، مطلمب، ق قفة كل تعالج والمراثلمنة، والدولة، المورة، 

المورة.الأول: المطلب 

الدولة.المان: المطلب 

المواطة.اكالث،:الطالح 



ممؤسميسيسخ ١٣٤

^:٩١١١\طدلاف 

ورةاش

أواحتإعية سأما، مند الأمة تاؤخ ق ظهرت التي الإسلامية، الحركات كن تإ 
حركةوكإ الخوارج، كإ لهم، منابذا الحكام عل ثارا منها ممر كان ؤإيا فقط، فكرية 

عبدبن محمد الشخ دعوة كام، بل العبام؛ن. صد العلوJين ثورات وكإ الزنوج، 
خروجاالأن، بمصر الرجولة السلفية التيارات من ممر إليها ينتسب والتي الوهاب، 

المعاصرالسيامي الإسلام أدبيات عن الثورة مفهوم غاب فقط العثإق. الخليفة عل 
المتغلبالإمام طاعة فكرة وظهور المزمنة، الفئة إعداد أجل من العزلة فكرة لثلهور 
الفكرعل الثورة مفهوم ؤلرح  ٢٢٠١يناير١ ثورة وبعد الناس• بين الفتنة إثارة وعدم 

ماعلميها؟، يوافقون هل الثورة! من السلفي الفكر موففح لامتثصار محاولة ق السلفي 

نجعلهمالتي ~ تقديرهم ل - الأسباب هي وما الثورة؟، ص ومواقفهم مفهومهم هو 
الثورة؟.عل يوافقون 

العملممارسة قبل ما مستوى مستووينت ق إجاية عن البحث نحاول والدراسة 
يتتعدلالئs ييان الدراسة وتحاول السياسمي؛ العمل ممارسة يعد ما ومستوى السيامي 

التاليتالنحو عل وبعده، السيامي العمل ممارسة قبل الثورة من السلفية التيارات حال 

tالسطسة القإركه قبل اولأ؛ 
العملممارسة قبل الحكام عل الثورة فكرة السالفية التيارات من أي يتص لآ 

قريبللسورة السلمون يتنادى ول؛ احنروحامم ق الورة فكرة تفلهر فلم السيامي، 



١٣٥سم،لأسيةا 

فيها،الشاركة عن السلفيين عامة تأخر  ٢٠١١يناير ق الثورة حاءين، وحن ، وتوعيا 
النحوعل النقاط من عدد ق ذلك رصد ويمكن 

:٢٠ثويةينا^١١ ب ١

عدموJالتالي كمكرة، بالثورة السلفيين اعتناء لعدم عوامل أربعة رصد ؤيمكننا 
الأول؛مراحلمها عن عامتهم وتأخر لها الإعداد ل مشاركتهم 
منعامتهم حدد، فاعلون  ٢٠ ١١٠ينا^ق للتورة الدعوة تبنوا الدين أولهات 

أوطبقية، أو سياسية، أطر لهم تفلهر ولر الثورة، فبل حيدا هويتهم تنفح ولر الشباب، 
التكتلاتمن وغرها لفية الالتيارات من المراقبين عل عير مما محددة، أيديولوجية 

مشاركتهمثم ومن فهمهم الثورة قبل السياسية الساحة ق الفاعلة 

قابلةغير وبدت الحدث، فجرت التي الفاعلة القوى تنفليم ق هشاشة وظهرت 
وبالتالواحتوائها، عليها اليهلرة من وكمحشى عليها، البناء يصعب ويالتال للاستمرار 

التنظيميةوالخبمرة الذاكرة أن وخاصة مغامرة، يكون قل فيها والانخراط التسرع فان 
التمهلإل المستبدة الأنظمة عل الاعتراض مرارة ذاقت التي لمفية الالتيارات تدفعان 

والإخوانالمامر عبد بين حصل كإ النفئام، ْع الصدام مآسي تتكرر لا حتى 
،١٩٩٠ريقة الباب ق تونس وق الثإنيتيات ق حماة ق حصل وكإ السالمين، 
.٢٣١١٩٩٠والخزاتر 

مصر،ق المعاصرة السلفية التيارات uشتها اش الفكري الاغتراب حالة ثانيها: 

صر٠٧٩مابق، مرمع والدولة، الثورة ي؛ن الإصلامتون عإد، الغض عبد د« ( ١ ) 
يثاؤخأحل- نت، الخزيرة موثع ممرا، ل وال—اسن الساسة الفتاح؛ارصرورة عبئ بشر انظرت )٢( 

 ٢: • ١ ٤http://w\vw.aljazeera.net/liome/print/6c87b8
3aa56fb899e2/4f8896ca430c4193acci-44e75a6a8c0d

٣٨٤العدد \ضووا< التمل محالات ااعربيأ•، الوطن ق الاحتجاجة رالحركات الثوبكي، صرو د. انظر؛ )٣( 
مونعسايرا،  ٢٥نورة ل دورالإملأم؛ن ٠ ساميان: محمود عادء وانفلر: ، ٢٠١١)شباط( نثراير 

ا١ttp;//ww\v.aاااsهnاا١n.nct/n/edه 52090:٢ • ١ ٤ U/ إ/ بتاريخ أحذ السالم، 



سر|سمقالإنيسيخ ١٣٦
الهجرى(،والثالث الثاق )القرن الماصة القرة من استدعاؤها تم التي القضايا وسبب 

القدرةواشرامحل الح، المالخروج ل الخروج وحصر اكف،، للإمام الخضؤع كفكرة 
الحالةوجدلت، عليه، للخروج السلطان ق المسوق أو البواح الكفر واشتراط عليه، 

لهاأصولا تمتلك، لا حديثة، فقهية قضايا رميت قد فقهي، زلغ منطقة ق ها نفالسلفية 
بي،عايهالاأ•

السلميةالتذلاهراُت، حميعها السلفية التيارايت، لدى العمل أٌاإيس، ق يكن لر ثالثهات 
انميفة.والمواجهة السالمة، ي؛ن كان ل والرمحة، المقلمة والاعتمام 

إلالمودية النافد حمح العارضة أحزاب وجه ق المستبدة الأنفلمة سديث، رابعهات 
وأدتالسيامي الشاط ساحات إل والولية الثياب طاقات تصريف 
كثربقي أن إل السلفية التيارات اعأس رموز نحاه المستبدة الأنفلمة من العنيفة الواجهة 

الفعلحارج إقصاء حالة ق أو للأنفلمة مهادنة حالة ق السلفية التيارات رموز من 
بالثورةالالتحاق ق مترددين وجعلتهم طلأ-آم، مع تواصل دون والدعوى، السيامي 

السياسيةالحركات مشاركة جاءت جديدة. إحباطات من حوفا انمللاقها لحظة مند 

والرقصلمحلوية الالأنفلمة من الخوف، ثب يوالإمكانات التوقعات سقف دون 
الحركات.لهده الغربي 

:٢٠سمثيةسمحرةيناير\ا

وفترةتونس ق الثورة نجاح بعد وحاصة لها، الدعوة أو للثورة، الإساد مثل 
وعلالفكر توى م عل السلفية التيارات عند الثورة لفكرة حقيما اختبارا داتأا الثورة 

موقفهمق السلفية التيارات ين رئيسة انحاهات ثلاثة رصد ؤيمكن التعليق، وى ت م
الثورة:.من 

بتارخأخد الثمانية، الخزيرة موفر السلفي®، ءالاغراب العودةت اش عبد انظر؛ ( ١] 
http://www.al-jazirahxom/cul
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همأنفعن يعلنوا ل؛ ؤإن ثديية، ويحإمحة الداية، مند شارك الأول؛ الانحاه 
بالقاهرة،السلفية شيوخ ومن الشباب،، ههللع من جرء وهم الثورة، أثناء مستقل ككيان 

ساعايتحأول مند الكتابية اكلياتا ق مشاركتهم ونلهريتط ، ادمية الإيوالح،اعة 
قوالحرة، النمورة وق التحرير، ميدان ل وخلهروا ، ١٢٠١ يناير ق الثوري العمل 

الثورلأى.أحداث 

منلعدد يرحع ؤإنإ عندهم، الثورة فكرة لحضور تر-ءع لا هؤلاء مشاركة وسرعة 
،،الثورة١٣فل الملقي التيار قيادات، عامة عل بينهم الخل حالة منها: الأساُب، 

الملقيةالدعوة ق الحال هو كإ حركتهم محكم تقليم ق وجودهم عدم ومنها؛ 
هداأصحاب، بائر وقد والتنفيد. القرار ق لأقراد حركة حرية وباكال ؛الأسكندرية 

احتلاف،بتهم حدث نم ، المقيلة )حزب يامحي الالعمل ق بالدحول الاتحاْ 
حركات،منهم وءلهرت، والثعب،، والفضيلة، الأصالة، حزب،؛ من أكثر إل وانثقوا 

العام،الإسلامي التيار مثل الرسمية؛ غر الاحتجاحية للحركات، تكون ما أقري، 
أبوصلاح حارم الشح حول ومحمحوا لقية، الوالحيهة وحازمون، الحيل، لمؤن وال

ؤيمكنالثونية، هي لفية الالتيارات، من الفصيل هدا ق البارزة والممة اسإعيل. 

تارأخاحد ينايرا،  ٢٥ثورة سس، الإسلأمة الح،اءة بداحل السابع! اليوم انفلر! )١( 

^^littp;//wwwlyoum7xom/News.asp?Ne\vsI
٦.'a/\\إ يتاريخ أحد يتايرُ، ٢ ٥ ونورة اكرية الإسلامية الخرلكيت، السكتة!' عوقع وانظر• 

^^^ina.com/cent؛li1tp;//www_sal
أثناءالثورة!السالم آنا منتدى مثاركامت، انفلر بأم، الخاصة المنتييايث، ق ذللث، سجل ، ٢١

littp!//www.muslm.org/vb/index.php
انظر!تمريتا، أعوام ؛أريعة يناير ثووة نل السلمية اكارايت، نادايتح لسالوك الرفض حالة رصد يمكن )٣( 

^٥١لعدو نيارته يخصوصل حسان محمل للشخ موجه بيان ^j،! من اعنتابط النماصن! حلال محمد 
حاءمنت،وتد مصر، ق لفية الشيوخ عل احتتجاحا كتبا ما أوائل من وهدا القن٠اقأ١، معمر ورسوله 
الرايطهدا من أحد وفتتها. الردد حالة يعكس مما له، ورافقي لييان مؤيد ب،ن المنتدى أعضاء تعليقارثؤ 

http!//www.muslm.org/vb/archive/inde ٢٠ ١٤ا/لأ/ ي:تاريح 
٢!• ١ ٤ U/ أ/ يتارخ أمحي الش« الفضيلة حزب، داحل !انشقاق الخالص! شبكة انظر! )٤( 

^http!//www.elmokhalestv.com/index/details/i







قالحتج؛ن من مات من أن عل تؤكد السلفية التيارات قيادات بعض وحرجت 
ثمتماما صمت وبعضهم ، للسوت للعودة الشباب ودعوا شهيدا، ليس ا،لذلامرات 

٢•الثوراتأ من محاوفه يبث، التنحي بعد نلهر 

ومطاالوقوف محاولة هو لفية الالتيارات من الفصيل هدا محركات ق والأبرر 
مناسبةمواقف، انحاذ ومحاولة الشاؤع بحركة وتائرْ الحاهبمر، من حوله من عنر لا كي 
فضلالها، التحضر مرحلة ل Jدحالون ولا للاحدامثج تبعية محل ق فهم الثارع، مع 
محدث.قد مما الإفادة ق والمسارعة ارها التنبؤبمعن 

وهوالقائم، للنظام الويدون كليه، الثوري للفعل الرافضون وهم الئالثؤت الانحاه 
ا،مثاركل الرئيس عل بالثناء هؤلاء بدأ فقد المواحلة( )أو الحامية بتيار يعرف ما 

خل فيه الناس لحل محا ولحل موقفه غم من ومنهم الثورة، حرمة بيان ق واشتدوا 
داخلية،أطراف مع بالتعاون خارجية أطراف -٦١ تقوم فتنة أما من بمذر ظل من ومنهم 

،•مصرأنحرب أجل من للثوار، يشم 

الإسلاميةالتيارات س غيرهم وهورفض رئيي معلم منها يظهر هؤلاء ومواقف، 
الحركية.السلفية والتيارات المسالمين الإخوان وخاصة 

علظهروا والثلاثة يعقوب، حسين محمد والشخ اكرى، محمود والشيخ العدوى، مصطفى الشخ )١( 
العادة.غير عل الرسمي التلفزيون 

٢!٠ ١ ٤ U/ / ا ٥ أحديتاريخ يمجدالعزيزباق، محاصرة الثورة،، ل الحويتي الشخ أرأي انفلرت )٢( 
https://wwv.youtube.co_alch?v=n

انظر:القوصي، س الشيح ذلك ذكر )٣( 
»https://www.youtube.com/\vatch

يتارخالرابط هدا من أحذ التتحيء، نيل مبارك حني وق الثورة ق القوصى أصامت الشخ رأي انظر' )٤( 

https://www.youtube.com/watch
Y٢٠١١/ بتاريخ؛/ مصرء ق محدث ما ءاحقيقة بعوان: رملان سعياد محمد للشخ حطبه ق ذلك حاء )٥( 



٤١ ١ ^^ر؛ة|؛سلأسي؛ 

السياسة:القاركة بعد ثانيا: 
أمرأمام ها نفرجيت إذ لفية، الللتارات إرباكا  ٢٠١١يناير ثورة أحدئت 

لميالالتفر يكن فلم له، شرعيا تكييئا أدبياما ق تمتلك ولا له، تستعد ل؛ جديد 
توافرتمما ولا مفاهيمتا، السالفية التيارات به اعتنت قد مما الحإعية الشعبية واشارصة 

منلفية، الالتيارات كانمت فند الحدث؛ حال استدعاؤها يمكن تارنحية محرة فيه 

الملمةمرونا الحيادية لفية الحماطت إل يلة للوالولاء والمناعات المع تيارات 
والأمر، واول و٠االفتنة® ا١الطاءة٠ مصطلحات حول تدور والحركية، العلمية 

قتعمل مصطلحات وهي والعقد®، الحل و'لأهل وءالمة®، و٠لالثورى®، ، *الخروج® 
وقد، العاصر واقعنا ق طرحها ويصعب الإسلامي التارثني العرق النذلام إطار 

مبرةق رئيسية تحول نقطة سياسية مشاركة من أعقبها وما  ٢٠١١يناير يورة شكلت 
الرتبهلةالقضايا مجن عدد ؤلرح ل التحول هذا معال؛ ظهرت ممر. ق السلمية الحركات 

قالقضايا هده تظهر لر السلفي، الفأكر عل السيامية والمشاركة الثورة بفكرة 
أولوياتضمن القضايا هدْ تكن لر أو الثورة، قبل ممر ل السلفي الفكر أطروحات 

تحولبدايات أو فكريا تحولا وأحدنت، مصر، ق الملفتة للتيارات المني الفكر 
!ي القضايا ط، وتتعلق الثورة، قبل كان قد كإ الفكر من رقص لها يظهر ولر فكرى، 

والنصحبدائه، اختياره والمحكوم! الحاكم العلاقة؛؛ن أو الحكم، ق الأمة دور ١( 
قالأمة ممارسها التي المهلة ومساحة ظلم، إن عليه والثورة الحكم، حال له 

الخاصة.أمورها إدارة 

قوشاركوا المفية التيارات عامة أقبل فقد السياسة، العملية ق المشاركة ٢( 
وحركاتالأحزاب، فأمسوا الثورة، بعد أتح قد ب،ا السياّية العملية 

للآولويك،ش1ت؛1ضى،رومان، أبو محمد د. انفلر؛ 
٢.ص (، ٢٠١٠والثر، العرية الشكة )بيرومتؤ، الامحراتيجيامت،، 



س1ف؟يسوسسخ

مظاهرات،من السلمي الاحتاج أدوات واستعملوا ؛ارسمية، غجر الاحتجاج 
أحياياهم واستقلوا غيرهم شاركوا واعتمامات. ثرات، ومومليونيات، 

لهموكان التواب، ومحلي الانتخابات، ق شاركوا ثم الفاعليات، هذه ببعض 
لر. ٢ ٠ ١ ٢ دستور كتابة ق ذلك بعد شاركوا ثم الرئاسة، انتخابات ق حضور 

ماأن رأت وأحرى كفر، الديمقراهلية بان تتءحددث، ظلت قلة إلا منهم يشذ 
قهم لن والهتاعي مع الالخمح عل وأن فيها المشاركة محوز لا فتنة محدث 

قذللث، تفصيل ؤيأق ا>فتنةء. تكون لا حتى الثارع من والخروج الحكم، سدة 
التغيير.عن-خط\ب الحديث حال البحث، هذا من الثالث القمل 

،!ت،!ء ئء 
٠،'' ٠٠' ٠٠







٤١ ٥ خ|لسلأسي؛ 

^٠١١١١الظام ظل ق خالصة إسلامية مرجعية ذات دولة 
تحكمالتي السلطة أو الحكومة، هي السلفية التارات تصور ق الدولة ٦( 

وأعطاهاالدولة، قضية ق الفكر أعمل من السلفية، التيارات قيادات بض وحد ٧( 
بحثق معاصرة تطيقية رؤية وقدم الإسلامية® االحكومة وهو لقيما وصما 

،١٢٠١ يناير ثورة قبل كب قد البحث، هدا أن الاهتإم يشر ومما منشور، 
أربعة!وظائف، للحكومة البحث، ل ؤيعرض 

والاجتهاد.الاستنباط ويروهم والاجتهاد، النفلر أوأهل التشريعية السلطة ٨( 

والعزلالشورى الهبة، ! ودورهم والعقد، الحل أهل أو الرقابية السلطة ٩( 
والترشيح

ومسوولةالدولة، ق والحاكم القضاء عن المؤولة وهي القضائية، السلطة ( ٠١ 
العدل.تحميق عن 

يضعهاالتي والقواعد السياسات تنفيد عن المؤولة وهي التتنفيذية، لعلة ال( ١١
اليارى.المجلس وموافقة التنفيذي وجهازه لم المالحاكم 

كيمِةكل ق الشريعة حاكمؤية عل تقوم الوظائف، هده أن الدراسة وتذكر ( ١٢

1لإتلآمو)زوحىل1نمووةالثطي، إسإعيل د. انظر الشطي، إماعل ااد.كتور بجث، محور هدا لكن  ٢١)

البحوثمعهد ماج—تم، رسالة اللمز، الإخوان فكر ق اكولة إثكالية مغرد، يمام نظر انظر•  ٢٢)
نلما للإسلامثن المتامي )الحال( مماببا j رووف ب الدممررة ذمت، ٢. •  ١٣والدراسات، 

^٠صحح، غير الأمر وهذا الإسلامثن، خيال( ق لالل.ولة نمور وجود عدم إل ويعدها( الدولة 
الثورة،ل الثارين أحد وهو الث.اذل المجيد عيد الشخ ومنهم الاو.ولة، عن المعاصرون( محنفج 

يعمىمشاركات عل دراستها أنامت، ١لاJكتورة ولكن الدولة، عن غيره وكتّبح كتايه، ذكر وسياق 
ككرأأالإسلامحن عل ءستج نم دراسة، كحالة 'اكار« محلة j الإ-لامحن 



الأربعة،السلطات ( juالتام الفصل عل يقوم ي الحياة، مناحي من وصغثرة 
النمىمن مأحوذ ذلك أن عل الدراسة وتؤكد للقضاء, التام والاستقلال 

متتخبالدولة فرئيس الغربية. الأوصاع من لا الراسية، وا،لإرسة الشرعي 
وذزي٠ة،حقيقية انتخابات ق ومصدرها، لهلة الماللئ، الشعب قبل من 

محتارالذي وهو ينفه، سل3لاته ؤيإرس الحكومة الدولة رئيس ؤيرأس 
الدراسةوتحدد لهم، يرسمها التي العامة المياسة بتنفيذ يقومون الذين وزراءه 

بنفسهسلطاته بمإرسة فيه يقوم دورا للشم، تقدمها التي القراءة عل بناء 

اساّة٠بعد١^^^٥ اسية  uULuJIخه0ب ش الدولة ثاث: 
ماشكلها؟، ما الدولة؛ أستلة مواجهة ق السلفان السياسية المشاركة وضعت 

فيها؟ّيهلبقونه الذي الحكم نظام 

السلفيةالتيارات فكر ق الدولة تصور حول اللأحنلات من عدد نجيل ؤيمكننا 

التال!التحو عل ممر ق المياسة مارست، التي 

راقصاتحدث الدولة عن تحدث وحين الهوية، حول يتمعحور السلفي الفكر ١( 
المطالبةق حهلا؛ه وانحصر تحجمه، أو الدين نقمي التي الدنية الدولة 

مضطربالسلفي والأهلاب الشريعة؛ وتطبيق القائمة، للدولة كهوية بالإسلام 
استجابةؤيبدو الدنية، والدولة الدينية للدولة دقيق تحديد منه يظهر لا 

السياميالفعل ل شارك رقد ر١لخإعة٠، السنة ءأهل لتيار العلمية الرجعية وهو الشاخل، الجيد عيد الشح هو ت١( 
تةالامل نار وحاول، امامل، ابو صلاح حازم النخ بجوار والظهور اكمينية، ه؛الحاصرات ينف

معاصرة،تطبيقية رؤية ١لإسلأميةت الحكرعة هرت والكتاب ترتق، ولكنه سيامي حزب تاصيس والحإعة 
النامي)الخيال كتاحا ل رروف هبة الدكتورة ذمت ٢(.  ٠١١والتوزيع، للتثر الكلمة دار )القاهرة، 

غمالأمر وهذا الإملأم؛ن، حيال ق للدولة تصور وحول عدم إل ربعيها( الدولة نيل ما للأملامن 
الثورة،ق الشاركثن أحد وهو الشافل الجيد عبد الشيخ ومنهم الدولة، عن العاصرون صنم، فقد صحح، 

ياعتارككل الإسلامتم، عل عممت نم دراسة، كحالة ارالناره محلة كتاب عل دراستها أتاسث، الدكتورة ولكن 
إإ الجلة ق شارك الإسلاميثن من عريض هطآع أن 



Jالادةيمك فهو والدولية، الحلية البيئة ق النتنرة العنانية الثقافة لفغوط 

وقالشريعة ومرحعية الدولة هوية أن عن تتحدث التي الدستور ل الثانية 
الدينيةالدولة مس يرفض الوقت ذات 

ومنهماللفية، التيارات من للسياسة العارسن عامة النؤع هدا ؤيمثل ٢( 
لقاءاتعقدوا وقد النور، حزب السيامي وذراعها السلفية® ارالدعوة 

للدولة؛الإسلام مرجعية عن ودفاعا المدنية الدولة صد عديدة ومافلرات 
تتواجدالتي السلفية التيارات وقيادات بالقاهرة، العلمية السلفية ومنهمت 
•الفتوى حلال، من السيامي الفعل يدخل علمي تكتل أو3، مستقل، بشكل 

تصوناأو الدولة، عن مستقلا حديثا السلفية التيارات حهتاب ق يفلهر لر ٣( 
بعدأمم ؤيتضح القومية(. الإن)الدولة القائمة الدولة ضر للدولة مستقلا 
بشكلهاالقومية الدولة عل اليهلرة محاولة إل يتجهون السياسة، لحولهم 

قالإسلامية الشريعة وتطبيق الإسلامية الهوية عل للحفاظ كوسيلة الخال، 
الرئيسية(.جديد)قضيتهم من الإسلامية الحياة استئناف، ثم ومن المجتمع، 

أوالخلافة، بفكرة تمسلثح ممر ق السياسية مارست، التي السلفية التيارات عامة ٤( 
منعددا النموذج هدا عل تهلرح أن ودون تفاصيل، دون الخلافة، نموذج 

فالتياراتالحاصر. واقعنا ق تهلييقة كيفية تستوصح التي الفروؤية الأسئلة 
لحفلتهاق ونحمدوا الخلافة فكرة صفاء عل حافغلت الحاصرة السلفية 

الزمان،قآحر بعودما البشارة حديث، من ربعا اليوم ترددها وكثرة التاربجة، 

.آ(،ص٠١٤٤٣٦شخإدريس،ألإطلآحيمنا،)اراض،محالةاليان، جعض ر١(انثلر؛د• 
النعمعبد السلفي! أنا مرتع وانثلر؛ ، ٢٠١٤نوفبر / أل برهاس، يام الثخ *ع الأهرام حوار انظر  ٢٢١

!٢٠ ١٤ها/ما/يتاؤخ! أحد نخيويةأا، دكتاتورية عسكرية الل-نية ادولتهم الثحات، 
littp!//\vmv.an_lafy.com/play.plip?catsml،tba



الفعلسنوى عل تدايثر ولا فكرثا، انتاجا يعكس ولا 

منعدد صدور العموم حث من اليامّة العملة ق السالضن مشاركة واكب ٥( 
حلوتحاول الإسلامية، التيارات، تصوران، ق بالدولة تتعلق الدرامات، 

منالسياسة يإرمون من يواجية الذي العار والظام القومية الدولة معضلة 
الرجعيةنموصن أن وفتها خصوصا، لفية والعموما الإسلامية التيارات، 

وأنوحديثا، قدع عليه ومحع جاهز حكم نفلام وحول عل تدل لا الإسلامية 
عليهوالنفق العمالية. العارمة حلال من تهلورت، الإسلامي الرايثؤ ق الدولة 

منالدراسات، هده وعامة المجمل. حينا من والثوري، العدل مبدأي! ءقْل 
معهالحور مد تحاول الحال بشكلها لالدولة الرافض السلفي الفكر خارج 

كاداةالحا.يثةأا ارالدولة استخدام الأالفيين محاولة حال ل وخاصة وتعلويعه 
الإسلامية(الشريعة )تهلبيق الرئيسية غايتهم إل للوصول 

٠٠٠٠ؤ!ع وأد 

٤—٩ ٤ ١ ص ابق، مر-ءع لآ،و1نمو]زإلخديثة، الأفندي، الوهاب عبد د. اتظرت ( ١ )
عيدد. ر سابق، عر-؛ع انمولزاكية، لإصلأصد؛رحكوالشطي، إصإعيل د. الدراسات؛ هدْ من )٢( 

رالدولةتالثورة بين الإسلاميون عإد، الغي عبل ود• الأفندي، الوهاب 
سابق.مجرمع إس^الي؛إلم^^ذع.,٠ 



الئالثء\_ 

قسةاضاس

حتىالحديثة، اكومئة الدولة وتطور بنتأة وتطوره نشأته ق الواطنة مفهوم ارتبهل 
جغرافيساق أي ق الحديثة اكومئة الدولة ركاتز من أمامئة ركيزة الواطنة أصحت 

المستوىعل مواء الركزية الفامم من الواطتة مفهوم وأصح حضارى؛ أو 
السيامية.الحطابات توى م أوعل الأكاديمي، 
والواجباتالحقوق من متاؤية ؛درجة الأفراد الدولة معاملة إل المواطنة وتنثر 

لدللماويتخذ جهوي؛ انتإء أو طائفية أو دين أو عرق أو ُوع أباس عل التمتتز دون 
مداالمواطنة وتحقيق . العملية والمإرسة والأوانين، الدستور، ل تتمثل صإنات 

التنميةإل مدق واجتإعية اقتصادية وسياسات ديمقراطي، حكم م ١١٥يتطلب المعنى 
قللديمقراطية ثقافة تعد والتي المواطنة ثقافة وترسخ ونثر الاجتإعية، والعدالة 

ذات4أأ؛.١^٠هت، 

عادل،حكم نفلام ؤإقامة الاستبداد من التخلمى هو الأبرز الثورة هدفط كان وقد 
اكفاياكأحد المواطنة قضية تأق ولذا للجميع، الاحتإعية والعدالة الحرية محقق 

المواطنةقضية يزيد ومما الل.يممراطي. للحكم الاستبداد من التحول مرحلة ق الرتيبة 

'؛ووداإرامم محمد اننلر؛ الفرال والمكر الإسلأس المكر ب؛ن المعلااح دلالة عل للوتوف )١( 
ضالرم مع بالمماون المال ملأ )القاهمة، والإّلامثن، اللمرالمن يئن الواطلأ إثنك1وات 
•٢(. ١٣الأس، للدرا-ات 

)القامرْ،الفقهية، الرحعياُت، وغياب الروية إمحعلراب والواطتة! ااميول الايراميم، نونتق حستن د• )٢( 
ص\٢(، • للوراطت،ما مركزالأ،رام 



غرمن والونف الساسة، JالتعاJدJة الإيان مثل' بإ، القضايا من عديد تعلق أهميه 
العامة.الحريات وقضايا الرأة، من والوقف المسد<ين، 

المثاركةقبل ما مستوى ق الواطة قضية من ا|مين الموقف دراسة أهمية وتر-؛ع 
المشاركةبفعل السلفية التيارات لها تعرضت، التي التأثثرات رصد إل وبعدها، السياسية 
التيالسلفية التيارات ق جوهرية تضران إل التأسمرات هده ستؤدي وهل السياسة، 

السياسةأملأ؟.العملية ثاركت،ل 

٠اس،،ة ائشاركة اجماناقيل الواطنة عن اسمسق 4وقف اونا: 
الحلمإنيةحزمة ضمن الموامحلتة قضية دحلت للسياّة، السلفية التيارات ممارسة قبل 

ولبعضالدنية، بالدولة المواحلتة ولارتبامحل بالنرب، لارتباطها ّلفتا، المرفوضة 

الولاياتالمرأة وتول السالم، غر ولاية المواطنة، قضية نحت، التعلوية التفاصيل 
الديمقراطيةبمبادئ يتعلق لما الفلرة كانتا عموما. العام للمجال، وخروجها العامة، 

منؤيفلهر الإسلامية، الأمة عل الغرب، من مؤامرة يقولوزن الرتاب،، نفلرة وأدواتيا 
تأمور ثلاثة المراطنة قضية مع لفية الالتيارات تعاطي تفاصيل 

الكلالرفض هدا ؤيعكس للمتفاصيل، مناقشة دون كلية الرفض عملية أن أرلهإت 
التيوالعزلة الاغترابج حالة علمية أوحارثأ ق التفاصيل مناقشة دون 

يرفعونوهم تم الأول كان وقد محمر. ق السلفية التيارات عامة عاشتها 
ساحةق وانتشارا تصنيعا الأكثر وهم . ٠٥فريضةالعالم ااطاو_ا شعار 

Vدراما'ويقا.موا يالمضة تهتموا ان الكب،،   i الرفضرإ.امحباب، تثن تفصلية

هذامن أحذ ومعارمن"، مؤيدين إل، الناس تقتم ر؛دءة ؛راكحزب العثلم، مد سعد د. انظر'. )١( 
،littp://www.forsanliaq.com/sliowtlir^^^ Y^t/v/T"^١^ الرابط 
مونعالدولة•، عن الل-ين نمل رمدأ اللاديتة العلمانة العنلم،'الديعقراطٍة صد سمد د. واننلر: 

الرابطظرخم/'ا/؛ل«آسهدا أحد 
littp://www.anasalafy.com/play.plip?catsml،tba=



^^ة|لسخ؛،خ

وأفتواالست، ق فقط دورها أن عن تحدثوا اخلوأْ، قضايا ْن موقفهم ت ذلك مثال 
تستلزمالانتخابات بأن ذلك الرلانية، الانتخابات ق ا،لرأة مشاركة بحرمة 

معتعاملوا الرنان، ق تم الشعسة انوتمرات ق الرحال ومخالطة الدعايا ق الفلهور 
نحوالضرورة وى، نم لضرورة إلا كليه الخروج رفض وهو واحد، بمنهلق القضية 

ميطرةوهو المرأة، فيه تعيس الذي العام السياق مراعاة ودون الشؤع، ق محظور أى 
للخروج.اء النعامة واضطرار العلعأنية، 

لتولتام رفض يوحد حيثا السلمين، ضر من موقفهم عل يغلق التملق ونقى 
دونبكليات ؤيتدلون ومثروعيتها، الخزية عن والحديث، العامة، الولاية المسالم ضر 

أتفاصيل ق الدخول 

منالضررين نل من لا نل من أكثر تثار كانت، القضايا هدم ثانيها: 
المشاركةقبل الرفض يكن فلم المواطة، لدأ اللية التيارات رفض 

شيئايمثل الرياسة( ثم )برلمان السلهلة منفلومة ق والدخول السياسية، 
المسلمان.لخر أو للمرأة ية بالن

تحقيقهبغرض لليامية الملغية التيارات مشاركة قبل المواطة قضية فثل من لمة 
طائفية،توترات حلءوث من ، الخوفهو الدالمر كان وربا ديتي، ، تهلرفيعتره ما مناع 

الوطنية.الوحدة إطار ق المجتمعي والتنؤع التعدد حماية الهدف، كان أور؛ءا 

بغثريتعلق محيا ولا بالرأة، يتعلق فيا مبادئهم يفعلوا لر لفيون العملتا نالثهإت 
للتعليمبيتها من نحرج الملقية المرأة ت، ظالفقد المجتمع، ق كفعل الملمِ،ن 
المتاحهو هذا كان وقد المرفوضة، العلانية المفلومة من جرء وهو النظامي، 

موتع• الانتخابات j لحولها وحكم العامة، الهاصب الرأة تول حكم العثلم، •مد معيد د. انثلر: ( ١] 
t/٠ ١ ٤ a/ / ١ ٢ ينارخ أحاو لف، الصوت 

15055=littp://www.anasalafy.com/play.plip?catsmktba



ولا-وهومحرم— الاختلاط من يمنعوها فلم يالرأة. يتعلق في،ا لهم بة بالت
يعتقدونما وفيها الومحليفة من ولا العالعانية، التعليم متاهج تعلم من 

بدايةْع مبكرا ا،ليدان نزلت السلفية الرأة أن لوحظ ذلك وفوق حرمته. 
حاؤجميت من ذلك ق ما مع عليها الاعتراض يتم ولر اكرية، الثورة 
الأمن.من للاذية التعرض وربإ للرحال ومحالهلة أحيائا البيت 

أحداثيامتثتاء عقديه، حلفية عل وأقباط ملفن ؛}ن صدام محدث إ وعمليا 
وكانواالسلفية، ا،لرحعيايت، دون السلفيين شباب، من فيها شارك وقد شحاته، كاميليا 

كوتيمالأقثاط هع العداء اتحاه ق الأحداث تنتثر ولر للكنيسة، لا للدولة 
شحاته(.)كامليا أملم من بنخص تتعلق حزئية قضية كانت، ؤانعل أقثاط، 

السياسةاجعانابعدالفاوكة الواطنع موقفاالسصذاض ثانيا: 
بعدالسالمين، غر مع التعامل أو يتعلق؛ا،لواطنة، فيإ السلفية، التياراُت، يْلهر؛؛ن 

همانامحاهان، بامية الالعملية ممارسة 

الواقع،لفغوطات، واستجابة الملحة، من؛اب، القضية مع تعامل الأول؛ الامحاْ 
كحزب،لعلة، العل ونافسوا السياسية، الأحزاب، شكلوا الذين هم الانحاه هذا وعامة 

ْعتحاملهم ت؛؛ن التي المواقف بعض وهذه الراية، وحزب السلفية، الدعوة ومعه النور 
المواطنة؛.قضية 

وسلاسلشعبية، لحان لحمل  ٢٠١١يناير ثورة أحداث حال السلفيون ارع ١ّ( 
بدرجةالكنائس يتهدد ما هناك يكن إ وقت، ق وتحميها، تحيْل؛الكنائس بنرية 

حهلوةوهي ، ٢٠١يناير١ ثورة حلال طائفية أحداث أى تجل لر إذ حهلثرة، 
يتابعلن ورسالة السلمين، لغثر نضا رمائل توصيل موى منها يفهم لا 

ولذاالمسالمان، غثر تحام مسبقة ءداواُت، يمتلك، لا الفصيل هذا بأن السلفيان 



ليسالانتخابية الدعاية هو الكنائس حماية من الهدف أن الميحن بعض فهم 
راكورْل مل الكنية من الفصيل هدا بموقف ذلك عل ؤيتدلون إلأرا،، 

ولاحقيقي، وهدا بالأحداث، علاقتهم ينفون الطائفية الأحداث حالة ق ٢( 
يمكنعام بحدث يتحدثون مو1-< تراجع عن للحديث يتهلرقون 

العمومحيث من العف تحريم نحت تصنيفه 

قوائمهم،عل الأقباط ترشح وكدا بدائه، قوائمهم عل ا،لرأة وجود رفقوا ٣( 
الجمهوريةرئيس نائب منصب ميحى تول عل واعترفوا 

علالأقباط وترشح قوائمهم، عل ا،لرأة وترثحتح ذلك،، بعد ا،لوقفخ تغر ٤( 
سواننطما ذلك، عل أجروا أن بعد ٢، ٠ ١ ٤ برظنان ق الانخاية قوائمهم 

الأنتخاياُت،.الخاصة؛قوانم 

بع،يمزج والم،• للتاليخ الرابع من الهروب من حالة بجارس الئامحات الانجاه 
تعاملهق الإسلام سإحة عن فيتحدث التاريخ، من محتارة مراحل وبين الشرعي النهى 

سياقاتاق أو سابقة، أزمنة ق الأقياط قياداُت، بعض ثناء ؤينقل اإلسالمين، صر ،ع 
ؤإنإوالإبدلع، الفن محرم لا الإسلام وأن الإسلامي، الحكم عل فيه نحن ئا محالفة 

واثخاباذ،»،سائ شغل المد j للكاتس الشن >ة كرلس: الأنا اليوم: الأناط موتع انئلر: )١( 
احالبمارخا/آ/؛ا'آ:

httc^/wwco^^
احدالسلم،، صومت، موخ الاحتيال،، وفوق استفزازبلاحيري•• ءالكتيسة يامحربرهاعي: الشح انغلر• )٢( 

^^قّق0سص//ثءإئ1

أحداالخالهس، موقع نطعيا*، مجن لأبد وأياد إمبابة *أحداث الديزت صلاح هال انظر! )٣( 
الرابط؛هدا من  a٢٠١٤/ إ W ؛تاريخ 

com/inde.estا٧^aاInok١اttp://www.eا
ومحالغامفسدة الأنتخاباُتج ق الرأة ترشح الورت بحزب، *هيادايت، اليوم؛ اكرى )٤( 

الرابمل:هدا س ٢ ٠ ١ ٤ A/ ; ١٧بتاريخ أخذ للشره، 
524940/littp://m.aimasryalyoum.com/news/details



اختي|سمفييسو

يفرضحقيقته ق وهذا ، والإبولع الفن من آحر نموذجا ؤيقدم منه التدل نحرم 
به.ؤيعترف الواقع مع يتصالح أنه لا الواغ عل خاصا نموذجا 
القضاياْع اللسن تعامل عل ملاحثلت؛ن الدراسة تجل البحث هذا ختام وق 
هماتالانتقالية، الفترة ق الرئيسية 

أوكشفتأوتراجعايتج، مراجعات، نسميه أن يمكن ما السياسية المثاركة أوجدت ( ١ 
بتنالريع التحول عل القدرة وهر مصر، ق لفين اللدى معروفا يكن لر وجها 

عليبن لر التحول وهذا فرعية. شايا ق فقهل وليس الرئيسية القضايا وق صدين، 
المراجعاتهذه تولدت ؤإنإ وحقيقية، جادة ونكرية فقهية واجتهادات مراجعات 

ذيمن البطش ونحافون للمتاح تينا بتحركون أتم وتث؛ن للأحداث، تبعا 
رممي.بنكل محبامحتا شارك الذي الخزء وخاصة السلءلان، 

واصحوذللث، اصهلرايتإ، حالة من ؤيعال واحد، انحاْ له ليس السلفي التيار ٢( 
السلفيةالخالة ق فلهر وقل. الواحدة. القضية ق متضادين بموشن حوله لق 

الأيديولوجي؛؛دءالتلون يسمى ما أو المتعثر والتثكل اكحول عل فانقة قدرة 
تمثلت،والتي الداخل المشهد متعثرات تمليه وما لذلكا، الحاجة تقتضيه ما وفق 

نوعاالئعفى علميها يضفي التي تميراته إنتاج ْع وانحيازاته، ولاءاته حدد تق 
^ثيراتبروز عن فضلا والعقائدية، الفقهية أدبياته تدعيا م القداسة، من 

البعضءل.ها السياسية، المثاركة ق كثثر بشكل نحلت، خارجية فكرية 
التقليدية.الحزبية المركزية من نابعة غثر اخليجية® إملاءات 

^^ايزوتطءفيإي؛ربمؤ،تلمة، ء۵ام )١( 
١.١ وص• ١، • وص\ ، ص١٨- _An •٢(،  ١٣والشر، للابحاث الرين الشكآ )ببروت، 
فقهيآدراسة الأسلاب الشرسة ل الواكلة جار، التواب همد حن ياسر د. واننلر؛ صا"اا، 

٢(. ٠١١الحدلثن، دار زالقاهرة، مقارنة، 



تكهِتككآ>ِ
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صراسراسف،

لساركاأاو،،طسيةاس 
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^^إر؛ة|)سخسيةايها

سمميساهارئأاساي

أنوتبين السلفي الفكر عل تور التي الرئيسية ايحددات الدراسة تناولت أن يعد 
داحلويعضها السلفية، بالتيارات، المحيهلة والبيئة الدول يرجع خارجي بعضها 
قالسلفي الفكر حال الدراسة عرصت أن وبعد ها؛ نفالسلفية للتيارات ير-بع 

تحاولالرتيسية، أهدافه عن فصرفته فيه؛تحدياتها أثرت أنها وكيف، الانتقالية، الرحلة 
بقيتهل ذاتيا، السلفية التيارات السياّية المشاركة أنر التعرف الفصل هدا ق الدراسة 

متقبلU وياكال جرتا، أو كانا السياسية المشاركة بفعل تشكيلها أعيد أم حالها، عل 
الدولل غيره قراءة حلاله من يمكن نموذج وهو المحري، المشهد ق السلفية الحالة 

السلفيةالاتحاهات أولها يتناول ثلاثة، مثاحن، حلال من وذللث، الشبه؛ لقوة الإسلامية 
التياراتهيكلة إعادة إل أدت السياسة المارّة أن وكيف، الياسية، المشاركة بعد 

بمتفلورلفية للننفلر أن يمكن السلفية؛حيث، التيارات ترتبي، فتغير جديد من السلفية 
داخلثار الذي الفكري الشاحل الثاق ؤيتناول السيامي. الشهد ق اتواجاJهم تبعا آخر 

الثالث،البحّث، وق تهلويره. أو السلفي الخaلايح تغيير بيدف وحواليها السلفية الحالة 
الثلاثةوالمباحثذ السلفية؛ التيارات متقبل عل التعرف الدراسة تحاول للبحث محاولة 

ص؛

المشاركةالسياسية.الأتحاuت الح.ثحالأول: 

والشاركة.اتحاuتاكتيثرقالخءلات البحث،الثاف: 

السلفية.التيارات مستقبل الثالث،: الثحح، 



 >J_\؛١٩١١١>

القاركهأالسياسةم اسمفة 

رصؤأصإ

الإسلاْمة،الهوية عل والحفاظ الإسلامية الشريعة تطيق عل السلفيون اجتمع 
الياصيةالمشاركة من انحد من فمنهم الهدف، هدا إل الوصول ق تفرقوا ولكنهم 
بالسياسةرصوا الدين وانقسم كالئه• السياسية المشاركة رقص من ومنهم وسيلة، 
كاليهترفضوها الن«ين وانقسم ومحيلمة، 

المخالفةالأنظمة هع المواجهة حهل انحذ من منهم كان السياسة مارسوا الدين 
الديمقراطيةمستخدما الشريعة تْلبيق إل حلالها من يمل حرية عن يبحثا لمناهجهم، 
منالإفادة محاول برجاق إطار ل ظهر من مثهم السياسة مارسوا والدين كأدوايت،؛ 

اللهإل الدعوة يارس كي سوكته من ؤيقوي وتنظيمه جاعته عل ليحافثل المتاح 
السريعة.ويهلبق للدين اإت٠كان ؤستتليع 

ميعتارفضها من منهم نقيض، طرق عل فريقن كانوا السياسية، اعتزلوا والدين 
منوسيلة وأما ~، وسلم عليه الله —صل رسوله عل أنزل وما بالله كفر ممارستها أن 

بعضاعتزل هؤلاء من النقيض وعل الإسلامية. الدول عل الغرب، سيهلرة وسائل 

لما~أيقا~ نجوز لا وأما تجوزكوسيلة، لا أما بدعوى السياسة السلفي التيار أفراد 
المجتمع.ق فتنة من أدواما استخدام عل يرب 

إيإممحِح السلفية التياراُت، ترتيب، أعادُته السياسية المشاركة بأن الأمر وانتهى 



^^عد|؛ىر؛ة|ي؛يوها

أينلعرفة الثلاثة الانحاهات هدْ عل تش أن ؤيمكن امية. أّانحاهات ثلاثة ل بما، 
ذلكنحاول والدراسة السياسية، العملية ق شاركوا أن بعد غدا السلفية التيارات تسر 

اص:المحو عل سنالب، ثلاثة حلال ،ن 

القيام.ْع ا،لواحه انحاه الأول! ا،كللم، 
الرحماق.الأنحاْ الثاق:الطلب 

العزلة.انحاْ الثالث: اكللب 



_<\

اسLهامايا٣اسمLم

الأدواتواستخدم الأنظمة، ْع الواجهة طريق السلفية التارات يعص انحذ 
وثقاياء،الأنحاء، هدا معال؛ ييان الدراسة ونحاول ذلل؛،، لتحقيق ومملة الديمقراطية 
لأهدافه.وصولا استخدمها الش السياسية والفاعليات 

الأس:هذا ص! ! ٠٠اولأ: 

ثورةبعد تحديدا قيامها، قبل الثورة نحاه إمحايية رؤية الانحاه هذا لأفراد كانت ١( 
علللخروج إيجابية رؤيتهم كانت ففد بدايتها، منذ الثورة ذ وشاركوا تونس، 
قمصورة بتجيلأت مشاركتهم وظهرت منه، حقوقهم وانتزلع الحاكم، 

الثورةتؤيد الثوري الحراك ل ووزعت طرحت ؛بياناُن، وشاركوا، اليدان 
الرافضالسلمي الحراك ل واستمرارها للظلم رفضها وتعلن عليها، وتحض 
حدق الماس عن الظلم رفع وأن الشريعة، تهلثيق إل ببما يصل ل؛ ؤإن للظلم 

ولاراية يتطلب لا المنكر عن والنهي، بالمعروف الأمر وأن شرعيه، مطلب، ذاته 
لها،والماييد بدائه المورة عل بالمحريض الكتابية المنتديات ؤ، وشاركوا إماما؛ 

المسلماا،®أنا شبكة أعضاء كتابات 3، ذللث، وتمثل اندلاعيا، يعد فيها والمشاركة 
صمنوظهر أطيافها، يمختلفا اللفية التيارات يجمع موا؛ع أير من وهو 

محتاؤخالرابط هذا من أحذ اكحي، نل اكحرقر ميدان من القصرد عبد محمد الشح كلمة انفلرت ؛١( 
https;//www.youtubexo_ \i/U/\T ، كلمةواظر:

الرابطهذا من أحذ التنحي، نل الحرير ميدان ل السعيد فوزي الشخ 
_https://www.youtubexo ، :كلمةوانفلر

التحرير.متدان من أخمد نشأت الشخ 
https://www.youtube.coiWwatch?v=^



الشبكةصفحات عل ظهر ويعده، يناير ٢ ٥ قبل للثوره المؤيد الحراك هدا 
شيوختهنالب )حفئس( للإصلاح السالفية الحركة نمى شبابية حركة 

وبجوارهاالسلفية، النيارات داخل والإصلاح اكورة ق بالمشاركة السلفيين 
مستقلبشكل تحديث، ثمن كبر عدد 

فءا;هرى،كاميب لأحداث، المماحة الميدانية الفاعلات و حضور لهم وكان ٢( 
محاصرةبعضها كان احتجاحية ووقفات مسارات، ق! الفاعليات هده وثمئلت، 

لبارز حضور لهم كان وكيلك، ، ٠٨١٢ ١ ١ آإبريل ٩ ي الكاتدرائية؛العباسية 
قالإعلام مدينة أمام والاعتصام العباسية، وأحدائ، محمود، محمد أحدائ، 

 ٤١٢^٣١٠.،

شيوخعل اكورة؛أعوام نل الاتحاه هدا أفراد ؛؛ن الخط من حالة ظهرت ٣( 
وخلالخلال منهم اشتهر من وخاصة السلفي، التيار وقيادات 
الساحةق صححا أحدث فكريا نقدا وقدموا الساجد، ق العامة الدروس 

أمجرين•إل النقد وانحه حننه؛ ق السلفية 

انظر:٢، ٠ ١ بائرا  ٢٧ءوم ق كب ند لهم أول ولكن لاحما، لمة البالجهة عرف فيا ذلك تمثل )١( 
الرابطهدا س أخد حق*، لكلمة ~ للهمهة الأول الرسمي:ارالسان ارغ ~ السلفية الجهة 
٢ ٠ ١ ٤ / ٧/١٢^http://gabh_afiaxorTUarchives/l

بالتيا،مواس® رادير ق اشاوسة احد روحة التيا، محافظة من مصرية معالة زاخرا شحاته كامليا )٢( 
وتظاهرأسلمت، أئأا باعتبار لها حللتا اللفيرن" وخاصة ~ السلمون وتفلاهر بيتها، من تمت خا 

للكنيسة،وسلمنها عاليها القبض الأمن قوات ألقت أيام وبعد خطفت، أما باعتبار لها حللتا السثحيون 
انغلر:عام. رأى قضية وأصبحت الهلرذين، لكد من العامة والشخصيات الإعلام وسائل وتدخلت 

htt^//uw: شحاته لكميلا مو؛ع 
هذامن أحد الأقياحل® لكتدرائية أمام يتظاهرون ١لLفن لكاماليا...آلاف ااJصر٥ الإسلام: مفكرة انظر: )٣( 

._^http://wwM\islammerno
انظر:محمود، محمد أحداث ل السعيد فورى لكلشيخ التيار هدا رمور وبعضي الملقية، الجهة شاركت )٤( 

محمودء:محمد ق للترول دعا من أول الملقية ءالجهة الوطن: 
ئثجئأ1



لأسيؤيسوسدخ

وكانواعمونا، .والدين الّك، ثخص صد التنصر لخملة تصدت،م عدم الأيل• 
قيلقوما الش النصارى ثبهات عل الرد يستهدف، فكري يتصدى يهل-البون 

تدرثياالمحور هذا وتْلور . وفعالياما العنكبوتية الشبكة ومواير فضائياتم 
بفعالياتالثورة قبل السياسية الساحة ق وخلهر سياسية، أداوت متخدما 

فيإالسياسية الأحدايث، ق وشارك الثورة بعد تتهلور ثم ، الدولة توى م عل 
السياسية،الفاعليات من عديد ق أفراد0 وشارك الخيل،،، لمون الم٠ د عرف 
الرسمية،غثر السياسية والتكلأت الرسمية، الأحزاب، تأسيس ومنها 

الميدانية.والفعاليات 

علوثنائهم عته، سكوتهم أو للأستثداد، موافقتهم الشيؤخ عل ونقموا اكاي! 
يياياالثباب، هؤلاء وأصدر وغ^رهما، وليبيا، مصر ق المستبدة الأنظمة بعض 

٢٠ام عق  علوJناؤهم للميثيا السلفية التيارات قيادات من عدد زيارة بعد  ٠٨
علالئسايج حيل من الاعتراض ل داصح بيان أدل هذ"ا دثعتثر حاكمهارم• 

السالفى،حطهللتيار بالنية الرجعية مقام من تقترب اش السلفية القيادات 
•أمرين عل الاعتراض اليان هدا ل وبرز الحنر، هدا كانم، 

وغرها.مصر ق المستبدة الأننلمة عل الثناء الأول.' 

يتاؤخالرابط هن.ا من أحد السالفية،، شيوخ يعص أهاجم الهدا القصاصى؛ جلال محمد انظر* )١( 
littp://twitmail.com/email!/887752557/6^^/ ١٤إلا/ ١٣

علأيمرن؛ا الأن رلكتي أعمى كنت ّرحيةا عرض صامت التي الاحتجاجات ل ذلك ممثل )٢( 
٢—١ من الفّاءاوات ئذْ لم المديع تغطيآ انظر كية، مرح 

 /Y،« ٥ • •http://\v\vw.alrnc)slim.netY / . ثحاته،كامليا تضة هاب الى الفاعلياتق وكدا
لقاءاتمن ذللته صاحب وما احتجاج، ووقفة يرة مب؛ن سماسة فاعلية الحثرين فارين وهل. 

اعلأمة.

نيارتهيخموحمن حسان محمد للث.خ موجهة رسالة محيزت من اعتاب القماصى، جلال محمل انفلرت )٣( 
"اا/'ا/أا>أص الرابمل هاوا من أخد القدافي«، معمر ورسوله اض لعدو 

littp://ww\U.muslm.org/vb/showtliread.phpا ا2  06



١ ٦٣^|؛سخسيي 

وسلم~.عليه افه "صل والني الدين حول الثارة الشبهات عل الرد عدم الئازت 

محرمالذي السلفي الخهناب وتحاوروا عمليا السلفيين من الشباب قعليع بادر وحدا ٤( 
منكوسيلة الاحتجاج، ووقفات المذلاهرات وخاصة الديمقرامحلية، الأدوات 

وبتنمحنهم مواجهة وثمة بل الناس، عن الظلم ورفع بالحقوق المهنالبة وسائل 
السلفي.اليار قيادات 

سأكثر أسسوا الواحدة الأفراد ومحموعة مسمى، من أكثر ق الواحد الفرد اشترك ٥( 
الثعي،،حزب الفضيلة، وحزب الأصالة، حزب السلفية، الحثهة متثاحة.' فاعلية 

الحددا،وارالملمون العام، الإسلامي التتار حازمون، 

كوادرهعتل نية وحول وعدم التتار، هدا ؤ، كبيرة سيولة حالة هل.ا ؤيعكس ٦( 
يفلرونفمهل واثيم أسوها، التي، يامتة الالهياكل من ممتن هيكل ق للاستمرار 
إلا.ليس فعل أداة أما عل السياسية الساحة ق حلالها من يحملون التي للكيانات 

لفيةالالسّاحة عل فرصها ومحاولة محددة، فكرة بلورة التوجه هن.ا أفراد سير لر ٧( 
للموحودوالرفض المإنعة إمحتار س تحرجوا لر كغيرهم ؤإنات عموما، المصرية أو 

واضح.بديل بايدحم يثلهر أن دون أوخارجه، لفي الالتيار داحل سواء 
لعضه.االأحدان،، ق فيها شارك التي الخور بكثرة التوجه هذا امتاز وعامه 

ففلهرصغير، وبحقها ومشاركته حجمه ق كبير وبعضها رسمي، غير وبعضها رسمى 

االسالمة للجبهة رسمتا ومتحدئا الفضيلة، لحرب الرئامى المجلس ل سعيد حالي الدكتور ظهر فمثلا ( ١ ) 
قبارزا وناشطا الفضيلة، لحرب العليا بالهيئة وعضوا السلفية ابيهة باسم متحدئا كال هنام وظهر 

قومرسنا العام، الإملاعي التيار باسم متحدئا البحارى أبو حسام وظهر الحيل، السلمان 
يتاؤحأحد المسلم، أنا شبكة الفضيلة،، حرب إشهار ُأحتر.ا معيد• حالي انظرت الحدي،. ااالسلمون 

 ٤١ /A; الموقعاّفية. الحبهة وانظر: ، ^^^إإ؛أ1 الرابط: هدا من ٢ ٠ ١ ٤
ادام:الإم-لأهي للتار ١لرس٠ية الصفحة وانظر: ^^3ئ/:جإإ]1تم، الرسس؛ 

httpsT/w



لأسلقييسرسسخ

حالآلثمن التيار هذا 

الأدواتوامتخدت الرسمية، التكتلات عن نشاطا، والأكثر الأبرز هي كانت، 
و،تالتكتلات هذه وملهر والمطالبة، الاحتاج ق السلمية الديمقراطية 

.٢١٣١ا(ااتيارالإسلأمي 
.١^٢٢الخبهة ٢( 

،١١نحاته راكاميلأ أحدايث، تهلور إثر وتبلورت ظهرت الحدي، السالمن دعم ٣( 
وبعضالسلفي الشباب، جيل بثن الفكرية المواجهة من لياق امتداد وهي 

•التحثن من ايشرين 

والإصلاح؛/للحقوق الشرعية الهيئة ٤( 
كمرشحأبوامإعيل صلاح حازم الشيح امم انتشر أن يعد ظهرت حازمون، ٥( 

مي.رنا 

العبامية.أحداJث، ق حفور لها وكان متاحرة، ظهرت الشريعة، طلاب، ٦( 

:التكتلأواامس:11وال
الأصالة.حزب، ١( 

الفضيلة.حزب، ٢( 

. httgsj/Avw^^العام: الإّّلأءي لكار الر,.م؛ة \سة ١^: )١( 
^^^//ثجوأأ/ارسمي: الامت.سغ الحهة انذر: )٢( 
ٌأأس6أٌوهالحدي: المسالمون ددونة: انثر: )٣( 
والإصلأحللحقوق، الشرعية للهيئة ارممية الصفحة انفر: )٤( 



الإصلاح.حزب ٣( 

والتنمية.البناء حزب ٤( 

رسمي؛اآ.تأمحه يكتمل ٢ عب الحريب ٥( 

رّما(ناسه يكتمل )لر الراية حزب ٦( 

رمواغالإنرنت، ثتكة عل حاصة صفحة الفاعليات هدْ من واحدة لكل 
أنهنا واكصود وفاعلياما، أهدافها تنثر وتوير(، يوك )الفيس الاجتإعية التعارف 

وصولاالرممي وعثر منها الرسمي التاحة، الديهّقراحلية وسائل امحتحدم التيار هلاا 
لأهدافه.

tjianي السلقيه اصارات ثدي الواجهة اتبماه فشايا ! ٠٥١رابنا:
إحمالأتالتوجه هذا أصحاب ِإا انشغل القفبمايا من نومن ين التمييز يمكننا 

الأوو:قضاياداس:

منالنؤع هدا ؤيأق السلفية، التيارات ومنها عموما الإسلامية يالخركة خاصة 
القضايامن التؤع هذا معال؛ أو النقد، هذا محا1ر وترن الداخل؛. النقد إ'؛لار ق القضايا 

ل؛

تماما،خال التيار هذا أن ق ذلك، وتمثل التقليدية، لقي، الالتيار قيادات رفض، ١( 
،.الشهورة١١السلفية القيادات من، أوكاد، 

الفضيلة،حزب ناسي ق أولها كان مرة، من أكثر معه اشتكوا وقد القمري، عيد محمد الثّخ استثناء ب( 
حالفواتم الفضيلة، حزب عن الأصالة بحزب الشح وحرج صفهم ل انشقاقا النيجة وكانت 

منبيتهم ورجي فيها؛ رثاركوا محمود محمد أحداث ق القصود عبد محمد الشخ وخاصة قيادابم 
للمرجعية،الخرق بالعتي مرجعية يكن ول؛ برأيه يستأنسون كانوا وقد مرورا رقاعي الشخ القيادات 

عنفءاتشقاق المساعت اليوم انظرت العباسية. أحداث ق اسإعيل أبو صلاح حازم الشخ حالفوا كا 
القصودعبد الشيخ تعليق وانظر: ،  l]tt£_co^^0/اافي«: الالفضيلة حزب داخل 



إلاا'دراصرمماسطسضائراسمهينيسر  ١٦٦

والراءضينالنور، كحزب الأ"مى، السلفية التيارات ممارسات رفض ٢( 
رل الرافضة واللمية المدحلية. السلفية اإسالفيين، من السياسية للمثاركة 

الغربةمن حالة السلفي الفكر واعتبار السلفية، مسمى نحت بعرض ما رفض ٣( 
ؤإثاعةالمستبدة، الفلم دعم من وحالة المجتمع، من والهروب الفكرية، 
المجتمعق التخلف 

منالثديية ونفرتنمم التوجه، هذا من الشبانم، حيل ق للشيوخ القد ؤلهور ٤( 
ضرذلاائ، أن مع بحدة، لهم ومهاحمتهم بل التقليدية، والقيادات المرجعيان 

قياداتمن الرجعيات دون وما السلفية الرجعية تحامحل إذ اللفيثن، بين مثلمع 
العلياءرالحوم قولهم! ويشتهر التحغليم، من قليل بغير سلفية علمية 

مموئء

مماياحارجية:الثاني: 

قصيتان!منها ويبمرز مصر، ق السيامي بالحراك تتعلق وهى 

آأ/ي/أا<أ:يمارخ أ-نحاو •٢،  ١١\ّمآ/اا/يتارخ __■، مر ص الأحداث، عل 
VciXرااBLAriEاl?٧=utubc.com/watcهtps://www.yاlأبوحازم الشخ تعليق وانظر: ، ا

^اttps://w١هy.سutube.com/watcll?v=QvUrأaTb2MMالعباسين: أحداث عل اماهمل 
الدكتوروهر مرجعياته، أهم أحل نخص ق مكنا، التور حزب مهاجة التوجه هذا اصحاب يدأ وتد ر١( 

Y/يتارخ٥٢/ يامربرهامحي، للشخ هادئة انثلرة القصاصى: محمدحلال، انفلر: برهامي، يامر 
٢• ١ ٤ U/ ١/ • امحدبمادخ أناافلمالإلكروية، شكة ٢. •  ١٢

?١rcadphpاm.0^g/vb/sh0wtاhttp://\vvm.mus
قالسالفي العمل من نموذحان، برهامي وياسر أبواسناعل صلاح ارحازم القصاصى: جلال، محمد وانفلر: 

v٢٠١٤/ / ا ٠ بتارخ أحاو إلكترول(، للدرامامحت،)مو؛غ والسياسة الدين ممرءمركز 
littp:/Avww.rpcst.com/news.php?action=sho\v&id

https://www.facebool<.com/ya7yarefai?fref=tsالخاصة الصفحة سرور، رقاعي بحى انظر: )٢( 
ولرمرور(، رقاعي رموزها)الشخ أهم أحد نجل أنه مع العاصرة، السلفية منهج يرفقون وهوثمن 

القديم.والخيل العاصر الشباب جيل ؛؛ن، الفرن، وهناايان، تأداالنقد، يقوم والده يكن 
غايةالألومي، شكرى انفلر:محمود حديثا، وليست، عساكر(، بن ،)الحانغل السالف٣، لأحد كلمة وهي )٣( 

. ٢٩آم(،جآ،ًلا٠ ٠ ١ مكيةالرشد، ^^؛^j،،)الرباصى، 



١ ٦٧سم،،لأسيةسسِساس^^ 

ا-مضيةاّيات.

0عالمواجه إطار ق ظهرت التي السلفية التكتلات تحركات ق الأبرز القضية كانت 
اونحتلفالحريات، قضية هي ملقية ببموية جديد واير فرصي ومحاولة الاستبداد 
منها؛أمور من ذللث، ؤيثلهر ^٠١^؛، ٠٧١الياق ق عنها سلما الحريات 

كراما®.*محنحيا وهو اJياسة، المثاركة ق الأبرز ثعارهم ١( 
وهيوالإصلاحء، للحقوق الشرعية ارالهيئة أهداف أول الحريات جاءت ٢( 

التوجههدا عن انمرة الرسمية غجر الكيانات إحدى 

تمنضايا اللفية® االحبهة دعمت فقان العاماتية، التيارات من للثباب محالتطهم ٣( 
العذريةوكشوفات الناثهلن، كحس الشخصية، الحريات عل فيها التعل.ى 

بينهم،تنظم وجود عدم ق وتتمثل والحركية، الفكرية القيود من النقرة حالة ( ٤ 
أوالأطر، من عدد  ljuالأفراد تحرك ق وتتمثل الملقية®، ارالا.ءوة ق ك،ا 

بقيود.ااتقييا؛، وعدم الواقت،، ذات ق فاعلية أكثرمن صمن التواجد 
محمود،محمد أحداث ق بالشاركة العسكري، المجلس مع التصعيد حالة ٥( 

دائم،بشكل العسكري للمجلس الوجهة والتصرمحات العباسية، وأحلءاث 
ثممؤقتة كانت، العسكري والمجلس التيار هدا أفراد بعض الوفاق؛؛ن وحالة 

محريعاتغثرت أن لثثت، ما 

الخريات:ففاءات السري، الرحمن عبد سلطان انقلر؛ السلفي الفهم ن، الحرية مض عل للوقوف )١( 
لاواوراما>ت،العربي( الرم ^^بعيهلؤحيؤلها،)الغامرة، 

انة،'آا-آ(.الإن
ّآا/ا//أا*آ;أحذيتاؤيخ سمر،، والإصلاح للحقوق، الشرعية ُاله~ة سعدالثاسح؛ حلال، اننلر؛ )٢( 

^^كاحآ،آحتسارحب ^٦٠، ١١٠لقا٠رة؛ بوا;ة موفر انظر•  ٢٣١
 ١ ٤ / /a ٢ • ١ ٤:

عدمحمل. الشح ولقاءادتإ عيل. الفوزي الشيخ حطب ؤ، وظهر يناير، ثو.رة بمد البدايايت، 3، هذا تمثل )٤( 
العسكري.للمجلس ودعات ثناء القمري 



لأفم|سمضيسيخ
^^^،الهميعةالإطدب<:

ولذاالتيار، هذا جهد الشارع ق حراك من تتهللبه وما الحريات قفية استغرقت 
كانواأنم أو الإسلامية؛ الشريعة بتهلبيق واالaلالبة الإسلامية الهوية نفية تراجعت 

أهدافهمإل للوصول أول حهلوة الحريات عل والحصول الاستبداد كر أن يرون 
الشريعة.وتهلبيق الهوية وهي الحقيقية، 

الشريعةتطبيق يريدون لا ممن أحد مع ملحوظ تقاربا التيار هذا من يظهر وب 
لمصر.الإسلامية الهوية مسألة أويرفض الإسلامية 

مهانعدة، أمور حلال من الإسلامية الشريعة وتعلبيق الهوية فضية اهتإمهم وبرز 

منوتعل الإسلامية، الهوية قضية ثان من تعل التوجه هذا أحزابط برامج ١( 
الإسلامية.الشريعة تهلثتق قفية شأن 

التوىفعل والحركي، الفكري المستوى عل العلإنية الخبة مع صرلع إدارة ٢( 
لهمالخالفان من الموجودة التوحهات من كشر مع ايانلرات ءقل.وا الفكري 

٢،الوفد حزبط مثل• ككل، للإملأٌيتن الرافضة العل،انية التوجهات ذوى 
الدينيةالتوجهات مع المانلرات عقدوا وكذلك، الشعبي، ، التحالفوحزب 
كالصوفيةللاّلامي؛ن الرافضة 

لمفنالاّتتهلاق محاولة هو الفكرية الواجهات لهل.ه العام السياق كان ؤإن ٣( 
منالتيار هذا عن كثمت، الفكرية الواجهات أن إلا قرب، عن لفهمهم 

وحركتافكريا خصومه ومواجهة ذاته، عن للتمر بادر النءى السلفيين 

٠٢ ١ ٤ U/ / ١ ٤ اخذبمارخ الرابط هذاعل الوغد، حزب *ع اللفيت الجهة متانرة انظر؛ )١( 
JPzmvvV0أv=d7wB١ا?vatc/اutube.com١هttps://www.yا

الطرقرمثاخ الثمي، التحالف، حزب عام أسن ندى محرزان •ع الخاري أبو حام مناظرة انفلر؛ )٢( 
٢:• ١ ا/A/٤ ٤ بمارخ أحذ الصومة، 

littps://www.youtube.com/watcli?U=c'rg29LBYv9z8





:_\ _>\

قيصطف ولر السياسة مارس احر ملفي تيار تواجد الواجهة تيار بجانب 
حطابهق سياسية يرحماتية أظهر بل واضح، يشكل إلإّلأميين المخالف\ن مواجهة 

علالسياسية المشاركة تأثثرات عل التعرف إطار ق ~ الدراسة وتحاول ومواممه، 
تحقيق ١٢-حاول التي السياسية وفعالياته التيار، هدا معالر توضح السلفية، التيارات 
لتحقيقها.بأدواته تحرك التي وأهدانه قضاياه ثم أهدافه، 

أودا؟«اعانمهالتاالإذجاءا

يناير،ثورة قبل المستبدة للأنفلمة نوعية معارضة التيار هدا عامة ب،ن تظهر لر ١( 
يمسادالقول عل الأمر واقتصر حائم، اد يفوالقول للأنظمة، رفضهم ْع 

حالإلا الملمح الخروج وحرمة ااالفتنة(ا، عن بحديث ذلك ارداف مع الأنفلمة 
برهانالله من فيه كفريواح ظهور وحال علميه القدرة 

قياموقبل تونس ثورة قيام يعد الخورة، ق مشاركته عدم التيار هدا عامة أعلمن ٢( 
اكورى،الفعل ق فعلية مشاركة له تْلهر لر الخورة وأثناء لإم، ٠ ١ يناير١ ثورة 

الخلقيحن الناس يحفل وسطا، حاء بل اكورة، سعارات س ايا يتبن ول؛ 

ينايرثورة نيل الشحات، النعم عبد الشيح السالفيةاا ءالدعرة باسم الرسمي التحدث مقال انظر 
بتاريخأحد الإسلام، طريق موع نوظف،، لن ستدرج، لن نراحع، الن مأاصرةت 
U /\U / ٠ ١ ٤/^^http://ar.islamway.net/articlc/



١٧١سم،لأسيةا 

وتير\تؤيطالب العام، ، jlilعل والحافظة 

اتحاهل تقدما أكثر قضايا وأثار الثورة، نجاح بدا حن بقوة الاتحاه هدا أقدم ٣( 
بأنوقتها فر ما وهو ، وقتها يدعوإليها ما ثمة يكن ب الشريعة وتطبيق الهوية 

الهويةقضية إثارة أن اعتبار عل القديم، ^١١٢ ١١هو هده خهلومم من المتقيد 
ارعيس،الثورة! حال رفعوها التي أهدافهم عن للثوار تشتتت التوقيت دا هق 

ا-بمإءية«أى.كرامة حرية، 

للقياداُت،الفكرية أواياقشة الداق، القد من حالة التتار هذا أفراد بن تظهر لر ٤( 
الوجهبخلاف (، ٢٠١ينايرا ثورة )قبل السياسية العمالية ممارسة قبل السالفية 

وحدهمهزلاع كان بل القيادات؛ عل المرد من حالة فيه تود الذي الأول 
إمحادإل السياسية والماركة الورة وأدت السلفية. بممى المتمسكون 

بامتيضاح،الأمر بدأ فقد السلفية، اكيارات من الوجه هدا داحل تغرات 
ثيوحهمعل ضغطا ومارسوا اكورة أحا.اءث، ق المشاركة ق شبابية ورغبة 

طولالمجد ق محللابه بجمع أن السلفية الدعرة قيادات أحل. اصتلمر حتى 
ومحالفةبل الداخن(؛ القد خلهر ثم اكورة، ي مشاركتهم عدم ليضمن الهار 

والانقلامح—،وأسخاصهم، مواقفهم إل القد وتوجيه والمرجعيات، القيادات 
جديدمن قراءته إعادة ومحاولة تارقنهم إل 

صفحةانظر ومره، حان محمد الشيح وموقف الثورة، حال السلفية لالJعوة الثلاثة اليانات ( ١ ) 
الكتروف(أخد)رابط اساا رالثاركة ءاللفتون العمق: ق يرامح الزم، طارق انظر: )٢( 

htlps:/_w.y0utubex0^_١^٠١^ هذا من 'آ بمارخ؛ا/ي/أا'
AoQ4znO

تمالنور حرب يامسم متحدثا كان الذي سلامة يرى محمل الدكتور ذلك عل الراصحة الأمثلة من )٣( 
منوهو الوهري، الدين ببماء للش؛خ وكذا وسلوكا، فكرا الدعوة وانتقاد الدستور حزب لمتاصرة تحول 

قللتاريخ مغايرة قراءة تدم الومهل(، الدعوة)حيل شيؤخ ومن بدايتها ق القح جريدة عل القادمين 
السامة.الدرسان ق إليه الإشارة مسق وتد مصر، ق السلفية الخالة كتاب، 



١٧٢

منالتوجه هذا أصحاب كان حين فغي وا،ليارمة، ا-فهتاب بين( فرق ظهر ٥( 
ؤيعقدونالخطاب، توى م عل العالإز| التيار ت،اجون السلفية التيارات 

النفلروجهة تمثل التي ادقفة النخبة مع والخإهيرنة التلغزيونية المناظرات 
العلمإنتةالنخبة مع أحيانا المارّة 3، اصطفوا \دل>و4م للتيارات المخالفة 

السلفيين(بعض وصد ، المسلمين( الإخوان صد 

الساحةعل فرصها ومحاولة محددة فكرة بلورة التوجه هذا أفراد ستهير لر ٦( 
والرفضالمانعة إطار 3، نلهم~ من( ~كالذين( ظلوا ؤإنا المصرية، أو السلفية 

واضح.بديل بأيدتبمم يظهر أن دون للمخالف 
الأنحاْو:هذا ممثل وقد 

قحلالها من تواجدوا كيانات ذلك بعد كونوا والذين( المستقلين(، الدعاة _،_ أ~ 
الشريعة،،.ا١ءلاء هيئة مثل• السيامي، الفعل 

حزبك، عنها انبثؤ( وما ، التورُأحزب  ٠٠السيامي وذراعها السلفية،، ءالدعوق ب~ 
،.٤١الفيةااالاا،وا)أمناء الوطن 

الدينسعد والدكتور عمروحمراوي، الدكتور •ع السلفية الدعوة يامم الرسمي التحدث مناظرة انظرت ( ١ ر 
١لراطنتض ءل إبرامم 

https://w^.youtubexo_atch?v=mz9raONj
يتاييخالأهرام بوابة انظرت الإنقاذ• ءجبهة يع وتوانقهم مرمى محمد للدكتور معارصنهم ق حصل كا )٢( 

بمارخالرابط هذا من احد 
7.aspx 3027ا/g/Ne١vsمgrمrametagته//lttpا

السلسن.عامة عليه اجع أن بعد امإعيل أبو صلاح حازم الشخ لدعم رفضهم ُثل )٣( 
نمهعن صر محاففلة, من أكثر من ّلفيئن يضم بالأسكندرية•، السلمية الالدعوة عن منشق سلفي كيان )٤( 

حلافاتيعد الخرب شجاب عن انفصل ثم الفضيلة حزب تأسيس ل الشاركة وحاول الثورة، سمر 
يامرد. وتحديدا السلفية، الدعوة أو النور حرب يفعله محا اعتراصن ل مراتفة تنحصر وتكاد بيتهم، 

المردح^لأ مه ذف^أح ،لألأ إمام عثده محمد ١لا٠كتور ^ اللفإ أماء موصسى كتب و؛د برهامب، 
السالفي•بيه اركإل إمام، عبده محمد د> انظر؛ السلفية، الدعوة ثيادات عل السلفية• ءاأمجناء يمثلها التي 

U٢٠١٤/ / ا ٢ أحدبتاؤح إلكتروف(، رمو؛غ المصريون، صحيفة 
_www.muslm.org/Ub/sli؛//http
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الحإعة،عن مستقل بشكل ظهروا الإسلامية، الحإعة من أفراد بعض ج~ 
التيارهذا ْع أفكارهم وتوافقت 

السياسة؛فاعايته«( ث1ذيا: 

منقليل عدد ق السلفية التيارات من السيامي التوجه هدا أصحاب تواجد 
متإسكتنثليم هيئة ق أثيم هو ذلك سبب كان وربإ الرسمية، وعثر الرسمية الكيانات 

!واحدة، كتلة يتحرك 

امماتاتامسمية:-١ 

الور.حزب 

،ضراض،ميةتت'آ-التكيانأو

العناء•ثوري لى حم٠ 

وكانتالتقلون، نقية الالتيارا^، محّادادثا اهير ممن عدد فيه هع حن٠ 
سياقق وكلها الفردية، ، واالواةفبالفتوى تكون ما أشبه الأحداث ق مشاركتهم 

و٠راالوازناتاااالصالحا٠ أوافقه التاح، من الإفادة 
بشممىاثتياراساسنيصرإ

البعضعل مقدما يعضها ؤيكون هدف، من لأكثر التياراُت، تتحرك ما داوا 
تمرمحامحت،ق تفلهر لا وقل النص، حلف تترة م الكبمرى القضية تكون وأحياثا الأحر، 

منبعدد لليار الممثلون يتحدث ما فعالنا الرمزية، القيادات أو الرممت؛ن، التحدثين 
يزا"ءءا■ض عنها التنازل يتم لا التي هي الأكبر القضية وتكون والقضايا، الأهداف 

تمرداتاع؛ النوم انفلرت الإسلامية®، الحهاعة ءتمرد مى متحت تبلور وما إبراهيم، ناجح لكلأسناذ )١( 
٢littp;//t.co/8e87C66wCv • ١ ٤ أحذبماريخلأا/ار/ الإسلأب، الح،اءة 

الرسميمرتعه ل العياء شورى محلس بيانات انظرت )٢( 
http://www.shora-alolamaaxom/^



سافييسوسسخ ١٧٤

ح

قضيتهبأن وتحدث متاسكة، وكتلة منثلمة، كجاعق الساحة ق التيار هدا برز وقد 
ترتيبأن تجل السيامي ملوكه ق نتدبر وح؛ن الإسلامية، النريعة وممليق الهوية هى 

كالخال:الأهمية حيث من اساط 

والثامى:الدعوي الكيان عل الخفانل ١( 

)حزب،السيامي وذراعها السلفية( )الدحموة المقلم الكيان حق ل وهدا ٢( 
الإعلاميةالساحة ل الشخ بقاء عل الحقافل يكون الستقلين حال وق النور(، 

الدعوْ،استمرار بقولهم! هدا عن ؤيصرون الرئيسي، الهدف هو )الدعوية( 
العل،اء.واحترام 

الكياناعل المحاففلة بعد ثانتا مهللمتا الشريعة بمملبيق والهلالة الهوية تأق ٣( 

والرموز•

ذللئ،;عل الشواهد ومن 

الثورة،ل وشارك سفهم لن الانضام، وعدم والتميز، الانفراد عل الحرص أ- 
ككيانؤسحدثون مستقلة، بمطاو_ا يهلمالبون مستقل مكان ق وقفوا بل 

ليمونهم، أنفغثر يرون لا فهم الفتوى، مستوى عل حتى مستقلر 

٢(،• ١ ٢ والدراسالتا، المحومحن، ععهد )القاهمْ، العرية، العرية المراعات أحد، يوش احمد د انظر; )١( 
أطرافأن سض العلة. القفب تكن لر الكرى المرنإ ئضة أن إل الدراسة ط، ل انتهى وغد 

ذللث<.غير سيثاوالحقيقة يعلنون قد المراع 
والأّكندييةالقاعرة ل الملقية تيادات وتادلت، راحع.، حزب لعمل لفيرن التنادى اJاJاية ق )٢( 

لتميمنتعتن أن عل لب الالدعوة أصرت تم الحإمرية، اللقاءات ل الثناء وعبارات الزيارات 
هذاالأحداث بداية ي التلردن ب؛ن الود فيها ظهر الي اللقاءات ومن حا. خاصة متقلة كيانات 

٠٢ ١ ٤ v/ / ١ ٤ ينارخ الرابمل مدا من أحد الخليجية، نتاة عل اللقاء 
^^^https://www.youtube.com/watch?v^-eTYy4P
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المناخهم وحدهم وكأمم الخصر تفيد التي ®؛j،® ب المناخ®  ١٠مهم أنق
ومحاولةرئاّي، مرشح عل نجتمع أن لكمتها كادت ح؛ن السلفية التيارات محالفة ب— 

الإّلاميالتيار محالفة ثم ، للرظمحة التقدم عل وحثهم الأخوان مع الشيق 
السلفيةالتيارات لكمة عاليه اجتمعت ما غم احر مرشح بجوار والوقوف 

قالإسلامية للتيارات الخالقة التوجهات ذات الإjقاذاا ٠لجيهة مع التنسيق ت— 
قحصتهم عل احتجاج الأحداث وسياق السدين، الإحوان مواجهة 

وتهلبيقالهوية قضية كانت لو أن والمغلق للأحوال، ومنا)ذة الحكومة، 
السلفيينوعامة الإخوان بجوار لاصهلفوا الأبرز هي الشريعة 

المقرة٢( ١ والمائة)٩ علها، بمللمق كا الهوية uدة الثانية، الأدة عن التخل ث- 
الدعوة.استمرار عل حريصون أمم الظاهر والتيمير ٢، ٠ "١١ دستور ل لها 

السلفيةالتيارات بمخالفة حققوه الذي الكب أن يفيد بإ رموزهم تمرح ج~ 
موازينإل نفلروا أمم يذكرون حماعتهم؛ أفراد عل الحفانل هو الساحة عل 

الدعوة.كيان عل حفاظا للاقوى انحازوا ثم القوى 
قضايال بينهم النقد توجه وعدم بعضهم عن التوجه هذا رموز بعض ح"مكون 

الخإعة،عل الحفافل بدعوى الإسلامية. الشريعة وتهلبيق الهوية ألة يمتتعلق 
الحناءحرمة عل والحفافل 

هنفوضد الثاخ• ركل يردد بدايتها، نل النزول حكم ل برهاس يار د• ننوى انظرن )١( 
٢• ١ ٤ U/ / ا ٢ يتار>ح أط الملقي، صرت مونع الأ<كناوريث، سالمة من واش ومن 

^^p?cا^ay.pاafy.com/pاlttp://www.anasaا
بتايخأحد إلكترونا(، )موع برناسُ يار ال—خ •،ل النار يفتح حجازتم( صفوت اد. انقلر؛ )٢( 

٢littps://vmw.youtube.com/watcli?v=6esiS7JI،CXg • ١ ٤ U/ / ا ٢ 
أبوالفتوح.النعم وهوا،لرشحعبد )٣( 

أحدوُلضُ، إنقاذ حكومة تكوين عل الإنقاذ وحهة النور حرب راتفاف، العربية؛ تناة مونع انقر؛ ( ٤١
http://ww.alarabiya.net/articles/2013/01/30/26 ١٢• ١ ٤ /يم ا٢ 

العمليةالواقف الفضائيات ومشاهر شيوخاكءو٥ من ءيرْ اعتزل العغلم، هد سعتي الشيخ باستثناء )٥( 
مرعا.مأو مكتوبا نقدا يوجه أن دون السلفية الدعوة من سياسيون الفيها حالم، التي 



عسيؤنيصيخ ١٧٦

 _<\_\

المثاركةرفض بعضهم السيامي، المنهي جاني عل لف؛ين البعص وقف 
وردةبواح، كفر الرأى~ هذا أصحاب نظر وجهة من ~ لأما وتفصيلا، حمله النامية 

ظاهرهعنااد!نرم
الأمرمنازعة من نهمع البامية مشاركة أن يرى الأحر الخانب عل ونف وبعضهم 

والصيحةالأمر، لولأة والوعاء الفتنة، ونحتي، والعلمامة المع هو الواجب، وأن أهله، 
الشريعةنحالف، ما لهم ظهر إن الر ق لهم 

تأثيرنؤع وله موجودا كلاهما قلل بل بامية. الالمشاركة منهإ ايا يعتزل لر وحقيقة 
فهمق ساهم اليامية للمشاركة المعتزلين حال عل والونوف، المياسة، لمشاركة اق 

أماأءالنتإ اض الياراتؤ تلأئ، عل حص المم، الفكر عل المياسة المشاركة انثر 
المتقبل؟.ق تتجه أين معرفة ومحاولة تشارك، لن معتزلة 

المحوعل بامية الاعتزال توجه استعراض حلال من ذللثؤ بيان الدراسة وتحاول 
الخال:

يشاركمن تكفر أدبيات بإصدار السيامية العملية ق الثاركة السالفية التيارات إعلان بعد هؤلاء بائر ( ١ ) 
،٠٠١٥١سل ل ءمثركون اطروحاممت رمن غثرهم، كإ السلفيثن من السياسية، لعملية اق 

انظرتوالأمهء، الشمج، ميادة من التحدير ل الفللمة وءجلأء الديمقراء1يا، الوحل ل وءإسلاميون 
الكترول(:والخهاد)ءويع الوحيد •نم 

رأصامجةرسلأن، معيد ممد هياداتمم؛ ابرز ومن الخاعية، باللفئة السلفيثن يعرفون؛؛ن ما وهم )٢( 
عامر.ومحمود القوصى، 



:_<I^،Uايوافضونر}اولإ: 

يتعلقأمور إل ير-؛ع الرأي هدا أصحاب عند الديمقراطة رفقن انحاهات 
قنطيقها وأهداف كفكرة الديمقراطة يممدر يتعلق وبعضها الشرعي؛ النص بمهم 
الإسلأم؛نمن الساسة للعملمة المإرسن نوايا ل تشكيك وبعضها العربي؛ العالر 

المحوالتال:عل هم، أنف
فهمحاصتلنصادشرعيت١( 

تستلزموالى بالديمقراؤلية، إقرار النامية مشاركة أن التوجه هدا أصحاب يعتقد 
الدعوةترك الديمقراؤلية مظلة نحت، البامية المشاركة وتتلزم اغ، دون من البشر تحكيم 

عليهاتتكئ ~التي الشُتا قيادة ،. الملة١ من حروجا هدا ويعدون اف، حاكمية إل 
انحلال،'لريق وملوك والنصارى، للثهود موافقة وفتها ، المع■ ُن لثن الديمقراؤلية 

^^ضوإلسكتاتوريةلأالخرية١٣/

والميادئالقيم ومحاربة الإصلاص الحكم عليها يقوم التي المم بترمخ هؤلاء وينادى 
ه؛؛،.نفالإملامي الحكم لرمح عي القل منها لأبد أول كخْلوة تعارضها التي 

هه٠(حاصممسيايىالعاصر:٢( 

الغربيةاليطرة أدواتر ؤإحدى المحوى وعربية الصدر غربية الديمقراتلية يرون 

٢■ ١ ٤ U/ / ١ ٤ أحذ ، الخرمون• •ال—اده يرنا،ج ل إمام مد الدكتور الحياد منظر لقاء انغر ر١( 
https://\vww.youtubexo_atch?v^01MB2vWIالراط: مذا من 

مرغمن أحذ إلكرونيا كتاب، والأمة، الشعب، ميادة التحذيرمن ق الظلمة جلاء الشريف،، أخمد انظر، )٢( 
.٢ • ١ ٤ U/ ١/ ٢ يتارخ والحياد، التوحيد ابر 

برالتوحيدوالحيادامونعأحذمن الديمقراطية،، عقيدة ف، لنالقوية ،الدمنة حاج• بن عل انظر• ، ٣١
http;//\vww.abu-qatada.corn/c?iا9=هذاالرابط من إلكتروزا 

الرابطهذا من والحهادا، موتع،التوحيد الديمقراطية•، وحل ق •املاميرن الشتقيطي، أبوالنذر انظر؛ )٤( 
httg//؛ww_b^^: ٢ • ١ ٤ U/ / ١ ٢ ذاريخ 



م|وثلني|نيرصيسخ ١٧٨
.^١١٢ثر فهي وباكال الإسلأمة، المجسات عل 

منممر يفعل كإ كمبادئ والديمقراي كأدوات الديمقراي بين يفصلون ولا 
الذينالإسلاميين يئن يفرقون ولا بل السياسية؛ العملية ق يشاركون الذين السلفيين 
مشكلات،من استجد لما حلا  ١٢-إيإئا يإرمها من وبين كأدوات الديمقراحلية ي،ارمون 

قاستغلالها الإملاميين وعل الحرية، من مساحة سوى خثرا الديمقراطية ق يرون ولا 

^^أاسياساة<صالإسلأسن:٢( 

عنالحث من حالة أما الإسلاميين، من السياسة يارس من حال، من يفهمونا 
فيه،بالوقؤع المبالاة يعدم الكفر عل الإصرار من وحالة الدين، باسم الرئاسة كرسي 
حتىافه، إل الدعوة ق السياسية، مارس من تنكبه والذي المحح، الملريق أن ؤيرى 
دفعةما فيذهبون المجمؤع محاصرها قليلة قلة ترفص أو رحم، إل حميعهم الناس يفيء 

رؤيدارؤيداالراقصة القلة هذه فتهم أوتذوب واحدة 

*مارسه:للدسراثة ^^ ٠٥٥١ثاث:١^
صوابيرون ولا الإسلامية الثريعة لتهلبيق عون يالسلفية التيارات س كغثرهم 
ممارسةؤيرففون والأحزاب، الحاعات تكوين يرفقون ولكنهم الديمقراطية، 

للفتنة،إثارة الحكام ومعارفه الذلاهرات ق ويرون الشريعة، لتعلبيق وسيله السياسة 

يتاؤخ،والخهاد التوحيد سر من أحد الكبير، الأوسط الشرق رمثرؤع اكدمى، محي أيو انفلرت )١( 
 ١ \ /U/١٤  •http://www.abu-qatadaxom/r?i=co03aw7f:_^ /Y

من،اسرأحد أمريكاء، وتمارسها تريدها كا اا١لديمقراحلية حاليمه، ممعلفى النعم عبد وانظر• 
الرابط؛عن-ا من أ/ ' ١ ٤ ١/U/ ١ بماييغ مونعإلكردق، التوحيدوالجهاد'، 

http://wmv.abu-qatadaxom/r?i=m2ro2nimO
الزايعلهدا مجن والجهاد،،، التوحيد ٠ موفي الديمقرامحلية،،، وحل ل ءاسلامحيرن الثنقيطي، أبوالنير انغلرت )٢( 

٢httpV/wwvv.abuqatadaxom^i^l • ١ ٤ ؛ترخ 
الراطهدا من وايهادء، •التوحيد مويأ الل«يممراءل؛ت'، وحل ل •إسلاميرن الشنبلي، النير أبو اننلر؛ )٣( 

ااp://www.abuqahاadaxom/cا9=ا?٢ • ١ ٤ بتاريخ 



الكفرمحاربة من أهم الإسلامي( الداحل )مشاكل اليع محاربة أن التتار هذا ؤيرى 
)إحوانالإسلامية التيارات لباهي القد مارسوا وقد ، الصرح الفق أو الصرح 
قوفلهرت التيار هدا لواقف أساسا المبادئ هلْ مثلت وقد بحدة؛ تحديدا( و<اإمين 

مثل!السياسية، المشاركة ق عملية مواقف 

الحإعاتؤيدرجون التكتل، أشكال وحمع والأحزاب، الخإءا٠ت، رقص ١( 
أمتياوتفترق حديث ق النار ق هي التي المدمومة الفرق صمن الإسلامية 

ومن، الساإمين الإخوان حماعة وخاصة . فرقة....٠ وسبعن ولأُثا عل 

تبنىمن وكل ، قهلب محيي الأستاذ أذكار تثنوا كالذين لفن المن محؤم لحق 
فقطالخطاب ممتوى ولوعل أوللجإمر للحكام مواجهة نؤع فيه فكزا 

الناس،لعامة الاحتكام يرون فلا وكأدوايت،، كمثادئ الديمقراطة يرفقون ٢( 
يلزمهاوما السياسية المشاركة شرعية يرون ولا للدستور، شرعية يرون ولا 
عونيولا رسمية، عثر دعوية كيانات أو رسمية أحزاب تكوين من 

ميةالرسالمنحة انفلر إلكترون، كتاب للمالم؛ن، غثا كفى رملان،، سعيد محمد د> انظر* )١( 
http;//\vwwjs،anx0rn/b00l^indexcat-9.l^

٣صرا٠ (،ج٨،  ١٩٩٥دارالحديث،، أحدشاكر،)القاهرة، محقيق ندأحمد، محنبل، أحمدبن )٢( 
هذامن أحد الرسمي، ا،لونع افدين، الإحراز دستور العلريق ل معالر عامر، لطفي محمود انفلر؛ )٣( 

/٢http://malimodamer.wordprcssx •  ١٤ا/ي/ ١ بتار؛خ الرابط 
بتايخالرابمل هذا من أحد الرسمي، الوع ؛،، Jrtjtjالقرصاري ل إن الحزبيون ُأيأا اليل،• هشام وانظر، 

٢ • ١ ٤  ١1007=ip?catsml<tba؛alyxom/playp؛littp://\vww.elbe
سعيدمحمد للدكتور الرسمي الو؛غ تط-،اا، محيي سع وتفالتا الة ااٌالرسلأن، سعيد محمد د• انظرت )٤( 

هl١Up://www.rsاanxoIn/Maاa؛اat.pا١pرسلأن 
القهليية١لأسكندرية صلفية ءافحام بعنوان رسلان محمد للدكتور حعلية ١ ٤ من محالسلة صدرٌت، )٥( 

عن، والانحرافيالقهلية يتهمهم بالنقد، السالفيةا الأسكندرية)الدعوة صالفية فيه تناول، ٠، الحزبية 
الرا؛ءلتهدا من أحد ،، السالفمنهج 

https^^^^utube^^
حللعتؤللد،كتور الرسمي الر؛غ ديتاء، يقيموا ولن دنيا يصلحوا لن الالإحو١ن نهران! طاعأّتا د، وانظر، 

http://www.rahekxoni/islamic/anaslieedplip?action



^^وقمى،لقييءهمددخ

دفتاوم•مواممهم من 3بمشمدآ كافراي، يظهرون ل ،، لدللئ،ل 
 )y ،انشقاقاتهيثة ق دلك وظهر أشهم، هم عليهم القد ق الحدة انعكت

سهإرى.نيإ وفاق عل التيار هدا قادة من اثن؛ن نحد تكاد فلا داخلية ومعارك 
الخيارهذا وداخل بل السلفية^؛ الياران، داخل حادة خلأظت وأحدث 

 ..)٤(
مسه

الإعدادهدا ق ؤيثزطون الإعداد، من قرة يتطلب، الحكام عل الخروج أن ٤( 
الغرب،يستحضرون أمم كإ الجكومايتط؛ يد ق ئا تماثلة مائية بقوة يكون أن 

قرغبه الإسلاميون فيها يثور التي، الدول ؤ، الغانم وتدخله المادية وقوته 
مواغكأحد الدول الفأام وقوة الحكام قوة ويضعون إسلامي، حكم إقامة 

قوةمن يإتلها يإ الخام الاستعداد يتم أن تبل القائمة الأنفلمة مع الواجهة 

هوعندهم الرحالة وواجبا افه، إلا يالدعرة الخيار هدا نفلر 3، والإعداد ٥( 
ثموالسلوك، الأخلاق وتصفية الفقه، ومحمية الاعتقاد تصفية الخصفية: 

U٢٠١٤/ / ١ ٥ أحذ إلكرول( )موع للديمقرايء التحاكم احكم الرصوال، محمود د. انظرت ( ١ ) 
وانظر:، Jiltps://www.youtube.com/watcli?v=LWIVIHo^الراط مذا من 

الرابطهذا من أحذ درس، من حزء شرعا، حرام عليه والامتفتاء لدمتور  ١٠نهران، طلعتح دء 
littps://ww\v.youtube.com/watc؛i?v=q9EKGا٢iDlJIic ٠ ١ ٤ /ما/ ٢١ 

يتارخالرابمل هذا من أحذ الكويتيه، الشكة الحامي•، بالذهب، العامي تعريف، ٠ حين، محمد انظر، )٢( 
http://www.nationall،uwaitxotn/foruin/٢ ٠ ١ ٤ / ا ١ 

الرابطهذا من أحذ يعقوب،، حسين محمد والشيح حان محمد الشيخ عن الرصوال انظرحدبماالشخ ، ٣١
ماوانظر ، littps://vUww.youtubexo_atch^^?آا/م\/؛ا>أ بتاييخ 

الر١بطتهذا ل رملأن، محمد والشخ القصود عبد محمد الشخ بين مجال، من دار 
littps://w\vAvyoutubexom/\vatcli?v=aFzVLJtYiL

الرصميالوح ، التيار( هذا ثبامت، )أحد الرحمن عبد حالي عل رملان صعيد محمد د. رد انغلر )٤( 
http://www.rslanxom/Uad/items_details.php?id=l 26^

يتارخالرابط هذا من أحذ الحرء، الورى للجيش ارصالة رصلأن، صعيد محمد د. انظر، )٥( 
٢https://wwwyoulubexoin/watch?v=W6kerOS8nAM ٠ ١ ٤ /U/ ا١ 



منالسيائ تصفية إل يتطرقوا ول؛ ، ابل الواصح الصاق الدين عل التريثة 
مكرامارى

لكلظاهراتالديمقراي، بأدوات الحكام عل الخروج أن اعتبار ٦( 
للبلاد،ونحريب للفتة، إثارة ايلح، بالقتال أو السلمية، والاعتصامات 

الخارجق الوطن أعداء مصلحة ق ؤمج، 

الأنثلمةدعم إل عملية مواقف من عليها ترتب وما ايادئ هذْ أفقت، وقد 
ينكرونما متهم رأوا ؤإن حالهم، كان مهإ للحكام ؤيطيعون سمعون فهم القائمة، 
درءباب من الحكام عن ؤيدفعون ، القول ق لهم ؤيترفقون بالصيحة إليهم بمرون 

الشريعةتنحية من عليه هم بإ والرضا الحكام حال موفب، باب من لا الفتنة 
الإّلأ.سمة.

الرافضةالAالإنية المحبة مع اصطفاف الموجه هذا أصحاب ( juيظهر ولر 
مقاومةأن من يرون لما عنهم انصرفوا ؤإنإ اليامية، تمارس المي الملقية للتوجهاُت، 

مواقف،بعض تفعيل تم فقد مؤقت،، المقاء وحديث، الفامشن، مقاومة من أول المبتدعة 
ؤامتفيفقد إذ الإعلام، باداة الملقية، لالتيارا'ت، الخالفان ■نحدم إطار 3، هؤلاء 

فقدا)!،بب، لتحليله له أيما رانفلر إلكترون، كتأب والتربية، التصفية رملان، معتد محمد د. انفلر• )١( 
يتايخالرسمية، الصفحة إلكترون. كتاب، ط؛ن، غالتعود ض ق؛ لعودما والطريق ناوط؛ن 

http://www.rslanxom_k/indexcat^.htoالرابمل هدا من ٢ • ١ ٤ U/ / ل ٤ 
مرجعالإسلامي، السيامي الخطاب، أزمة ق دراسة ت التوحيد صحوة الكريم، العيد محمد ئ. انظر* )٢( 

مناحن• التوجه، هدا وشيوخ الملقية لالمرحعيا١تا نحمح وفيه الإسلأمء، ق الذلاهرامتL انذلر؛"ااحكم )٣( 
بتار؛خأل/'\/أا'آالرابط هذا 

littp://www4salafxom/vb/showthread.php?t=216i4
بمايخالرابط *ذا من أحذ لرص، من جرء أمرنا، ؤل محكم من ز*راذ،، طلعت، د. انغلر: )٤( 

https://wvvwyoutube.com/vvalch?v=TmAf429RnvO ، ;رسلأن،سعيد محمد د. وانءلر
'ا؛ها/خ/إا'بتاريخ الرابط أحذمن الأمر، ول عل حردج مرمي سيامات، ارانتهادات، 

https:/_wyoutube.com/watch?v^qQkUgn



^^سمفييسؤسسخ

مائلطرح وتم الطإنتة، والتتارات الإسلامية التيارات يئن التامة محياق ق يعفهم 
الحإعات،من موقفهم مثل الرحماق، والمحار المواجهة بار وبتن ينهم الخلاف 

واستخدمتالحاكم عل الثورة وحكم والحاكم، الملم الفرد ين للعلاقة ورؤيتهم 
.٢١الأخرى الإمحلامية الخيارات صد أراوهم 

المشاركةق ما يثكل نواحي يل عملتا؛ السياسة يعتزل إ الخيار هذا أن والحصالة 
معالفكرية احلاته يمأو الحكم، لأنظمة المياشر يدعمه سواء فيها، وأثر البامية، 

الخياراتحموم مل من استخل.مت فكرية مادة من أفرزه ويا السلفية، الخيارات باقي 
•كليه للحكام موافقون لليامحية معتزلون وكأنم الملقين إظهار ق السلفية 

تالخالية الخقاط ق ايحئ، هدا وردق ما أهم إحمال يمكن وءاليه 
السياسية،العملية ق السلفية الخيارات مشاركة قبل وحدت الخلاثة الخيارات ( ١ 

فتظاهرطلباته، ق الديمقراطية أدوات استخدم من يناير ثورة قبل فوحد 
يلالسياسية. للمشاركة اعتزاله أعلن من ووحد محتجا؛ ووقف واعتصم 

الرحماتيةفيه ظهرت الن.ى فالخيار الأشخاص يدان أتيا نجل الخفلر ندقق حن 
أووالحرمة، بالخل لا والمفسدة بالمصلحة السياسية المشاركة تركه يعلل كان 

أوالحزيا العمل تكفر عل لا ل-ة والفالمصلحة عل والحرمة الحل يبني 
أوسعمساحة وأعهلت عنهم، كثفت، السياسية المشاركة فقعل ؛ تضليله 

أوسعأحرى مساحة ثم الأوقات، يحض ق الرجاق( )الانحاْ لبعضهم 
يكنفلم . ٢٠١يوتيومأ ٣ ٠ بعد السيامي المشهد تغثر حن الأحرى للانحاهات 

بعضين.مب، كإ تراجعان إل أدت مراحعات لفين المن ظهر ما 

الثوم'•'اللي برناُح ل رامقانته عامر، للفي محمود ل الخرة قتاة امحتفانة انفلرت )١( 
بتالخأحذ اف، إل( ايرض مرير محوية(، )محاضرة التسر•، امهج برهاس؛ يامحر انفلر؛ )٢( 

هإك2مموئصه]ل٢ • ١ ٤ U/ ا/ *• 



١ ٨٣^ي|؛ىرؤة|د؛،لأسية 

السائقة.انحاهاته حب كل منها يستميدوا أن حاولوا فرصة ؤإنإ أ، الاحث؛نل 
الإسلاميةالشريعة تطبيق وهو واحد، هدف عل السلفية التيارات اجتمعت ٢( 

منفمنهم إليه، الوصول ق تفرقوا ثم لمصر، الإسلامية الهوية عل والحقافل 
نمبدائه، إليه يصل أن حاول مرحل كهدف الشريعة، تهليق عل الحريات ندم 

الأنفلمة•ع يالواجهة هؤلاء بدأ ولذا الشريعة، لتهلثيق الحريات من ينطلق 
وسيله.بامية الالمشاركة وامتخدموا حريتهم، منها ينتزعوا كي المستبدة 

قانصرفوا، ولذا مثفلمة، كتلة بتكوين يبدأ الشريعة تهلثيق أن رأوا وآخرون ٣، 
حماعةوتكوين تقلم ْن ب هم ما عل الحافظة إل الشريعة، لتْليق طريقهم 

قوية.

محله\ذثوع فلا وواقعا، شرعا مسدود الديمقراطية طريق أن رأوا وأخرون ٤( 
ولل.اغربية، أداة هو إذ الشريعة، تهلثيق إل يوصل أنه عل يدل الوايع دلا 

الدعرة.إل وانصرفوا السّياسة، اعتزلوا 

وأننحل، لا الحكام منازعة وأن تحل، لا الديمقراطية أن رأوا وآخرون ٥( 
والكافر،الفاسق عل الرد عل مقدم المبتدع عل الرد وأن تحل، لا الحءاuت 
قأملأ عليهم بالرد وانشغلوا الإسلامية الحإعات واعتزلوا السياسة فاعتزلوا 

الصر.كحقيق كثرط المصفاة العقيدة عل للتربية الإسلامي اكيار تصفية 

المإنعة،إطار ق هم بل يْلئوما، يمتلكون؛رامتا لا الثلاثة السلفية الوجهان ٦( 
لكفيذ.قابلة عملية برامج وجرد دون تتفلمهم عل الحفاظ إطار أول 

وقللتالواجهة، اتحاْ ل السالفين من كبير قؤأ حركت الأخرة الأحداث ٧( 

مركر)بيروت، والعرل، السيامي النسق تحولات ل دراسة الإ-لأميتنت مراحعات بلال نفلر؛ ا( 
٢(.٠  ١٣حوثرانمرUت، JJناء 





١٨٥^^؛ير؛ة|؛سلأسية 

^٥١٠٠السث 
مماإJشاصوادارط

س1ً>ٌسإ

قدخلت أن ويعد الفضائية، القنوات حلال من لفيه الالتيارات انتشرت أن بعد 
الحركاتفكر ق والمختصون العلمي البحث دوائر اهتمت السياسية، المشاركة 

معها.الحسور مد أو توحيهها ومحاولة لفية الالظاهرة بتوصيف الإسلامية 

منحولها الأفعال وردود وانحاهاما، الخ2؛لابات، هذه مصائر تعددت وقد 
لفية،الالتيارات ق وتأُثرها الخهلاJات هن.ه رصد اكراسة وتحاول السلفية، التيارات 

ثمالسلفي، ار الموتهلوير بتغيثر المهتمتن لمعرفة التغيير، حهلاJات مصادر بتتح وذللئا 
تعامحليبتتع ثم التغيير، ق المطلوبة الاتحاهات لمعرفة الخهلا؛ات هده محتوى بتتبع 

للتغير.الاستجابة مستوى عل للوقوف التغيير حتلمابات مع السلفية التيارات 
وتتجهالتغيير(، )حaلابا لالقول وتتجه الفاعلة، وللجهات للأشخاص تتجه فالدراسة 
ثلاثةمهلاو_، ق وذللث، الخهلايات. عن النبثقة والياقات للخهلا؛ات المولدة لليائات 

المحوالتال:.عل 

التغيير.حهلا؛ات مصادر الأول: الطيبء 

التغيير.ح2؛لاوات محتوى الثاف• الطل->ا 

الملقية.التيارات عل التغبير حطابات تأثير الثالث: المهللب 



لأفم|سنيي|عِخ

س

السإو.هصادرخمطاب 

الفية1الللتيارات التجهة التغيثر حهلادات مصادر من مصدرين ٧^ التمييز يمكننا 

لحركةالثمن من أو نفسها، الإسلامية الحركات من حرج داحل• أحدهما؛ 
الأوسع.بإطارها الإسلامي التجا.اا■ 

منوالتحول السياسي بالإصلاح المعتين من صدر حارحي؛ •؛يهئاب ثانيهإ! 
منوليسوا العامة، والحريات الحقوق فيه تحفظ ديمقراؤلي الاستبداد 
الإسلامية.للحركات الثمن 

مبامربشكل المعنية اكسر حطابات مصائر لبيان الهللج، هدا ق الدراسة عى ون
تحاولالش أوالمنطقة التأيير، متطقة هونحويي والهدف، الملقية، مجامر؛التيارات أوغير 
تاثثرهايظهر مصادرها، وقوة التغيير حطابات دلالة ومن الملقية، التيارات ق التاثير 

القريّ_ا.ق لمفية الالذلاهرة نتجه أين يفلهر وبالتال الملقي، لفكر اق 

أولا:اس1باساخلي:
التياراتفيها با الإسلامية، التيارات داحل ؛التغيير الهلالة الصادر تعددت 

التالي1ق رصدها الدراسة حاولخ، ونل الملقية، 

،:^قلونداحلاسممماVطسة١١١. 

داخلتاو4 الحيطة التحديدات مقابل ق عمونا الإسلامي الخطاب بتطوير اهتموا 
الإسلاميةالأمة ق التجديد مار لاستعادة محاولة ق ٠^^٠١، هؤلاء بدأ وقد وخارجيا، 

العوا.ملم محمد والدكتور الشري، ٠لارق الأستاذ مثل ( ١ ، 



(١) ،التا حسن الأستاذ ومنهم يخطابه، والتارون رصا رشيد محمد الشخ قطعه أن بعد 
•اليوم المرى المشهد ق الخاصرة السلفية التيارات ثم يهلب، سيد الأستاذ بعدم ومن 

الداخلق الإسلامية الأمة تواجه التي التحديات كانت المتقلن انهللاق نقطة 
غياب——أو وتأخر الغربية الحضارة قوة وظهور احتلالها يعد وخاصة والخارج، 
سيتضحكإ الإسلأمة، بالأمة الحضاري الهوض ل الرغة وكدا الإسلامية، الحضارة 

القادم.ب، المطالق خطا-رم محتوى من 
.٢

السائدعن بالخروج الفكري، التجديد حاوله من السلفية التيارات ئيؤخ بين من 
وتغيثره،الوجود تطوير خلاله من محاول، فكريا طرحا وقدم السلفية، التيارات ؛؛ن 

الإطار!هدا داخل الخطاب، من أنولع أربعة ي؛ر، نمتز أن ونستطح 
أثار'%J؛،محاطرتيسيةلمأوئ: 

بعضق انحسرت أما ، وكيفالسلفية التيارات فيها تتواجد التي المساحة أ— 
كالجال،الأخرى، المجالات من غره دون الديني، الشق وهو الهياة، محالات 

العزلةمن تعاف الإسلامية الحركات وأن والاجتاعي؛ والميامى الاقتصادي 
وهيجديد من الإسلامية الحضارة تقيم أن تستهلح لا وبالتال والانحصار، 

الحياة-من زائنة 3، 

الداخلق محالفها ومن الإسلامية الحركات ق ممثلة الأمة الصرلع؛،ن ب-قضية 
والإصلاح،المهمة ي الخريية الرزية تجى المي العلمانية الأنحاuت من 

.١ -ه٦ ١  ٦٤ص (، ١٩٩٧الكابالربي، دار )يدرن، يصرانالد،)١( 
لمكرا اللب الدعرة تأسى ل شارك ممن رم حبلص، منام الدكتور الشخ الانحاه مذا بمثل )٢( 

هشامئ. انزر• طنطا، بمدينة والدراسات للحوت الغزال الإمام مركز عل ؤيئرف العييات، 
وانغلر؛٢(. '  ١٢الغزال، مركز )القاهمة، حبلص، 

(.٢٠١٢والتونع، لكر الجد )ممر، سامان، الزكاة انفاق الغزال، مركز 



^^مسيقييسؤسسخ

قضاياالصر|عت مفردات طرح ذلك صمن ويأق الخارج. ق الغربية والفلومة 
وأدواتالمريع، وشدة المريع، ومساحة الصريع، وأطراف المريع، 
نويته.وطرفا الصريع، 

تمرق للبدء أهميتها حيث، من التمر عملية ق التخمصة النخبة دور أثار ج~ 
وربملأكلها• توق حتى وتئد*مها التمر عملية استمرار ق وأهميتها حقيقي، 

قكتب ند لما قراءة إعادة ق والعند، الحل أهل وبين المتخصصة النخبة بين 
أزمةق الأهم الخانب، يثخمى الخويتي.. وحاصة الترعية، السياسة كب 

الموجودتمر تستقر التي المتخممة النخبة بفقدان الإسلامية التيارات 
التمر.عملية ؤإدارة 

فقدالأمة، لمشكلة عبده محمد الشح تشخيص ْع كبير بشكل Jتقا٠لح -يدا وهو 
وعلمتاثقافتا وموهلة للإسلام، معاصرا فهتا تملك التي المستنيرة® )رالصفوة عن محدث 
التركيزمع المجالات حمح نحو التوجه وبالتال الخمود، ومواجهة المثرؤع، -مازا للقيام 

،التعليم١١عملية عل 
أنوحاول الإسلامية، الهركات تصور ل الدولة ّؤال عل بالإجابة اهتم ،انها: 

واجبات،من عليها وما حقوق(، من لها وما الإسلامية، للحكومة تصورا يقدم 
لسؤالإجابة تقديم الصدر هلءا حاول السلف،. كتبا الختلماب هذا ومنطالقات 

الإسلامي،التصور ق الأمة كمكانة الديمقراطية أسئلة من وعدد الدولة 
الشرعيالنص قراءة إعادة حلال من وذلك وصلاحيتها، بالحاكم، وعلأتتها 

الراش.يالتطبيق وء صل 

"٣ص٠ ، ٢٩مزآ سابق، *رجع ^^الفكرتلإسلأرأ، أبوريمان، محمد د. اننلر؛ )١( 
أنالكتاب تراءة من ؤيتفح سابق. مصلءر الإسلامية، الحكومة الث.اذل، الجيد عبد الشح انفلر؛ )٢( 

محمدد. وانظر: ابما. ملفي وهو مطري، حاكم الدكتور محابات من أناد الجيد عبد الشيخ 
•١ ص'آْ سا؛را، مرجع الإسلامي، اليامحى الخطاب أزمة ل دراسة التوحيد؛ صحوة الكريم، العبد 



الضركتب ق الموسعة القراءة حلال من سياسة نفلرية انتاج اهتم ثاكهإت 
رؤيةلتئديم محاولة ق ونفسية، تربوية ات بدرامحولمحها النبوية، والمرة 
والأسرةالبيت، عن فتحدمحث، الخاص، والمجال العام المجال ي شاملة إسلامية 

}السياسيةر المئاركة عن ونحيت، بعض مع بحفها المؤمنة الخإعة ين والحياة 
اللفية،التيارات، بين المشترك للعمل نحميعية توافقية روية تقديم حاول رابعهات 

عالميةعالمية ادة قييدعوإل الدعاة((، ة »رادهلمثرؤع ه سع ما صمن 
الخلافةسقوط بحد تئسييدها العال-إء حاول التي كتللث، الإّالآمية للأمة 

الإسلامية.

بالأحرىأو الإسلامية، الأمة كلمة عليها نجمع عالمية علمية قيادة إنشاء وئولة 
العزيزعبد الدكتور الشيح عند محورية ذكرة الإسلامية التوحهات، كلمة عليها لجمع 
أعادثم السالفيلآا، التوجه ذات، البيان محلة ي مقالات هيئة ل تقديمها و بدأ كامل، 

الشرعية،؛الهيثة كانت، وقد الشريعة(، )لواء الخاص موقعه ق مرة بعد مرة طرحها 
ظهرتالفكرة، لهده الحمل التطبيق يمتابة يناير ثورة بحد مصر ي والإصلاح(( للحقوق 
تعثرتتعثرت.. ولكنها العررى الخلج ق وحاصة الفكرة لدات سلقية أحرى تْلبيقات 

قوالعجلة السلفية، التيارات رموز(( ١٠عل الفردية لغلبة وذللث، ملحة، فكرة أتبما رغم 
الأدواتتوفير ودون والمرجلية، الكلية الأهداف تشمل روية وضع دون التطيق 

الواقع.ق الفاكرة لتوطين الكافية والبشرية المائية 

٢• للشرواكوزيع،'ا١ دارهادف )القاهرة، الإسلأمة، للحركة الممررالسامي سرور، رقاص انفلر؛ ( ١ ) 
رقاعيوانفلر ٢(، *  ١٢والثر، للطاعأ هادف )القاهرة، الداعية، ست، مرور، ر؛اءي - وانظر (، 

والدعوة،القس ل مرور، رقاعي وانظر• ٢(، ' ١ ءل٢ هادف، دار )القاهرة، الدعوة، حكمة مرور، 
هادف)القاهرة، الدعوة، ندر مرور، رقاعي وانظر، ٢(• ٠ ' ط■؟ واكوذح، للشر هادف )القاهرة، 

(.٢٠٠٥للنثروالترنح، 
يون؛و، ١٨٨العدد البيان، محالة السر*، حيل عواحهة ق الخهلهل •نغير كامل؛ العزيز د.ءبل• انفر؛ )٢( 

٢٠ ٠٣.،،



قإراتاكلقية:٣. 

منموجات ثلاث إل السلمة الخيارات داخل الفكري والخمرد الرفض حالة أدت 
الوسط!جيل مصدرها كان الفكرية العالخة 

وانتهىية، نفتحليل أدوات باستخدام وتقيمها اللفية، فكرة تقييم إعادة أولها؛ 
اراليار-٦١ يقصدون ما وغالبأ السلفية، الخيارات أن إل الاتحاه هدا 

الاعتزال((وارالخيار بالأسكندرية، الخلفية(( ارالدعوة ل النمثل الرحماوا، 
ذاتالقفانيات ل اشتهر ممن ببمم الحق ومن االملحلية'ا باسم المعروف 

مغلهرهدفا قضاياه، ل المجتمع، عل غرب ثيء السلفي، الديني الهناع 
القضايا واستورد أمية بني عمر إل والمكان الزمان خارج فر الخارجي• 

حاربكإ المتغلب، وطاعة الحديث، بعلم كالاهتإم بالواغ، لها علاقة 
أوهربفيها، عاش التي، بالفرة ناثرا مثلا، كالفكر الواقع محتاجها قضايا 

إله،'"■

فيهاتم الخلفية، لمى محالفة رؤية وتقديم السلفية فكرة قراءة إعادة ثانيها! 
الدراسةهدْ وأهمية ان. اJ٠المالإحوان طال حتى السلفية، مفهوم توسيع 
أنياكإ الإّلأهيين، أطياف من لعديد نحميعية رؤية تعطي أما إل ترجع 

الصليه الإخوان ونحعل الإسلامية الحالة ق الخنير خهل هيكلة تعيد 
المعاصرلأ؟؛.الخفية الخيارات 

الحالةسحص فقد السلفية، الساحة ق الواجدة العمل صغ ؤ، الخفلر أعاد ثالثها! 
تالعمل من رمحن صورتتن عل تقوم بأنها السلفية 

الخاصةالصفحة انظر كتاباته، ل مررر رقاعي نحى التوجه هذا يمثلون ممن )١( 
^^^httpsTAv ، الدممورتدمه ما بوافق.ع الءلرح وهد

عيامئة.فترة السلفية أن اعتبر حيث سابق، مصدر ءالالفية'ا، كتابه ل عإرة محمد 
سابق.مصدر مصر، ل السلفية الحالة الزهري، بماء انظرت )٢( 



٩١ ١

وأماالسلفية، التيارات ؛ juشيوعا الأكثر وهي العلم، وطالب، الشخ الأول؛ 
تفرخوماتل من ووميلة المجتمع، هموم عن وانحار استبداد، صيغة 

الدراسةمن قليل لثيء الحياة من السلفي الفرد إمآكانات 
يدرسهامن مذهب عن إلا حقيقتها ق تعر لا الش والفقهية العقدية 

•الظاهري الهدي من ء وني ويدرسها، 

راللدعوةثن المنتمن محدود عدد ق فقط وهى المنفلمة، الحإعة صيغة الثانية؛ 

التيارداخل من أخرى محاولأيت، وق الإسلامية®، وررالحءاءة السلفية® 
الثورةمن أفادوا أن يعد بالإخوان استا هم أنفتنظيم حاولوا السلفي 

فاعليةق السبب، هي كانت، الحإعة صيغة أن ظنا للحكم، ووصلوا 
تحاففلمقاومة صح الحإعة صيغ أن ببيان الصدر هدا واهتم الإخوازرا،، 

وأنالمجتمع، محاصرها بل محتمعا. تكون ولا أفراد هيئة ق الهوية عل 
إطارداخل التكتل هدا غثر أخرى وصيغة انتثار نحتاج محتمع إدارة 

حماعة.

السلفيةمنهج عل الإسلامي للتجديد النتسي،ن عامة أن رصد الهلرح هدا أن كإ 
تامة.سيولة حالة ق يتحركون ؤإنإ التنذلتمية الأطر من مع؛ن إطار صمن ليسرا 

ماإل ودعي الحإعة، وصيغة والطالب®، االشح لصيغة رقصا الطرح هذا وقدم 
نبتامتخصصة كوادر تكوين طريق عن الأفراد إمكانات وتفعيل الأمة حاجة ّل سإ0 

ظواهرنشاطها حلال من وتكون المجتمع ق الكوادر هذه تعمل ومحسن، تحب لما 
إسلاميةخلفية عل جديدة محتمعية 

يتارخأحد صيد مولع الإ-؛مانٍت،ا، لمة •الالقصاص: حلال محمد انظر: )١( 
littp://w\vw.saaid.net/Doat/alkassas/231.litinY• ١ ٤ /U/ \ ه 

يتارخأحد ، الفوائد صيد موتع الصحوي،، العمل تحديد ل القماص-ُرزية جلال محمد )٢( 
0littp://www.saaid.net/Doat/all،assas/243.litiiiT\إ\ا1\- 



^ىاكاحلاسمتيىمدرسعصادرعددا ونومياتدراسة . ٤
اتتسو،سها;

السلفية،التيارات داخل والرد الأحد من عاتية موجة يواجه الومعل جيل أن أ~ 
والقياداتللشيوخ الانتصار ولكن الرمز، أو للشيخ البية فكرة لتغلغل نفلرا 

عليها١^٠؛ المرجعيان رحيل بعد وخاصة يوم، بعد يوما يتراجع التقليدية 
القيادىالدور تراجع وبعد والألاJ، عبمان وابن باز كابن سلفيا 

وربإأوسع، مساحة ومنفلريه الوسعل جيل قيادات سيعملي مما للموجودين، 
جديد.من لفي الالواقع تنكيل يعيدون 

السلفية؛مفهوم عن السلفي الإءلار داخل من التجديد محاولات نحرج ب ب~ 
ققعلب، سيد الأستاذ منهجية عل فهم الأمة(، لفا ّبفهم ومحنة )كتاب، 

مصدريراعون الطريق*، ق امعالر كتابه منيمة ق محرجها والتي التفكثر، 
الأمة(طف، )؛فهم التلقي ومنهج وسة(، )كتاب، التلقي 

السياميالحراك ق الداخل من الفكري التجدين. حركة ق المثاركن مساهمة ح— 
يغلهرولر التغيثر ق السلمية الديمقراطية الأدوات متخلم؛ن الثورة، بعد 

جيلمن سواء التمر، ق كأدوات الديمقراطية استعإل عل نكثر منهم 
جيلأومن ، ٢٢١الشيوخ 

الشالديمقراطة لأسثلة استجاة باما الأطروحات هده توصيف يمكن د" 

مرجع، تطب سد • فرد® ترآف أجل بعنوان الطريق ل معالم س الأول النمل انظرت ٢ ١ ر 
سابق•

قوالقالأت الدروس من عددا وتدم اسكاعيل، أبو صلاح حارم الشخ النائل الجند عبد الشخ دعم رآ، 
أبوصلاح حازم دعم ل شارك مرور رقاعي دالشخ النامية، الساحة ق السلفي الفعل نوحيه 

اللفية.للجبهة كمرحعية وتراجد العام، الإصلأٌي التتار وتامتس اساعيل، 
الفضيالة٠،ءحزب السلفية<؛، ءالخبهة مثل السلفية، الفاعليات عامة تأسيس ق الوط حيل شارك )٣( 

وغيرهم.العامء، الإملأس ءالتيار 



١ ٩٣^^؛ير؛ة|دسلأسية 

وعنالدولة، وعن )النظرية(، اللفية الروية عن السلفيةت التيارات عل تطرح 
منها،والوقف الحريات نقية ؤإثارة الحكم، وطييعة بالحاكم، وعلاقتها الأمة 

كمحددعطلت الخارجية الة أوأن المحيطة، بالبيثة التار من حالة أما بمعنى 

إطلأما3ية:شارات ث ثاث 
الاحتلالأحدثه بإ الأمة داء ؤيشخمون الحضاري، بالإسلام يعرف، ما ؤيمثلها 

المؤسساتطريق عن وموراما الأمة مفاهيم ق تضران من الإسلامي للعالم الأحنى 
قالحل ؤيطرحون التعاليم، مؤسسة رأسها وعل للدول احتلاله يعد أنسأها الش 

والهلتيعيةالاحتإعية العلوم بناء ؤإعادة نمور اعاده بمعنى العرiةااالحديثة، ارأسلمة 
وأهداف،إسلامية أّس عل وتقام حديده إسلامية أسس عل لتمام حديد، من 

أزمةوليس شاملة، حضارية أزمة من تعاف باما الأمة حال يشخصون ، إسلامية 
فمهلديني حْلات 

ايسقلؤن:ائقضونر ثاث: 

بتقديمالإسلامي التيار داترة داحل المستقلن المفكرين من كيثر عدد اهتم 
السلفية،التيارات حهلابا ومنه الديني، الخهلادّح لتجديد نفلر ووحهات دراسات، 
وربإ،، بعضهاأ عند الصحفي لل3لاع ربإ انتثارا، والأكثر الأبرز هي هؤلاء وكتايات 

مادد. وانظرت (، ١  ٩٨٣العلمت، البحوث دار )الكويت، العرنت، أية الفاررش، راجي إماعتل د• ( ١ ) 
دوانظرت ٢(، • • ٦ والشر، للطباعت ممر ابن دار )لمز، مدحلإلي-لمزاكلت، حلل، الدين 
الرابطهذا بتارح أحذ أزهرك،(، )نتاة للتادح برناج حلمات علواف، جابر 

littps://wvwyou_e.com/watcfi?v=l<q
أحذالسياسة، ااتا لالادر>الخمارة عركن موسر ممرا ل الديتي الخمتاب •تحديد مصطفى؛ نادين د. )٢( 

يتار؛خها/'ا/إا-آ>
iittD:_adaracenter.com/indcx.DiiD?onlion^omconte

!3^3-03 2i3827_tid=269&ltemid=544
)م(ك،افيكتابان،الأساذسمهويدي.



خم|سقييسيخ

وخاصةالإسلامية، الخإعات مع فكريا واشتباكها الثيانينات فترة ق مبكرا لروزها 
ستمبمرمن عثر كالحائي الكبرى الأحداث بعد لظهورها وربإ ر السلفيةأ التيارات 
انحدتلأما وربإ ،، محالفي١ إطار ؤ، ذلك تفعيل ومحاولة سلفيا محرمة لمواصتع وطرقها 

قبولا.أكثر والتوسط وسطا، الكا م

دادنا؛امحاصئتي1راتالإس:
توصفه،خارجه، من السلفي الخطاب مع التعاطي امتهدفت، جادة محاولات هناك 

وخارجية،داخلية أبحاث مراكر ومن أفراد، من الكتابات هده جاءت تغيبرْ، ونحاول، 

ُثلت

،اآسي1ساءتلأدحاثودداسة الركزاتعربي أ~ 

كلهاالإسلامية للتيارات الهمة القضايا لمناقشة الموسعة المؤتمرات بعقد المركز بائر 
الشازتهذا ق مؤتمراته ومن لقية، الالتيارات وفيها 

نحاربالدJمةراطيت الحكم وjفلام •رالإسلاميون حول الأول العلمي —المؤتمر 
وانجاهاتء

مائلالديمقراطي! الحكم ونظام ااالإسلأموين حول الثاق العلمي —المؤتمر 
والأمة((والدولة المواطنة 

وغيرهم.الريّولا أحمد والدكتور الثري، طارق والدكتور عإرة، محمد الدكتور كتابامت، مثل )١( 
سابقحم مر الحديثة، الدولة وحكم الإسلاميون الشهلي، إساعيل د. انظرت )٢( 
والإنسانية،الاجتإعية م مملة فكرية بحية •،وسة الرسمي,—ث تعه مر ق تعريفه ق —ك،ا كن ١الر )٣( 

نحتصة،برامبمر عدة ويدير وتقاتّيرا أوراق بصغة أبحاثا ا،لركن ينتبر التهلبيقية. جوانبها ل وبخاصة 
أشا،العربا العام أى ولد للمخضن، موجهة .وارت، ونالوتدري_، عما, , وورثرتمرات مؤ ويعقد 
عاليها.،الاطلاع العرب غبمر من للباحشمن ليتز والإنكليزية العربتة باللغين إصداراته ويشر 

بتاريمأخن. سمية الر الصفحة ت انفلر وللمزيد 
/Iittp://www.doiiainstitute.org/content/4d728b08d



^^|دسيإسي؛هها

الانتقاليةبالمرة تتعلق أوراق عرفت وفيه الاجتإعية، إالاالوم نوى الطلوتمر ا— 
مصرحالتا.ل السلفية التيارات اهتإمات يطال وهدا فيها، والماعلين 

نشاطاتمن وغيرها ، رعمران( الدورية الجلة ق عالمية ودراسات مقالات 

اركزرا،•
ب،-مرمدراطتامسةاممريتلآنم

دوريتهق علمية مقالات هيئة وق كتب هئة ق الدراسات من عددا المركز قدم 
الربيعثورات بعد الإسلامية الحركات حطاب مع التعاطي إطار ق المستقبل(، )محلة 

عنيتحدث وبعضها ، الديمقراطي بالتحول اتبممت أطروحاته بعض العرُر 
بالديمقراطيةالإملامتتن بعلاقة اهتم وبعضها ، العربي( بالربح السلفيين، علاقة 

أخذأعدادها، ق الجلة تقدمه لما خصران وبه الركز، مرغ عل الجلة صفحة انظر ( ١ ) 
٨ rxh Q I n c♦ I tiءهأ  ١rvrrt/^/MitontM^oOAKQ  ٠٦ا و7تا6ةاآوت6ط7ء~و8طتا"طه04-5ُا 

حدةوالو ن الم المجتمم ، احي نو نحتالف ل حو ر العالمم ابالبحث ؛ ويعم ، ٣١٩٧٥عام بررت ل ر تأسر ( ٢ ) 
الصفحةانفلرت وللمزيد حؤو(ا، انتياء أو ر م حكو ارتباط أو ر سياّبم نشاط ء كإ عر*، بعيدا بية الم 

٢http;//txo/QHfmyNIXth ٠ ١ ٥ ه/ Y/ ٢ أحد للمعهد، الرسمية 
مرجعععاد، *^، ١١١مد انظرت )٣( 

بتاء)إعادة السياق ذات ل أحرى نشر دور نثرته أخرى أبحاث له عاد الش تمد والدكتور إ سابق 
الخركاتالإّلأمة(.لدى الدس امحناب 

مركز)يثرون، ^ركللخحلكيقحيانميم^اطية، الصوال، حمعة محمل يوصف د. انظرت )٤( 
لاذاوآحرون، الكوارى، حليفة وعل "ّاصي، الفتاح تمد وانظرت (،  ١٩٩٩العربية، الوحدة دراسات 

محابق.مصدر العرب، وتأحر الديمقراطية إل الاحرون انتقل 
عاد،الخي تمد د، وانغلر؛ سابق• مصدر لأ؛وإفيحاكئإ رمان، أبو محمد دء انظر؛ )٥( 

محمدد. وانظر! سابق، مصدر ^^ت1جانم^يدىوباثي؛ظك، 
٢(،٠  ١٢العربية، الوحدة دراسات مركز )بروت، الشريعة، ومملبيق والدولة الدين الخابرى، عابد 

الوحدةيرامحان مركز )بيروت، ^كي؛اراكوبزرإلإفلآع، اّبمابري، عابد محمد د• وانفلر؛ 
العرية،آا،آ(.

الوحدةدراسات مركز )بيروت، الديمقراطية، رقصية الإسلامية التيارات عل، إبراهيم حيدر د. انظرت )٦( 
،آ(.اور؛ية،و»



لليياسانمركزاتجنيؤة ج- 

الملقية؛الظاعرة كتاب الملقية؛ وخاصة الإسلامية التيارات عن كتابثن أصدر 
اعطاءومحاول اللفية مفهوم سمتعرصن والكتاب والسياضات،، التتفليميه التعددية 

والسودان،والسعودية، كمصر، قيها اشتهرت التي البلدان ق السلمية حال عن تصور 
نقدق دراسة الحق؛ ارأصحاب وكتاب ، وموريتانيا والغرب، وتونس، والأردن، 
فيةوفلموميكلوجية، اقتمادية مداخل الماحث فيه استخدم ، الإ١سلأميةاا الحإعات 

*افلقاهم ينسسه يعتى 

علالتعرف، ومحاولة السلفي التيار بتوصيف تحني الش الدوات الرم وعقد 
انحاهاتهفياسلر؛،.

د-ادواسوالراكزالأسة:

إلالإسلامية التيارات دراسة ق التخممة الأحنبية واراكز انماهد بادرت 
إلأكثر وانحهت لقية، المالتيارات عن وتوجيهية وصيفيه دراسات تقديم دراسة 

المنية،الحركات بعنوان؛ دراسة ذلالثا من مبتممِ، لأحداث ورب،ا الحيادية، السلفية 
قشارك ، ٢٠٠٧عام هولندا ق ناميض مدينة ق عقد مؤتمر ثمرة كانت متغثرء، ال؛ عل 

مقدمةق ورد ما حسب - الحارحية ان والزمالأبحاث مراكز من العديد الوتمر هدا 

كثؤبمدر السياب، القالأت وينشر والندوات، الؤتمرات يعمي القصابة، الخريرة لقناة ناح مركر ( ١ ) 
٠٢ ١ ٥ / ة y/ ٢ أحد للموغ، الرسبمية الصفحة انظر للمزيد ودوريات، 

/http://studies.ayazeera.net
مركزواوساصاات،)تطر، التتفلمة التعددية السلفية: الظاهرة وآحروي،، نابع، موص يشتر د■ انفلر: )٢( 

٢(.٠ ١ ٤ ناشرون، للعلوم العريية الدار للدراسات— الخزيرة 
مركز)تهلر، الإسلامية، الخإعات نقد ق دراسة الحق: أصحاب مريم، أبو الرحيم عيد عل انظر: )٣( 

٢(.٠ ١ ٤ ناشرون، االعالوم الدارالعربية للدراسات— الخزيرة 
يتاؤخأحد إلكرول( )موسر وخماعات؛،، تيارات تصورات، الAربيث العالر ل اااوسالافية ندوة: انظر: )٤( 

https://www.youtube.corn/watch?U^= ٢٠١٤حر\الأإ



١ ٩٧

السالمةلا/الحركات يتوصيف البحت واهتم ~ ثناياه ول البحث 
تقديمالأوسط بالشرق العية الأجنية الأبحاث مراكز تابعت يناير ثورة وبعد 

معهدؤيشتهر الإلكترونية، مواقعها عل الإسلامية، الحالة عن صحفية تقارير 
؛؛،،Forigen policeمحلة وموقع للشرق كارينجي ومركز واثنطوزرآ،، 

المهت٠ين؛الحركاتالعرب الباحشن من شديد لنقد تعرضت الراكز هده ومرجان 
مركزىل وخاصة العلمي، الحث، أن عل انتقادهم محور ؤيدور الإسلامية، 
عنسابقة تكون فالأٍلروحات الأمحلروحة، صناعة ق يشارك لا وكاريتجي واشنهلون 

البحشالحهد 

التياراتمع الفكري بالتعامل المهتمى ونوعية مصادر إل الإثارة هو والمقصود 
حمرهم.لا السلفية، 

ابق.مربع الخرلكتِأتفيتز؛خأذغم، التوبة، همعود محمد ترجة رمّنا،، ٌتثر ريل، ، ١١
/httpV/www.wasliingtoninstitute.orgالرسيللمعيي: الوئع انظر: )٢( 
Iiltp://carnegie-mec.org/?lang=ai#/slide 3550للمعهد: الرسمي الوتع انءلر؛ ( ٣١

/l(http://www.foreignpc؛cy.comللحلة: ارسمي الوتع انذر: )٤( 
طؤ؛ازلأاللحذئنجل؛حالزس^^الإسلأمون التلدي، بلال،(انظر: ٥١

الرموانفر: ، (.٢٠١٤والاررا<ادت،، للحوث ن،اء عرم )؛؛روت، لكرتيجى، ومعهد واتتلون 
ابق،مهدر المياسة، والشائكة اساتيجيةآ:امميون خلاصات؛ انية، الأنسراار.تإ 

م،ا،•



\سءاس 

التانمحوحطابات سوى 

يتوقفوب اليلادى، عثر التاسع القرن من قائم الديني الخهلاب تحديد ق الحديث 
السياسيةالثاركة تأيير عل للوقوف ومساراته التفر يمصادر متم والدراسة لليوم، 

لليامةالسلفية التيارايت، ممارسة أحدثت وهل السلفية، للتياراُت، اليامحي الفكر عل 
حطاباتمصادر رصد وبعد لا؟؛ أم السلفية التيارات حهلاب، ق جوهرية تحولات 

ثلاثةإل م تنقأما تسن وقد التغيثر، حهلا؛ات محتوى لرصد الدراسة تتجه التغيثر 
التالتالمحو عل رئيسية، أقسام 

أولا؛

جيلمن أو الشيوخ جيل من مواء الملقية، التيارات من الصائر الخهلات عامة 
تفلرمممثل المتعلقة؛انميمقراءلية؛ الرئيسية المفاهيم ق التفكثر لإعادة يتجه لا الوسهل، 

والمورى،الأمة كوصع انميمقراءلية، تفاصيل وكدا المبدأ، حيث من للديمقراهلية 
لها.أو،ثلن الأمة حلال من والتشريع والأنتخابات، 

العملتج مارمالتي الملقية التيارات من الخارج الأهلا'سح من أنولع ثلاثة ممييز ؤيمكنتا 
المابق:الطلب ق استعراصها مز والتي الميامي، المشهد ل أوتواجدت الميامى 

 Iالرجؤعحلال من الرئيسية، الديمقراؤلية أسئلة عل الإجابة محاول أحرها
قنحو تكاد فلا الأمة(، مك، بمهم وسنة الرئيسية)كتاب، الملقية للممادر 
بلالراميين؛ عهر ق حرث وما نة والالكتاب بغبمر استشهاد إجابامم 



الراشدينالخلفاء وسرة والسنة الكتاب غر ورودا ما أمم عل ؤيوكدون 
ومنهجالتلقي مصدر حث من مستقلة نراءمم تكون أن عل ومحرصون 

السلفيالتيار رموز من حدا والتحدثون ، التلقي 

حلالهامن يتم واضحة رؤية تقديم عل قدرما لعدم قياداته عل ساحهل والئالت 
السلفيةوالتيارات عامة الإسلامية الأمة بما تمر الش التحديات مع التعامحلي 

لعدمالقادة أشخاص عل السخعل إل الفكر من الخط ؤيتهلرق ، خاصة 
الفكرةعجز يعيب الخطاب من النؤع فهدا هم؛ بأنفللتحديات تهدحم 

الوسط.جيل هم وهؤلاء الأشخاص. وعجز 

التقاربعن يبحث لا لفي؛ن المن الوسط حيل ينتجه ما محتوى فان الخملة ول 
استعملتالتي الأدوات وق الأشخاص ق بديل عن للبحث يتجه ؤإنإ المخالفين، ْع 
إعادةق أملأ الخإعة(، وصيغة المسجد، ق والهلالب الشيح )صيغة الماضية لقرة اق 

حده|من الإسلامية الحياة ا/سناذا وهو السلفية لأها.اف المسر 

عيالق أملأ المرحلية الأهداف يعص عل للحمرل الضرورة فقة يستعمل ت والثالث 
داخلالرحاق الانحاْ وهو الإسلامية(، الحياة )استتاف الهدف، لذات محدآا 

٠٣ قبل الواقف، من كثر ل لفي؛ن للالخالضن مع تقارب أنه فع السلفية. التيارات 

المابق،مر-؛ع الإسلامية، الحكومة الشايل، الجيد عبد الثتخ انظر؛ ( ١ ) 
معأ1إيابه مقدمة ق قطب محبي الأمحتاذ حديهما كإ النهج صفاء شرطا هما التلقي ومنهج التلقي مصدر ، ٢١

سابق.مر"؛ع خللؤ؛إلطريق، قطب، محبي انثلر؛ لطريق. اق 
رموزمن كامل مصطفى العزيز عبئ والدممور مرور رقاعي والشح الشايل الجيد عد الشح يعم ، ٣١

داحممسالإشارةإلذس.وثمن اللب، الشارات 
إليهالإثارة سبق الذي السلفيةا، شيوخ بعض أهاجم ءلهذا القصاص جلال محمد مقال ق واضح وهدا ( ٤ ) 

مصدرعن الحديث حال السابق البحث ل إليها الإشارة ثمن الش والراتق القالأيت، من واضح وهدا )٥( 
التغيثر.حطابات 



^^قم|سميي،عددخ

الإحوانمن الإسلامحيثن صد لكن الواقف هذه ويعص ويعدها. ٢ • يونيوّاا 

الدعوةشباب عل حفاظا ؤإنإ يالديمقراطة إيإئا ذلك يفعل لر أنه إلا والسلفن، 
السياسةالعمالية ق الوحول وكيلك . الفرؤين يأحف عملا وأتباعه(، )أنصاره 

مصالحةل تصب مكاسب لتحقيق الضرورة باب من يل إيإنا؛الديمقراطية؛ يكن لر 
.٢٢١نرعاف إقامة 

الثرعية،القواعد عل وعرصها للدبمفراطة المالمة التيارات مناقثة عدم شر وهدا 
إيإئالا الأحزاب، يرامح ل الورق،، عل فكرية سازلأت< وقدموا مراعا دخلوا نمد 

يرامحهامن لفية التقرأ الش والقراءاتا الصالحة. لتحقيق وميله ؤإنإ ؛الديمقراطية، 
فإالقراءة، تعجلوا قد اكJ٠اقراطية من يقربيم يبنر الرامج ل ورد ما يأن تبنر وتالحزيية، 

لل.ت|مالكبمرى الغاية تحقيق وسائل من وميالة سوى لفن العامة لدى الديمقراطية لكنت 
حديد.من الإسلامية الحياة أواستئناف النريحة.؟ تهلبيق وهي• 

اثدسواثةوماهباراتاسمشة:ادد«جu؛j بماوو ثاث؛ 
بنالثقف بن يار الانتثحيث، من هوالأعرض الحطاب من الن—ؤع ا هن. 
التدول،العلمي والحهو التأمل حسن، من والأعمق الإسلامية، الحركات يفكر والهتمتن 

—ي ميته نا يمكننا مإل ة الحملق اب الخهنمن المؤع هدا ؤيرمي ه، في
أصول،ق والجددون ، تقلون الالفكرون فيه شارك وقد ، الديمقراطية،اأسلمة  ١٠

الرابطهاوا عن  ٢٠١٤ما١/U/ يتاؤخ أحل. مرمي، صد شاركنا ٠^٠١  '٠برهامي ياصر د٠ مرمحات انظر• )١( 
Qs-sePVOVvg٧?^ا=tcهm/خube٠cهuاwww٠y:/١مUpsا

يكونإلاان لاءذْلويهلوة لم الذكرأن الثناهرات، نزرو حكم عل العدري معلقي الثسح جواب اننلر )٢( 
؛٢٠ ١٤/ما/يا بتارخ أحاو ت ٠ اف تميع منهاهرتطيق الدف 

httpsT/^^
بؤوانظر: ٢(. ٠ ٠ ٦ دارالثروق، ^^زالإّلأع،)القاهرة، العوا، يم دءمحمد انظر: )٣( 

العامةالمصرية الهيثة ؤالق١هرة: ^زوتطورمح؛لتص^^.مم^^.رلبمة، نهوري، الالرازق 
الراتل.دار الإسلامية،)و؛روت، الوحدة زهرة، أبو محماو وانغلر؛ ٢(• ٠ ٣' الأسرة، مكبة للكتاب؛ 

٢٠العربي،  سابق.مرم الأفندي، الوهاب عيد د. واننلر: (، ٠٨



٠٢ ١ ^^؛ة|؛سلأ؛،ية 

التيارحارج من المكرين ويمض ، الإخوان عل والمحوبون ، الفقه 
للدمجمحاولة الخطاب هذا وق ، الإسلامية الحإعات بمكر المه-مين من الإملامي 

عنوذلك لفية، الالتيارات ومنها كلها، الإسلامية الحركات وفكر الدي٠قراءلية بض 

طريمح،ت

قالإنسان مركزية ببيان للديمقرامحلية، إسلامنا مفهوما يقدم أن حاول ( ١ 
الوأنه والتفكم، والعلم العقل حلال من الئريعة ق التبعية وأن الوحي، 

وليتمبدأ الشورى وأن الديمقرامحلية، من موحد إسلامي موقف يوحد 
نار؛،.نقنا 

للديمقراطيةالسالمن شيوخ فهم ق الإشكالية أن رأى الباحشن وبعض ٢( 
ؤإهمالغرسا، منتجا واعتبارها هم، بمهموما كإ العلعانية وبتن بينها والربط 

محكمونأو الانتخابات ق الناس من الديمقراهلية يإرّون الذين أن 
مؤرّاتتقدم الديمقراؤلية أن ؤإهمال الدين، يعادون لا ؛الديمقراطية 

ومحققالناس ُين العدل وتقيم الاستبداد نحارب وقتم وصوابط وآلتان 

المن،التمر، حرية الديعقراطة، لقفايا تأصلة مقاربة ت الأصل *ى الأمة ارب—رف، أحمد د انظر• )١( 
.٢ ٧ — ٢ ٦ ص (، ٢٠١٢والنشر، للأبحامثه الحرية الشكة )بثررمحت،، 

مكتبةر١لقاهرةت ومقاصدها، الشريعة نصوصي صوء ل الشرعية اليامة القرصاوى، يوش د• انظر• )٢( 
مركز)ي؛روت، الإسلامية، الدولة ل العامة الخرياُت، الغنوثى، راشد وانفلر؛ (، ١٩٩٨ءلومة، 

الثملي،إمماعيل د. وانفلر؛ (، ١  ٩٩٣العرية، الوحدة دراماُت، 
سائق•مرجع 

حس،عل عإر د. وانظر؛ محايق، مرّثع الإمالآ،وانمولزالحديثة، الأفندي، الوهاب، عبد د. اننلر؛ )٣( 
حقوقا٠!، لدرامالأهرام مركز ظلإحواُزاديل،)القاهرة، 

الإنان،آ"آ(.
الصوافمحمد يود د. النول، د.ك،الا للديمقراءلية،فيت إسلامي مفهوم نحو ال،اك، د.محمد )٤( 

لدرامايتحالعالي الركن )لميا، المرئ، يجضِو؛الوطز؛)محرران(، 
. ١٧٣-١ صزا٦ ٢(، ٠ ٠ ٦ الأحمر، المماب وأبحاث، 



خم|سمف؟يسيخ

لظومةثمرة الوات بأن عليه يرد الرأي هذا لكن ؤإن • الث/ع مقاصد 
بما.ومرتيطة أفكار 

الإسلام.تطابق وأما الثوري مفهوم عن الحديث إعادة ٣( 

الحاكم.وض بينها والعلاقة الثريعة، ق الأمة صلاحيات ( ٤ 
النظامق هو كإ الإسلامية الشريعة ق وأنه السلطات، بين القمل ٥( 

الدبمقراٌلي•

وولأيةالذمة، أهل مثل• قضايا، من تضنها وما اللمين غير مع العلاقة ٦( 
النصوأن الزمان، تغير حول يدور فيها والهديث، العامة، الولايات الكافر 

للتهلثيق.قابلا يعد ل؛ الشرعي 

ناحيةمن العامة والحريات والحقوق الحموص، ناحية من المرأة حقوق ٧( 
العموم.

والعدل،الحرية، ت مثل الإنسانية، والقيم العليا الشريعة مقاصن. بين الربهل ٨( 
العاموالخير والرفاهية، الإنانية، والكرامة 

رنقلرةمن وانحل. الإسلامي، المكر لدى السياسية الطرية ق الفلر أعاد ٩( 
الخلافةتفلرية تطوير ق رؤية الخهلابv هدا أصحايح ؤيقدم نموذجا، الخلافة، 

)الخلافة(،الحكم ق الإسلامية الفلرية حول الحفر >يق عن الإسلامية، 
تطويرها،ق التاريخ حركة وتأثير تكوينها، ق السياق وتأثير تكوست،، وكيف 

،٢٠١٤إ٦إ A اثارخ نثؤ الخزيرة مرخ من أ-حل. محمر، ق انامة ر الفيون المانحي، عبدالفتاح د. ( )١ 
الراط:من،ujا

/^http://www.aljazeera.net/opinions/pages
للأبحاثالعربية الثبكة )بيرومت،، التملأت، ناور؛اتلزم؛جدعان، فهمي انظر، )٢( 

(.٢٠ ١٤والثر، 



٢٠٣

أمرالعصر تجدات م صوء ي الإسلامية النظرية تهلوير أن يذكر ثم 
رضروولأ 

^^درنياساهاهموواسهقواس:

اكيال^رحمانية الحالة تعاطت اللفية الحركات تناولت التي الدراسات يعص 
يابل->ط\ب أنه عل السيامية المشاركة ق الدخول يعد السلفية التيارات أظهرما 
وأدواتبايمبادئها الديمقرامحلية تبني بمعنى المدنية، التيارات مع الدمج اتجاه ق للتْلوير 

القراءة;هده مثل ظهور ل والب ، أوجزئيا كليا 
للتياراتالفكرية الأمحلر انفحن قد تكن ولر مباشرة، الثورة بعد خلهرت أما ١( 

وحركية،علمية إل السلفية يم تئالبحثية الكتابات ق وانتثر جيدا• السلفية 
بجيلوعلأنتهم للنثأة، المتأنية بالقراءة حتموا وب رسمية، وغثر ورممته 

تطب(ل٣/وسيد رصا والثاق)رسيل، وعثدْ(، الأفغان( الأول) الإصلاح 

وماالأحزاب، إنشاء يعتمرون الأحزاب، برامج عل اعتمدت القراءة هذه إن ٢( 
ومحليالديمقرامحلية، نحو حديدا تهلورا السياسية الأحزاب برامج ل ورد 

بإؤيستأنسون الخهلوة، وبررت أقثلت، المرجعيان وأن المرجعيان، لخعناب 
لفيةل؛ا.الالحإعات من حديث، 

منهالهدف كان الأحزاب برامج 3، كتب قد ذ،ا كدللث،، الحال يكن إ وعمليا ٣( 
وسيلةالياسى والعمل( الياّوا، العمل، ومال من كوسيلة حزب تكوين 

سابق.مرحع ^^لأ،رانمرلةالحديثة، الأفندي، الوهاب عبد د. ر١( 
مايق.مرحع والواطنة، السلفيون توفيق، •حستين انظر )٢( 
السلفية.مفهوم عن الحديث حال القيمة، ل الفجوة مد0 تسد أن الدراسة حاولت، )٣( 

.١١١ص سابق، مصدر والدولة، والثورة الإسلاميون، عإد، الغني ب د• انظر• ، ٤١



لحنةوصعتها التي للشروط حاصعة وهي للدين ^؟!، ٠٠١١وسائل من 
كيأحزا-م برامج ل خهلوه ف،ا لفتون التناول وربإ المرية، الأحزاب 

إلا،ليس الحزب لتمرير كتوم ما بعض ق التنازل تم أنه ؛معنى الحزب، يمرر 
يتهلبيقالمستمرة وْهلالبتهم لالديمقراءلية المخالفة تمرمحاتم ذلك وأمارة 

منمطالبهم عرض هو فيه يتحركون الذي فالياق الإسلامية، الثريعة 
الديمقراطية.أدوات حلال 

والحإعةالإسلامية. الحإعة ُاراجعات القراءة هن.ه أصحاب يستدل ٤( 
الح،المالقتال وهي التمك؛ن، وسائل من وميالة عن فقهل تراجعت الإسلامية 

الإسلاميةالثريعة تمحلبيق ت الدف ذات إل سر زالت ما ولكنها 

النورلحزب نفلرت لضن التهلوير إمكانية عن نحدنت، التي القراءات عامة ٥( 
مناحدت النفلرة وهدم ، مصر،ا ق السلفي للتتار الرئيس ارالحسم أنه عل 

قسق لأنه الانتخابات ق النور حزب حجم تفخم وقد الانتخابات، نتائج 
الفضيالةق حدث كإ بداية مشاكل بداحاله تتولد ولر ه، نفعن الإعلان 

عامةالانتخابات ق حوله والتمر والفضيلة(، )الأصالة حز؛ين إل وانشقاقه 
حولالسالضن ثقل وكان ذلك، بعد الشهد تغبر ثم ذاتم، لإثبات السلفيين 

يأحدلر لأنه إهماله الدراسات تحاول وهوما أبوام،اعيل صلاح حازم الشح 

الساسةالعملية ق شارك عن كل تكفر حاول من عل ردهم حلال من ذلك عل الوقوف ويمكن )١( 
الأحزابيرامح ف درئ ي،ا >_ أنه يديوى 

السلحةالإسلامية ا-نجاية العوا، ممد لوى م انفلرت ممر، ل الإسلامية الخ،اعة •راجعايتج تْلور حول )٢( 
الراجعاترموان، صياء د؟ واننلرت ٢(، • ■ ٦ الشروق، مكتبة )القاهرة، ٢، • ■ -٤ ١٩٧٤مرتءق 

•٢(.٨< والامزاتيجية، اوياّية الدراسات مركز )القاهرة، الحهاد، إل الإسلامية الحاية من 
.٢٧٢— ٢ V • ص سابق، مصدر لإفلآحضاسي؛الفكيالإفلآى، رومان، أبر د.محمد وانفلرت 

حساند. واتغلرت صّآل١، مابق، ممدر والدولة، واكورة الإسلاميون ماد، الغني عبد د. انفلر؛ )٣( 
الور.بحزب اابأحثين ق الاستدلال عامة ابق. مربع والواطة، لفيون الإبراهيم، توفيق 



٠٢ ٥ ^ىرؤة|؛سلأسية 

الانتقاليةالمرة ق رسميا والمائد العل،اذين مع يتوافق لر أو رسميا شكلا 
منجاء الثورة ل حدث ما عامة أن مع للتوافق، منه للمواجهة أقرب وكان 

قامتالتي الشبابية الاحتجاجية الحركات من بداية الرسمية الأتلر حارج 
دقيقةقراءة يعطى لا القراءة ق النور حزب عل الاتكاء أن ؤيفلهر بالثورة. 

للحزبالمؤيدة للكتلة حصلت التي التغثرات من السلفية التيارات لتوجهات 
يدعمأن يستهير وإ محمود، محمد أحداث إيقاف يتهيي فلم ذللث،، بعد 

،٢٠١٢الرثاسة لانتخابات الأول الحولة ل احتارْ الذي الرئاسة مرشح 
الإخوانأيده آالدى  ٠١٢دستور صد كبرة مليونية ق السلفيون واحتشد 
النور.وحزب 

٠٠٠



\لت\لث؛\س 

^^انيخطابمتامم؛إو

مرقماعل الحديث يأق ومحواها التغيير محات مصادر امتعراصن يعد 
منمعيته نوعيه هو تحديدا هتا وا،لقصود التعيير، حهلاJات من السلفية التيارات 
وفكرالديمقرامحلية ُين الدمج، أو الحور، مد إل ترمى التي تلك التغيير، حطابات 
السالفيهتللتيارات أمامحمية مواهف، ثلاثة نرصد أن تهليع ونلفية. الالتيارات 

حطاباتالتس؛و:إه4او أوممعا: 

وعدمإهمالها بل التغيير؛ لخطابات الامتجابة عدم هو السلفي الفكر عل الغالط 
معلتواصل يتجه نقدى نص دتلم>ين السلفية التيارات تمم فلم إليها، اللألتفات 

للمتي،،وهوالولاء عليه كان ما عل امحتمر السلفية التيارات بعض بل الديمقراؤلية، 
لرالسلفية فالتيارات الديمقراطية. أدوات خلال من مهلالبه عل للحصول اتحه وبعضها 

بنيوحد يكاد ولا كمبادئ، الديمقراطية مع للتقارب يدعو حطاب، ق تشارك 
لهمممن .. السلفية رموز من واحدا رمزا كمبادئ الديمقراطية ْع يالتقارب المنادين 
المستقينمن هم الخطاب حدا التحدس وعامة السلفيين، حماهثر س فعل حضور 

٣المس، المكالإحوان السلفية، غير الأنتاءات أو الإسلامية، غير الخكيات ذوى 
مصر،كإحوان ليسوا والغرب تونس فإخوان لدولة، دولة من نحتلفون الإمحون بأن 

الدافحينناظروا بل الديمقراطية، مبادئ من ثيء ينرعية يتحدث سلما تحي. أن ونل 
الشالتغيير لخaلاب١ت الالتفات عدم ييرّجع يأدواتما• أخذهم ذل الديمقراطية عن 

إل•والديمقراطية الملقي المكر من أوالدمج، الخور، مد مستهدف 



^،،^،،،؛؛٧٠٢

متأثر؛عضها الساسة، المشاركة ق الأن تظهر والتي المعاصرة، السلفية ١( 
الرنسة،قضيته ق له رمتاع ، لها ومبي —، قهل مسيد الأستاذ بأفكار مباشرة 

أظهروبعفها ، والفقه العقيدة ق الحديث علميها وأصاف افه، حاكمية وهي 
محكملر من كفر يرى المضإر، ذات ق ولكنه حزسا، قطب محيي لفكر المعارصة 

كفرلا للوع م وعن كفر، دون م عن ؤيتحدث يفصل ثم اممه، ثرع 
ولاالشريعة، عليه تسيهلر لا ما لكل رافض أحواله كل ل ولكنه _^، 

1؛ممن السلفية، للتيارات بون والمنتالفرورلأم. باب من مرحلنا، إلا يقبله 
حرمةوا المتغلب،١، ررولأية ب ؤيتحدُث، رسمى، بشكل السياسة يءارس 

الشريعةتحكيم شر يقبل لا '؛الفتنة؛؛، الإتارة لعدم الأمر؛؛ ول عل الخروج 
الوّائلل؛،.ل محالف وإن،افقط الإسلامية، 

وقتق الغاثتة لأهدافهم الوصول ق ورغبتهم السلفية، التيارات عجلة ٢( 
يستغرقوأنه الحضاري الثناء مفهوم غياب ذللث، ق السمت، كان وربإ قصسثر. 

الإيإنمحرد يكفي وأنه بالغيب، للايان حاص فهم عل واعتيادهم أجيالا، 
نموذجق حمل كعا محتن بضع ق المعجزات لتحقق القدير القوى اش بقدرة 

ول؛القواعد . النمٍ، أقام لقد به، يستضاء مثال نموذج البوة ثأن علتأ النبوة، 

مرور.رقاعي والتح اكانل ايحيد عبئ التح حالة ل تجا ( ر١ 
نشأتوالشح المسد، فوزي والشح المقصود، عد محمد الشح يمثلها الش القاهرة ملقية مدرصة )٢( 

أحد.

حلريقٌو؛غ تطسج، سيد عن محاصرتن القدم، إمعاعيل محمد د. ت انفلر الأمكندرية، ملقية حالة ق كعا )٣( 
http://ar.islamway.net/lessonا/٢7431 • ١ ٤ /U/ ١٨بتارح الإملأم،أحن.

وهذاعف، الاعتراضات بعص والثانية الإءجا>-،، من يكثر ني، يق لترحة كلها الأول، الحاضرة 
الشححالة ل ايثا هن.ا ؤيتفح عنم. يبعد ولر نطيا سيد من زيتا ونمط الأّكندرية تيار أن يعكس 
رالعث.اعتصام ل ومراض العظيم عبل معتد 

https://www.youtubexom/walch?v=^
الخامحى.ا.لوتع محموذجا، رمحملأن سعيد محمد االدرّة، هده رموز أطروحات انظر ، ٤ ر



حلالومن التين، بعشرات ذلك بعد إلا كواغ الإسلامية الحضارة تظهر 
الحياة.مناحي حمح ق العمل 

يوحاصة الأكاديمي، الدرامي الحانب عل الدعوي)الوعظي( الحاب غلة ٣( 
السياسية.العلوم ومنها انية، الإنالعلوم 

عنه)علمهمع وما الفقه أصول مثل الأدوات، علوم 3، نحمصهم عدم ٤( 
السلفيةالحالة فان ولدا والإنسانية، الاحتاعية العلوم عن محلا القاصد(أا؛، 

التشريعي.التجديد مفرداته أهم من الذي التجديد حْلات استقبال عن بعيدة 
بابمن تناقشه فهي الشرح جال، ي التجديد السلفية التيارات تناقش وحين 
قانوف•فقهي، باب من لا عقدي 

قراءةإعادة إل تنصرف لفية الالتيارات داحل العلمي البحث توجهات ٥( 
يدامحو متعددة، صور ق للتامن ؤإخراجها ،، السالفكتابات من معينة نوعية 

بالأمةتحيْل التي، التحديات لدراسة تتصرف، ولا القيم، وابن ممية ابن كتابات 
محددةنحايا ، ^؛١٧السلفية التيارات أن بمعنى غثرهم؛ قبل هم وتصيبهم 

وتحاكملدترا، الذي للمثال الواغ إحضلع تريد لها، جديد واغ فرض وتريد 
قالسلفية التيارات تدخل لر الثال! سيل وعل المعرj(، محتواها عل الواير 
مهلالثهم،وتلبية الناس بحاجة بالقيام تعنى التي، الكيرى الاقتصاديات سياسة 

التأثير.محدود إحسال محيري عمل ق دخل فقني السلفية التيارات بحص ؤإنعا 

قهل_،سيد الأستاذ بفكر عامتهم وتاثر العالعانية ْع عدائي سياق ؤ، ظهورهم ٦( 
صلبةكتواة المؤمنة الفئة إءل.اد نفلرية أن إذ ظاهزا. يعادونه الذين حتى 

عنهاتحديث، الم، والربتة الصفية ئغلرية عن كثيرا تبحي لا للجاهلية، للتصدي 

بعدوحده جديد كعالم نحممه وبعضهم رومة كأحد اكئه أصرل .»| Lp (jيل-ص• بحفهم القاصد علم )١( 
الفقه.أصول ق التجديد ت الرئوي أخمد للدكتور محاصرة انفلر الأصول، علم تمدهب، أن 



٠٢ ٩ ^^|ثسخ؛،يؤ 

الألباق(والشخ تطب ميد )الأمتاذ فالفريهان تايعه. ومن الألباق الشح 
وصالأم للهدف اكحرك ثم أول كسحالة الإي،ان الإعداد عل نحسان 

تهلعنأن  Jjoحديد من الإسلامية الحياة لأستثتاف الإسلامية الشريعة تهلبيق 
العثإنيةالخلافة سقوط انتهى والذي الإسلامية للأمة الحماري والسقوط 
اشل١/أنزل د،ا نحكم لا أما عل للأنظمة يفلران والفرقان ، ٢١٩٢٤

الحٍري،الحكم مرحلة بعد الأبواب عل وأتيا الراصدة، الخلافة فكرة رسوخ ٧( 
أنافه ثاء ما فيكم النبوة ءتكون وسلم" عليه الله —صل التي قول ؤيرددون 

النبوة،منهاج عل حلافة تكون نم يرفعها، أن ثاء إذا يرفعها نم تكون، 
ملكاتكون ثم يرفعها، أن اممه ثاء إذا يرفعها ثم تكون، أن الل4 شاء ما فتكون 
تكونثم يرفعها، أن شاء إذا يرفعها ثم يكون، أن افه ثاء ما فيكون عاصا، 

ثميرفعها، أن شاء إذا يرفعها ثم تكون، أن افه شاء ما فتكون حبمرية، ملكا 
نبرة®منهاج عل حلافة تكون 

حديدواغ فرض ل ونجاحه لفية، اللظهور موازيا الملح القتال ظهور ٨( 
يحدوحاصة الحهناب، توى م عل ولو السلفية، ثباب من كشرا حدب 

اجتاحهاالتي البلاد عل إرادته فرض ق الغرب وفشل ّبتم؛ر أحدايث، 
قالملحة الإسلامية القاومة ونجاح والعراق(، وأفغانتان، )الصومال، 
ولوحزسا.البقاء ق البلاد 

نموذجاالديمقراطية تملك فلا العربي، الوطن ق التعثرة الديمقراطية نحارب ٩( 

الثاف،العدد الأصالة، محلة الشرعية®، يامية الل عصرية ®ماتل الألال، الدين ناصر محمد اتفلر؛ )١( 
ديّسرآآها،ص7ل.

٣،* ج أم(، • • ١ الرسالة، مرمة عودية، )الس^إلإخعلس؛ز؛حمض، حنل، ين محي ين أحاJ انغلرت ( ٢) 
يلةالألباق، الدين ناصر محي انغلرت الألباق، للشخ الصحيحة لة الايق والحديث ، ٣٥هره 

٤٣ ص ، ١ ج م(،  ١٩٩٥العار؛،، عكتبة )الطردية، ونواتدها، فمهها من وثيء الصحيحة الأحايين، 



توىم عل الديمقراطي فاكفلثر ليطبقوْ، الإسلامتتن عل تعرصه ناجحا 

أوسالهلوي حكم العريية والبلدان مصر ق الديمقرابيت وثمرة فقط، المعارف 
٠!وروا ان عويب الدّى اّبد، مصلمهلوى محبه 

استعانواأنم حتى ككل، للأٌسلأمتين الرافضة العالمانية المحبة صع و( 
.(١)الديمقراطيةبأدوات  AiiUJوصلوا الدين الإملامت؛ن لإفثال بالعكر 

المرّين.،وسد الدين عل بالهجوم تتعلمح، المنهي ل أحرى أبعاد ظهور ( ١١
والنصارى،لمن البعض بين الحلاقة وتوتر المسيحثن، بعض قبل من 

سبقوقد مهمة، تغيثر بؤرة ول بوضوح اليامية الماحة ق ذللث، وظهور 
شحاته.كاملا بأحداث فيا؛تحلق ذلك إل الإثارة 

اممإ؛و:حطابات y اثحدود اصاعل ثاذيه«ا: 

علالتغيثر حهلا؛اُن، •ع الملقية التيارات، قبل من محدود بشكل تعامل ظهر 
المارّةI-متتوى وعل الخهلاد_ج مستثوى 

عبي،ص،توىاثسلاب;أ- 

الثيارات،أءادر، فقد والأنتثخانم،، الأمة قفية ق الحدود الماطي هدا يتمثل 
وأعادت،الطلقة؛ والطاعة المع وقفية بالحاكم، الأمة علاقة ل التفكثر الإسلامية 

اكمب،؛عن والمثلين الحاكم اختيار وسائل من كوسيلة الأنتثخا؛ات، قفية ق التفكير 
المصرية،الملقية الثيارارا بين وأصحاببا )الكتايات،( هى انتثرته كتا؛ات، وظهرت، 
طريق!عن الديمقراطية قضايا لبعض حديدة قراءة تقديم وحاولتا 

١٠ ٢ صزو مابق، مر"آع والدولة، والثورة الإسلاميون عإد، الغتي عبد د• انظرت ( ١ ) 
السياميالخعناب أصول ق دراسة الطغيان ونحريد الإنسان تحرير اييري، مان حاكم د. انظرت )٢( 

٠والنثر، للدراسات العربية االوسسة )بيروت، والبوى، القرآمحا  شحجعفر د. وانظرت ٢(.،  ٠٩
لهاالإسلامية والحلول الديمقرامحلية مشكلات إديسى، 



و^^و^؛ي|؛سخ،،،ي؛

الخطابق الأمة مكانة وبيان ومنة(، )كتاب الشرعي النص قراءة إعادة ( ١ 
قدورها الأمة د يم أن إل الدعوة تبني ثم والراثدي، والنوى القرآف 
القضاء،أمام والمساواة المال، ست عل والرقابة علميه، والرقابة الحاكم، اختيار 

الشورىق للمثاركة ومحولا والإح؛التعددية 

ذللث،إل ووصولأ القاصد. مقللة نحت، الشرعي النص قراءة يعيد أن حاول ٢( 
وخاصةوالديمقراطية، الإا>لأميين بين التي القضايا عل الخطاب هدا أتى 

تحديث،فمثلا! ^٤، ١١من لها تند م إيجاد وحاول الشعس،، بمائة تتعلق الش 
حالتحفزا مالأمة سيادة عل وأتى كلها، المؤمنة للجإعة حق الشورى بأن 

الدولة،دون الأعباء من بكثير تتهص كانت، أنبا ، وكيفالإسلامية الأمة 
الناسعوام بدخول يسمح للثورى محالا ليفح الاجتهاد، مروط ويوّع 

ذكرها،بفوابهل الإسلام ق أصل وأنما التمر حرية لمسألة وتْلرق القرار؛ 3، 
التحيثرل".وسائل ْن كوسيلة الفن وكدا 

تحدثالتي التغثراات، ممر، ق السلفي الفاكر عل حمإ متوثر التي الأمور ومن 
وأعقبالتقاليالمحن، السلفي الفكر مرجعيان، رحل فقد حولية، الق السلفي للفكر 

الكتلةق تفتت، حاومث، قد إذ المدنية، التيارات، ايجاه ق نوعية فكرية زحزحة رحيلهم 
قدك،ا الفقهي ومذهبها العقدى توجهها ق موحدة تحد فلم حولية، الق السلفية 

واقتربتابراهيم، ابن الشيخ وقبلها عشمتن اتن والشيح باز ابن الشيخ عهد ق كانت 

الساميالخطاب أصول ق دراسة الطغيان رتحريد الإنسان تحرير الهلترى، مان حاكم د' انظر* ، ١١
٢(.٠ ٠ ٩ والنشر، للدرامات العريية ة المرّ)يثرون، رالنبوي، القرآف 

الفن،انمر، حرية الديمقراطة، لقضايا تآصيلة مقاربة الأصلت ص الأمة الريسول، دأحمد انظرت )٢( 
العيدمحمل د. الثرح من مزيد مع عنه ؤيقل ٢(• ٠ ١ ٢ والنثر، للابحاث العربية الشكة )يثرون، 

الشكة)بيروت، الإسلامي، السيامي الخطاب أزمة ل دراسة التوحيد! صحوة كتابة ل الكريم، 
^هميى،العلا، أبو ربع أمحي وانظر: ٢(، ٠ والنثر، للابحاث التربية 

٢(.٠ ١ ٢ مدبول، مكتة )القاهرة، 



.وال؛راء( الأحر)الولاء اضلق محلاب ق وغثرت الديمقراْلتة من 

عنىسءتوىاضامة:

التياراتتعرصت فقد الثورة، بعد السلفية با،لرأة المتعلق الحراك ق ذلك ظهر 
كيارْبأعداد ملقية الالمرأة حرجت حخن ودلك ائية، نهزة نبمّيه أن يمكن لما اللفية 

بيناكتمل وعدم الأمر، ول استئذان من السلفي النهج به يلزمها ما دون ىأم؛ادين 
ودونتنظر دون حديدا واقعا وقرصت، وثاركت حرجتا فقد محرم، بدون الدن 

اسئدانل٢/

بواقعيتعلق حديد فقه لإنتاج تحمد فلم الأمر، لهذا لفية الالخيارات تلتمت، لر 
الواقعهدا من تتقيد وراحت، محديث،، ما عل تحلق تكد ولر الحديد، لفية الالمرأة 

لحانوأقامت، لأتموي>تا، للخروج الماء فامحتتفرت للمالهلة، الوصول إطار ق الحديد 
الانتخاباتق اكصوست، يريد لمن دعتإ ائية؛الشوارع ن

موجودالسيامي المجال ق دينية حلفية من الماء محرك أن يتبن المتابعة حلال ومن 
تْلورهوتوقعتا سنوات، من المتخصّصة الأ؛حامحث، مراكز رصدته وقد فترة، من 

الذاتعن تمر أته يسن تما للأن، محدُن، ل؛ ما وهو خاصة، سياسية كيانات لخشكيل 
حلفيةعل استقلال نحو توجه يوجد ولا المرأة، به تلتزم ملفي عام سياق صمن 

)٤(.
لسويه

والديمقراطة،العلإن4ٍ من لوائفها •قارية عودة; الالمحوه حطاب بوهلأل، محمد د. انفلرت )١( 
(.٢٠١٤والنشر، للأبحاث العربة الشكة الفقهيوالحقدي،)بيروت، والخالق 

يناينحأحذ الرسمي، ا،لوثع الفكري، والتدحرج السياسة السلفية القيم،، أحد د. انئلر: )٢( 
 ٥١ / /A ٢: • ١ ٤http://albasira.net/crns/play.php?catsmi،tba=6939

عمليةق بالنساء خاصة ولحان بالنساء. خاصة ؛الحافثلارتا أماناُت، أقام النور حزب أن ذلالئا من )'٢( 
التموين،.

لنشاطإملأس نموذج نحو ت الإسلاميه الحركات، ق •الرأة اللطم،: ء_او وأميمة أوتاوي، مارينا اننلر: )٤( 
بتاؤغأخن. ، ٢ ٠ ٠ ٧ ق كاريتغي مرقع نثرعل الرأة• 

http://www.carnegie-mec.org/2007/07/ll/%D8



٢ ١٣

امم؛إو.حطابات رقم وارثه4ا: 

الفكرق ظهر أنه إلا الدراسة" تقدير ز الأبرز ص التمر خطابات إهمال كان ؤإن 
علالسلفي الفكر وانطوى اللJمقراطةاا، الأّاامة محاولات من سليا موقنا انحذ من السالفي 

ترفقنامت، منايالملقين أدديارت، بن امر فقد ومحتوياما، للديمقراحليه الرففس من كير 
^ذللث، عموما، التغيم وخهلابات الديمقراطية ْع الإمحاي التعاطي 
السياسيةأه.العددية منكلة تحل لا وأما ذاما، الديمقراطية أهداف، j الذكيك ٤( 
القضايامن زالت، ولا افر، ثرع بدل من وتكمم لله، الخاكمية قفية نبي ٥( 

السلمة.التيارات عند الرئيسية 

فقط.بالتواتر بالأخذ ينادى لن والممدى النوية، المسة حجية عن الدفاع ٦( 
فحمحاولون من عليها يتكئ أساسية فكرة ءمه دون المنة من التواتر وأخذ 
الترع.باب، ق وخاصة الشخصية الاجتهادات أمام الجال 

والدولمصر ل ونحرجاما الزربي، لصدرها العنإلمة ترفقن السلفية الخالة ٧( 

لالعالإنيةمفادا ^^١ وتقدم تطبيقها، تتدعي اكي العربية 
الأخرين، خوفيبدد بديلا يملكون لا الإسلامي،ن أن من محافون وال<الإنيون ٨( 

قوسعوا الإسلاميثن ع يتعاونوا لر ولذا إسلامي. بجلباب استبداد نشوء من 
الإّلأمتينظهور من الصهيوف الكيان نحوف ذللشا إل ؤينفم إفشالم، 

لإقمائهمسعوا ولذا مهر، ق كفاعل 

أفكارهونشر بالغرب، حسهم ل وترنط الهضة، فكرة من الملقية الايارات ترتاب ٩( 

(.٢٠١١الصموة، دار الأولمانية؟،)القاهرة، نرفقى ئاذا يدرى، محمد محماو د. انظرت ( ١ر 
د.ين،(.الخديلإثإ، دار الواجهة،)القاهرة، مواجهة مبروك، محط. انغلر؛ )٢( 
.١ ٢ ٩ - ١ ٢ ٥ صى مابق، مرجع والدولة، واكورة الإملأمون عاد، انمي عبد د. انظر: )٣( 
٠٢ ١ ٤ آ/ ١ ذارخ أحد خمعة، حطة داحالهاء من مهدئة احصونتا رملأن، سمد محماو د. اننلرت )٤( 

littps;//www.youtube.com/watcli?\^VBn-!VlgPLvs



يم(وثإهييءهمسدخ

السياسةلعدالقاركة الت^راJاالسلفية ستشل 

وخارحيةداخلية ييثة وصمن تارثني، سياق صمن السلفية التيارات تتحرك 
إمكانياماعل يتوقف السلفية التيارات ومستقبل التمر، ومريعة التعقيد شديدة 

والخارج،الداخل ق منها غثرها يريد وما تريد ما يئن فق ٠٣وكيفا الدانية، وقدراما 
أفرزهاالذي اكارتني بالياق ووعيها 

تطويعمحاول به، خاص إطار صمن يعيش مصر ي السلمي الفكر أن والو,اةع 
أدواتاستخدام محاول واقعا، المفاهيم بعض فرض خلال من للمثال الر_انع 

بألوانمواحهة إطار صمن السياسية، نجّ؛ته ل لذللثا وسيلة الديمقراطية 
اكؤيراتق ؤيعدل المحلة يقدم برحماق إطار صمن أو السلمية، الديمقراطية 

للسيامةالسلفية التيارات ممارسة محربة كثمتح وقد مصلحته. فيه يرى لما تبعا الشرعية 

يرفضالسلفي الفكر أن وعن الرجاق، السار حاب عل الواجهة محار تفخم عن 
به،خاصى فكرى نموذج بلورة يستءني لر بعد ولكنه له، المخالفة الفكرية النإذج 

محاولما وهدا به، خاص فكرى نموذج بلورة عل قدرته عل يتوقفا ومستقبله 
مصرق السلفية التيارات متقبل استشراف محاول وهي المحنا، هذا ل بيانه الدراسة 

هي!مهنالب، ثلاثة ق وذللث، السياسية، المشاركة عل إقدامهم بحد 
الطل-جالأول:إطاراسر.

القيام.ْع تيارالمواجهة تضخم الثال! المهللميح 
جديد.معرل نمولج إ؛باد محاولة الئالحا! المهليجج 

,١ —٨ ١ صزما سابق، مرجمر الديمقراطة، ونصية الإمحلامية التيارات عل، إبراهيم وحيد نظر، اا 



١٢ ٥ ^^|؛سلأسيذ 

)(:٩١١١ا)عتلاف 
إدارامم؛إو

علإجابة قيه وترى وصوابه، شموليته ترى نموذج فرض اوسااضة التيارات نحاول 
الجتمعووصعية والسلطة، والنهضة، الهوية، أسئلة اأمكرية: الساحة ق الثاترة الأسئلة 
منالدين عل الخفافل بدايتها نقعلة السلفية نالتيارات ، ذللثؤ ونحو لللهلة، يالنسبة 
موصاذلل؛، ق وترى وتحديدها، مفاهيمه بتصفية والزوال، والتحريف التبديل 

لر• جديد من ؤإعادته إحيائه بمعتى الدين تحديد نمقصودها . له وتهلويزا بالمجتمع 
الحالةوتمتللنح . الهضة مزال من عشر التاسع القرن ق الجديد حركات كإ تعللمق 

الوجهانوبعض بل الإصلاحية؛ الحركات من ■ضرها تحام سلبية ذاكرة السلفية 
إطارل وتعيس الرشد. منهجها ق ترى حالة أمام أننا بمعنى لها، المخالفة الإسلامية 

الواقعإخضاع محاول أنه أو فرصه، يريد ما يمتللمثج أنه السلفي الفكر فصالبط 
اليالحهلة وكانت، الاس، حياة ق واقعا فرضه ؤيريد منهجا، أو فكرة، يمتالك! للمثال. 

ماء*رم )يثرون، الإسلأس، العلمال الخلاف الإسلأسن؛ جدل أنحاص، القدوس عبد اذذلرتد. )١( 
٨.ص؛ ٢(، •  ١٣والدراسات، للحوث 

٢(.• ١ ٤ نٍاء، مركز ، )يثروت خزالأجت؛ليز؛اكئعت، المرئي، محمد ماهر انثلر؛ )٢( 
والبحويثه،للدراسات التأصيل مركز )العودين، خئرغديدِانمين، سعيد، محمد بطامي د. انثلرت )٣( 

.•٢(،ص•٢-١٢١٢
الإسلامي،العمران لفقه مقاصدية مقاربات الحضاري! الوص القحطال، عل بن مفر د. انثلر! )٤( 

ص٢٣١(، •  ١٣والشر، للأبحاُث، العريث الشكة )بثروت، 
العهد)الأردن، الإسلامية، النهجية ل مقدمات العرل؛ الكامل منهجية ملكاوي، حسن فتحي انظر؛ )٠( 

•٢(. ١١الإسلام، لأفكر العار 



^^سقييسؤسسخ
مؤمنةفئة وتربية الشوائب، من النهج تمنية هي■ السلفية التيارات عامة عليها صارت 

فئةوتربية تصفيتها بعد للفكرة التمكين أدوات عل السلفية التيارات تتفق ولر عليه، 
يوسعراح وبعضهم التمكين، أجل من قاتل فبعضهم تشعبوا، ولذا عليها، مؤمنة 

وتهلويحه،المجتمع عل للسيهلرة ذلك، بحد لينطلق بفكرته المؤمنة الخإهجرية القاعدة 
السبيلهو متفلمة حماعة إنشاء أن باعتبار وبفكرته به آمن من كظيم انصرف وبحقهم 
السلفيةالتيارات من غثرْ عل بالهجوم وانشغل التصفية ْع وقم، وبعضهم للتمكين، 

الدخل(.)التيار 

والحركة،الفكر تواجه الش التحديات درامة عن عمدا السلفية التيارات انصرفت، 

المؤمنة()الفئة نفلرية أن ذللت، ق المباشر والسم■، -يا، خاص إطار داخل وانحصرت 
حاجةفلا لهم، والتمكين لنصرتيم يكفي الأرض ظهر عل الومت؛ن، وجود بان نومن 

يتعلقما لدراسة حاجة ولا يل السيامي، للمدخل حاجة ولا الاقتصادي للمدخل 
والسياسيالاقتصادي الدخل ؤإهمال مؤمنة فئة تكوين وفكرة . بارالحاهلية؛ا 
الصحيح،للإسلام ممثلون وأتيم مهللق، حق أصحاب أت،م عل تنهلوي والاجتإعي 

حياتيمنحكم وأن الناس -يا يؤمن أن بجب الي، الة الرسأصحاب هم وبالتال 
بثهايريدون الناس واح ق يفعلوها أن عليهم خاصة رسالة وأصحاب 

انحاهق أومعوريا، حقيقة ها، نفعل السلفية الحالة فرصتها التي العزلة تهلورت 
ق:ذللث، وظهر سلبي، 

الصلبة®ءالواة إعداد أن ظنا الديني المجال عدا الحياة محالات س خرجت، ١( 
وانتهىيكفي، وحده الذهنية القيم من عدد ترسيخ وأن يكفي، فقعل إيء^نيا 

قظِا، سيد انظر، العالر، ق نملا نةا.ها وقد الأنعام، سورة مقدمة ق قي، سيد الأستاذ أفكار وشذ0 ( ١ ) 
.١ _YY سايق،ج\، مرجع القرآن، ظلاله 

ابق،'ٌرجع نموذجا، الغرب للأّتمار؛  ٠٧الحقاالواجهة ل الاستعداد نظرية الماري، أحد د. )٢( 



بجوارالديني المجال وهر المجتمع، محالات أحد صمن بحمارها الأمر 
وحرجتالمحوية، الحركات وباقي والمرفان الأزهريين، من غرها 
حكمتبين بفتوى عليه تعلق شل الحدث، من وواقُيا ذهنيا السلفية القيادة 
لرأبما.تبتا فيه، \ذثوآ 

ماومرعان القيم، من عدد حول تصعلف دظع، وصع 3، نضها وجدت ٢( 
مثلالقضايا بعض حول فكرية صراعات بينهم فنيتا القيم هده حول تفرقوا 

ذلكل٢/ونحو اممه، ص محكم لر من وحكم ا العير؛ا-لحهلأ 
قالتأرل احي، المق الصلاة مثل: حاكمة، كقضا1 فرعنة ائل موضعت ٣( 

الفلاهرات.وتحريم الحاكم، عل الخروج تحريم والصفات، الأسإء 
رستثزتلجن جاءت السيامي العمل 3، لمشاركتهم 

أنإذ اليامحي، الفعل 3، لهم الرابضة الخارجية التحديات إدراك عدم أولها؛ 
وهداومكان، زمان لكل وصلاحيته الإملأم بعالية تتحدث السلفية التيارات 
وتفرضوزمان، مكان كل 3، عالتا، الانتثار تحاول التي العولمة مع يتعارض 

المجتمعات"،عل واقثا قيمها 

للفعلالسلفي التيار جاهزية عدم 3( التمثلة الداحلية التحديات ادراك وعدم 
رسميةوغير رسمية)أحزاب( وفاعليات ومدربه، معلمة كوادر من تتهللبه با الميامحى 
قالتثرع ممارسة مثل؛ يامحي الالفعل مالأت أو حيرة، ذات صغهل( )حماعات 

ْعوالتعامل فيه، المثاركة أو للحكم الوصول حال ق الدولة ؤإدارة النتايا، المجلس 

وانظرت(، ١٩ ٩٣القرنان، دار الجهراكرعى،)القاعرة، نحت بالخيل الذر زاج، حن •دحت، انظر؛ ، )١ 
٢٠الأسلاب، التوعية مكتبة مصر، التكفير،) بدجة عل والرد بالخهل العذر زيد، أحد  ٠٢.)

(.١٩٩٩ية، دار رالرياض، الحموي، الرحمن همد ئ. انظر؛ )٢( 
١مرجع الديمقراطية، وتقية الإسلأمة التيارات! عل، انظروحيدإبراهيم )٣(  ١ءسه ، ١ صرا/ بق، ٠ 



الدول.سادة تزاحم التي ومتطلباته الدول النظام 

أنالسياسة المشاركة من الهدف كان فقد فكرمم، لتمكثن زصة اقتناص ثانيها؛ 
الناص.حياة ق واقعا رويتهم فرض ل الديمقراطية أدوات يستعملوا 

،الحديائؤحاصه ؛<، ١^^٢٧نثميه يضل ا، التحديايمع المعاطي إهمال 
الخارجية،مرأضهش:

اولآ:التئاتواأاسس:
أوتحاونر،صراعي تفاعل بينها وبمدث متجاورة تصل وحدات السلفية التيارات 

قعنها والخارجة حا المحيْلة البتتة ْع وتعاونيا صراعنا تتفاعل نذلام صمن وتتواجد 
بعدأما، والفرض ميامحاما، منها يفهم قرارات وتصدر دعا، وتتلقى النذلام، هدا 

الولكن فيها، وتعدل فراراما، نقيتم تعيد أما بمعنى اسرجاعية، تغذية تمارس ذلك؛، 
الساحةحسب يتحركون ؤإنا وتقويمها، التجارب بتقييم معنية جهة ثمة أن يتضح 
الدعوية.قاعدمم أوتوسيع رؤيتهم لفرض لم التاحة 

اسراع:سواو ثانيا: 

قضاياهي وما السلفية؟، التيارات نصايع من المراع! موال غياب ل أثره ظهر 
الرحيم،الثيْلان ق الأمر وانحر الصرلع، وأدوات الصراع، ومساحة الصراع، 

الأمارةوالنفس ، ^١١٥١ ١١سبها والذنوب الذنوب، من المثاكل حل أن باعتبار 
بالسوء.

الراجعاتامية:ثالئا: 
السلفيةالتيارات أهملت، أن إل والتربية التصفية عل والانكفاء العزلة وأدت 
مدمحاولات ْع تتجاوب ول؛ بل مع للتجاوب تتجه التي الفكرية اطلواجعات 

٢(,٠ ١ ٢ القمري، دار )القاهرة، صرور، رقاعي، انظر•  ٢١)



٢١٩سمهىساصرئزاسطس 

الظامرة،لمتوى يرش لا محدود بشكل إلا السلفية، الساحة ق المتافسين مع الخور 
عليزكي الديمقراطية أفكار من فكرة منهم يقل ومن ار، المتغيثر لمستوى يرقى ولا 
الراشدينوسبمرة والسنة الكتاب امتقراء حلال من إليها وصل أنه 

ولرالفقهي، التجديد يإرسوا لر وبالتال الفقه، ق يالتخصص السلفيون يعرف ولر 
يبدولا وليلك الإسلامية. الحياة واستئناف التوحيد، بقضية اهتإمهم وحل يقربوه، 

تعرفولا تتجمد لا متغيرات يلاحق جديد فقه ؛إنتاج السلفيون —، ١١١٥أن محييا 
إليهايميلون ؤإنإ الغربية، الحضارة مقرنات مع الدمج إل يتجهون لا فهم الثبالتا، 

أواستثناءالضعف حال 

السابقة:التبمارب ض الوقف رابنا: 
إل•بم خاص منهج خلال من ا،لومنة الفئة إعداد عل السلفيون انكفاء وأدى 

حمالالشخ نحربة تدرس فلم أحيانا• ومعاداما ل والمجاورة، السائقة التجارب إهمال 
ولانقدية، بدراسة ؤإن نبي، بن ماللث، رؤية ولا عبده، محمل• والشح الأفغان الدين 
الإسلامي.للفكر العالمي العهد محرجات ْع الحور مل«ت 

إطارالماذ،ااة:ش البقاء خاسا؛ 

قالسلفية الحالة قاء والتربية( )التصفية وتعلوراتبا *العزلة® نغلرية سلبيات وس 

أوبديلا، يقال.موا أن دون فكرتهم عل أو أيديبم، ق ما عل محافغلون المإنعة، إطار 
الحياة.مناحي حمح يطال شامل بدل لتقديم حاجة ل أنهم يروا أن دون بالأحرى 

الإسلاميةالحركات عامة أن الغرسن، الباحثثن أحد وصف كإ والمحصلة 
المتظومةمع التكيف، عن ومعرفية بنيوية لأسباب عاجزة السلفية، التيارات وخاصة 

.صرا—٢ القيمة، ابق، مربع الإسلامية، الحكومة الجيادالشاذل، عبد انفرن )١( 
صممآ'اآ.سابق، مربع وال-ولة، والثورة الإسلامتون ماد، اكي همد د انُلر■ ، ٢١



القيامعن وعاجنة ملموسة، أو مرئة حزبية هيكلية إنتاج عن وبالتال الديمقراطية، 
يالتعدديةوالقبول السياسية الحياة ق الديمقراطية المشاركة ومنها سياسية يوطائف 

التباينات،يعفى من الرغم عل حمينا، آما حيث الأيدلوجي، الفخ ؤب تحلقها ب—، ب
ؤبللانخراط هؤلاء لتثجح محاولة أي فان وبالتال إسلامية، دولة إنشاء إل مدق 

المانيالوصع مشابه وضع إل ستؤدي الأنتخابايت، ق المشاركة حلال من السيامي ١^١١٢ 
طريقعن الحكم إل المازي الحزب فيها وصل التي الأول العالة الحرب بعد 

ا>لأا،.الأشخا؛ا<ت، 

عنعاجزة الإسلامية الحركات، أن جهة من صحيح الباحث، من الوصم، وهذا 
مشاركتهمأن من صحيحا يبدو ولا بنيوية، لأسباب الديمقراطية المفلومة ،ع التكيف، 

أثبتتوقد المازية، صعود يعد ألمانيا فيه كانت، كالذي لوضع ستؤدي لسياسة اق 
آذوهم.الذين حتى غلغلة يمتلكون لا أنبم التجربة 

*عري:ضوذج تطؤيو ،،Lث؛ 
قلوالمجاورة السائقة التجارب مع التعاطي ؤإهمال يرة، بنسبة الخارج إهمال 

أطرابمثل ، errخض فكري نموذج تطوير إل السلفية التيارات انحاْ إل يودي 
ثابتأوإطار الحاكمة، القيم بمثابة تكون السياسية وغثر السياسية لتصرفامم حاكمة 

الميحث"هذا من الثالث^ المطلب ق الدراسة ستنايشة ما وهدا يداخله، ثبتمعون 

ءكء!د ،!ئ 
٠٠' ٠٠' ٠٠'

Tlie atlantic (February ،Islam and Libra! Democracy،Bernard Lewis.
!993)pp35-42



\إتافي؛اس 

دLLرالواجهاةأممغم 

الخطابمستوى عل السلفية، التيارات عند الأصل هي المخالف مع الواجهة 
التلقانالسالفيين لخاهير صدرت السلفية الرحماتية حتى الفعل، متوى وعل 
النص،اتباع من وحالة للدين، للتمكين عي والالواجهة من حالة أتبما عل  ١٦٠لختلما

وتعلنالإسلامية، الثريعة تطبيق ~ كغثرها ~ تهللب لفية الالرحانية حرجن، فقد 

أصولهانحالف، حيارات عل تقدم وحين الثريعة، لتهلبيق الرافضين من ملبيا موقئا 
قبلمن الرحاسن أداء وتقييم . والقاسي® ررالصالح شرعية بقاعدة ذلك تفر 

حاباتعل يتم لا المستقلين، الشيوخ من الأفراد أو النور حزب سواء أتباعهم، 
الإسلاميينمن ممر تعليقات من ذلاك< ؤيفلهر أيدلوجية، حسابات عل ؤإنإ سياسية، 

إسلاميةسياسية أحزاب ل أوأعضاء مستقلين كانوا سواء 

أنهبيد الثورة، وبعد السياسية، العمالية ممارسة فثل الرحاق للتيار تضخم وحدث 
الواجهة1تيار لصالح الراجع من لحالة الأن يتعرض 

اسامالشاركم نيل اولإ: 

لفتين،المن الاستبداد إفادة سياق ق جاء الثورة فبل الرحاق التيار تضخم 

الراشدين،الخالفاء دار )ممر، كوا1ئثغ؛صِا1وينات، برهامي، يامر اننلر؛ )١( 

أحدنتح، الخزيرة موخ المستقيل، واحتإلامت، الواخ النور حزبح هلأل،ت أبو فراس انظر• ، ٢١
بمارخا'ا/\//أا-آ:

/^^ittp://www.aljazecra.neUlaiowlcdgegate/؛



^هر|سمقيافيسيسخ

النفلماصتخدت المستبدة. والأنفلمة السلفين ، juالمصالح تبادل سياق ق وجاء 
آخر،جزء دون اوسالميين من جزء لتفعيل والأمنية الإعلامية الظام أدوات الأستثدادية 

المساجد،عبر والتنامحل لفي، الالتوجه ذات الفضائية القنوات نثاؤل من ذللث، ؤيتضح 
المقاتلللجزء التصدي سياق ل القفانيات تأسيس جاء إذ العام. المجتمعي والعمل 

منمعينة لنوعية الفضائيات بتاسيس قمح مبتمبمر، أحداُثؤ بحد الإٌلأميين، من 
صلواممحديث، حقن تاJعمها بل ، الحاكمة الأنفلمة مع تتصادم لا افي؛ن، الشيوخ 

غزةأحدامحث، ق ذلكا وفلهر وضرهم، الإٌلامي؛ن من لها المعارصتن و؛ين بينها 
٠٩/٢٠ شخشخصي ق المثالة الرسمية الا.يثية الموسة عل الهجوم ول *٢، ٠٨

ذلكوضر ديتي، لعهد زيارته ؤ، المنقبات لإحدى تعرض ح؛ن الهلتهئاوي الأزهر 
عارضومن الماجد، عر بالنشامحل السلفيين لبعض ملح الذللث،، وصا-ص، 

—التضييق وتم مجده؛ ضر ل الخهلا؛ة من ومنع للاوهافح، مسجده ضم الأنفلمة 
حلالمن العامة، الخدمة ق المتمثل العام، المجتمعي العمل ق المعارين عل أيما~ 

وبعدالعامة. الحإهثرية والوتمرات الندوات خلال من والتثقيف الأهلية، الحمعيات 
فقدالسلفيين، من الوعية  ٠Jوهااللعلة بين التعاون ^ا إلغاء نم ٢ • 'مدوليو'ُآا 

إلاالخهلا؛ة من السلفيون ومع ،  ٠٣٢ ١ ١ يناير ثورة قبل الفضائية القنوات أغلمت، 
الحمعياتعل التضييق وتم لثروطها، وخاضعا الأوقاف ضمن منهم كان من 

الأهلة.

اوويتيةالفتاوى عل الاعتإد تآئير حامد، محمن. نيتب، انفلر• الإسلامية القضاياُت، تاثتر عل للوتوف ا ١ ر 
)محررا(،بلمزيز الإله عبد ل، اكري، الخمهور وصالركأت معارف ق المرين القفايات ل اكدمة 

٢(،٠  ١٣المرية، الوحدة يرامحان مركز )يثرون، يا،وصناعزايإ، 

بت1ريخأحد إلكروف(، )كتاب والمإلة، التبب ين الإسلامية الفضائيات ابهني، إبرامم محمد انظرت )٢( 
٠a/Y / ٠ ١ ٤http://www.4sharedxoin/ge_ : /Y

أحدفديو، ثي( وابالء، والصحة والخليجية والحافظ الناس قنوات غلق ءأسباب انظرت )٣( 
hltps://www.youtubexom/vvatch_?: ٢٠١٤بمارخآآ/ح/ 



اد،،ط،،ة؛١^^٥ س ثانيا٠ 

لمهءالاااللعوة لخامزية جاء السياسة المشاركة يعد اJرحماق الخزء تضخم 
عملق المسارعة خلاله من اسطاع المحافظات، من عدد ق حضور له سلفي بتنظيم 
ذوالشميةال٩رحماتيين من الأحر الخزء ودعمه مكرا، ه نفعن وأعلن سنامي، حزب 

سفلرونمن أو للدين الحبين وعامة السلفيون حوله فالتف العريضة. الخإهارية 
المتدينين.حلال، من لأحوالهم صلاحا 

المجتمع،ق الهليعية بته نأما عل الشعّس، محلس ق النور حرب بة نأحن.ت 
إخوانت الإسلامية الكتلة وكأن خلفه، ثر ويالنور حرب يؤيد المجتمع رع وكأن 

منالسلفية الظاهرة قراءة تحاول، التحليلات وظهرت فمهل، النور وحرب مسلمان 
حزترانتخاب، حال، لا كدللث،، الأمر وليس ٢. السلفية®؛ أوارالدعوة النور حزب خلال، 
اليرخماقالتيار شعبية تراجع يوصح ليا السياسية، العملية ل شارك أن بعد ولا النور 

السلمية:المواجهة تيار لصالح 

احتجاجذللثج صاحب، السلفية القيادة من يرحمانية فيه ظهرت حديثج كل مع ١( 
انماعتبار عل قائما خلف، تسير التي تللث، الثبايية، القواعد من وعصيان 

القيادةوكانحإ حديد. من الإسلامية الحياة واستئناف، الشريعة لتهلبيق يسعون 
أويمثاركةتوضيحية، يبيانات الاحتجاحات ْع تتعاطى الحركية أو العلمية 
النزول،الإسلاميتن يعفى أعلن مند محمود؛ محمد أحدايث، ق حديث، ك،ا جزئية، 

الهلالبإعرفا؛جمعة فيإ اللهلة بتسليم العكرى المجلس لهنالبة للميل.ان 
مرشحتأسي وعدم العباسية، وأحداث، أحداث. من ذللث، تلا وما الواحد، 

قالإخوان مرشح تأييد عدم ثم امإعيل، أبو حازم الشخ السلفيين، 

مر-ءعالراجعات، وغياب الروية اصهلراب والواطنةت السلفيون ، إبرامم ترقيق حسثن د• ٠ اٌظر 
بق-ما 



جبهةق الإسلامي للحكم المعارصى مع والتعاون ، ٢٠١٢الرئاسة انتخايات 
هوصت،والتي أحداث، من تلاها وما يوليو ٣ أحداث ق والمشاركة الإنقاذ، 

منالمشكلة تعالج اليانات هده تكن ول؛ • الإسلامية الفصائل بعض حكم 
وعلالأنراد متوى عل الرحماق التيار من الخارجون كثر فقد جذورها، 

الحربعناصر انتقاد المخصصة الأبحاث مراكز ومجك القيادايت،، توى م
شرءيتهل٢/وتدق له، ونحالفتهم قادته لأداء 

الواجهةلتيار النثشن وانضإم اJرحماق، التيار داخل الانشقاقات، فلمهور ٢( 
النورحزب قيادايت، انشقاق ق كإ معهم. مشآركة كيانايت، وتأسيس علانيه، 

تكوين3، المواجهة نار مع واشتراكهم ع السلفيل الوُلن حزب ونابهم 
•رامناءأعضاء فعل وكدا ، ٢٤٧كانوا ث محالفة صبغة ذات، ميامية كياuت 

بالأسكندرية.السالفيةاا ءالدعوق عن منشق وهوكيان الساأفيةاا 

الشهدلْا.من المتقلة والقيادات الفية«، الءالدعوق قيادات، من عدد احتفاء ٣( 

قواعدتفلت إل يشثر مما والأنتحايات، المؤتمرات ق الحشد عل القدرة عدم ٤( 
،.٠٦١٢ ١ ٤ دمتور عل الاستفتاء ق جاتا ذللث، فلهر وقد واختفائها، الحزب 

أحدإلكتررف( )موفر حدوثها، الأحداث عل السالمة والدعوة النور حزب بيانات انظرت )١( 
http://\vww.anasala؛^_٢noxy،: ٠  ٠١٣/٨/٢ بماؤخ 

a ١ بثاؤخ أحد أنصاره، انتقادات يواجه السالفي ٠النور المربية؛ تناة موفر انظرت ٢( ) /y / ت٢ ٠ ١ ٤
http://www.sl^newsarabiaxom/

احدبتاريخممرا، لسلفي إصافة أم حمم • • الوض زش*ُحزب أنس انظر* ، ٣١
http://www.aljazeera.net/ne\vs/^^

أحدفيديو، مقي احر، الوطن تحالف تدشثن انفلرت ر٤( 
https://www.youtubexom/watch?

الخويتي،اسحاق أبو والشخ العظم، عيد سعيد والشغ القدم، إسإعيل محمل الشخ حالة ق كإ )٥( 
حان،محمد والسبح 

a 'يتارخ أحد تماماه، تلاشت النور حزب شعبية اللفية؛ *أمتاء نتوز؛ البوابة انفلرإ )٦(  /TY / ت٢ ٠ ١ ٤
334087/http://www.albawabhnewsxom



امماءام1رابم:

الفكرطيعة تتعلق داحلية لأمور وارد، الثرحماق التوجه ذو اللفي التتار احتفاء 
قمواء التيار هدا تواجه التي الخارجية ُالتحديات تتعلق ولأمور البرحماق، السلفي 

؛التالية النقاط ق ذلك بيان ؤيمكن أوخارجها، المصرية البيئة 

مبادئعل لا والمفاسد( )الصالح شرعية عل يتكئ البرحماق الفعل ١( 
إلالساإفيين من الثرحماق التوجه أصحاب يتراجع قد ولدا بحتة، سيامية 
مكاسم،من له يتحقق لما بعمهم يثقى وقد الفاسد، لغلبة السياسية اعتزال 

ؤيبتعدوضحه من للتعديل سيضهلر وحينها السياسية المشاركة من شخصية 

٢•ولوجزئتار السلمي الصف عن 
الأهداف،تحقيق حلالها من يتم مرعية عن عل؛حث، انهلويتر اليامة تمارمة ٢( 

السلفيونتحرض وقد الإسلامية(؛ الحياة استئناف أو النريعة )تهلثيق 
ممارسةقبل أيدتا-م ق كان مما كثر وفقدان سياسيا، أنجزو0 مما كثم لفقدان 

شرعيةذهست، وبالتال محرية، وحمحيارت، فضائية وقنوات اجد ممن السياسة 
الخثرىالنشاط حلال من بة المكتالمجتمعية الشرعية وذهبت، الإنجاز، 

حشدالحعاهثرعل القدرة وتللت، هدْ مع ذهب، وبالتال الحإهيرى، والدعوى 
الشيح،شرعية كثيرة ثة بنناثرين، للمساجد الأوقاف صم وبعد وتوجيههم• 

أهدافهمإل ؛أتباعيم المرور ق )الشيؤخ( السلفيى قثادايت، فشلت، قد إن 
علالاعتراض وكثر الإسلامية(، الحياة واستئناف الشريحة )تهلبيق المعلنة 

والتقديرالاحترام من الهالة ، iiJjيحد ولر الحبين قبل من الشيوخ 
منجزاُت،عل كبير بشكل قضت، قد فالءولة السياسة. ممارسة قبل كانت، التي 

لقط،الصومحت، موخ الموىأا، وموازين السياسية ®المشاركة ت برهامي يامر د. انفلرت 
htt_ww__; ٢ ٠ ١ ٤ a/ / ١ ١ بتاريخ أحل- 







مسقييسؤييخ

\س1\>الهلاف 

^لأأس1دضذجس>يجدود

بلوالقومية. واللمرالية العالإنية التيارات نحاوف العلمية ات الدراسيعص بثت 
واحتالالإسلامية الحركية القوى وهيمنة سهلوة إمكان من القائمة، لهلوية الوالقوى 
التياراتقورة زاؤية من نفلرنا ؤإذا . حداثي إسلامي حكم نموذج بلورة ق نجاحها 
ثلاثةأمام نجاونا ٌعدمه من إسلامية هوية ذو حداثي معرق نموذج بلورة عل السلفية 

رسية!ارامت م

المأتم؛سيئ سري تمؤذج البقاءيؤن أومماا 
توىم ل عليه يعتمدون متكامل معرق نموذج إنتاج عل القدرة عدم يمعنى 

معانلمارين السلفية بالحالة هدا وميودى الفحل، تري ومالخهلاد_ح 

الأول،الهللب ق مؤ كا الحياة، مناحي من الديني الحزء ل التقوغ الأول؛ المسار 
قاماالاستبداد، السلفية الحالة حدمت، فكا منهم، غثرهم إفادة الثاق؛ المار 

المواحهةتيارات فتتجه الأرخى. عل عملية ارات ومجاهزة امحلزا يمتللثح من ستخدم 
علعملية ارات ومرؤية أصحابج أمم باعتبار اللميرأ، الإخوان فكرة لدعم 

وذللئ،الحاكمة، الملعلة الرحماو التيار أصحابج ونحدم الواجهة، إطار j الأرض 
التاح.من والإفادة المهادنة إل تمل التي، كيت 

ال،اد1رالصياني:ثانيها: 
لتكميلالإمحلامية التوجهات من غرهم ْع الحور مل هو هنا به والمقصود 

.١٨٢صى والدولة، الثورة بين الإسلاميون عإد، الغني دعبد انظرت ( ١ ، 



٢٢ ٩ ^^ر؛؛|ثسخسية 

الإسلامسمون ما أو والاقتمادي، يامحي، الالوعي ذات التيارات مثل ار• الم
السالمينالإحوان مع اصطفافهم ل واصح وهدا المسالمين، الإحوان وكذا الحضاري، 

الحالية.نتهم حمل 

أكثرسوثية.*،يوش ذ٠وئج لموض الاتجاه ثالثا؛ 

دراسةإل لفية الالتيارات تتجه أن شمولية أكثر معرل نموذج إبحاد يتهلملب 
ولكنتقالة. مرزية للورة طلبا وغرها، والنامية والاقتصادية الاجتإعية العلوم 

أهمهاتمن عقبات، يواجه التوجه هذا 

السلفية;التيارات المحيطة والبيثة الدول الطام ذ المتمثالة الحارجية التحدات ( ١ 
الحركاتمحال، وق الدس، الجال، وق عمونا، الفكري المجال وفي، الخلة ن، 

تعملالتحديات هذه أن وخاصة السالمان. كالإحوان لهم المجاورة الإسلامية 
والتعاطيالتحديات طبيعة فهم من فلأيي . السلفي للفكر قوية كمحددات 

أولا.معها 

الدعوةباستثناء تنظيمية، أشكال ق تتواجد لا أو منظمة، غر السلفية الكتلة ٢( 
أمناء)محلى الرؤوس واختلف الانثماقات فيها كثرت وقد السلفية، 
التياراتتستهلح لا وبالتال الرئيسية، القرارات من عدد حول الدعوة( 
ؤإنإوضحاها، عشية من ار المتغير اتحاه ق محتمعة تتحرك أن السلفية 
صاغملتيار تكوين ثم متخممة، نخبة من فكرية معالحة الأمر يتطلب 
الأطرضوء ق يتجد ند ما مع التعامل يتم نم أنفسهم، لضن البداخل 
المتاحة.والأدوات الحاكمة الطرية 

عمليةق العالي الفنام أن وهي مهمه، تبدو ولكنها دقيقة، ملحوظة ثمة ٣، 

؛.LxUjJlماو0 من الأول القمل انثلر؛ )١( 



أنفعليهم الحالية، ثوابتهم يوافق علتا السامين يعطي لن بالأساس التعلم 
محاولوننم الغربية الخدور ذات المعاصرة انية الأنالعلوم س المتاح يتعلموا 

لطاقةمحتاج جهد وهدا ، ٢٠٠٠؟الخاصة الشرهمه أطرهم وفق إنتاجها إعادة 
ومحتاجمادية، إمكانات وله روية له موسسى وطاح عالية، همة دان بشرية 

ومصادروالسنة الكتاب من جديد، فقهي لمغتج دللثا فوق وبماج لوقت* 
الشالاحهاد أدوات تحصيل بالطح يطلب وهدا اكابعةل١، الامتدلأل 

~صلالنيئ بحد واحهوْ الذي الحديد الواغ ْع التعامل ص الصحابة مكنت 
الواقع،ضوء ق للنص قراءة الفقهية المخرجات عامة أن -إذ وملم عله اغ 
وهممرعي، حكم س يناسبه ما عاء وامتد الماط لتحقيق كاف وعي أو 

)الماط(بالواقع والعلم الشرعي بالحكم العلم الفتوى شرطي بأن يتحدثون 
والمكانالزمان بتغيِ الفتوى تغثر عن ويتحدثون الحكم. عليه يتنزل الذي 

قوةيتطلب - —أيصا فإنه المعري البعد عن قفلا يتهللب الموذج تشكيل ٤( 
يالقائم مع ولابد، ؤيصطدم، رأدوات(، الواقع ي المموذج لهذا ممكن مائية 
التغثراتصد نفه عن يداغ ولع حي كائن المجتمع أن إذ الاس، حياة 

صارمةوقوانينه الخارجية، 

يحرفلا الذي الداخل، مع دام فكري صدام س بدأ التي الطليعة لم تولن ( ٥ 
والر؛يةاا.ارالتم,فية محرجات سوى 

أيصاؤإنإ الثقافة، من جديدة نوعية فقمل محتاج لا الأمر هذا أن الحقبات ومن ٦( 
هوالجد يبق فلن جديدة، عمل ومناطق القيادة، من جديدة نوعية إل محتاج 

(.١  ٩٨٢القلم، دار )دبيأ، ^^؛لإتلآري،إإزنص؛؛بم، ،، حلافالوهابؤ عبد د. انغلر! ( ١ ) 
السكةربيرومته، وموصها، الإ،لامية الل.رلة مقومحل ماحيه، محو العناهر ترخمة فيالدمان، نوح انظرت )٢( 

.١ ٤ • ص ٢(، • ١ ٤ والثر، للابحان، الرين 
•سابق رجع انتة، الأنللعلوم اكالئ، الوممر j نمو وحيه الدممور مثاركة انفلر: )٣( 



٢٣١^^|د،،لأسيها 

وميختنيالوحيد، ا،يرفة مصدر هو الشخ يق ولن الوحيد، التعلم مكان 
وتراجعءارْ، يزاحمه أو الأبيض، والثوب اللحيق ذي العلم طالب بالطبع 

المرميوالعمل التيار فكرة لصالح التنفليم فكرة 

محيبواأن ل تكمن تم خاص ل معر لنموذج السلفية التيارات، تشييد ل البدء وقتلة ٧( 
المرغ،وقضايا انصرنع، أطراف، عن يمتش الذي هذا انحرخ، موال عل بوصوح 

الصراعتوية وطرق المراع، وأدوات ااصرإع، ومدة الهرنغ، احة رم
النهجقاء عن والحدث المؤمنة*، تفلرية ظلال ق ااصراع موال عل والإجابة 
انحامن!أحد ل السلفية بالتيارات ير سيد واستملأليتا<، السلفي، 

المفاهيميعدلون الحركي، والتوى الفكري المستوى عل المجتمع مواجهة الأول! 
صياغةإعادة ومحاولون معهم، تتوافق لا والتي المجتمع ي المنتثرة 
والاقتصاد،العامة، والثقافة التعليم، محال ق لرؤيتهم، وفما المجتمعر 

الأمني.والمجال والسياسة، 

للكوادرالإعداد، من جديدة دورة ق حلون فيل. عليهم، ثقيلة المهمة تبدوا الثازات 
يمراحعاتأونحرجون جا.د، فاعالن ْع جديد من والتفاعل المتخصصة، 

غرهممع فيها يتقاربون 

؟؛م!خاص معرق نمويج لأنتاج السلفية التيارات انحاه ترجمح عوامل ومن 

دولق الدول الفاعل قبل من حقيقي سيامي إصلاح وجود ي الرغبة عدم ( ١ 

الشبكة)ب؛رويت،، ااكالآحاإدل، ^^ؤؤثتتيزز؛القحطان، عل مفر د. انغلر؛ )١( 
منانمل بفكرة تبتم حك j والكتاب ، \ _AUص'ا'اا، ٢(، • ١ ٤ والثر، للابحاث العرين 
١لخءاءارتا.لا التتار حلال ومن الدف الإصلاح خلال 

سابق.مرجع العرية، الحرية اكراعات يوسفأحمد، أحمد د. انثلر; )٢( 
يايل.محمد د. انذلر؛ واقعا وفرصه نديم مثال اّتدءاء لا الفكري التجديد لقضية مباشرة لتائثة )٣( 

٢(.' ١ ٢ العرية، الوحدة درامالت، مركز الثريعة،)؛ثرويت،، ومملثيق والدولة الدين الخابري، 



جسر لمؤ اسقي الفم ملي السطسية أثرالفاركة ٢٣٢

يتطورأن عل ؤإصرارهم للأملأمتثن، الفراليثن رقص وكدا الثالث، العالم 
إبعادعل ؤإصرارهم وأدوات، كمادئ الديمقراطة انحاه ل الإسلاميون 
يهيصلون ّالتإ تحدموها يلا كي الديمقراطية الأدوات عن الإملامتثن 

التياراتدمج صعوبة يعني وهدا حديد، من الإسلامية الحياة لامتثناف 
قدالتي الحءاهار بأداة وفرصها مناقضة رؤية تطوير إل ميدفعهم مما السلفية، 

غثرهم.عند بغيتها نحد لر أن بعد إليهم تعود 
الإخوان،فيهم بإ غثرها مماتا وتضاد صلبة لفيثن العند النفلرية القاعدة ٢( 

توحلالعملية المارّة ول وفقهي..(. وجهادي، عريض)وعقلي، وحجمها 
ؤيومنونوهكن.ا..، الحلال، الفن الحلال، السياحة الواغ؛ لأسلمه محاولات 
خاصمعرل نموذج لإيجاد التعلور فرصة وتزداد التصعيد. انحاه ق بالتدرج 

السلفيةالحالة بين الحسور مل تم إن \مرثأ سؤال عل إجابة يقدم بم 
التوجهاتبثن التوافق أن الباحثون ؤيرى الحضاري- والإسلام والإخوان 
الفترةوأصحاب اللضن أو والإخوان، لفيثن )الالمختلفة الإسلامية 
السياسيةالعملية يقوض أن شاته من الإسلامي(، التجديد ق الحضارية 

موحدةجبهة صمن والتختل.ق الاتحاد الفريقان سيحاول إذ برمتها، 

فشل،يكن لر إن تعثر، وهو الأن، السلفية التيارات به ممر الذي التاؤخ الفلرف ٣( 
قوالتربية(، )التصفية ونملوراتما الصلبة،، *الواة أو المؤمنة،، *الفئة نفلرية 

الحياةاستئناف أو الإحياء وهو السلفية، للتيارات العلن للهدف الوصول 
قتعديل أو جديدة، إسلامية ننلرية انتاج يإعادة سيدغ جديد من الإسلامية 

الأركانمتعدد إل فقهل إياق من الإءد.اد مستوى بتغيثر الصلبة، *النواة ننلرية 

|لأوتري1ت؛لمى،^لأت،رمان، أبو محمد د. انظر. 
•١ ^١٦٩ سابق، مرّأع الاستراتيجيات، 



قطب(.)سد العاصرة المرجعية ق ورد قد ذلك بحفي أن وخاصة 

يؤذنوهن.ا التجربة، تعثر بحد السيامي الشهد من السلفية القيادات احتفاء ٤( 
القديمة،القيادات عن ؛محتلمة ستكون أما وطبعي جديدة، قيادات بفلهور 

الحالة،الأطر تحل.يل ق للتفكثر فرصة يعطي وهدا جديد، تقديم ونحاول 
الفعل.وأدوات الفعل ومحالأت السلفية التيارات ووا؛ت، ق التجديد ومحاولة 

^رامالص؛شاجامحاسا:
)تكفثرالخطاب، مستوى عل والعنف، السلفية التيارات من دقيق ضر ربهل يوجد 

التياراتأن والحقيقة اللمح(. )القتال الفحل مستوى عل والحنق، تحديدا(، الخالق، 
ممارسةعن وبعيدة التكضر عن بعيدة السياسة، مارست، التي وخاصة السلفية، 
أمور!عدة من ذللثؤ ؤيتضح الحنفإ، 

العكس،وليس الدعوية التيارات إل الملمح القتال خماعة من ثُدرثإ اكحول ( ١ 
إلالإسلامية( والحإعة )الحهاد مصر ق العنف، خماعات تحول ق واضح وهدا 

للمعأوسةتراجع من بعض عاد أن بمديثإ ولر السيامي، ثم الدعوي الإطار 
تدم،ك،ا الأمن صغهل عن بعيدا تمت، الراجعات أن يعنى بإ ثانية، ، الحنق

حالةق ك،ا الإسلامية، الحإعة أفراد من قلة باستثناء اللراساتل١ا. بعض 
اللففليّالعنفح يتجاوزا ولر زهدىا، كرم ور الماجدا عبد اعاصم 

اال.ىالدهس، وبن ما، إقليم أو ثعسإ خصائص من الارتباط من نؤع يوجد ٢( 
لتصحأفكار من يأتيها ما وصط للاعتدال، تميل المرية، والشخصية ، يباْلآ؛ 

تحدياتإل النئه؛ت العقلان من السيامي! رالجال ابهادة االخ،اءات الشويكي، عمرو انظر! )١( 
مركز)القاعرة، الخهاد، إل الأصلاب الخ،اعة من الراجعات )محرزا(، رثوان ضياء ق، الراتع• 

.١ صء١ ٢(، • • ٨ بالامرام، والاصتراتحة الباب الدراسات 
ص_اكضتزثلالرحيم، همد نوشتي أحد انفلر:د. وراتب تاربجة أمثلة لامتعراض )٢( 

_A.(، ٢٠١٤والدراسات، التأصيل مركز )المعودين، الفكرية، الاتحامات ظهور 





اماثة
همسصءإهإبمحسا

بأنمصر، ق السافية التيارات داحل مفاجئ تحول حدث  ٢٠١١يناير ثورة يعد 
الدراساتونشطت فكرية؛ مراحعات دون السياسية الثاركة عل لفيون الأقبل 

رسميهو ما الدراسات- هد0 — ورصدت السلفية، التيارات نوصيم، تحاول البحثية 
ولرمنفلم. غر هو وما منظم كيان ق هو وما رمحمي، غر هو وما لفية الالتيارات من 

هدمحاولت ولدا السياسية، بالشارتة الساوفيين ناثر إل السابقة الدراسات تتهلرق 

السلفي.الدكر ل السياسية المارّة ناقر عن تيحث أسئلة عل الإجابة الدراسة 

أعتابعل الدراسة ونفت الأّئلة من التوعية هدم عل للإجابة محاولة وؤ، 
متانفل. ان، يرامحمن سبقها قد ما تكمل زاوية من أكثر من تشخيصها تحاول السلفية 
حالوواقعها التارنحي، وتهلررها الفكرية، مصائرها نتع حلال من لفية للمنوصيما 
السياسة.ممارسة 

ممارسةحال السلفية التيارات تواجه التي التحديات رصد اثمراّة وحاولتا 
الفكرومرتفح السلفي، الفكر ق وتاقرها الواحلية، أو الخارجية سواء السياسة، 

القرةق سيامي كفاعل لفية الالتيارات رصد الدراسة وحاولت، منها. السلفي 
لرأنه وكيفج والتغير، الإصلاح عن السياسي و\مرثأ ثغلت، آما وكيف، الانتقالية، 

إللفيتن الميزت السياسة أن وكيفح ترفعها، كانت، التي الشعارات تحقيق تتهير 
مواجهةإطار ق ظهر وبحقها يامحى، الالفعل بعضها اعتزل ية، رتياتحاهات ثلاثة 

ويكوالفردية مصالحته عن يبحث، برجاق إطار ل ظهر وبحقها له، للمخاشن 

وهوالرنيي، هد.فه إل الوصول طريق ل تعثر قد وابمح الشرعية. من بثوُبا أفعاله 



^^سمفيهمسيسخ ٢٣٦

النامي.الشهل ق الفاعلين عع بالصراع وانشغل الإسلامية، الشريعة تطبيق 
النتائجس عدد إش ضوماالثلاثة سحلأل الدراسة فقدتوصلت وعليه 

والتوصياته؛كنبياتي1ياض:

الدراسة:أوتا:Jىنج 
طبعيةتفاعلأيتإ نتيجة جاء الغالب. ق داخل منتج مصر ق السلفي الفكر يعل. ١( 

وتأثرهالديتي، التجديد حركة كحا.يارؤتا واّتجابة المصري المجتمع أزمات! ْع 
بعضباختياره الخارج من جلب أنه بمعنى اختياري الخارج ق الملقي بالفكر 

التعن.دْ.والداخلية الخارجية الحال.دات من سياق ل بتطويرها وئام الأفكار 
التياراتففكر المجتمعي، ميائه عن بعيدا ممر ل لفي الالفكر شر يصعب ٢( 

ونلهرمحتمعي، حراك نتاج ~أيصا~ ؤإنإ تقاق، موروث نتاج فمهل ليس الملقية 
الخارج.من أخذته ما ْع وتعاطيها المختلفة، الملقية التيارات نشأة ل ذللثح 

انحائتثلاثة ق عمانا يتمثل اللفي الفكر أن الياّية المارّة أظهرت ٣( 
واتحاهمرعيتها، عدم بدعوى وتفصيلا حمله الياّية اعتزل انحاه ت رئيسة 

أطرهصمن له أتيح ئد ما ذللث، ل يستخدم محالفيه مع المواجهة إطار ق استقام 
ماوفق والتشكل التحول عل عالية مدرة أظهر برحماق ثالث، واتجاه المعرفية، 

تقال>يممع الأياليولوجياا، دءالتلون نميته يمكن ما أو الحاجة، تقتفيه 
الثلاثةوالاتجاهات بعمهم. عند القاو.اّة ثكل أخدن *مرعية® نميران 

الإسلامية.الثريعة تطبيق هوت ريي لهدفج تتحرك 

حياةق واقعا فرصها ؤيريد معينا، منهجا أو فكرة، إحمالأ يمتللثؤ الملقي الفكر ( ٤ 
صارتالتي الخطة وكانت، للمثال، الوافر إخضاع محاول أنه بمعنى الاس، 

مؤمنةفتة وتربية الشوالمإ، من المنهج تمفية هي• الملقية التيارات عامة عليها 
بعدللفكرة التمكن أدوات عل السلفية التيارات تتفق ولر المنى، المنهج عل 



٢٣٧وإيغ1تةٍ 
تتعبوا.ولذا عليها، مؤمنة محثة وتربية تصفيتها 

ؤنعافوالا-ى، الشرعي بتن الازدواجية من حالة من لفي الالفكر يعاف ٥، 
قكريةثوابت وجود عدم من ؤيعاف الفاعلة، التنظيمية الهياكل غياب من 

متوىعن )العارمة( التطبيق مستوى اختلاف ق ذلك أثر ؤيفلهر واصحة، 
الداخل،التنافس من وحالة السالفية، التيارات ُين التحولات وكثرة الخطاب، 
السلفي.الفكر ٠ا١الم أبرز من هي التي الفكرية واليولة 

قانتقاتية العاصرون وي،ارس العالر، واضحة غير السلفي الفكر ق الرجعية ٦( 
تطوناأكثر مرجعيان إل السلفي الفكر ومحاج مرجعياتبمم، مع التعاطي 
السيامية.المثاركة بحد السلفي الفكر قضايا تْلورت أن بعد وخاصة 

أخاوتعقدية شرعية روى عل ومبادئ(، )أدوات للديمقراطية رفقهم أمحوا ٧( 
اللافتمن كان ولذا سيامية، وتصورات اجتهادات عل وليس الفتاوى ثكل 
تشبهحقيقية وفكرية فقهية مراجحات دون حدث الكبير التحول هدا أن للنفلر 
الإسلاميةالخاعة قررت عندط الإسلامية الخ،اعة قيادات بما قام التي ظك 

الاضي.القرن تعينات ق العنف تيج عن التخل 

الدول،والنذلام الحديثة، الدولة أهمهات خارجية، تحديات السلفي الفكر يواجه ٨( 
بمثابةالخارجية الحالأدات وشذ0 الحريير. الحالي ق الأستبدادية الحكم ونغلم 
كقضيةءدْ، ثوابت ممثل كثيرة مناطق عن السلفي الفكر تدفع قوية حدود 

أسسعل الجتمع وبناء الحالية الجتمع ثقافة وكتغيثر فه، الحاكمية أو التسرع، 
الإسلاميةالدولة وكاقامة اللفي، الفكري الإطار ضمن جديدة فكرية 

الحا٠يثة.القومية الدولة أوأسلمة السلفيون، يدعوإليه الذي القديهي ؛نموذجها 

والحركة،الفكر تواجه التي التحد.يات دراسة عن السلفية التيارات انصرفت ٩( 



^^|؛قم|سمييسيخ ٢٣٨

)الفئةنفلرية أن ذلك ق الماشر والسبب •؛ا، خاص إء؛لار داخل وانحصرت 
والتْك؛نلصرمم يكفي الأرض ظهر عل المؤْ~ين وجود بأن تتحدث الومنة( 

ولابل السياسي، للمدخل حاجة ولا الاقتصادي للدخل حاجة فلا لهم، 
تحقيقق النصرة أسباب حمروا ولذا بارالخاهاية((، يتعلق ما لدراسة حاجة 

محالاتأحد صمن بحمارها الأمر وانتهى الشعائر، بمعنى والعبادة، التوحيد 
وباقيوالصوفيتن الأزهريتن، من غرها بجوار الديني المجال وهو المجتنمع، 
فمهلالحدث، من وواقعنا ذهنتا الملقية القيادة وخرجت الصحوية، الحركات 

٠لرأييا تيعا فيه، البيع حكم آب\ن يفتوى علميه تحلق 
معالتعاطي ؤإهمال يرة، بة بنالخارج ؤإهمال العددية، كثرة ١( 

مصر،ق حقيقية ديمفراؤلية ممارسة وجود وعدم والمجاورة، المايقة التجارب 
يمثلحم، خاص فكرى نموذج تطوير إل الملمة التيارات اتحاه إل يودي قد 

•ياّبة الوعير بامية اللتصرفاتهم حاكا إطارا 

القديمة،القيادات إنهاء الملقي: الفكر عل الياسية المارسة تأشران أهم من ١( 
وظهرتجديدة قيادة تتيلمور والأن جادة، فكرية لمراجعات الحاجة وظهور 
الملقيةخاص؛التيارات إطار ق ستتم أنها والغالب فكرية، لمراجحات الحاجة 
جديد.ثيء لإقران 

قضيةحول تمحور الملقى الفكر أن للميامة الملقية التيارات ممارسة أظهرت '١( 
اجدالمق الدعوة خلال من المياسة ممارسة قبل إليها ونشعل الهوية، 

المياسيالعمل ق لفيون الوجد  ٢٠١١يناير ثورة وبعد الخ؛يمية، والئثاطات 
أدواتخلال من المجتمع عل الثريحة( رتهلبيق الرئيسية قضيتهم لفرض فرصة 

الديمقراطية.



٢٣٩واثمح1ثةِ 
الخطاب;مستوى عل والعق السلفية التيارات بين دقيق غير ربمل يوحد ( ١٣

أنوالخقيقة المسلح. القتال الفعل; توى م عل والعق المخالفتحديدا، تكفر 
وبعيدةالتكفير عن بعيدة السياسة، مارست، التي وخاصة السلفية، التيارات 

العنف.إ.تمارسة عن 

و1ذي1:التوساوا:

الصكووعلىستوى على للسلسن صدمة للسياسة السلتيين ممايسة مثلت 
اثسلقيةرضتهاالتيارات التي الثعارت ان ثلت العملية ضالمارسة التْلبيق. ستوى 

الخايحيةانهييا)ا ْإل يش يطييقها يصما السياسة الشاركة قبل عصر فئ 
القكرستوى على الانكثاف، هذا وبمد السلمية. التيارات نواحه ام والداحلية 

وعلىجديدة، مرحلة أبواب على اي،ملمية التيارات تقف التْلبيق سنوي وعلى 
داستهداقااداني:اكلمياك،اهمة سث 

هدهتحدثها الش والتحولأت السلفية التيارات داخل الراجعات اتحاهات ١( 
السلفيالمار مملوير اتحاهات وكدا وخارجها؛ السلفية الحالة داخل الراجعات 

الثالث،.الفصل ق محملا ذلاك< لبعض الدراسة أشارت وقد خارجه، من 

تطوربرمحي وذلك، الفئة، التيارات داخل ا>كية والقيادة الفكرية المادة ٢( 
خؤنابمصادر ورصد الومعل، وجيل االشيوخ٠ جيل بين القيادات استبدال 

ءالثيوخ®.وجيل الومحل جيل ق التغيير 

الاتحاهمن حصل كإ لهم، المخالفين من الأخر، مع السلفية التيارات تواصل ٣( 
المسلمين،الإخوان الواجهة«ع تيار من حصل ك،ا جزتتأ لهم والوافقتن الرجاق، 

أنهولابد القادمة، القرة ق متوفر التواصل وهذا الحماري الاتحاه مع وتواصلهم 
والمإرسة.الختلماب ق تغيرا ميثمر 



عالراج
اولإ:اثكس:

الفقيإبراهيم الدكتور شركة التمك،ر،)الماهرة، قوة الفقي، إبراهيم د• ١• 
XT-صةاكرية،لأ•العالة 

دارالأردن، الداخل،) من رؤية ٠ وأراللفيوزلإ السلفية الععس، إبراهيم  ٠٢
(.١٩٩٨البيارق، 

الدعوةدار )الأّمكندرية، الفللم، التاث ق الأمم غياث الحوبمي، أبوالعال ٣- 
والثر،،مها(.ساعة 

للشرالمودية الدار )جدة، الإسلامي، الانقلاب المودودى، الأعل أبو ٤• 
١(. ٤٩٨ والتورع، 

مؤسسة)الودية، حنبل، بن أحمد الإمام ند محنبل، بن محمد بن أحمد ٥• 
،آ(.طا،الرسالة، 

الانحاهاُت،ؤلهور عل الشخصية الخمانمى أثر الرحيم، عبد قوشتي أحمل• د. ٦• 
(.٢٠١٤والدراسات، التأصيل مركز )السعودية، الفاكرية، 

عليه،وما له ما الإسلامية. للحركة التفليس التعل.د الريوق، أمد د. ٧. 
(.٢٠ ١٣والتووح، للشر )ممر،داراصة 

الديمقراطية،لقفايا تاصيلية مقاربة الأصل! هي الأمة الريوق، أحمد د. ٨. 
(.٢٠١٢والنثر، للابحامثج العربية الشبكة )؛؛روت، الفن، التمر، حرية 

جامعة)القاهرة، والنقل، العقل تعارضي درء تيمية، بن الحليم عبد أحمد  ٠٩
(.١٩٩١سعود، ين محمل. الإمام 

أمدفريد:اّ•
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والسلطة،والحوار المدام إشكالات والهوJةت الدين ١با٥ت ولد يد ال• ١٨
٢(.٠ ١ ٠ والتورع، للشر جداول ربثروت، 

)موريا،صقر، اّعل ترخمة الحديث، الأوسط الشرق ل ، دون ت، إرن• ١ ٩ 
x١٩٩٦طلأسساعةوالثر،ًل

أفاق،دار )الكويت،، الحديثة، والدولة الش8لي،الإسلأميون إمإعيل د. •٢. 
٢٠١٣.)

والواغ،الفلرية الدوليةت السيامية العلاقات مقلد، صري إسإعيل د. . ٢١
(.٢٠١١)مصر،المكيةالأكاديمة،

للاحايث،مدارات )القاهرة، الحيادية، السلفية ق دراسات حجازي، أكرم • ٢٢
طما«آ(بوالشر، 

)ب؛روت،عزقول كريم الهضة،ترخمة عمر ق العربي( الفكر حوراق(، ألرت • ٢٣
دارالمهار،دّت(ّ

السلفيوناسأراتيجية! خلاصات الإنسانية، للدراسات فتري المركز • ٢٤
(.٢٠١١الإنسانية، لادراسات العربي( المركز )القاهرة، الساسية، والمشاركة 

الدينيالبعد الدولية. الحلاقات محروس، عمتا الخبثر ود.عبد صالح أماق د. • ٢٥
٢٠النزكر، دار والحضاري،)دْشق،  ٠٨.)

المصريةالهيثة )القاهرة، المدق، للمجتمع الحربية الموسوعة قنديل، د.أماق . ٢٦
لمماب،،خ"\(هالعامة 

مدبوؤ(،مكتبة )القاهرة، الثوري(، ؤ، المتكامالة الفلرية أبوالعلا، ريح أمحي • ^١٢
٢٠١٢.)

الفضيلهمل• ق• واليامئة٠ ممر ؤ، اللطيم،،ارالسالفيون عبل• أميمة دّ . ٢٨
والانحاهاتالدواغر ت المصرية الثورة واحرون، نمار، وآية محمود 

السياسات،ودراسة للأاحاُث، العريإ المركز ب؛روت، ) والتحديات، 





أصولق دراسة الطغيان وتحريد ان الإننحرير اتجري، ان عبيحاكم • ٣٦
للدراساتالعر؛ية ة المرم)بيروت، والبوي، القراف الياٌي الخهناب 
٢(.٠ * ط٩ والشر، 

والمشكلأتالعقائدية الأصول والخإعة، السنة أهل متجري، حاكم . ٣٧
الرسمي.الموغ من إلكرونية، نخة السياسية، 

)القاهرة،والخصوصية، العولمة بان العربية الثقافة وآخرون، حنفي حن • ٣٨
الجنىالأضطثقافة،خههل(.

الثابتالنهى بين العاصرة، العربية الإسلامية الأصولية محي، -صن • ٣٩
٠العربية، الوحدة دراسات مركز )بيروت، المتغير، والواغ  ٢(. ٠٥

المصريةالهيئة )القاهرة، هوية، بلا عالز ق الوطنية الدين! -ياء كامل حسان د. • ٤ • 
(.٢٠ ٠٢للتحاب، العامة 

وغيابالرؤية اصطراب والمواطنة! السلفيون إبراهيم، توفيق حنين د. • ٤١
(.٢٠١٣لادراّات، الأهرام مركز )القاهرة، الفقهية، المراجعات 

مركز)بيروت، المعاصرة، الحربية الإسلامية سحي،الأصولية حسين ئ. . ٤٢
٠العربية، الوحدة دراسات  ٢(. ٠٥

)بيروت،الديمقراشة، وقفية الإسلامية التيارات عل، إبراهيم حيدر د• • ٤٣
(.١٩الحر؛ية،هه الوحدة دراسات مركز 

معهدوالتلجيق،)القاهرة، الفلرية المقارنة! السياسية النظم عوض، جابر د• • ٤٤
٢(.٠ ١ العر؛ية،آ والدراسات الحوت 

(.٢٠١٤البيان، محلمة لحمرنا،)الرياض، الإسلام إدريس، شيخ جعفر د• • ٤٥
التكنولوجيوالمجتمع الثقاهية والهوية العولمة وآخرون، أمتن، جلال • ٤٦

الوطنعل وتداعياتيا العولمة ٢(، )٤ الحري المتقبل كتب، سلساله الحديث،، 
٢٠العربية، الوحدة مركز )بيروت، الحري،  ٠٤.)
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العالرق الإسلامية الأصولية الحركات الشيباق، ثمان أخمد رضوان . ٥٥

٢٠مدبول، متقتبة )القاهرة، العربير،  ٠٦.)

،)دمشق الإسلامي، والاقتصاد الاقتمادية ا،لداهب اكري، يونس رفيق • ٠٦
د.ت(.القلم، دار 

المعاصر،العرتجٍ( الوعي 3، وقضاياها الهوية قاسم)محررا(، زكي محناض • ٠٧
(.٢٠١٣العربية، ة الوحو دراسات مركز )بيروت، 

؛Iipق العامرة السلفية الحركات ~ الحالية السلمية ميثر)محررا(، رول • ٥٨
للابحايث،العربية الشكة )بيروت، التوبة، محمود محمد ترخمة متغثر، 

(.٢٠١والشر،؛ 

المضاتياتق المقدمة اكينية الفتاوى عل الاعتإد تاثثر حامد، محمد نينب،  ٠٠٩

بلقزيزالإله عبد ل، اكري، الحمهور وسلوكيات معارف ق العربية 
مركز)بيروت، القيم، وصناعة العام الرأي وتشكيل الإعلام )محررا(، 
٢(.٠  ١٣الربية، الوحدة دراسات 

انحريةالسلفية داحل نفلرة وسياسيوزت شيوخ لاكروا، ستيفان •٦. 
(.٢٠١٢يروكنجز، مركز العربية، الحدودة،)الإمارات 

؛^،٠٢١٠١١الوؤلن ق والدولة المجتمع إبراهيم)وآحرون(، الل-ين سعد د• • ٦١
٢٠العربية، الوحدة درامات مركز )بيروت،  ٠٥.)

مصر،ق الديمقراحلي والتحول الميل المجتمع إبراهيم، الدين سعل. د.  ٠٦٢
٢٠والشر، سلثاعة قثاء دار )القاهرة،  ٠ ٠)

)القاهرة،ماجستير(، )رسالة وتطورها نثأما الحلإنيةت الهوال، دّسفر ؟ ٦٣
(.١٩٩٢قرطبة، مؤسسة 

دكتوراه(،)رسالة الإسلامي الفكر ق الإرجاء ظاهرة الحوال، سفر د. • ٦٤
١(. ٩٩٨العليب، مكتبة )القاهرة، 



-(مةلأتادة نموذج نحو ١^؛^! الريح دولة أسلة بونعإن، سليان . ٦٥
(.٢٠١٣والادرا<ات، للبحوث نإء مركز )بير_وت، الأمة، 

،٢٠ ٠٤مصر:؛ما؟١-j الملحة الإسلأمة الحإعة العوا، محمد ملوي . ٦٦
٢(.٠ ٠ ؤلءاّ الشروق، مكتبة )القاهرة، 

ساوقطب:. ٦٧

١(.الث.روق،ءلا؟ي؟ دار الهلريق،)بيروت، ق  —

١(. ٩٩٢ط. الشروق، دار القرآن،)الماهرة، ظلال ق — 
الخإعةتأسيس نحو والمواطة.. الإسلامية ®الشريعة الفتاح، عبد سيف، ئ.  ٠٦٨

الطائفية،مواحهة ق المواطنة )محررا(، ايثوبكي عمرو دّ ق الوطنية® 
٢٠والامراتيجية، السياسية الدراسات مركز )القاهرة،  ٠٩.)

العربية،)قهلر،الثورات حراك محرى ق الأيدلوجثة المفامم الخبيم،، سهيل  ٠٦٩
٢٠ابّات، ودراسة للابحايث، العرب المركز  ١٤.)

مركزالعاصر،)السعودية، العرب الفكر مناهج الحمودي، أحمل. ثاكثر ئ. . ٠٧ 
(.٢٠١٠والبحوث، للدراسات التاصيل 

والغرب،والسلط العصبة العرب: الدب المجتمع إشكالية التومي، صالح . ٧١
(.٢٠١٢الأمرة، ،كتبة ٧^١^، العامة المرية الهيئة )القاهرة، 

للنشر،أوراق دار مصر،)القاهرة، ق اللفيون حن، الدين صلاح • ٧٢
٢٠١٢.)

مركز)ممر، الحالم، ق الإسلامية الحركات دلل ~ رنوان: صياء ئ. . ٧٣
٢(.٠ ٠ ط٦ والأستراتيجية؛الأهرام، ابّية الدراسات 

اتالدراسمركز الحهاد،)القاهرة، إل الإسلامية الحإعة من لمراجعات ا— 
٢(.٠ ٠ ط٨ والأستراتيجية، السياسية 

والوثائقالكتب، دار )القاهرة، مصر، ق الثقافة متقبل حسين، طه د.  ١٧٤



عطفينيسؤسخ
القرمة،

ئممة،اخرى ولواحى نومحر والالفللامية بن لأصوله ١ نزلتي، طجب د  ٠٧٥
(.٢٠١٢والشر، سعة حفرا دار )دمشق، 

رؤية! العنف وقف مبادرة وآخرون، حاففل وأسامة ا٠لاحد عبد عاصم . ٧٦
٢(.٠ ٠ محزلإ الإسلامي، الراين، مكتبة )القاهرة، كتبه شرعية، ونغلرة واقعية، 

)القاهرة،الإسلامية، الصحوة فقه ق محروؤية ثوابت، عويس، الحليم عبئ د. . ٧٧
(.١  ٩٩٤هل والتورع، االنثر الصحوة دار 

)الرياصرإ،وأحواله، أحكامه الله أنزل ما بعثر الحكم ا،لحمود، الرحمن عبد د<. . ٧٨
دارطي؛ة،\،ه؟ا(ا

والآداُسا،والعلوم الفنون بيت، ا،لقدمة،)ا،لغربؤ، حلل.ون، بن الرحمن عبد • ٧٩
٢٠ ٠٥.)

الدار)الكويت،، الأربعة، والأئمة السلفيون الألق، عبد الرحمن عبد  ٠٨٠
الا!فية،ٍلملأا،ا(.

شرقية،أمم عصبة لتصح وتهلورها الخلافة فقه نهورى، الالرازق عند • ١٨ 
٢٠الأسرة، مكتبة للكتاب،؛ العامة المصرية الهبة )القاهرة:  ٠٣.)

التحولوقفايا ممر ق الإسلامية الحركايت، — أ-همل.: محمل العاؤلي عبان د.  ٠٨٢
١م(.ْلها،ا، والشر، للترحة مركزالأهرام الدبمقراْلي،)القاهرة، 

للكتاب،،العامة المصرية الهيئة عبده،)القاهرة، محمد للإمام السيامي لفكر ا— 
م(.٠١٩٨vل

الحركايت،حمناي، ق .قراءة الفقيه. الءلان وّاض طك٠ية عإد، الغنى عبد د.  ٠٨١٢
٢(.٠ ٠ الهلاليعة،ءله دار المعاصرة،)؛،رومتخ، الإسلامية 

(.٢٠١٠وهبة، مكتبة الإّلأمية،)القاهرة، الحركا١ت١ دليل منيب، النعم عبد • ٤٨ 
محاصرة،)القاهرة،تهلبيقية روية الإسلامية: الحكومة الخاذل، المجيد عبد . ٨٥
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للأبحاثالعربي الركز رقطر، المجيدة، التونية الثورة شارة، عزعي . ٩٦

است،طآا«أ(.ودراسة 

والحرياتالمدنية الدولة عن الإملامي؛ن! حكم من الخوف تليمية، عصام . ٩٧
والنثر،للأبحاث العريية الشبكة )يثرون، الشريعة، وتهلبيق والواؤلنة 

٢٠١٣.)

اليسر،دار )القاهرة، السياسية، للرازل الشرعية الأحكام عدلأن، عتلية د.  ٠٩٨
٢٠١٠)

يسمىما يات ومحو الإسلامية السياسية الحركات مستقبل زيد، أبو د.علا . ٩٩
السياسية،للدراسات الحفارة مركز )القاهرة، الإرهاب، عل بالحرب 

٢٠ ٠١.)

الحإعاتنقلأ ق دراسة الحق! أصحاب مريم، أبو الرحيم عبد عل • ١٠■
للمعلومالعربية اللار — للدراسات الحزيرة مركز )قهلر، الإسلامية، 

(.٢٠ ١٤لأشرون، 

للمتثرالساهية )مصر،الأار السلفية، حول وأحوبة أسئلة بكر، علاء . ١ • ١ 
٢٠بالأّكدؤية، والتوزيع  ٠٢)

قوالحكومة الخلافة ق ؛حث الحكم! وأصول الإسلام الرازق، عبد عل ١ ١ • ٢ 
(١٠  ٥٩٢ ممر، مْلثعة )مصر، الإسلام، 

دّءإرءلحن!لاؤ

مركزالمالمين،)القاهرة، والإحراق الأزهر محراب ق اليامحي لإصلاح ا— 
٢(.٠ ٠ الإنسان،٦ حقوق لدرامات الأهرام 

العربية،)الأمارات والمإرسة، الحؤناب السلفية! التيارات حسن، عل ~ءإر 
٢(.٠  ١٢•الأسزاتيجية، لادراساتوالحوث الإuرات مركز 

السياسية،والأبعاد انية الإنالاعتبارات بين الدول التدخل حاد، ء،اد■ • ١ • ٤ 





(.١  ٩٨٥الرمالة، مؤسسة 

الشبكة)ب،روت، التحولات، زمن ورسائل الإسلام تحرير حدعان، فهمي . ١١٤
(.٢٠ ١٤العربيةللأبحاثوالشر، 

البحوثمعهد )مصر، السيامي، النفس عالم ل محابات حفني، قدرى . ١١٠
دا.ت(اااعربية،ءل والدراسات 

الأمريكية،والامراتيجية الإسلامية الحركة تحولات حبيب، كإل . ١١٦
٢٠المحروسة، مصر دؤار )القاهرة،  ٠٦.)

نإء،مركز ، )يرون الشريعة، ق الأ-حتعإع قة فالالقرثي، محمد ماهر . ١١٧
(.٢٠١ط؛ 

المجاة،محلوق د.ار )القاهرة، البخاري، صحح البخاري، إسإعيل محمد . ١١٨
٢٠ ٠٢.)

ةموم)القاهرة، القرآن، تاؤيل ق البيان جامع القبري، حرير بن محمد  ١١١٩
.آ(..ٍلهالرسالة، 

والإسلاميتن،اللمرالمن ي؛ن الوامحلتة إسكاليات مبمروك، إيراهيم محمد  ٠١٢•
انية،الأنااا،راسات العري ا،لركز مع ياكعاون البيان محلة )القاهرة، 

ٍل'آاهآ(ّ

٢٠العري، الرائل. دار )يثرون، الإسلامية الوحدة أبوزهرة، محمل. . ١٢١ ٠٨.)
الشرعية،ودآكل والرئاسة المعود ي؛ن الملمون الإخوان حبيب، محمد د.  ٠١٢٢

٢(.٠ ءل"آا مإللنثروالوزع، )القاهرة، 
اتحاهاتالديمقراش; الحآكم ونذلام الإسلاميون وآخرون، حرون محمد . ١٢٢■

٢(.٠  ١١٢السياسات، ودراسة للأبحاث الحري اركز وتحارب،)قطر، 
دبار)الأردن، الهوية، عن والبح.ث، الحا.يثة الدولة طاو_،، سعيد محمد . ١٢٤

(.١٩٩٩والونيع، للشر الشروق 



ابنالإسلام شخ لمرة الخامع العمران، محمد وعل شمس، عرير محمد . ١٢٠
٢٠الفواتدءآ دارعام )حاوة، بمنة،  ٠.)

الشروق،دار )القاهرة، والديمقراطة، المسالمون الفتاح، عبئ باش معتر د. . ١٢٦
٢٠ ٠٨.)

العربٍا،الراين، إحياء دار )باروُت،، اللغة، ترذي._ا الهروي، أحمد محمد . ١٢٧
٢٠ًل (ا٠١

(.٠٢٠ ٥ ط ؤلمة، دار )القاهرة، الحجاب،، عودة القدم، إمإعيل أحمد محمد . ١٢٨
د.تا(.العري_ا، للاعلأم الزهراء )مصر، الخلافة، رصا، رئسد محمد  ٠١٢٩

معهدالقاهرة، العربي،) اليامحي الفكر بوش، حر الا.ون صفي محمد ١ ١  ٠١٢
٢(.٠ ١ العربتة،آ والدراسات الحويث، 

كإلدب ق مصر، ق الا.ومقراءلي التحول حربوش، الا.>ن صني محمد ئ. . ١٣١
والإصلاحالديمقرامحلية ندوة )محرران(، الموال محمد يوسف، ود. النوق 

الكتاب،وأيحاُث، لدراسات العالي الركن العربي،)ويا، الوٍلن ق المياس 
الأحفر،ءل1»*آ(.

(.٢٠١١الثروق، دار )القاهرة، المرية، الثورة عبقرية الهدي، محمد د. . ١  ٣٢

العاصرة،العربية المياسية الحياة ق الاستبداد حدور الخليفي، هلال محمل. . ١  ٣٣
ارالأّتبا.|ادق تكريه، واليايت، يره ونفالاستبداد مفهوم ق تاركنية قراءة 

الحربية،الوحلءة دراسات مركز )بيروت، العامرة، العربية الحكم قلم نق 
.آ(.طه.

دار)القاهرة، الإسلام، ق المياسي النفنام ق العوا، سليم دّمحمد ؟ ١٣٤
(.٢٠ ٠٦الثروق، 

المياميالخطاب، أزمة ق دراسة التوحيد! صحوة الكريم، العثل. محمل. د. . ١٣٠
٢(.٠  ١١٠محلوالنشر، للأ؛حاُث، العربية الثبكة )بيروت، الإسلامي، 



^^م|سمنينيثهمسدخ
نحلة،روية I التربوية رأيعادها الثقافة التعددية الصاوي، وحيه محمد . ١٣٦

٢(.٠ ٠ • ط العربير، الغكر دار )القاهرة، 

الأندلس،دار )السارودية، الفروسية، الحونية، قيم بن بكر أي بن محمد • ١  ٣٧
١٩٩٣.)

1.;،(الزاأ،د أفاق العاصرة،)،دار ا،لجتمعايث، ق السلمية عثإن، فتحي محمد . ١  ٣٨
الألياف:الدين ناصر محمد . ١٣٩

اييارفوفوائدها،)مكتية فقهها من وئيء الصحيحة الأحادي.ثا لسلة س— 
(.٢٠ ٠٢للشروالترنح، 

)السعودية،وفوائدها، فقهها من وثيء الصحيحة الأحاديث، لسلة س— 
م(،١ ٩ ٩ ٥ محل ا؛لعارف،، مكتبة 

١(.٩ ٩ محل؟ الشروق، ندعوالاس،)؛ثروت،، كيفإ قهلّ-،، محمل، . ١٤•

الخا؛رىتعابد محمطد . ١٤١

التاريخق حلدونية نفلرية معالر - والدولة العصية حلدون! بن كر ف— 
٢(.٠ ٠ ٍل؛ العربية، الوح،-ة دراسات، مركز )لبنان، الإسلامي، 

العربية،الوحاوة دراسات، مركز )؛اروت،، الشريحة، وتهلبتق والدولة —الدين 
(.٢٠١٢ط

ارالحركات،ق الزرب،، ق ا،لحاصرة الدينية والحإعة السلفية لحركة ا— 
الوحدةدراساتؤ مركز اليري؛،)بثروت، الوطن 3، العاصرة الإسلامية 
٢٠العربية،؛  ٠.)

ءالحركاتءق المغرب،، ق العاصرة الل،ينية والحإعة السلفية لحركة ا —
الوحدةدراسات، مركز العربيا®،)بيروت، الوطن ل العاصرة الإسلامية 
٢٠العربية،؛  ٠.)

العربية،ة الوحل. دراسات، مركز الشريحة،)يثروتؤ، وتهلبيق والدولة لدين ا— 





سينجيسيسخ

الأولويات،القوى، المقاربات، الإملاص: الفكر ذ الما-ى -الإصلاح 
(.٢٠١٠والنثر، للأبحاُث، العربية الشبكة الاستراتيجيات،)؛؛روت، 

المجتمعاتق القبلية للفلاهر0 السياسية الأبعاد ؛وهئالب، نجيب محمد . ١ ٠ < 
المركز)الدوحة، والاليثية، التونسية لالثورت^ن محومحيولوجية مقاربة العربية! 

(.٢٠١١السياسات، ودراسة للابحايئط العري 
الخن.ورق رؤية ممر! ق والأتبامحل السلفيون سلامة، يري محمد ؤ ١ ٠ ١ 

الثورة،؛حي. ممر ق الاقياؤل مؤلفون، ق! والتحال.يات، والإثكاليات 
٢(.٠ ١ ْلآ والثحوئ،، للدراسات ثار الم،ركز )الإuرات، 

د.النوق، د.كإل للديمقراءلية،ق! اسلامي مفهوم نحو المإك، دبمحمد . ١٥٢
قالسيامي والإصلاح الد،يمقراءلية ندوة )محرران(، الصوان محمد يوسف 
الأحفر،الكتايبح وأبحاث لوراسات العالي المركز )ليبيا، العري، الومحلن 
«آ(بْل1'

دار)القاهرة، الترعي، الجهر نحت بالحهل الحالر فراج، حن مدحتر  ٠١٠٣
ْليا<ا(.الفرقان، 

حالة—■ الخهادية الحركات السلفي! الأهلاب تحولات سحادة، مروان . ١٥٤
(٢٠١٠والشر، للأبحاث الحربية الشبكة )لمان، دراسة، 

القحتلماي!عل بن قر مد. . ١٥٥

)؛؛روت،الإسلامي، العمران لفقه دية معاص مقاربات الحضاري! لوعي ا— 
٢(.٠ ْل'آا والشر، للأبحاث العربية الشبكة 

المدي،الإصلاح ق مقاصلأية رؤية التي؛؛ر! موال القحهلاي، عل فر مؤ د— 
(.٢٠١٤والحر، للابحاث العربية الشبكة )؛؛روت، 

العقدي،الفقه ؤإسكالية المحاصرة.. الملقية القحaلاي، عل بن فر —م. ١٥٦
والدوليةالعربية العلاقات منتدى عقده ادني للمزتمر هدمت، ورقة 



٦٥٧ؤ؛؛ييتع 
٢٠الدوحةطير؛ا 

إلالعدل عن العدل بنقل المختمر المحح المني الحجاج، بن ملم . ١٠٧
•د.ت( العربيا، التراُثإ إحياء دار وسلم،)ييرومتا، عليه الله صل افه رسول 

أخياردار )القاهرة، المشهد، تلب إل الثلل من السلفيون الشح، ممدؤج . ١  ٠٨
(.٢٠ ١١اليوم، 

وجهةمن الحديث، المجتمع ق المالية الدولة موارد )تحرير(، قحمؤ منير . ١٥٩
٢٠لكية،ط الإّلأس الملث، مودية، الإّلأمة،)الالفلر  ٠ ٠.)

قواليامئة الإسلامية الحركات المغالبة! لا المشاركة ناثان.ج.براون، ؟ ١٦٠
٢(.٠ ١ محوآ العربية، الشبكة )؛،روت، محيو، سعد ترحمة العربٍر، العالم 

رابهلة)ممر، الإسلامي، للمجتمع الاجتإعي الثناء السإلومحلي، د.نبيل . ١٦١
دّت(.الإسلامية، الحامعات 

الإئليميالسلفي الحهاد من الحهادية! القتالية السلفية العقيدة >االول، نسم . ١٦٢
٢(.٠ \ >irالثقافية، الروافد دار الحيادية،)الحرائر، لخية الالأممية إل 

١١٦٣ Iتمرمحما-عارفح

الداخل؛جدلية العربية! النفلم ق الياٌ،ى؛ للأّتثاواد الل.ولية لأبعاد ا— 
العر؛يةالحكم 3،نظم الاستبداد الكواري)ئززا(، 3،>،حلمة والخارجي، 

٢٠الحربية،ه الوحدة دراسات مركز الحاصرة،)بثروت،  ٠.)
المفهوم،ودلالة الممهللح برة لدراسة المدنية! — لحضارة—الثقافة ا— 

١(.ْل؛ا<ه لأفكرالإسلامي، المعهدالعالي الأمريكية، انمدة )الورات 
للأ؛حايث،العربية الشبكة )مروت، الثورة، يوميات — القديمي! نواف  ٠١٦٤

المنتجةالم،ارسة الثورات! وربح -الإسلاميون ءلأا.آ(. والنثر، 
٢(.٠ ات،آل ابّودراسة الأبحاُثؤ الحري المركز )ظر، للأفكار، 

الإسلاميةالا.ولة مقومحل ماحيه، بو المناهر ترحمة فيلدمان، نوح • ١٦٠



٢(.٠ ١ ط؛ والشر، للابحاث العربية الثسكة )يرون، وموصها، 
مركزااقاهرةت ) الثورة، يعد ما تحولات مصر ق السلفية ناِة، هانر . ١٦٦

(.٠٢٢ ٢، ٠ ١ ١ العدد والإستراتيجية؛الأهرام، الساسة الدراسات 
يعل.ها،وما الدولة قبل ما للأسلأمي\ن السيامي الخيال عزت، رووف د.هبة • ١  ٦٧

(٢٠١٥والشر، للأيحاث الحربية الثسكة )يثرون، 

يعدها،وما الدولة قبل ما للأملاميينر المسامي الخيال عزت، رووف د.هبة . ١  ٦٨
(.٢٠١٥والحر، للأيحاث العريية الثيكة )يثرون، 

حاصؤرملحق العاصر- العالر ق السياسي الاستقرار الأقداح، محمود هشام . ١٦٩
٢٠الخامعة، سباب ة موم)الأمكندرية، الماسية، يالصتللحات  ٠٩.)

ومباركالملمون الإحوان الشرعيةI عل لع صر الحوصي، هشام د. . ١٧•

الأفكار،ونظم التوارد جع ق الأخيار ضحية — حبلص! هشام د.  ٠١٧١
المجد)مصر، سياسات، الزكاة انفاق — ٢(. ٠ ١ محدآ الغزال، مركز )القاهرة، 

.آ(لألاوحروالتوزيع،ٍلأا
للكتاب،العامة المصرية الهيئة )القاهرة، الخ.دد، الدعاة ءلاهرة ليلقي، وائل  ٠١٧٢

الحديثالإسلامي السيامي الفكر ل الامتداد مفهوم البيفاقر، هناء در . ١٧٣
٢(.٠ ١ هل؟ اللبنانية، المصرية الدار )القاهرة، مقارنة، والعاصر—دراسة 

مركز)يثرون، والديمقرامحلية، الإسلامية التيارات عل، إبراهيم وحيد • ١٧٤
(.١  ٩٩٩ءلالعربية، الوحلأالة دراسات 

للشرالجد دار )الإسكنل.رية، السياسي، والعمل السلفية — ياسر؛رهاميت . ١٧٥
الموازنات،فقه ق والمفاسد الصالح اعتبار —أدلة ٢(.  ٠١١والتوزيع، 

٢(.٠ ٠ الراشدين، الخلفاء دار )مصر، 



لئهآ_كي—ع
دراسةالإسلامية الشريعة ق الواطنة جابر، التواب عيد حن يامر د. . ١٧٦

(.٢٠١١الحا.ث\ن، دار )القاهرة، مقارنة، فقهية 

مؤسسة)االقاهرة، المعاصرة، الاقتصادية والمذاهب الإسلام كإل1، يوسف ّ ١  ٧٧
(١١ ٩ ٩ ٠ والتورع، للشر الإسراء 

نحوالحري العام الرأي انحاهايت، المواق، ححة محمد يوسف . ١٧٨
(.١  ٩٩تده العربية، الوحدة دراسايت، مركز )؛؛رويت،، انم|يمقراءلية، 

الشريعةنصوصي صوء ق الشرعية السياسة القرصاوي، يوسف د. . ١٧٩
(.١  ٩٩٨١٠وهبة، مكتبة )القاهرةت ومقاصدها 

ثاذي1:اوااوددات:
إبريل.١، ١ محلي الأول، العدد الفكر، عالز محلة الإسلام، ل الدنية حول ١. 

.٣١٩٨٠يونيه 
نؤسر، ٢٩عدد الحري، الفكر محلة الحربية، المدينة مصائر اليد، رصوان  ٠٢

"١٩٨٢.

العشرين،القرن حلال العاصر الإسلامي الفكر حركة مصعلفى، نادية د. ٣• 
الءدد1؟.طم؟هوام.المعاصر، الملم محلة 

٢،، ١ العددان، المحاصر، الملم نور، من نافدة الحوار الأمثري، ببماء عمر • ٤ 
١٩٧٥عام 

محلة، واللولةا٠ الدعرة بين الإسلامية ارالتياراُت، محماو؛ حسين عإد ئ. ٠• 
ءالاعتمادالعوو، الدين نور . ٠۵٠٢  ١٣"مارس ، ١  ٤٧العدد المعاصر، لم الم
التقبلمحلة الأءتصاديةاا، التنمية ميرورة ق الءتقدا'ت، دور لاقتصادت اق 

٠.٢ ١ ١ نؤسر ، ٣٩٢"العدد ، ٣٤محلي العرب، 

محلةالعربا، الوؤلن ل الاحتجاحية ارالحركاُت، الشوبكي، عمرو ئ. ٦. 
.٢٠١١)شباًل( فراير  ٣٨٤العدد العرب، المتقبل 



خ،،لينيسوددخ
محلةالسلطة، ق الإسلامت؛ن ومشاركة العرية الثورات قانمو، وجيه ٧. 

الخامسةالمة ، ٢٠١٣بائر ، ٣٥محلي ، ٤٠٧العدد الحرب، ، ٣١
والثلاثون.

النموذجي®،والتقيد الدئي الإطلاق ين الإسلامية ءالدولة صاق، لوي د. ٨. 
.١ ٩  ٩٣دسر ، ١ ٦ محلي ، ١  ٧٨العدد الحرب، المستقبل 

محلةانيةا،، الإنوالعلوم العاصرة الإملامية اءالمجوة النصر، ميف، عل ٩. 
•١  ٩٩٣إبريل ٢، ٥ محلي ، ١ ٧ ٠ اليد ال-ري، الستشل 

إلالأداتية الديمقراطية من ت تحول طور ق الإسلاميون جرون، محمد . ٠١ 
٠.٢  ٣١٣، العدد الفية،محلةشن، الفلالديمقراطة 

٠،٣ ٨ عدد البيان، محلة اثمولة®، إل الدعوة امن عقدة، القادر عيد هشام د. . ١ ١ 
•١٣٢ءام

البيان،محلة التغيثر®، حهلهل مواجهة ل الخيل ارتغيثر كامل: العزيز د.عد . ١ ٢ 
.٢٢٠العددخخا،يوتيوم. 

يونيو، ٢٩٩الحيل البيان، محلة التحددية^، ؤإدارة ،الإسلاميون التحرير: . ١٣
٢٠١٢.

عددالبيان، محلة السلفي، التيار داخل التحولات إشكالية فهمي، أحد . ٤١ 

عام٨، عدد ومواءمج«، مفاهيم االسياسة الحديد: ايار محلة الحبية، محمد د. . ١ ٠ 

٥ العريالعام ل الأمرهكي الإم؛راطورى المشرؤع قسي: الماحي عبد حامد . ٠١٦
٢٠ياير الحدده٢، الحديد، ايار والإسلامي،  ٠٤.

الديمقراطية،محلة للتميز، محاولة المعاصرة: المصرية السلفية موسى، أحمد . ١٧
.٢٠ ١٠،إبريل ٣٨العدد 



قق_م!؛صح
،٤٧المحدد الأهلة، للمفنامحتؤ العرية البكة تصدرها ا>الفلااة«، دونية . ١٨

ُووو.ا.أ،

قالديمقراطي التحول وماهية الاستقلال، دولة عل الثورة ١٠الحبيب! سهيل . ١ ٩ 
.٢٠١٣حريف العددا"، عمران، محلة ايمحاصرء، التوفي الأمحدلوجي الفكر 

محالةالدورا، ومعيل المراحعات، ، juالإسلامية ،رالحركايت، إبراهيم! ءبدْ . ٠٢ 
.٢٠١٠عام ٥، ٠ عدد الغدير، 

محلةالشرعية*، السياسية ق عمرية *مسائل الألباق، الدين ناصر محمد • ٢١
شمبرس\.الثاف، العدد الأصالة، 

عليية:يبمانل ثاث: 
الإسلاميةالحركايت، نحاه الأمريكية الأستراتيجية افة، عبد قحطان حارث د. . ١ 

٢٠أمحلول ١ ١ أحداث بعي. الحربية لمنهلقة اق  والأحزابالحركات( ! ٠١
والدراسات،البحوث معهد )القاهرة، نموذجا، العراقية الإسلامية 

٢٠١٢.)

القوميوالأمن السيامحي، الإسلام حماعات عود، مرمضان طارق د. ٢• 
٢٠والدراسات البحوث معهل. دكتوراه رسالة العريٍر،  ٠٩.

وأثرهاالدول للارهاب الأمريكية الرؤية أبوذؤيب، ّليإن مسلم عاهد د. ٣. 
رسالةالعربية، والدراسات البحوث معهد القاهرة، العري، الوطن عل 

٢٠دكتوراه،  ٠٤

الخطاب!بن عمر عهد ل الديمقراطي الإملامي الفنام حليفة، محمد محمد ٤. 
والدراساتالبحوث معهد )القاهرة، ماحتثر، رسالة مقارنة، دراسة 

(.١٩٩٠الحربية، 

رسالةأوسطية، الشرق التعاليم وأنفلمة العولمة حاظ، إبراهيم حال. ئ. ْب 
ال؛ر؛ية.كلية طنهلا، حامعة مهلبوعة، غم ماحتم 



مقارنةدراسة اوبُيناتت ق الإسلامي الإحياء ظاهرء أحمد، سيد رفعت . ٦
١ ٩٨٨السياسية.والعلوم الاقمماد كلية دكتوراه، رسالة لمرؤإيران، 

رسالةيينهإ، والعلاقة الحرب ودار الإسلام دار نياق، العابد د. ٧. 
الإسلامية،والدراسات الشريحة كلية العزيز، عبد المللث، جامعة ماجتر، 
.١٩٨٠الفقه، مع الشرعية العليا الدراسات 

رسالة، ١٩٨١— ٥٢من للأزهر اليامي الدور ربح، عل صالح ماجدة د. ٨• 
.٣١٩٩٠بالقاهرة، السياسية والعلوم الاقتصاد كلية دكتوراه، 

جامعةالعربية، المتهلقة ق الحديان- الأستمار ربح، صالح عل ماجدة ئ. ٩• 
م١  ٤٩٨ السياسية، والعلوم الاقتصاد كلية القاهرة، 

ممر،)ممر،ق السلفية للتيارات السيامي الفكر حصان، فتحي محمد . ١  ٠
.٢٠١١"ماجستير(، رسالة الحربية، والا-راّات البحوث معهد 

،ماجتير المسالمان، الإحوان فكر ق الدولة إشكالية محمود، دهام ناظر • ١ ١ 
.٢٠١١"والل.رامات، البحوث معهد 

وجنوبالأوسعل الشرق ق السيامي الإسلام دمى، الحبن اض عيد تس . ١ ٢ 
القاهرة،جامحة دكتوراه، رسالة الحالات، لبعض مقارنة دراسة أمّيا! شرق 

.٢٠١١اليامية، والعلوم الاقتصاد كلية 
دراسةالإسلامية! والحركات اليامي ١^١١٣ شعبان، السيا- محمد زهراء • ١٣

جامعةماجستير، رسالة وباكستان، إنمونسيا ل الحركات لبعض مقارنة 
.٢٠ ١١القاهرة، 

إل!مقدمة ورقة الغربية، المجتمعات عل وأثرها العولمة علميون، برهان د■ • ١٤
تأثيرحول!® اسيا لغربي والاجتإعية الاقتصادية اللجنة حيراء اجتعلع 
ديمثر٢ —١ ١ ٩ بيروت! العربيهء، المنطقة ق الاجتإعي الونحع عل العولمة 
٢٠ ٠٥.



رابنا:سض:
٤٥٦١٨اس ١٣٦٧٢٠١١•م1كربر الأحد الأهرام/ ١. 

٠٠إ خاث 
١(.ط٩م١٩ ١^؛^، الفكر دار اللغة،)يثرون، مقايس فارس، ابن • ١

١(. ٩٩موه \ذ)وري، التراث إحياء دار العرب،،)يثرويتح، سان لمنفلور، ابن ٢. 
دار)؛ثروات،ت العربية، وصحاح اللغة تاج المححاح الحوهري، حماد بن إماعتل ٣• 

١(. ٩٨١تل^للملأيقن، العلم 
العلمية،الكتب، دار الأعغلم،)؛ثروُتإت المحكموالحيط ميده، بن إماعيل بن عل • ٤ 

•؟(.•ط•

انأرنت:*واقع سادنا: 
االتوحيدوالخهادا،موغ الدJ٠مراءليةا، وحل ل *إملاميون أبوالمنيرااشقتُلي• ١• 

http://www.abu^atadaxc)m/c?i=٢91 ٠ ١ ٤ آا/ما/ أخدبمارخ 
منوالخهاد؛ا، *التوحيد موقع الديممراءلية'ا، وحل ل *إسلاميون الشنقيهلي، أبوالمنير ٢• 

٢http;//wvm.abu-qatada.cc)m/c?i=91 ٠ ١ ٤ ا/U/ ٢ بتاؤخ الرابط هذا
منثرمن أخذ إلكتروق(، )كتاب، الكبيرر الأومهل الشرق *منرؤع القدمى! محمد أبو ٣. 

littpU/www.abu-بتاريخ، والخيال التوحيد 
qatada.cc)m/r?i=co03aw7f

كتاب،، والأمة، الشعثج ميادة من التحذير ق الفللمة جلاء ا الثريف،! أخمد ٤• 
بتارحوالخيال، التوحيد لامتثر موير من أخذ إلكترول، 

 ٢١ / /U ٢ ٠ ١ ٤l:ttp://www.abu-qatada.corn/c?i=91

أخذمالفية،، وليسوا محمة تيمية وابن *الوهابية الأزهر(• )مخ ألْلتب د-أحمل■ ٠• 
؛ت1رخأآ/أ/؛ا.\:

https://wwwYoutubexom/watch?v=PAFxXliLoXv8
أخذالإسلام، ْلريق موغ اف*، يرحمكم استقيموا السلفيون.. *أت؛ا فهمي! أحمد ٦• 

http://ar.islamway.net/artide/٢9467 ٠ ١ ٤ ؛،/ Y/ ٤ بتارخ 



مصرءاق والنفوذ الامتقلالية نحو محلو ®الأرهر براون' جي وناثان مرمحي، أخمد 
csrnsQiB"أحد الأوسط، للشرق لكرنيغي مركز موقر 

mec^rg/2013/ll/13/%D8%A7%D9%84%D8%A3
هدامن أحد  ٠٢٠١٢اكري الدستور لسويه هادئة ااماء0 الشب، أحمد الشخ 

٢٠١٤/3;١٠اراطبتاريخ 
httpsU/www.youtubexom^

أحدالرسمي، الموير الفكرىاا، حرج والتي السياسية رراللفئة القيس،! أحمد الشخ 
httpU/albasira.net/cms/play. plip?catsml^^^^: ٢ ٠ ١ ٤ A/ ١/ ٥ يتار؛ح 
الرسميالشخ موسر اننلر الرحماتيه، النور حزب مواقف يرفض النقيب، أحمد الشيح 
http://albasira.net/cms/index.pfipالبصرة( )موسر 
بتاريخأط فيديو، مقعير ، الأزهر* عل لفن الاهجمة كريمة! أحمد الشح 

https://v١٨هy.سutubeهcبm/watch=٧?2gBtEN٧ECa^٢: ٠ ١ ٤ 3/ / ا ٠ 

بتارخأحن. إلكرول(، )موسر كافرا، بحي يوجد 'الأ كريمة؛ أحمل الشيخ 
٢٥ /U/ ٢: ٠ ١ ٤https://U،^_.youtube.cem/watch?U=IZsttjOd

أحالفيديو، مقهخ والخإل،*، والصحة والخليجية والخاففل الناس قنوايت، غلق أسباب 
https://v١٨هy.سutubeهcؤ٧VR=m/watch?v^ ٢٠١٤؛تارحآآ/م/ 

٢٠١٤إ\إ ١٣بتاؤخ أحاو والغناء، الموسيقى بجواز القول، القوصى؛ أسامة الشيخ 
http://w_l.youm7.com/News.asp?NewslD=1 173473#.L^

سارحالحل.يدة، مصر برناٌج الأحداُث،، عل تعليما المقصود؛ بد الشح 
؛٢٠١٤/ U/YTسارح أنيل ٢، ٠ ١ ١ ا/ ١ دآ/ 

^Xiلا١٨m/watch?v=BLAriEهutube.cسyه١https://v١٨
العباسية؛أحدامحثؤ عل تعليما أبوإمإعيل؛ صلاح حازم الث.ح 

https://wUm.yeutube.cem/watch?U=QUl)riaTb2MM
فيلءيو،مقهخ التنحي، تبل مبارك حني وق اكورة ق رأيه يقدم القوصى امة أّالشح 

https://vmw.yeutube.com/watch?v=bhl<j9lyc2fl ٢٠ ١٤ا/U/أحازبتارح 
)موسرحادعة؟اا، مذلاهر أم حقيقي تغير .. السلفية والدعوة اكواب؛ عمد إسلام 



كج—ؤإهق_
l٢٠١٤/٧/١٣لكتروف(،أخJظرخ

http://wvm.middle-eastonline.com/?id
بتاريخأحد إيران، مع التعامل عل الرحمة قناة ل حان محمد الشيح اعتراض • ١ ٩

أا/^ةل'آ:سالراط;
Iittps://w_.y0utubex0m/wa_?v=x

يتارحأحد الإسلام*، ق الظاهرات ق السالمة المرجعيان أقوال •٢. 
 ٢١ / /U ٢: ٠ ١ ٤^littp://ww.4salaf.c0m/UU

٠٢ ١ ٤ ؛/ ل/ ٥ بتاريخ أخد هيجل، فكر ي الاغتراب . ٢١
/Iittp://aljsad.c0m/f0rum85/tfiread7111

بتارحأحد تماما*، تلاقت النور حرب شعبية الملقية؛ ررأمناء نيور؛ البوابة  ٠٢٢
A/YV /٢٠١٤ :^news.com/334ا^bawabس.aاp;//w١thا

العروي*،اش لعبد *أوراق* رواية ق الحورية القضايا لبعض *حري الكيرّى؛ الخن . ٢١٢
؛٢٠١٤ yjx؟'!بتاريخ الرابهل، هدا من أحد الإلكترونية، الحرن المثقف صحيفة 

83/١p/qa^ndex.p/اcomّ٦aqafلأaاmهtاp://mf^اا
أحل.، علميهم*، والخائفن منهم الخاضن بتن *السلفيون هويدي؛ فهمي نت؛ الخزيرة . ٢٤

بماريخ٨/
ns/^^ه/اpاnهاazeera.nelaسإ.p://vا١٨tا١

4el4bc96abfc

أحن.الحديثة*، الدولة ومعضلة الإسلامي *الخعياب السلام؛ عيد رفيق نت،؛ الخزيرة . ٢٥
،ْنالرا؛ط؛٢٠ ١٤ا/ه/١ بتاريخ 

35 ons/pages/45b80e50أnاa2eera.net/opلاttp://aا^
d8b5b5e7f693#l

؛تاريخأحل. مصر*، ق المفاجئ السلفي الحضور *حول الزعاترة؛ يامر ت؛،؛ نالخزيرة  ٠٢٦
الرابْل؛حا\-اا\'^صط\ 

.ةآ6سااه.سم//;ء«أا0اء0/ا60
4d94c4dd45d3



لهيءاالالفكر ق والإحياء ءالتجديد I رفيقي الوهاب عبد محمد نت؛ الحزيرة  ٠٢٧
http://vmw.aljazeera.net/opin
ddde72fl5bl8

يتارخأخن. حقء، كالمة لالجيهةت الأول ارالبيان الرمميت اطلوغ لفية، الالحبهة  ١٢٨
ttp://gabhasalafia.corn/archives/1071؟#lJ8HT8ZSSw8c)٢ ٠ ١ ٤ U/ / ٢ا 

T ١ ُتاريح ت أحن. العصر، عل شاهد يرنامج حلقات المهدي، الصادق . ٢ ٩ /v / أ/* ١ ٦
سالراط:

https://vmw.youtube.com/watch?v=niyNBI\/lnqeM
OIJmp4p_mimEr8UV5BG

يناير®ثورة من المصرية السلفية موقفخ ءحقيقة الإنسانيةت للدرامات العرلإ المركز •٣. 
.!٢٠ ١٣ه/ا،/)موفرإلكتروزر(ّأحدبتاريح 

http://U\^/_.arab-center.0rg/itidex.php?(Dpti

http://v_w.islam-christianity.net/بملرس، زكريا للقمص الرسمي المونع • ٣١
مياصةمغل العيد ق للكنائس السلفيين خماية يرلس! الأنبا اليوم؛ الأفباؤل موسر • ٣٢

آآ:٠ ١ ٤ ا</ ا/ بتاريخ أخل• وانتخاباتء، 
http://www٠cهptstهday؟com/Archاve/Detaهااd=phpا?19439

/http://\^/\_.l<amiliashehata.cc)rn■ئك١يةكاميليافحانه: موقر  ٠٣٣
اكحدة:للأمم الرممي الموقر . ٣٤

^curner١ts/cهg/a^/d١٨٨^هلأm.un://http
لفي®؛الالفصيلة حزب داخل عنيف هانشقاق اعت الاليوم  ٠٣٥

muzpe١/١8/L0هل/http://t.c

هذامن أخد الملقية® \لدءوة تناقض تكثف، برهامي يامر تصرخان الساعتا اليوم • ٣٦
تارخ1ا/أ/؛ا«آالرابمل 

ttp://vmwl.y0urn7.corn/News.asp?NewslD=1707700#.l^
أخدالشءس،®، حزب تاميى السلفية الخبهة إعلان ،رموتمر الماحرت اليوم • ٣٧

بمارخ؛آ/ب/؛ا«أ
http://wvm.youm7.corn/News.asp?NewslD=822692#.lJ9J70-OSw^



يتارخأحد ينايرا؛،  ٢٥ثورة سبب الإسلامية الخإعة بداخل ررانقام السابع; اليوم • ٣٨

l70Um7.com/News.asp؛^_littp://v
وخالفمفسرة الانتخابات ق ا،لرأة ترشح النور؛ يحزب راةيادات اليوم' اكري • ٣٩

الرابط:ْن،uJ؛ ٢ ٠ ١ ٤ A/ / ١٧بتاريخ أحل. للشره، 
http://m.aاmasl7aاs/youmxom/news/detaاا5249

لرئامةالثاؤلر ترشيح دعم الإحوان عل تعرض السلفية ارالدعوة اليوم؛ اكري ٤• •
U ١ الأربعاء ا-فهورية«  /Y / يتارح الرابط هدا من أخاو ٢، ٠ ١ ٢ /A ;٠٢ ١ ٢ ٦

ا٦اtp://www.aاmasl7alyهm^um.cه
الضباطلدعم الاتحادية أمام منصة يقيمون السلفية بالدعوة ءاعضاع اليوم؛ انحري . ٤١

أ/ّآا'آU/ المالتحين«،أخل 
m/newهمyoumاmaslyaاtp://wvm.aا١ا

Y بتاريخ أخد ، ادثلالم« كثرة أرهقتا لمرمي؛ اسإعيل »أبو النوم؛ اكري . ٤ ٢  /U  /٢ ٠  ١٣.
/^m/newsاyهmuهعmasrya://س١w٦اظttpا

انحرضويهتالب موقفه يراءع المقصود عبد محمل ^؛،^ ١١٠الإسلامي؛ الرصد • ٤٣
؛٢ ٠ ١ ٤ ه/ آ/ A بتارح أخذ رموغ  ١٠بنعم بالتصويت 

littpU/www.tanseerel.com/main/arf

؛محمود؛امحمد ق للنزول دعا من أول اللفية الالخبهة الوطن• • ٤٤
m/newهannews.cawااp://www.ehاا

بتاريخأخذ ، مصر١١ لفي لإضافة أم محصم .. الوتلن حزب زكي؛رر أنس • ٤٠

^١ttp://www.aإاazee٢a.net/news/rep^مح
ونحاؤلراموي التمويل بض المدق المجتمع ارمنذل،ات ندوة ل مشاركة قنلءيل، أمال د. • ٤٦

ْنأخدن والخية، للخلفولة العر؛ى بالمجلس . ٢٠١٣أكتو؛ر ٢Aالأحض<ا، التمويل 
littps://\_w.youtubexom/watcli?U=Qnالرابهل هذا 

)موغالأحتإءيةاا، للعلوم الثالث توي الءالموتمر ل مشاركة مرة، أنهلوان . ٤٧



خم|سمنييسوسسخ
٠:٢ ١ ٤ / U/r٦بمارخ أخد إلكتروف( 

httpsهy.س٨٨١//:utube.cهm/watchبم٧?
أخدنت، الجزيرة موقع مصرء، ق واليامن الياصة ٠صرورة ١لفتاحت عبد يشير  ٠٤٨

 /a/٢: ٠ ١ ٤ بمارخ٣١tittp://t.co/3uhcligJjNU
يتاريحأخد والدن؛زا، الفين سالين الهوة ١^٤ ٠اادستور.. كلام؛ آخر برنا،ج  ٠٤٩

http://pfiimUideo.Org/.iledZYdpaKJ2l2L.)٢: ٠ ١ ٤ ا"/ / ا٠ 

ناساأوامرأة نبطي نعتن شرعا بجون •ولا معمومتن. نا لُبراها*ى• الأيرام• بوابة •٠■ 
ضلإ\إلأإ1\'^:لارتيس«،أخد 

http://gate.ahram.org.eg/News/227732.aspx
يتارخأخل. الفتاح•، عبد علاء مع الإسلامين تعاطف يمغ لر االخلاف ت القاهرة بوابة • ٠١

/A/٢٠ ١٤؛ا :http://www.cairoportal.com/story/60533/

الحالية•،الأزمة من ليمحرؤج الور وحرب الإنقاذ جبهة اتفاق بتود ٠ الأهرام: بوابة  ٠٠٢
٢http://gate.ahram.org.eg/News/302717.aspx ٠  ١١٠ا/ما/٤ ١.^^ 

•وة؛تاؤيح أخد الشريعة•، تطبيق ملتوية لفاءليات> مباشر اكروق:'رمل بوابة 
•ا/آ-/؛ا«أ:

2012&id  =091ا_http://www.shorouknews.com/news/Uiew.aspx7cdate
09b6c991-b985-420a-b699-810354bd8057

صوتحدوثها،)موغ بتريب الأحداث عل السلفية والدعرة النور حزب بيانات • ٠٤
ك،(أخدسار؛خ'آ/خ/*آا'أ،:ال

http://www.anasalafy.com/catplay.php7catsmktba_2707
الرصمي،:افلوع الحالياء، شورى جلس بيانات  ٠٥٠

http://www.shora-alolamaa.com/eg/index.html
:a٢٠١٤/ آ/ ٥ بتاريخ أط فيديو، مقهير الحر، الوطن نحالف ندشن  ٠٥٦

https://www.youtube.com/watch7v_eAvyABe73os
٢٠١٤/w/ ١١^بتاريخ أخل. شاركتاصدمرمى® يامربرهامي:٠^١ د. تصرمحات . ٠٧

https://www.youtube.com/watch7v=Qs-sePVO\^vg



كتاب، واا؛رسة® ءالتممية الألباق! الدين ناصر محمد الشخ الأواز(ت تراث موير • ٠٨
http://www.aإaاbany.net/٢4954: ٠ ١ ٤ ؛/ لإآ/ تاريخ أخد إلكروف، 

مارسانية والإنالاحتإعية أاإعالوم الثالث ا،لوتمر ق الحمل منار الدكتور مشاركة . ٠٩
:٢٠ ١٤؛/; ٢١بتاريخ أخد، ، ٢٠ ١٤

fittps://www.youtubexom/wate

"٢١من أصررتااا الأن ولكني أعمى كنت، ١٠مرحية لفاعليات اللم تغطية '٦■ 
./ http://www.aاlsهmا٢m.neا٠ ٠ ٥ / إل٥ 

بتارخأخد فيديو(، )مضخ الثورة،، شباب عل إسإعيل محمد الشيخ ثناء . ٦١
https://\_w.youtube.com/\vatch?\/=DapN9^^٠ ١ ٤ U/ ّآا/ 

بتارخأخد بمصر،، والإصلاح للحقوق الشرعية ارالهيئة الشايب! معد جلال، . ٦٢
http://albayan.c/<اuبهMGZarاcااDًe2.aspxا?٢799: ٠ ١ ٤ "آا/خ/ 

تأصيلبمركز عقدت، ندوة نقاوية، رزية المكرية! التحولأيت، الأممري، حن دب . ٦١٢
٠:٢ ١ ٤ م / ١ ٢ بتارخ أخد الدراسات. 

^m/watcهps;//wvm.youtube.c^tا١
أمحيبتاؤخمراحعات، برنامج ٠رحالقات الخوار، قناة الارارِإ! حن د؛  ١٦٤

littps://wvm.y0utube.C0m/wa_?U=

الحديه/ما/آا*آم/ يتارخ الأهرام صحيفة ق برهامي ياسر للشخ حوار . ٦٥
٤٥٨٦٧

/^^950/littp://www.all ram.org.eg/ArcfiiUe
٦.'\' i ٥إ \إ 0 بتارخ أخن. عزام، اش عبد زوجة ْع حوار • ٦ ٦

\^http://wvm.a_arivoice.com/arabic/rie

الرابعل:عل برهامي. يامر الشخ مع لاين أول إملأم موقع حوار • ٦٧
http://v\^_.salafv0ice.c0m/article.php?a=

أخن.اللفية، انتشار أسباب هد0 بعنوان! هيكل برنارد هع الاقتصادية صحيقة حوار . ٦٨
!٤٢٠١٤; الرابْليتارخخأ/ منهدا

http://v١٨.سm/aleqt.cه2006/05/23مس



^^مسلييسؤييخ
اا؛وم،القاهرة )برنامح بتاريخ أديب عمرو مع برهامي يامر الشخ حوار • ٦٩

'أ،أ-محاوظر؛خها/*ا/؛ا
littp://wvm.youtube.com/watch?U=BwyDK_d

v< . ثارخأحذ المسالم، أنا شبكة الفضيالة،، حزب إشهار ®أمحرا معيد! خالد
 ٤١ / /A الرابمهدا س ٢ ٠ ١ ٤http://t.c0/HZHQX6vS9U :i

يتاريحأخد باق، العزيز بمسجد محاصرة الثورة،، ل الحويتي الشح رأي • ٧١
٢https://www.youtubexom/watch: ٠ ١ ٤ U/ / ا ٥ 

رملأن!للشخ الرّمي ادغ الرحمن، عبل حالل• عل رّلأن معيل• محمد رد  ٠٧٢
http://v١٨اmlslan.cمجmه

عامة،محاصرة الدولة،، مرحلة إل الدعوة مرحلة من ااالأنممال قنديل! سامح الشخ . ٧٣
٠٢ ١ ٤ ا■/ ا/ بتارح؛ الرابط هذاأخذ7ن 

=utube.com/watch?vس.yهtps://v١٨hا
فيديوا،)مقفر رٌلأن، معيد محمد والشح القصود عبد محمد الشح ب،ن مجال . ٧٤

أخذذارح'آا/يم؛ل،أ!
https://wwUU.youtube.com/wa^

!٢٠١٤آ/ / ١ ٥ يتارح أخذ ! اجد، المعل اللفن ا١صراع النعاس! سمعد . ٧٥
https://www.facebool<.com/mode

jبالأسكندرية الملقية الدعوة مزتمر j العفليم عبد معيد الشح مداخلة . ٧٦
Y /A / ٠٢ ١ ٤ ا"/ ؛/ بارح! أخذ ٢، ٠ ١ ١

60=https://www.y0utube.c0m/watcli?U
أخن.ومعارص؛ن،، مؤيدين إل الناس يم تقوبدعة •التحزب العثليم، عيله معيد ئ. . ٧٧

٠٢ ١ ٤ U/ *ا/ بتاريخ الرابمل ذاهس 
_^http://w_.f0rsanhaq.c0m/sh

ااا-ولة''،عن الل.ين نمل ومبدأ اللادينية العلإjية •الديمقراؤلية العفليم! عبد سعيد د. . ٧٨
!U٢٠١٤/ ّآ/ أخذ؛تارح الملف، صوت موسر 

anasalafy٠cّhttp://wwwهm/pالأphp?caya^ئ



قالسلفية الدعوة مؤتمر ق العظيم عبد معيد الشخ مداخلة . ٧٩
\إ^إا\'ك\خذشخ:1إ\إ1\'1

littps://w\_.youtube.com/watcli7v
لدخولها وحكم العامة، المتاصي، الرأة تول *حكم العفليم! عبد سعيد د. •٨. 

^٦ttp://www.musؤmا0rg/vb/sl١0wthreadيتارخ: أخد . الانتخابات" 
!U٢٠١٤/ / ا ٤ أخدبتارخ ، المحترمون" *السادة برنامج ل سيدإمام، د• • ٨١

leK4ملhttps://www.youtube.com/watch?v=01MB2٧١A
مارسانية والأنالاجتاعية للُلوم الثالث، المزممر ل مشاركة الحمل: سار د. ■ ٨٢

٠:٢ ١ ٤ ؛/ أ/ ١ بمارخ الرابمل، هزا من أخد ٢، ٠ ١ ٤ 
tittpsU/www.youtube.com/watch ?v=5y6-0KMunfs

الثاؤلرترشح يعد ممر ق اللمز يالإخوال تعمم، *خلافات الوسعل: صحيفة . ٨٣
٠٢ ١ ٤ /أ/ أ/ ٤ بتارخ أمحي إلكتروق( للرداسة"،)موءع 

l٦ttp://wwwاaؤW6478/wasatnews.com/3497/news/readؤل/3ه
٦\' t إ ٥ إ  ١٧يتارخ أخد الإلكترول، عمران محلة صفحة . ٨٤

org/coبtuteاnst١اaاdoّ٧w://ا٨ا٧ttpا^
C7b639fe6b79

يتارخأخد إلكتروق، موخ ممر"!، ل الداخلة *السلفيون •ين! الد.ين صلاح . ٨٠
f'M/A/w:

http://saاaheاdاnhassan.bاogspot٠comل/0لهb/2/2اog-post 408٠t١tmا
بتارخأخذ إلكترول(، )موخ برهامي ياسر الثخ عل النار يفتح حجازي صفوت . ٨٦

٢https://www.youtube.com/watch?U=6esiS7JI<CXg ٠ ١ ٤ U/ / ا٢ 

أخانالراهن"، الوفقح محالحة حول، الثالث، اللفية الدعوة *بيان اللمنج؛ صوت . ٨٧
٢٠١٤/٧/١بتارخ: 

l٦ttp://w٧٧w.anasaاafyاcomاpرay.pا١p?catsmا٢tba-2394ل
والثريعة"والدمتور النور.. وحرتحح لفئة الث*اال.عوة ، لفالصوت  ٠٨٨

http://www.anasaاafy٠com/pاay.php?catsm<اtba=4363ل



عو|سمفييسيخ ٢٧٢
مكان®كل ق العامالن لأسائها لمية الالدعره إدارة محلى من رربيان السلفت صوت . ٨٩

٢٠١٤ما/ t/ ٢ أحدمحتارح أبوالفتوح، النعم دعمبخصوصي 
http://www.anasalafy.com/play.php7catsm

٢٠١٤أحد؛ت1رخ\اa/ لماذا؟®، ،اأ؛والفتوح.. الالفأ صوت  ٠٩ •
2588=http://www.anasalafy.com/catplay.php?catsmktba

أخدالراهن®، الموقف معالحة حول الثالث، السلفية الدعوة ®بيان ت اللف صوت . ٩١
٢٠١٤/٧/٢٦؛تارح

2954-tbaآاhttp://www.anasalafy.com/catplay.php?catsm
أ"/٣! بتارخ أخذ اللتحثن®، الضباؤل لكرة الحاسد السلفي ءالمونمر اللفح.' صوت . ٩٢

الرابمل؛اهآسهدا

2959=tbaا>php?catsmّhttp://www.anasalafy.com/catplay
ه/خ/؛ا.آتبتاؤخ أخل. ! يامحريره-ا'يُ الثخ 'حوار*ع السالف،، صوت ؟ ٩ ٣

http://f0rums.way2allah.c0m/sh0\/Uthread.php?t=3396
اللم®؛غم ولاية من ®الموققح برهامي؛ يامر الشخ لفح؛ الصوت  ٠٩٤

http://www.anasalafy.com/play.php?catsml<tba=47199
تالعامة® الولايات المرأة تول من وموقفه برهاٌي يامر ءرالشخ لف! الصوت ٠ ٩ ٥

http://wvm.anasalafy.com/play.php?catsml<tba=30()07
هدرالراهن® الوقف، معالحة حول الثالث، اللفية الدعوة ءبيان السلف،! صوت . ٩٦

الرابملهدا من أخد ٢، ٠ ١ ١ ١/ م/ ١ يتارخ 
23941ًtbaا>php?catsmyaالأafy٠com/pاw.anasaِ١٨٨٨://http

!y٢٠١٤/ ٦! ٢ أخدبتارخ العدوفاطرهما، هم الشيعة رموممر! السلف.،! صوت .  ٩٧
296-http://w\/Uw.anasalafy.com/catplay.php?catsml<tba

الحارية®،الأحدااث، بشأن بالأمكنل.رية السلفية للدعوق الأول راليان السالفظ! صوت . ٩٨
٢٠١٤أخد؛تارخا/ما/ 

http://www.anasalafy.com/play.php?catsml<tba=23935
منأخد ، الراهن®، ، الوقفمحالحة حول الثاق السلفية الدعوة اربيان ! ؤالسلفصوت  ١٩٩



ي—ؤقتآؤ
٢٠ ١٤٨م ١^^٠ هدا 

fittpU/www.anasalafyxom/play.ph
ت٢ ٠ ١ ٤ a/ ٩! ُتاريح أحد برهامي،، ياسر الشخ ُع حوار ٠ ت اللف صوت . ١ • •

ا^اtp://fهrums.way2aهع١اaااtw^m/sه^ا
للدولة'اتالدعرة من الإسلامية التيارات نقاشية ،رحلقة عمروالوردال، • ١٠١

http;//t.co/ulJc46t0SuV
١ ؛y٢٠١٤/ ٦! يتارخ أحد اوسالفياا الفضيلة حرب داحل *انشقاق المخلص! صيكة . ٠٢

littp://wUm,elmoklialestUxom/index/d
٢٠١٤\ا/ ١٨أحدبتاريخ درس، حزءمن أمرنا•، ول محكم أمن نهران؛ طلعت د. • ١ • ٣

^https://www.youtubexom/wa؛

الرسميالموغ دينا•، يقيموا ولن دنيا يصلحوا لن ءالإحوان نهران؛ طلعت د. . ١ • ٤ 
نهرانطلعت، للدكتور 

http://wv١wاaك١ekاsا/mهعamا
2ا2

٤/ ١٩يتاييخ عقدت الراشدين•، الخلفاء بمسجد السلفية ارالدوة الإسلام؛ طريق ١. • ٥ 
٢٠١٤٨دآ/ ^٤ ١٩أحدت ، ٢٠١١/

.لأةءاااماةا5ا.اة//:ءل11اا/أ68560أ/اآه08067/

منأحد درس، من حرء شرعا• حرام عليه والأستفتاء ءالدمتور نهران، طلعت د• ٠ ١ ٠ ٦ 
٢٠بتاريخالرابمل هدا

https://www.youtubexom/watcf\?U^^
٢٠١٤\ا/ ١ ٥ أحديتارخ أزهري(، )قناة للتارح برنامج حلقات جابرعلواي، طه . ١ • ٧

https://w_,youtubexom/watchالرابط هدا س

١ بتاريخأحد المسلم، موقع يناير•، ٢ ٥ يوره ق الإسلاميثن دور * مامي؛ محمود علاء . ٠٨
 /U/ا٢؛ ٠ ١ ٤ ؛/n^mxeااm٥sاhttp://www.a

بتاريخأحد الإسلام، طريق بموقع الأصة الصفحة عزام، افه عبد ا.د. ؟•
٢fittpU/txo/StrTgKjoSd: ٠ ١ ٤ ه/ / ا٤ 



^^سمفينيسؤييخ ٢٧٤
١١ بتاريخنت الخزيرة موقع من أحد ممررا، ق السياسة و راالسالفيون ماصي! اللتاح عبد . ٠

الراط:،آ،منهداار/آ-/أا
http://www.aljazeera.net/opinions
886ed62f8e4e

بتاريخأحد الألوكة، موقع ،،، iljjJlقبل ااالدءوْ حمرة، أبو أحمد الرحمن عطو . ١ ١ ١
Yi/"،/الرابط:هذا من  ٢٠ ١٤

/%20/http://www.alut،ah.net/sharia/0/65338/l

منأحن. أمجريكااا، وتمارمها تريل.ها كإ ٠الديممراطية حلمه: مصطفى العم عبئ . ١١٢
:y/ ٠ ١ ١/\ا٤ ١ بتاريخ موقعإلكتروق، اام0رالتوحيدوالخهاداا، 

nrn0هm/^?2^ًاnا2هآabu-qatada.cّ١vww://http
صرتموير نخبوية*، دكتاتويية عسكرية الدنية اادبولتهم الثحات: النعم عبد  ١١١٣

:٢٠ ١٤/U/١٥بتارخ: أحن. السالف، 
33229-http://www.anasalafy.corn/play.php?catsrnl<tba  الغمعبد

بتاريخأحذ الإسلام ؤلريق نومحلف*، لن نستدرج.. لن نتراحع.. الن النحات: 
٠http://www.anasalafy.ceni/play.php?catsnil<tba=2368 Y ١ ٤ ا/ب/ 

بتاريخأحذ والكافر*، الرأة ولاية حول ؛احواتلر النحات: النعم عبد  ١١ ١٤
http://w١ّسanasalafy.cهn^/pاay.php?catsnrآاا٠tba=30 ١ ٤ /"Y/ ا١ 

لعقد الذي الساح الخزيرة منتدى الأنممالتة*، والرحالة الثورة اعن بشارة، عزمي • ١١٥
الفرصانتقالنة: مرحلة ل العربا اإعالم بعنوان: مارس / آذار ١ ٨ إل ١ ٦ من الفترة 

والتحديات*.

بالدوحة،الثاق الشبابي النهضة بملتقى القيت، محاصرة ١^^٠، ٠الجت٠ع بشارة: عزمي . ١١٦
٠Y ١ ٤ ه/ / ا بتاريخ أحدت 

https://www.youtube.com/watch?v=mal4N8IUICtCw
نوىالالوممر افتتاحية نفلرية*، من وما الانتقالية الراحل من ،انوعان بثارة: عزمي . ١١٧

هزاعل الحاصرة نص ، ٢٠١٤مارس تونس، والإنسانية، الاحتإعية للعلوم الثالث، 
الرابط:



وائوبي^^إ0؛؛ل
http://w_.dohainstitute.^
2f40dc4065d5

السنويالوتمر افتتاحية مننظريهء، وما الانتقالية الراحل من ا١نو•ءان عزمي د• • ١  ١٨
هذاعل الحاصرة نص ، ٢٠١٤مارس تونس، انية، والأنالاحتإعية للعلوم الثالث، 
الرابط:

^اttp://wv١٨اهd.سم١aاnstأtute.ne^م
2f40dc4065d5

جعة،،حهلبة عصر؛؛ ق السلفية عل النار يفتح جعة عل ®الشيخ جعة: عل الشيح • ١١٩
:٢٠ ١٤;تارخاآ/ا"/ أحدن، 

https://U\Mw.y0Utube.C0m/w^^
شكةاللامح،، وأهم والتايثح الشاة بالأسكندرية: السلفية ®الدعرة العال،: عبل• عل . ١٢'

a٢٠١٤/ / ١ ١ بتاريخ أط الخوار، 
ww.alliiwar.net/ShowNe://٦ء٨١ttpا

تمالكينة، موير مصر،، ق للساين السياسية الثاركة حارؤلة العال،:اا جد عل . ١٢١
:٢٠١١٠الحصولءايهفييومحا/ح/ 

ixzzlv؛#http://www.assal<ina.com/bairrnan/10982.htrn
26/2/2012

مصر،ق السلفي( تصنيف)التيار تعيد يناير ®ثورة غازك،• عمر • ١٢٢
http://www.rpcst.coni/news.php?action=show&id^ at
30/3/2012

مركزموقع ممره، ق الإصلاح عملية توققت، ®كيف الثويكي: محمود عمرو د• • ١٢١"
/٢٠١٤/٨/٢٢بتاريخ أخد الأومط، للشرق كانيغي 

http://www.carnegie-mec.org/2013/07/03/%D9
مركزموير مصره، ؤ، الإصلاح عملية توقفت، ®كيف الشوبكي: محمود عمرو د. • ١٢٤

لإ/٠ ١ ٤ A/ أ/ ٢ بتاريخ أخل الأومط، للشرق كانيغي 
http;//www.carnegie-mec.org/2013/07/03/%D9

التقبل،وآفاق السلفيون لوممر الختامية »الكلمة الخالق: عبد الرحمن عبد الشيخ • ١٢٠
بتثارخأخد إلكرول( )موح ، ٢٠١٢أكتوبر  ١٤— ١١٠اسهلنبول، ق التعقد 



^^؛مسقينيسيسخ ٢٧٦
 /A/٠ ١ ٤ ا/Y

يتارخأحد الثمانية، الخزيرة موسر السلفي،، ،رالاغآرابح الرودْت اف .عبد  ١٢٦

hnp://w_.a\]az\rah
هدامن احد فيديو(، ^ ٥٥٠)الخليجية، قتاة عل والأمكندرية القاهرة سلفية لقاء ١.  ٢٧

بمارخةا/ي/أا-\الرابط 
https://vU\_.y0utube.com/^^^

أحذإلكترول(، الشروق،)موقع السياسة،، ل *التمرفة هويدى; فهمي • ١٢٨
http://U\A_.sh0roul،new
125119-d755-489a-b88d-76c26e8acl64

صوتموقعر بدايتها، قبل للمظاهرات النزول حكم ل برهاس يامحر د. فتوى . ١٢٩
٢٠ ١٤ا/U/٢ أخذبتاريخ السلفي، 

ay.pاafy.com/p١اvv٧١v.anasaاtا١p://
بتارخأحل. السلفي، أنا موغ الثورة، ق المشاركة بحرمة برهاس يامر الدكتور فتوى ■ ١١•"

 /U/ه٢ ٠ ١ ٤ ؟mجمanasalafy.c١ِ//:.س١٧http

أخن.تت، الحزيرة مو؛غ المستقبل،، واحتإلأت الواغ النور *حزب هلال; أبو فراس • ا"؟١ 
;٢٠ ١٤؛تاريحاآ/خ/

httpلاa.س٨١ا١//:azeera.netص
بتاريخالرابهل من أحذ الحزيرة، فتاة العصر، عل شاهد برنامج الخالق، عيد فريد 

U /YY / ٠ ١ ٤^https://\A^_.youtube.com/\Uat

أحذالسياسية، وال،ارّات الزمر;االالفيون ءلارق العمق، ل برنامج الخزيرة، قناة . "ا"آ١ 
^اttps//:هy.سm/utube.c١٧١ه١vaمحا ٢٠١٤يتاريحيا/ي/ 

أحذفيديو، مقفر التنحي، فبل التحرير ميدان ص القصود عبد محمد الشيح كلمة . ١١٢٤

اtpsh//:هy.س١va/utube.com١v١ي/\-t=٧?٦اcا

بتارخأحد فيديو، مقطع التنحي، مل التحرير ميالان ق السعيد فوزي الشيح كلمة • ١٣°



١٣ /U/ ٢: ٠ ١ ٤^https://w\_.y0utube.c0m/watch?v

يتارخأحد مديو، طي التحرير، مدان من أخمد نشأت الشح لكمة • ١٣٦
littps://www.y0utubex0m/wa_?U^^=٢: • ١ ٤ ؟\إلأإ 

)مربعالسان، محالة النامية،، الشاركة وآفاق «الالفتون حسب،: العيد كال ئ.. . ١٣٧
٠١٢ ١ ٤ ٦; /  ١١٢بمايخ أخذ إلكتروف(، 

اlHp://www.aاbayanxص٢اu.ه
صحيفةاللفية،، يعد ما نحو ممر ق لفيتن الخريطة تشكيل ،اعادة فرغإٍاتماهر • ١  ٣٨

',٥y'\ iإ T\إ بتارح أخذ إلكروق(، رموغ الحياة 
http://www.alhayat^m/OpinionsDetai

نموذجنحو الإملأمة: الحرلكت ل *ارأة اللائف: عيد وأميمة أوتاوي، ماريا • ١٣٩
١٢٠ل كاريتغي موغ عل نثر ا،لرأة، لنشاط إسلامي  يتارخأمحي ، ٠٧

http://wvmxamegie-mecxrg/2007/07/ll/^^^
إلكرول(،والعالة،)كتاب، التبعية ب؛ن الإسلامية الفضائيات الحهتي، إبراهيم محمل . ١٤•

:مأ/ ٠ ١ ٤ ٦!a/ ٠ أخديتاريح 
^littp://www.4shared.com/get/d40A8mn

موغسيامية،، مرعية رؤية والديمقراطية.. مفتي:ارالإسلأءيون عل أحمل. محمل• . ١٤١
:٠١٢ ١ ٤ U/ ّآ/ ١ أخدبتاؤيح الألوكة، 

http://v١٨ا٧w.aآاuاah.ne^م
أمحيإلكتروق(، رموغ الصناديق، غزوة ق *انتصرتا يعقوُبج: حّين - محملّ ١  ٤٢

بتارحهآأ/يم؛ا.ما
m/neهum.cاyهmasryaس.aاhttp://w١

الرابطهذا من أخذ الكويتية، الشبكة الحامي،، ، العار؛١^٥٣*تحريف، حسين، محمد . ١٤٣

http://\^_.nati0nall<uUUait.C0^^
بتارخأحل. يناير، ثورة سبقتا الي الحمعة خْلبة حان، محمل الخ  ٠١٤٤



ي|لقميطييسودسخ ٢٧٨
٢ U /T / ٢: ٠ ١ ٤^https://w_.y0Utube.c0m/watch?v

(.٢٠١١نقدية)الماهرة، نحلية بحتية دراسة — حالي عمرو القصاص، حلال، محمد . ١٤٠
يتاؤخأحد الملقية*، شيوخ بعض أهاجم *لهذا القصاص؛ حلال .محمد  ١٤٦

http://_mail.com/emaU

حسانمحمد للشخ موجهة رسالة محبن؛ من *عتاب القصاص، جلال .محمد ١٤٧
بتاريخالرابط هدا من أحد القذ.افي*، معمر ورسوله افه لعدو زيارته بخصومي 

 /U/١٨^^٢ ٠ ١ ٤ "؟اrth^eهm.org/vb/shاmus://اس٨٨١http

.Y٢٠١٢/ ؛تارخه'آ/ برهامي* يارّر للشخ هادئة *نفلرة القصاص؛ جلال ١.  ٤٨
٢٠١٤*ا/U/ يتاريخ أحل. الإلكترونية، أناالمسلم شكة 

^١Artهrg/vb/sh.هmuslm؟v٧١٧://Aا١http
العملمن نموذجان برهامي ويامر أبوامإعيل صلاح ®حازم القصاص؛ جلال محمد . ١٤٩

بتاريخأحد الكتروي(، للدراماين،)موقع والسياسة الدين مركز ممرا،، ل السلفي 
http.س٨م١//:٢pcstهcؤs.php?act»m/ne١ا٢on=s ٠ ١ ٤ U/ / ا٠ 

•١١٥

أحدالمواتي، صيد مرقع المحوى*، العمل تحديد ق القصاص؛ُروية جلال محمد . ١٠١
٠http://\_w.saaid.net/Doat/all<assas/243.htmY ١ ٤ ٥ا/U/ تاريخ 

بخصوصحسان محمد للشيخ موجه بيان محبتن؛ من *عتابا القصاص؛ جلال محمد  ٠١٠٢
؛U٢٠١٤/ / ١ بتارخ الرابهل هذا من أحد القدال* معمر ورسوله لعدوافه نيارته 

2106.html  اndex.phاe٢أ/٧g/vb/a٢ch.هmuslmّس١^اhttp://v
بتاؤيخأحد المواتي، صل. موقع الإحوانية*، لفية *الالقصاص؛ جلال .محملو  ١٥٣

htm Y٠١٤/٧/١٥/32ل.assasاا>d.net/Doat/aأsaaا١//:.س١٧http

منتدىوالأيار، الأفكار والسلفية؛ الوهابية موممر افتتاحية ق الأحرى، حاط محمد  ٠١٠٤
؛٢٠١٤ Jx/ ١ ٨ بتاريخ أحد بالدوحة. والدولية العربية العلاقات( 

^https://\vw\/U.y0utube.c0m/\vatch?v=nhk
ؤلريقموبع الخاصة بالصفحة صوتية محاصرة التغي؛ر*، *منهج حان؛ محمد الشيخ . ١٥٥



ومإأ_قإآق_
٢http://t.c0/UmrxTKEI69: ٠ ١ ٤ ا/\// أخدنائح الإسلام، 

عل٢، ٠ ١ يناير١  ٣١يوم اليدان( )بجوار النيل كونيش عل من حان محمد الشيخ . ١٥٦
٢I ٠ ١ ٤ Y/ ٠ يتارح أخذ العريية، تلفزيون 

?٧ًB^m/watchهyoutube.c://١./مس١ttps^
آ\/؛/ها'آ/اليامات! ودراسة للمعهدالعريٍإللابحايث، الرّمية الصفحة . ١٥٧

tittp://\v\_.doliainstitute.org/^^
y*\o/؛/yyأخن. العريية، الوحدة دراسات لمركز الرسمية الصفحة . ١  ٠٨

ا/١ttpا١//:٧v٧١w.dاهn١aا

والإصلاحللحقوق الشرعية للهيثة الرسمية الصفحة  ٠١٥٩
slahاm/Forاهه>.cهww.faceb://٨١ِhttps

٢٠١أ/؛/ه ٢ بتاريخ اخذ الجزيرة، ا)!، يراهمركز لموقع الرسمية الميفحة , ١٦.
http://stUdies.aljazeera.net/

الأمر®،ول عل محروج مرمحي سياسات ءانتقادات رملأن: سعيل. محمد ؤ ١ ٦ ١
https://\^n_.youtube.com/\watch?v=CqQi<^^

بتاؤيخالرابط هذ.ا من أخد الخرء، ورى الللجيش ءرسالة رّلأن، سعيد محملو  ١١٦٢
 ١١ / /U ٢ ٠ ١ ٤m/wهube.cبyهu١٨٨٨٨٧ا://https

لي،تحليله له أيصا وانفلر إلكتروق، كتاب، والتربية®، التصفية رسلازاء سعيد محمطو  ٠١٦٣
الصفحةإلكترول. كتاب، نالسعلن، تعود متى ل: لعودما والهلريق هلن نلممدان 

: ٢٠ ١٤/٧/١٤بتاريخ الرسمية، 
^^dexcab/mه^ا/<اههan٠cاrs://س٨٨١.http

محمدللدكتور الرسمي الموح تيج*، سيد وممات«ع اسلسلة رملأن، معيد محماو . ١٦٤
http://v٧١٨٢١v^لأslan١cornاa<اaا/١ا/at.phpرسلأن سعيد 

بتايخمصر® ل محديث، ما حقيقة ١٠بعنوان؛ خمعة خطة ، رملان سعيد محمد  ١١٦٥
y-w/y/i

الرّميةالصفحة انهلمر إلكترول، كتاب، لم،ناا، للمغثا ^٠٠ ١٠رسلأن: سعيد محمد  ٠١٦٦
http://\An_.rslan.C0rn/ba0l</indexcat9.h



ُتاريحأحد جعة، حطبة داحلها*، من مهدئة حصوننا ٠ رمحلأن، سعيد محمد د. . ١٦٧
١ U /Y / ٢ ٠ ١ ٤https://v\^_.youtube.com/\Uatch?v

أحدالرسمي، ا،لولح الحربية،، القعليية الأسكندؤية سلفية رملأن! سعيد محمد . ١  ٦٨
ظر؛حت

https://\wvm.y0utube.c0m/w^^
8CAC8488E0

قعيمه الخاصة الصفحة الكم، ٠ الأيان قفا)ا سالسالة القدم، اساعا, محمد الشيخ . ١٦٩

>ِزالإسلأم،سبارخحآ/خ/إ\«ي:
http;//arاsا.am١way.net/cااهn/ectها235٧^^^

بموقعالخاصة الصفحة والكفر، الإيإن قضايا سلسلة القدم، اسإعيل محمد الشخ . ١٧٠
a يتاؤيخ أحد الإسلام، محلويق  /ya / ٢ت* ١ ٤

^اttp://arاsا.am١٧ay.net/coااn/^ectها
أحدالإسلام، ؤلريق مرغ قْلب، سيد عن محاضرتين القدم، إسإعيل محمد د. انفلر . ١٧١

littp://ar.islamUvay.neUesson/l 743اY ٠ ١ ٤ U/ / ١ A بتاريخ 
بتاؤخأحد الأحداث! وصدى لفية الءالدعوق القدم! إسإعيل -محمد ١٧٢

afway.com/cms/nاsa://س٨٨١.aاhttp
أحدالإسلام، حلريق ٌولح السلفية،، مواجهة ق االصوفية الشريف،! شاكر محما« . ١٧٣

'أ!يتارخخأ/خ/؛ا'
fittp://ar.islam\way.net/article/8929/./.

أحن.إلكرول(، رموير الصريون، صحيفة الملقي، بيه إمام، عيده محمد د.  ١١٧٤
•١٤/٧/١Y!Y؛تارخ

http//:.سmus١v١اm.org/٧b/sho١^^^hص
أحن.الأصل، الدستور صحيفة موغ والالفي؛ن، الإخوان ار؛ين سلامة! يري محمد  ٠١٧٥

ثتار:حت
http://dostorasly.com/ne\vs/UievU.aspx?cdate



إآق_ك—ؤ
cd3a-4262-949f-7cl00c72ac82

يتارخأحد إلكتروق( رموغ للويمقراطة* التحاكم *حكم الرصواق، محمود د. . ١٧٦
الرابطها/يم؛ا،مآسهدا 

WMا=٧?٦اatcهm/٨١ِutube.c://س٨٨١.yهpsthا
يعقوب،حسين محمل. والشح حان محمد الشح عن حديث الرصوانرت محمود د. . ١٧٧

٠٢ ١ ٤ U/ / ١ ٢ بتاريخ الرابط هدا س أحد 
^اttps//:v١٧/١/٧١هutubeّy^^هcلأ

٢ت٠ ١ ٤ U/ أحد؛تاراخ٨١/ الحرة، قناة عل عاعر،صيقا لئلفي محمود . ١٧٨
tnttps://\«^_.youtube.com/\watch

أحدالرسمي، ا،لوغ دين، ا،لفالإحوان دستور التلريق ق معال؛ ءاهّر، لهلفي محمود ؟ ١٧٩
،٢ ٠ ١ ٤ U/ / ١ ١ الرابط؛تاريح دا هس 

m١/٧ه٣ordpress٠c.damerا^mهhttp://ma
/http://ne١A-لمmusاااblogspzmهc٠tهrnا-بمدد: اللمون مدونة:  ٠١٨•

:٢٠١١يناير ثورة أثناء اللم أنا منتدى مشاركاُت، . ١٨١
ا١ttp//:١٨٨اm.muslm^^b٧/g٢ه.

بتارخأحييت، المرية؛ا)■حلق\ت؛:لفزيونية(، التخة رءأمراض الفتاح: عبد بالاه معتز • ١٨٢
الرابمل:هدا من ، ٢٠ ١٤٨; ٢٩

h\Xps:/lvmv/.y0u{ube.C0ml_
أحدإلكترول( رموغ مصرا؛، ل إسلامية حمعية  ٧٢أرصدة تحميد ا؛ الإسلام: مفكرة . ١  ٨٣

v7٢٦/٢٠؛تارخ ١٤:
hba7٠<اcc/aهslammem١v١//:اؤس١ttpا

الأناط®كاتدرائية أمام يتظاهرون السلفيين ؟.آلاف، لكامليلأ. نمرة  ١١الإسلام: مفكرة . ١٨٤
أحل.بتارخآا/يم؛اهآ

^^٦barاآاcc/aاammemoاّس١٧٧sا://http
بتارخأحذ إلكترول، موغ العقديةاا، -^ ^١؛١١١١عوض: فريد الحديث،، أهل ملتقى  ٠١٨٠



٢٨٢

http://v١٨.سahlaاm^hdeeth.cه
تارحأحد أمارة، انتقاداين، يواجه السلفي ®النور ااعربيةت نناة .موُع ١٨٦

/٢http://U\^/m.sl<yne\/Usarabiax0: ٠ ١ ٤ /A/ آ١ 

معوصر؛ع السلطة مع تقارب ممر؛ ل الموفة ®الهلرق  iDwتلفزيرن مونع • ١٨٧
A بمارخ أخد الص«،  /rv / ٢ ٠ ١ ٤:

h\\p://vm^،_.de/%DS%Al%D9%S
قأخن. ومرحالة ٠ ٠ المرية ®الالفLت للدراسات: والسياسة الدين مركز . ١٨٨

١wnهrpcstxom/dthاp://س٨١ِ١.
تاريخأمحي والمستقبل*، المسار .. الحيادية ®السلفية الدين؛ نص مكن . ١٨٩

/A/٢٠ ١٤آ

ا١ttp://mas<اeen-sا١amseاdeenهاظm/^^^gspهc.اه
مولعاادي٠قراءلية٠، رفض ل المصرية السلفية ®إشكاليان نهران؛ مصطفى ١. ٩ • 

tittp://t.co/a4b6fiu2P5l؛ ٢٠١٤/A/ ٢٦بتاريخ أخد الإللكزوف، الإسلاميون 
بتاينخأمحي فيديو(، )مقطع الوفد، حزب مع السلفية الحبية اآا.مناظرة 

اt١اpsاuهy.س١ا٨١//:m/ube.cه١waضا٠ ١ ٤ U/ / ا٤ 

بتاريخأمحي الصوفية، الملرق ومشايخ المخاري أبو حام الدكتور بن ما؛لرة . ١٩٢
httpsا٧هy.س٨اا١//:ube.cصmه٢؛ ٠ ١ ٤ A/ / ا٤ 

عمروالدكتور مع الشحات العم عيد السلفية الدعوة باسم الرسمي التحدث منافنرة . ١٩٣
الرابطن؛هدين عل إبراهيم الدين سعد والدكتور حزاوى، 

^https://v\rt_.y0utube.c0m
taهمحm/م٨١utube.cاسم١٧y١ملهA٨://ttpsا^

بتاريخأخذ حالتا*، العل. الدستور عل نوافق ®لن العدوى؛ مصهلفى الشح  ١١٩٤
 ٢. ٠ ١ ٤XlM^١?١/=atc/A١ِube٠com://س٨١ِ١.yهuاtpshا

الرابهل؛هدا من ٢ ٠ ١ ٤ a/ / ٢٧بتارخ أحن. الانقاذ، وجبهة النور حزب مؤتمر . ١٩٠
fittps:/^w\A/.youtube.com_tch?v=2iaQEtEu3RQ



أخذيالعبامئة•، الكاتدرائية أعام لضن الذلأف *اعتصام الإسلام; أنصار *ونع • ١٩٦
بتارح\ا/م\/؛ا'آأ:

http://ansarelislam.blogspot.eom/2011/04/b
http://gabhasalafia.com/الرسمي: ا،لومع - لفية الالخبهة . ١  ٩٧
العام:الإسلامي للتيار الرسمية الصفحة  ٠١ ٩٨

https://www.facebool<.com/tyarislamy.

إنقاذحكومة تكوين عل الإنقاذ وجبهة النور حزب *اتفاق العريية: قناة موير . ١٩٩
أخدوطني((، 

http://\_v.alarabiya.net/ai1ides/2013/01/30
خمعة،خطية االإت(ا، حتى *الثثامت، حان: محمل. الشيح الإسلامية، الشبكة موغ  ٠٠٢ ٠

ونرارايت،:وثائق باب ،، الشريفالأزهر مشيخة موفر ٢. ٠ ١ 
=5php?pagel؟http://wv(w.0nazhar.c0m/page2h0me2

Y'Y . يتاريحأخن. يناير((،  ١٢٥وثورة المرية الإسلامية الخركاُت، السكينة:* موقع
http://\_w.assal<ina؟com/center/parties/l 1204.html: ٢٠ ١٤/A/ا١ 

معأجرى حوار ممر: ق اكيني المد مواجهة ل مدنية *مسايرة /ا/ا0: تليفزيون موقع  ٠٢•  ١٢
v٢٠١٤/ يتاريحالرابهل هن.ا من أخل. از(ا( التلممي الناشطة 

15031318-http://\_w.d\v.de/a
أخلللسياسة*، الأيدلوجيا من الوطني: *الخوار : الإلكترونية الخجاز محلة موقع ٢. < ٤

٢http://\A/vUw.alhejaz.org/qadaya/031302.htm: ٠ ١ ٤ n/ ا/ تاريح١ 
أخدللابحاث، كاريتغي موير الثورة((، ممر ق والسياسة *الإسلام براون: ناثانج~  ١٢ْ'

A بمارخ  /Y٠:٢ ١ ٤ / ٢http://\wwvU.carnegie-mec.org/2013/04/23/%D8
موقعالعشرين، القرن خلال الحاصر الإسلامي الفكر حركة * مصطفى: نادية د. ٢. • ٦

٢٠يناير ٢ ٢ بتارخ السياسية للدراماينن، الحضارة مركز  الرابهلهدا من  ١٤
http://hadaracenter.com/index.php?option=compontent&\/iew=categoi7&
=263&ltemid=544



ئؤسييسيخ ٢٨٤
لاااور>اتالحفارة مركز موسر ممرا ل الخطاب تحديد ا مصطفى؛ نادية د. ٢. * ٧ 

٢• ١ ٤ ا/U/ ٥ أخدبماؤخ الساسة، 
http://hadaracenter.com/index.php7option

544-85:2013-03-03-21-38-27&catid=269&ltemid

T'A . مركزموقع العث-رين، القرن خلال، ا،لعاصر الإسلامي الفكر حركة مصعلفى، نائية
الساسة؛للدراسات الحفّارة 

http://hadaracenter.com/index.php?option=comcontent&view"category^
=263&ltemid=544

مركزموسر العشرين، القرن خلال ا،لعاصر الإسلامي الفكر حركة مصطفى، نادية د.  ١٢• ٩
الساسة؛للدرامات الحفارة 

http://hadaracenter.com/index.php?option=com_content&view-،^tego^^^
=263&ltemid=544

بتاريخأخل. الرسمي، الوغ نمرة،، اوى القرض ق إن الحزبيون ُ'أتاا اليإٍإ؛ هثّام . ٢١ '
٢http://\An_.elbeialy.com/play.php?catsml<tba-1007 ٠ ١ ٤ U/ / ا١ 

أخن.المخلعس، *وفر تطعياء، من لأبد وأياد إمابة ارأحدا'ث، الدين• صلاح هاف . ٢١١
A بتاريخ  /\U / الرابمل؛هدا من ٢ ٠ ١ ٤

3346/http://www.elmol<halestv.com/index/details/id
نظريةدراسة مصر؛ ق الإسلامية والإنسانية الحؤية ااالخم.عيات يرة؛ ن.هال ٢١٢

؛تاريخأخد، والخارية، الإنسانية للجمعيات الدول الكتس، موقع وميدانية،. 
 ٠Y / /٢ ٠ ١ ٤ هhumanitarianibh.net/conferences/hani.htm://٧اس١.http

النزاعاتجد"ور والديمقراطية؛ العربية الثورة بعنوان ندوة ٠ ق تنمو؛ د.وجيه  ٠٢١٣
الرايًل:هدا من ٢ ٠ ١ ٤ U/ آ/ ٥ بماريخ أخد ئكاءحها«، وسل الطائفية 

https://www.youtube.com/watch?U=KUS52i<GaURA&list=PL709
=20E49&index

بتاريخأخد افه، إل الطريق موغ صوتية(، اكسرا،)محاصرة امنهج يامحر؛رعاُيت ؟ ٢١٤
٢http://way2allah.com/t<hotab-item-34600.htm ٠ ١ ٤ U/ آ/ ٠ّ 

٠٢ ١ ٤ / ٠U/Y"الهلريقإلاف،أخن.بتارخ موسريامربرهاميمنهجاكسر، . ٢١٠



http://way2allahxom/khotab-item-34^^

صوتمرغ الاحتإل'، وفوق حدود.. بلا استفزاز 'الكنيست برهامي! يامر الشيخ . ٢١٦
'آ:الك،أخن.؛تارخا/و/؛ل

a٧٠php?catsmاm/pّcهanasalafyاhttp://wv١٨٧
يتاؤخاللف، صوت محوسي الموازينء، وحلل العريان 'تصرمحات ت يرهاعي ياصر . ١٨٠

 ٤Y / /س?٢: • ١ ٤ ّآphpبayاafy٠com/pاanasaا.س١٧^ptt://ا١

الرا؛طتمن الرصدالإصلاعي، الإ،لأعيةا، الحركة انقد مرور؛ رقاعي تش . ١٨١
http://tanseereهc.اm/maاn/aاcهاes.aspx?arجب

الخاصةالمصحة مرور، رقاعي محي  ٠١٨٢
١comهoا>facebس١٧/١.://https

Mehldi Khalaji ،Salafism as a National Security Threat for Iran

cy-aااrg/po.هtuteاnst^أgtoأ^ا^was://٨١س١/.https

The Rise of Persian Salafismا^aاaاا,Mehdi K
rg/policye^alysiهninstituteه٠wsshingt://٨١س١/.https

persian-salafism

Egypt's Saiafis revert to their authoritarian roots. From this iinlt

http://mideastafrica.foreignpoiicy.com/posts/2012/ll/05/egypt^^alafis
revert_to_their_aUthoritarian_roots

Inside egypts saiafis

http://mideastafrica.foreignpoاicy.cصm/posts/اا08/02/02^م
afis



الفهرس

٥القيمة 

٦السلفية مفهوم 
٩السلفية تشخيص ق انحاهان 

١٧السلفي سيئات اص؛ النمل 
١٩ة الحديثة الدولالأول الطلب 
٢٩المياس اللام طبيعة الثاف: الطلب، 
٣٦_ي الدولاللام الثالث: الطلب 
٦٤ ّ........................................... السلفي. الفكر طبيعة الثاف: البحث 
٦٤ ...... ٠٠.٠...٠٠٠.٠. ٠٠٠... ٠٠ّّ اللخية؛.٠ للخيارات الفكري الجوى الأول: اللألب 
٥٥السلفية اكيارات لدى الرجعيات الثازإا• الهللب 
٦• .٠ ؛..ّّب.ّ.ّ.......٠ ّا...٠ لفية. الالبارات و الفكرية الحولان اكالث: اللألب 
٥٦ ؤ......٠ ١ ؤ ؤ ....... ....٠ ....٠ ّ..٠ ر ..٠ ٠ ر العملية. الثاركة ق .دات محالاكالث: الثعحث 

٦٧الض الفحل بات الأول: الطالب 
١٧٦  ٠١ّا..... ّر.٠ ّ..... ... ؤ........٠. ٠. السلفي الفكر عل الجتمع تأشر اكانر: الهللب 

٨٧اساسية اثذي:ارفماوطضس)^)^4 النمل 
الياسة.....ا....ا.ا.اؤ^هالتاركة إل العزلة من الملقية البارات الأول: البحث 
٩٢ابّبى................................ الشهد ل اللفيثن ظهرر الأول: الطلب 
٠١ ٠ .٠  ٠١ؤ.... ..٠ ١ ١....١. ؤ٠ ؤ. ١. السيامية التاركة إل العزلة من الأثقال اكاق: الطلب 

١ ٠٥منهلقالدعوةومنهلقالدولة الْللباكالث: 

١١١ؤ....ؤ.... السيامي. للمرنع الإصلاح من السلفية البارات نحول الخال: البحث 
١ ١١٣ لكرنع.....١..٠..٠ الإصلاح من الملقية الخيارات تحول أساب الأول: اسملب 



٢٨٧

١٢١صراعي........... وإطار الدسة س لفة الالياراث ضل الثاف: الطالب 
الاحة١, ,الفاعلم•، اس ات التا, ض صاعة علاتات اك: الشاس 

ساِا::.:ا.;س..س.....;..ِس:سسلأأ,
WTالباب...............ّ..لأ..اّ.ّ....ّّ...... اكاركة س ناذج الثالث: اس 
١٣٤ورة النثالأول: اسب 

١ ٤٣ة..؛ّّ.......؛.؛.........ؤ.ّ.لإؤ...؛؛..ؤؤ.. الدولاسباكازا: 

١٤٩واطة الفضة الثالث: اسب 

١٥٧.؟........؟.١ ٠٠..١١..؟.٠٠١٠١ضساصرمماسطسز..
١٥٨الياسة الثاركت j الكية الأنح١ئت الأول: الحث 
٦١ ٠ ٠.  ٠٠... ٠٠....١. ؤ.٠ ...٠......٠  ٠٠القيام..........مع ا،لواحهة انحا0 الأول: اظب 

١٧•الأنحاْالرحماو اسبالثاف:

١٧٦............. .....................٠٠٠يامى......الالعزلة انحاْ الثالث: اسب 
١٨٥والمارّة الغكر ل التنير انحاهات الثال: المحث 
١ ٨٦اكسر حطاب مصادر الأول: اسب 
١ ٩٨التغيم حهلايات محتوى الثاق: الطلب 
٢٠٦...ّ؟ا......ّ.ّ التغيم...... حطابات من سلفية الالتيارات موف الثالث: الهللب، 
١٢ ٤ . .٠  ٠٠ّّ.ّ الياسية........١ الثاركة يعد السلفية التيارات تقبل مالثالث المبحث 

٢١٥التغيم ار اسبالأول:إط
٢٢١الواجهة تيار تفخم الثاق: اّب 
٢٢٨حديد محرل نموذج إبحاد محاولة الثالث: الطلب 

٢٣٥الخاتمة 

٢٤٠الراجع 
٢٨٦الفهرس 



بات،كاتباثتعرايف 

القصاص.حلال محمد 

القاهرة.جامعة علوم،سامية~ دكتوراه باحث 

البحوثمعهد من المسامية العلوم ز ماجسر على حاصل 
^ا)موضوعة امتياز يتقدير القاهرة - العريية والدراسات 

الكتاب(.

امتياز.بتقدير السيامية العلوم ي دبلومه على حاصل 
الفكري؛القد إطار ل أبحاث ثلاثة له طح 

مختصرة.نقدية درامة ~ بهلرس زكريا 
مختصرة.نقدية درامة العقاد— عباس 

مختصرة.نقدية ~درامة عمروحالي 

المواتيصبي بموقعي والفكرية الشرعية المقالات مئات له 
الإسلام.وطريق 
مصرري الملقية الجبهة تأميص ل مارك 
الملقية.ذواكوحهات الفضيلة حزب تأسيس ل مارك 
رباعية.لجنة صمن تأسيسه بعد الفضيلة حزب ترأس 
ينايثورة أحداث بعد السياسية الشاطات كاقة على عيان ماهد 

؛٢٠١١
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