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ُ
  مةقّدِ امل

 � وحده، والصالة والسالم ع�� مَ  ا��مُد 
َ
��َّ �عده، محمد بن عبد هللا ن ال ن

 
َ
  و�عد: ع�م بإحسان إ�� يوم الدين.بِ وع�� آلھ و��ابتھ وَمن ت

، وفكر ، وع�� سالمِة عقٍل وفطرة صورةٍ  اإل�سان �� أحسِن  فقد خلق هللاُ 

ا بطبيعتھو   جعلھ اجتماعي�
َ
ليھ السليم �و األصل، ح�� يطرأ ع م أن ي�ون الفكُر لزِ ؛ ف

 
ُ
ر صفوَ طوارئ ت   ما ي�تج عنھ. ه وصفَو كّدِ

 ِجد التمايَز املفيد يو  يمن نتاج العقل فإنَّ التفك�� املستقوإذا �ان التفك�� مِ 

ع ب�ن الناس   شديع اإلسالمُ  . وقد ُعِ��َ �� مستو�ا��م العلياوالتنوُّ
ً
 ،بالتفك��ة دناية

 ود
ُّ
ل وإ�� التفك با��ا ،واإل�سان ،�� ال�ون  رعا إ�� التعقُّ

ُّ
 ؛وشؤون ا��ياة وتقل

 ِ
ّ
� مارة األرض وتحقيق مصا�ولالستفادة �� عِ  ؛يمانوترسيخ اإل  ،عاظ والذكرى لال�

  .لزمھوما �ست ؛ بتحقيق حفظ الضرورات ا��مس�� �ّل زمان وم�ان العباد والبالد

 والفِ 
ْ

  ُر ك
َ

ر ش  والتدبُّ
ٌ
و أ ن االستغناء عنھ للوصول إ�� ا��قيقةمِك الزم ال يُ  رط

  ترسيخھ
ُ
 ِس ْح إذا أ

َ
 إنَّ �ِ واألساليب، قال �عا��: {{ ت الوسائُل �

َ
 � خ
ْ
 اواِت مَ السَّ  ِق ل

 
َ
 وَ  ِض رْ واأل

ْ
  الِف تِ اخ

َّ
 �َ وال�َّ  ِل يْ الل

َ
  ياٍت ار آل

ُ
 و�ِ أل

َ
 � األ
ْ
  اِب بَ ل

َّ
 يَ  يَن ِذ ال

ْ
 ذ

ُ
 رُ ك

َ
  ون

َ
ا مً ايَ قِ  هللا

 وَ 
ُ
 عَ ا وَ ودً عُ ق

َ
 � ُج �

ُ
 �َ وَ  �ْم و�ِ ن

َ
 ت

َ
رُ ف

َّ
 ك

َ
 �ِ  ون

َ
 � خ
ْ
 وَ  اواِت مَ السَّ  ِق ل

َ
 رَ  ِض رْ األ

َ
ن  ا مَ �َّ

َ
 ا خ
َ
 ل

ْ
 ق

َ
ذا  َ� ت

 اِط بَ 
ً
 َح بْ ُس  ال

َ
  َك ان

َ
 قِ ف

َ
 ا عَ ن

َ
  اَب ذ

َّ
 وقال ].191-190عمران }}[آلارِ الن

 �عا��:{{
َ
 ف

ْ
 صُ اق

َ
  َصَص ص الق

َ
�ُ ل

َّ
 يَ  معل

َ
رونت

َّ
 إنَّ �� ذلَك ]. وقال:{{176[األعراف  }}فك

 
ً
ِ  آلية

ّ
 ل

َ
 يَّ  ٍم وْ ق

َ
 ت

َ
رونف

َّ
  ]. 69}}[النحل ك

  تظ�ُر 
ُ
ة ة عِ  ��املوضوع  أ�ميَّ   :أمور دَّ

  كفى املوضوعَ  -
ً
ة �� البحث العل�ّ�، وعلماء  خ��اءُ أصلھ  أن يختارأ�ميَّ

ء؛ لي�ون موضوَع 
َّ
 شارك، �� رمضان املبارك،  عوّيٍ ، دَ  ُملتًقى ِعل��ٍّ  بحوِث أجال
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 كتابة فيھ بال
ٌ
ن مختلف م، والد�اترة، والباحث�ن الِكبار ،من العلماء األفذاذ جماعة

  .)1( أرجاء أفر�قيا

ِ األف�ار واآلراء واملواقف واالتجا�ات  أنَّ �غي�َ�  -
َ

ل األسباب والوسائ أ�ّمِ ن مل

  .ألحسنل��سن أو ل إ�� �غي�� السلوك

 أنَّ االنح -
َ

ب علي؛ ِمل أنواع االنحراف الدي�� أخطُر  راف ت انحرافان ھ مِ ا ي��تَّ

ھبومصاِيِ◌  و�التو  أخرى، ، ي�ون من نتاج االنحراف الفكري  -غالبا ما–؛ وألنَّ

ى بِ و�َ 
َّ
  ،دثار الدين وعلومھتغط

َ
  .الباطلب لتِ�س ا��ّق يَ و�الس�� �� تطبيقھ؛ ف

عاة العلماء وا ن واجبمِ  - م �األ��اص إ�� الفكر السليم، وتبص��ُ  توجيھُ لدُّ

بة  نيا  ،��تمعوا ،لفردلبثماره الطّيِ والدولة، �� القول والعمل والسلوك، �� الدُّ

ئة  نومِ  �م من الفكر املنحرفواآلخرة. وتحذيرُ  ا ��علوالعظيمة عواقبھ السّ�ِ

� �ّلِ  � ،واالستقرار، واألمن ،السالمة ن مقاصد اإلسالم  �شَر أنَّ مِ  وترسيُخ  جميعا.

ق �شؤون ا��ياة، ومحار 
َّ
ر ة �ّل ما يُ �ما يتعل ا �ان مصدره. اصفو�كّدِ   أي�

-  
ُ
ن العنف الذي يصدر عن ترسيخ موقف اإلسالم ال��يح مِ  ضرورة

�َ�  ؛املنحرف�ن فكر�ا
ُ
نَ��ُك  ُق ف�

ُ
 األعراض،  النفوس، و ت

ُ
ُر امل َدمَّ

ُ
 والبالد، متل�اُت وت

ه الدين ال؛ ذلك املوقف الذي و ثوابتھ وُ�شوَّ ٌر قويٌّ وفعَّ
َ
اف �� محار�ة االنحر  لھ أث

ا.الفكري و    املنحرف�ن فكر��

                                                             
 شاركُت ��ا �� امللتقى الرمضا�ي   - 1

ٌ
ة  علميَّ

ٌ
صُل �ذا الكتاب دراسة

َ
ل��نة الدعوة �� أفر�قيا بالر�اض   ) 25 (أ

 )42(م وفاز باملركز الثا�ي ألفضل البحوث  ا��مسة األو�� من ب�ن اثن�ن وأر�ع�ن  2016م. 1437رمضان عام 

م�ا علماء و�احثون ود�اترة من اث� ة، ِجدُّ خط��ة، بحثا قدَّ ت�ن وأر�ع�ن دولة. وقد فرضت أحواٌل مستجدَّ

القياَم ِبتعديالت، وتفصيالت، وز�ادات أخرى، كث��ة ، تز�د ع�� الثلث�ن تقر�با؛ فخرج ع�� الصورة ال�� ب�ن 

 يديك.
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�� ا��سد أرُجِلھ  وأِبأيديھ الذي ي��ش  )2(أنَّ ِألخطبوط االنحراف الفكري  -

ا، �لُّ ِستٌّ  ،أيٍد ثما�َي م 1991اإلسالمي �� ما�� منذ الوط�� و  واحدة  خِط��ة جد�

  ، و��:غائرة �الٍك  م��ا تجذب ما�� إ�� ُحفرةِ 
ُ
 األ

َ
ة :�و�  وع�ا:بفر  ا��ركة التغر��يَّ

ة، انّيةالعلم و�� �ّل  ،بمختلف وسائل�م وأسالي��م ا��ب�ثة ،والعمالء ،واللي��اليَّ

ة،  ا��االت، ا للديمقراطّية. أغل��م يحملون أسماء إسالميَّ ء جد� مع التطبيق ال��ّ�ِ

ة �� معظم أج�زة الدولة، وم��م ا��ر  ون مناصب عليا وتنفيذيَّ
ُ
�ات و�عتل

ة. وال �سأْل  ا عند أ االنفصاليَّ من الفساد السيا���، واإلداري، القوم  ك��عمَّ

ة...إ��.  ة، أو الثقافيَّ ة، أو ا���و�َّ ة األسرّ�ة، أو القبليَّ واالنحالل ا��لقي، وا��سو�يَّ

ة وقعت �� اإلفراط الشديد، سواء ال�� حملت الثانية � نفس�ا إسالميَّ سّ�ِ
ُ
: حر�ات �

م، يا�ا ُ�م املسلمون وديار�ألنَّ أغلب ��ا ؛السالح باسم ا���اد وتطبيق الشر�عة

ة ة والعامَّ أم ال�� لم تحمل السالح؛ إذ ال تقلُّ ضررا باإلسالم  ،وممتل�ا��م ا��اصَّ

ع ثوابت اإلسالم  مّيِ
ُ
�ا ت واملسلم�ن عن ال�� حملت السالح؛ ف�� أقدم �� الساحة؛ وأل�َّ

ت
ُ
ه مبادءَ ِجر باوأصولھ، وت شّوِ

ُ
 ھ، و�

ُ
ت املسلم�نه ومفا�يمھ، و� ِ

ّ
ادت وقد ازد .ش�

 
ً
ة وَّ

ُ
رت عن أنيا��ا؛ فق

َّ
ش

َ
ما �انك �ة ال�� قمُ  �عَض  األخ��ة�ذه ت . ور�َّ

َّ
يات املس� ِ

ّ
د غذ

حتجُّ بمواقف�م
َ
ا أو باطال –ت فا��م.  -إن حق� ��، وأ�لھ : التنصالثالثة ل�سو�غ تصرُّ

ة املسلمة � ناِفس األغلبيَّ
ُ
ناِصف وت

ُ
�ا ع�� أرض الواقع ت ا، لك�َّ ة جد�  ،�ّلِ ���ء �أقليَّ

ة ح�� لو    �انتأو ع�� األقّل ال بدَّ من مراعا��ا �� �ّل قضيَّ
َ
ة ت ة األغ مسُّ دي�يَّ لبيَّ

ا وخارجي�  ااملسلمة فحسب. و�� حركة ناعمة ُ�سَ�ر ل�ا وعل��ا داخلي� ُيحتجُّ  ا. وكث��ا مَّ

ة ��م و� ة يَ الدولة َعلمانيَّ ة لألغلبيَّ  �� �عطيل مشار�ع إسالميَّ
ُ
م قانون ��ا لكفل

ة.باألغل ة من غ�� إضرار بحقوق األقليَّ ة أو تج�يل�ا وس �لُ : جَ الرا�عةالَيُد  يَّ  وءُ العامَّ
                                                             

ة، ُيضرب بھ املثل �� - 2 ة ش األخطبوط: حيوان بحرّي، أسطوا�ّي الش�ل، لھ ثما�ي {أرجل أو أيٍد رأسيَّ دَّ

ت بما ُيمِسكھ. امل��م الوسيط. واليدان الباقيتان (السا�عة والثامنة) �ما طوق النجاة ملا�� و�شمل  التث�ُّ

 �ّل ا��وانب اإليجابّية األخرى �� مختلف ا��االت. 
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ا،  ا، وثقافي� ا، واجتماعي� ا، ودي�ي� ا، وج�و�� ا، و استغالل�ا من �ّلِ األطراف، قبلي� سياسي�

ا،  ا وخارجي� ة.داخلي� واِطن الصا�� عند األغلبيَّ
ُ
ِقد مع�� امل

ُ
ياُع ض :ا��امسة ح�� ف

ضِ�يعُ 
َ
 التعليم أو ت

ً
تض�يع و  �� التج�يل، وتنو�م الشعب، ھ �� �ّلِ مستو�اتھ؛ ز�ادة

، واالستمرار �� سوء استغالل خ��ا��ما الكث��ة فوق األرض مستقبل البالد والعباد

  السادسة اليُد وتح��ا ِلصا�� فئة قليلة. 
ُ
�: خطبوط االنحراف الفكري �� ما�� �أل

وى دة االستعمار ِمل إعا بھُ ِش 
ُ
 ك��ى ا�� ِمن ق

َّ
ةمات ومنظ ةدوليَّ  ،، وشر�ات تجار�َّ

ت رائحة الو�� والتوعية بِ وعمالء �� الداخل �ا شمَّ  ،تداب���م خلف ال�وال�س؛ أل�َّ

د عل��م وع���و  ام رئ�سھ  اإلسالمياألع�� بقيادة ا��لس وعمال��م قواني��م  التمرُّ أيَّ

و
ُّ
فات �ذه اليد ا��ب�ثة ن ما�� ؛ لت�و اإلمام محمود دي� � نموذجا لغ���ا �بتصرُّ

ةعند�م ؛ فِلما�� التأديب واإلعادة إ�� ا��ظ��ة ة، واقتصاديَّ قيمة دي�يَّ ة، ، وشعبيَّ

ة، ون  ور�ادة واس��اتيجيَّ ة �� املنطقة، ُيفّرِط ف��ا املاليُّ ف شعو��م بمختل اجتماعيَّ

   .وح�وما��م وقبائل�م

ل واألخ��، �و  كشف األباطيل واأل�اذيب، للموضوع ال�دف األساس        ، األوَّ

 و 
ُ
ة وغ���ما-ُعوار االنحرافات وحر�ا��ا املتمّرِدة  �عر�ة ة وا���اديَّ  ،-االنفصاليَّ

 ومُ 
َ
ةنطل ة قا��ا العقديَّ ة،  ،والفكر�َّ ة القبليَّ ةوالطائفيَّ و�يان  ،وأ�داف�ا ا��قيقيَّ

  ، �� ما�� وغ��ه.�...إ�وت��يح املفا�يمالتحر�فات ف��ا، 

مات البحث العل��ِّ          
َّ
أنَّ املوضوع يفرض ع��  وأساليبھ وإذا �ان ِمن ُمسل

ا مُ الباحث أسلو�ا مُ  نا، ومن��ا علمي� دا عيَّ ة  ، فإنَّ َحدَّ ب �عض مطالو املرونة العلميَّ

رَضت 
َ
ف  -أحيانا-�ذا الكتاب قد ف ِ

ّ
 بل ع�� املؤل

َ
تھاضط  ٍت ال طو�ل ملقا إ�� نقٍل  رَّ

د  ن غ�� أّيِ �املة مِ  ِ
ّ

ل؛ ألنَّ ذلك ُيؤك � تدخُّ  األساس وا��قَّ الذي ورد ��ال�دف وُ�رّ�ِ

ات حقائق ومعلوم الكشف الدقيق عنع��  -�� الوقت نفسھ–املنقول، و�شتمل 

دا،  ة �عمُّ  فر�َق التع�� و  وعن وسائَل وأساليَب و ساِع�ن �� تحقيق�ا.وأ�داف مخفيَّ
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ف ، وُ�بِعد ب�ن ا��ابل والنابل ِ
ّ
ة اإلسقاط أو التقو�ل �� عن املؤل أمور و ق حقائمظنَّ

  أي أزال خفاء�ا.هللا خلف ال�وال�س قد أخفا�ا  خط��ة

 التفك�َ� والعقل، و  �ذا الكتاُب َدرس         
َ

 ،ه، أسبابھمظا�ر  :الفكرّي  االنحراف

ة ما��ثمَّ واقعھ ، ھوسبل عالجآثاره، ، هعوامل ان�شار  ، جھطواره ونماذوأ �� جم�ور�َّ

ة و�يئاٍت  ،والباحث�ن و�اتب �ذه السطور  وج�ود العلماء والدعاة ة وعلميَّ  إسالميَّ

ة ، بتح��ا مطال مباحثوأر�عة  ، وتم�يد،ةـمقدَّ مُ  ��فجاء  ؛�� كشف ُعواره ،ودعو�َّ

  لموضوعات.للمصـادر واملراجع، و ل، وف�رست ةـوخاتم

ا         م، �1/4/2020ـ 8/8/1441لل�شر منذ وقد ان��يُت من إعداده ��ائي�

ة ة وخاصَّ  وظروفا عامَّ
ً
ة وغ���ا-لكنَّ أحواال �� ال��ك�� ع� ،ظ�ورهحالْت دون   -عائليَّ

ة ما��" واالست��ال �� إخراجھالسابق  كتا�ي ، و�حوٍث  ،" الشعر العر�ّي �� جم�ور�َّ

مة وكتب لبحوث ومراجعات ،وإشراف وتدر�س
َّ
 �� �ّلِ ...إ��. وا��مد � عمحك

  حال؛ ف�ا �و ب�ن يديك.

 َهللا أسأل أن يَ        
َ

ديم عل��ا األمن ن �ّلِ سوء، وأن يُ مِ  املسلم�ن بالدَ  ظحف

ر لِ وأن يُ والتماسك والوحدة، واالستقرار،  قاد��ا ما فيھ مصا�� البالد والعباد، �ّسِ

ة يد ِ� عِ وأن �ُ   �م�ور�َّ
َ
، فكرّي والدي��ّ الوالتوافق االجتما��، واألمن  ،ما�� الوحدة

يقطع داِبر الظامل�ن وأن  وحسن اإلدارة..إ��، ،السيا���االجتما�ّ� و  االستقرارو 

غاِة، و 
ُّ
ھ أو  اأراد��جعل كيد َمن الُبغاِة الط سائر بالد املسلم�ن �سوء �� نحره؛ إنَّ

   .و�و ال�ادي إ�� سواء الس�يل ،و��ُّ التوفيقالع��ُّ العز�ز، 

  �ارون امل�دي ميغا أ.د.

�ـ  19/11/1442      بما�و

  م29/6/2021
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َّ
  يد: م�ِ الت

  االنحراف الفكري  مف�ومُ 
 
ُ
تھ ودعوة ال: التفك��: أ�ميَّ   اإلسالم إليھ: أوَّ

 التفك��
َ
ر: أ ِ

ّ
ر �� ال���ء ُيفك

َّ
ب �عَض  ل العقَل عمَ : مصدر فك علم ا �َ م فيھ، ورتَّ

�� من التفك . ومصط��بفتح الفاء وكسر�ا كرليصل بھ إ�� مج�ول. وكذلك الفِ 

د كث� -أحيانا-املصط��ات ال�� يك�� استعمال�ا، وُ��َ�ز 
َّ
ة. وقد أك

َّ
� عن شرح�ا بدق

ت�ن �� التفك��، إحدا�ما: ت�امُل  من العلماء وجودَ  ا����ات السابقة  خاصَّ

  وتنظيم�ا. واألخرى:
ُ

و�ما وا��تان من املع�� االستجابات ال��يحة.  اك�شاف

  السابق.

�من غ�� دخول �� ِخ   نضّمِ التعر�فات الكث��ة ونقل�ا نكتفي بتعر�ف ال��بوّ�ِ

ھبِ لھ  م �� محاولٍة ��ّلِ أنَّ
َّ
" �لُّ �شاط عق��، �ادف، َمِرن، يتصرَّف �ش�ل منظ

ؤ ��ا، وا��كم عل��ا باستخدام من��  املشكالت، وتفس�� الظوا�ر ا��تلفة والت�بُّ

ن ي�ناول�ا باملالحظة الدقيقة والتحليل، وق ة د ُيخِضع�ا للتجر�ب �� محاولمع�َّ

ات"   .)3(الوصول إ�� قوان�ن ونظر�َّ

عة مَ  ص �ن الباحثالعلماء و عند ن ُينِعم النظر �� �عر�فات التفك�� املتنّوِ
ُ
يخل

  :أنَّ  إ��

ة، ومن حاجات اإل�سان األساِس   -أ ال�� �ستمرُّ وال  التفك�� ضرورة حيو�َّ

صف ��ا اإل�سان الذي ة ال�ائنات امَ  ت�ت��؛ ف�و أر�� صفة يتَّ �ه هللا عن بقيَّ ة �َّ ��يَّ

�َسْت بقدرتھ ع�� التفك��. 
َ
ة ول ة أمَّ ة أليَّ و فيما تملك من أراٍض أال��وة ا��قيقيَّ

ما ثرو�ُ 
َ
ة �� كِ أموال أو أشياء أخرى، وإن ة�ا ا��قيقيَّ اءة  ميَّ ال�� ��ا ونوعيَّ األف�ار البنَّ

                                                             
اد/ - 3 اس محمود العقَّ ة، عبَّ ة، ب��وت 9-8التفك�� فر�ضة إسالميَّ  ت. صيداـ بدون -م�شورات املكتبة العصر�َّ
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��ا من حّل املشكالت، وسلوك الطرق ال ِ
ّ

مك
ُ
سليمة وتوضيح�ا �� تدب�� شؤون ت

ق املصا�� و�درأ املفاسد. ا��ياة ع�� وجٍھ   ُيحّقِ

د أو املفيد �و الذي يُ   -ب ن صاحَبھ من بناء ا��كم ع�� التفك�� ا��ّيِ ِ
ّ

مك

مة ي�ت�� بھ إ�� حّلِ مش�لة أو بناء ���ء جديد ع�� أسس 
َّ
مات وخ��ات منظ مقّدِ

 �ي �عض�ا.سليمة. واآليات كث��ة �� �ذا الصدد، قد يأ

ھونتاجالعقل السليم وظائف ن التفك�� مِ   -ت
ُ
 قفٍة دون وَ  ھ؛ فال ُيمكن تناول

ل.  قص��ة مع العقل والتعقُّ

اد للعقل السليم خصائص، م��ا:وقد            ذكر العقَّ

 ُيناط ��ا الوازع األخال�� -
ٌ
ة

َ
 ر واملنكر، كما تدلُّ ، أي املنع من ا��ظو َملك

ل. ،مادة "عقل" ع�� املنع وا���س  و�ذا أد�ى درجات التعقُّ

 اإلدراِك  -
ُ
ة

َ
ر للوازع األخال�� وأسبابھ  َملك ال�� ُيناط ��ا الف�م والتصوُّ

 وعواقبھ ولغ��ه من األمور.

-  
ُ

ل فيما ُيدرك  التأمُّ
َ
 ھ وت

ْ
ع�� وجو�ھ؛ الستخراج بواطنھ وأسراره لبناء  ھليبُ ق

 نتائج وأح�ام عليھ.

  . و�ذه الوظيفةالرُّشد �� القول والعمل -
َ
يصة أ م؛ �� مِ عْ أو ا�ِ�ّصِ ا تقدَّ مَّ

�ا �ستو�� الوظائف وا��صائص  � والتم�ُّ  موتز�د عل��ا بالن�� والتما ،األخرى أل�َّ

 بم��ة الرشاد، إذ ال نقص وال ا
َ
ى ا��كيم من نقص �� اإلدراك، وقد ختالل؛ فقد ُيؤ�

 
َ
من  رشادى العقل الوازع من نقص �� ا��كمة، ولكنَّ العقل الرشيد ينجو باليؤ�

 . )4(�ذا وذاك

 
ّ

التفك�� و  بجميع أنواعھ. العالقة وثيقة ب�ن التفك�� والعقل اإل�سا�ّي إن

ر ب�ّلِ مستو�اتھ ودرجاتھ، وال يذكب العقل الذي ُيخاِط  فر�ضة �� القرآن الكر�م

                                                             
 انظر: املرجع السابق والصفحة.- 4
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ُ

ال بمستو�اتھ العقل عَرضا مُ  القرآن با بل يذكره و�خاطبھ مقصودا ومفصَّ
َ
قتض

العقل و : العقل الوازع، والعقل املدِرك، والعقل ا��كيم، األر�عة أو أنواعھ

� �� القرآن ِذ 
ُ
�ذه   ُر كالرشيد، بما ال نظ�� لھ �� كتاب من كتب األديان. وقد ك�

  .أحيانا املستو�ات أو األنواع �� مواضع كث��ة و�ألفاظ مختلفة

 
َ
اَس ِبالِ�ّ�ِ وَ {{ قولھ �عا��: ن العقل الوازععَ ف

َّ
 الن

َ
أُمُرون

َ
ت

َ
 أ

ُ
َسك

ُ
نف

َ
 أ

َ
َسْون

ْ
�

َ
ْم ت

 وَ 
ْ
 أن

َ
ون

ُ
ْعِقل

َ
ال �

َ
ف

َ
اَب أ

َ
 الِكت

َ
ون

ُ
ل

ْ
ت

َ
ْم ت

ُ
َمواِت  {{وقولھ: ]44}}[البقرة ت ِق السَّ

ْ
ل

َ
إنَّ �� خ

ْرِض 
َ
�ارِ  واأل يِل وال�َّ

َّ
ِتالِف الل

ْ
 وال واخ

ُ
 ف
ْ
 ل

َّ
اَس و ِ� ِك ال

َّ
ُع الن

َ
ْجِري ِ�� الَبْحِر ِبَما َينف

َ
َمآ � ت

م َزَل ُهللا ِمَن السَّ
ْ
ن

َ
آٍء  آِء أ  ِمن مَّ

َ
أ

َ
 َمْوِ�َ�ا وَ ف

َ
ْرَض َ�ْعد

َ
ٍة ْحَيا ِبِھ األ  ِف�َ�ا ِمن �ّلِ َدآبَّ

َّ
َ�ث

مآِء   السَّ
َ

ِر َبْ�ن
َّ

��َ
ُ
�اِب امل ْصِر�ِف الّرِ�اِح وال�َّ

َ
ْوٍم َ�عْ  وت

َ
َياٍت ِلق

َ
ْرِض آل

َ
 واأل

ُ
 ِقل

َ
 ون

ْم آيَ . وقولھ: {{]164}}[البقرة 
ُ

ك
َ
 ُهللا ل

ُ
ن ِلَك ُيَبّ�ِ

َ
ذ

َ
عْ اِتِھ ك

َ
ْم �

ُ
ك

َّ
عل

َ
ون ل

ُ
قرة }} [الب ِقل

َس وَ ]، {{ 242
ْ

ف
َّ
وا الن

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
َن وال ت

َ
َ�َر ِمْ��ا وَما َبط

َ
َواِحَش ما ظ

َ
َرُ�وا الف

ْ
ق

َ
َم الال ت � َحرَّ ِ

ّ
�

 ِبا�َ�ّقِ 
َّ
  ُهللا ِإال

َ
 ذ

َ
ْم ِبِھ ل

ُ
اك ْم وصَّ

ُ
ْم عَ ِلك

ُ
ك

َّ
  ل

َ
ون

ُ
عِقل

َ
  ].151[األ�عام }}�

دِرك أو العقل ا
ُ
 لذي يَ وَعن الَعقل امل

ُ
والو��، و�ما أعمق  وم بھ الف�ُم ق

ة �� خطابھ ألو�� األباب،  وأعمُّ  د اإلدراك و�خاصَّ ْم ِ�� {{:قولھمن مجرَّ
ُ

ك
َ
َول

 
َ

ون
ُ

ق
َّ
ت

َ
ْم ت

ُ
ك

َّ
عل

َ
وِ�� األلَباِب ل

ُ
 يا أ

ٌ
صاِص َحَياة

َ
قولھ �عا��: ]. و 179}}[البقرة الق

}} 
ُ
ول

ُ
ِم َيق

ْ
 ِ�� الِعل

َ
ون

ُ
 آمَ و والرَّاِ��

َ
ا بِ ن

َّ
لٌّ ِمن ِعنِد رَ  ِھ ن

ُ
ا ومَ �

َ
ن و ّ�ِ

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
ُر ِإال

َّ
ك

ّ
 ا َيذ

باِب 
ْ
ُھ {{وقولھ: ]. 7}}[آل عمران األل

َ
ْحَسن

َ
 أ

َ
ِبُعون

َّ
َي�

َ
ْوَل ف

َ
 الق

َ
ِمُعون

َ
ذيَن َ�ْست

َّ
ال

باِب 
ْ
و األل

ُ
ول

ُ
ولِئَك ُ�ْم أ

ُ
اُ�ْم ُهللا وأ

َ
ذيَن َ�د

َّ
ولِئَك ال

ُ
  ]. 18}}[الزمر  أ

ن ف�ذه اآليات وغ��ُ  بّ�ِ
ُ
 �ا ت

ُّ
 خاِط ّبِ الذي يُ أنَّ ِلل

َ
 عقلب القرآُن أ�ل

ً
 ھ "وظيفة

ً
ة يَّ

ى ا��كمة، و ك، والعقل الذي يَ تحيط بالعقل الوازع، والعقل املدرِ   �تلقَّ
ُ
ِعظ تَّ

 
َ
ناِس من العقالء ل�م ن

ُ
  ص�ٌب بالذكرى، وخطاُبھ خطاٌب أل

َ
 من الف�م والو�� أ

َ
من  َر وف
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 نص�ب العقل الذي يَ 
ُ

 صاحَبھ عن السوء، والك
ُّ

 العلم الرسوخ �� ��لِة تِقي إ�� مَ رْ  يَ ف

  .)5(، والتمي�� ب�ن ا��سن واألحسن �� القول"(...)

ا العق ر الذي �ستخلص ز� ُل أمَّ ِ
ّ

دة الرأي والرؤ�ة فإنَّ القرآن الرشيد املفك

اد-الكر�م
َّ

� عنھ ب�لمات �ش��ك �� املع�� أحيانا، و�نفرد  -كما يقول العق " ُ�عّ�ِ

ر ، ف�و الفكر "حسب السياق �� أحيان أخرى  �عُض�ا بمعناه  ع��
ُّ
 ،والتفك

ر، واالعتبار،   تالالذكر و و والفقھ (أي الف�م والو��)، والبصر، والتدبُّ
ُّ

ر، ذك

ِل وَ {{من اآليات: .)6(،والشعور والعلم
ُ
ا ُينِفُقوَن ق

َ
َك ماذ

َ
ون

ُ
ل
َ
  َ�ْسأ

َ
ذ

َ
ُن الَعْفَو ك ِلَك ُيَبّ�ِ

تَ 
َ
م ت

ُ
ك

َّ
َعل

َ
م اآلَياِت ل

ُ
ك

َ
رون}}[البقرة ُهللا ل

َّ
ك

َ
 ِقَياًما {{  ].219ف

َ
 هللا

َ
ُرون

ُ
ك

ْ
ِذيَن َيذ

َّ
ال

ُعوًدا وَ 
ُ
 َوق

َ
ف

َ
وِ�ِ�م وَ�ت

ُ
� ُجن

َ
رُ َع�

َّ
ْرِض ك

َ
ِق الّسمواِت واأل

ْ
ل

َ
 َ�ذا  ون ِ�� خ

َ
ت

ْ
ق

َ
ل

َ
ا َما خ

َ
ن َر�َّ

ارِ 
َّ
اَب الن

َ
ا َعذ

َ
ِقن

َ
َك ف

َ
صَ ]، {{191}}[آل عمران باِطال ُسْبحان

ُ
 ن

َ
ْيف

َ
ْر ك

ُ
ظ

ْ
 اآل ان

ُ
َياِت ّرِف

عَ 
َ
ُ�م ل

َّ
 يَ ل

َ
ُ�ون

َ
ق

ْ
�اَر َسْرَمًدا  ]، {{65}}[األ�عام  ف م ال�َّ

ُ
ْيك

َ
 َجَعَل ُهللا  َعل

ْ
ْم ِإن

ُ
ْيت

َ
رأ

َ
ْل أ

ُ
ق

 
َ
� َيْوِم الِقَياَمِة َمْن ِإل

َ
ْيٍل ِإ�

َ
ْم ِبل

ُ
ِتيك

ْ
ْ�ُ� ِهللا َيأ

َ
ال  ٌھ غ

َ
ف

َ
 ِفيِھ أ

َ
ون

ُ
ن

ُ
ْسك

َ
�

 
َ

ْبِصُرون
ُ
ن، {{ ]72}}[القصص ت

ْ
َزل

ْ
ن

َ
اٌب أ

َ
بَّ ِكت ْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدَّ

َ
  ُروا آَياِتھاُه ِإل

َّ
ك

َ
ذ

َ
َر وِلَيت

َباِب 
ْ
ل

َ
و األ

ُ
ول

ُ
ُ�م{{]، 29}}[ص أ

َّ
عل

َ
اِس ل

َّ
 آَياِتِھ للن

ُ
ن   َوُ�َبّ�ِ

َ
ُرون

َّ
ك

َ
ذ

َ
  .]221البقرة }}[َيت

ن ِمن �ذه اآليات ونحو�ا:   َي�ب�َّ

  ضمنأنَّ التفك�� السليم يَ  -
َ

ردة والشاُس  اك�شاف
َّ
ن ا��ياة املط

َ
والثابة،  ملة�

 
ُ
ٌن من�شرة �� ال�ون واألنُفس وا��تمعات، ت

َ
 ب�ن املا��� وَ و�� ُس�

َ
ق الصلة ِ

ّ
ث

 م��ا املصا�َ� وتدرأ املفاسد، و�س�شرف 
ُ
جلب االستفادة

َ
وا��اضر واملستقَبل، وت

                                                             
ة/ - 5  مع تصرُّف. 12-9التفك�� فر�ضة إسالميَّ
 ، بتصرُّف.13-12املرجع السابق/ - 6
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ِس 
َ
ٌن ف

َ
م ُس�

ُ
بِلك

َ
ْت ِمن ق

َ
ل

َ
ْد خ

َ
ة، {{ق ة قو�َّ  األْرِض  �ُ�وا ِ��مستقبال زا�را ع�� أسس علميَّ

 
ُ
 امل

ُ
 �اَن عاِقَبة

َ
ْيف

َ
ُروا ك

ُ
ظ

ْ
 فان

َ
ب�َن}}ك ِ

ّ
  .)7(ذ

م الضم��، وُ�دِرك أنَّ العقَل الذي ُيخاطبھ اإلسالم "�و العقل الذي َ�عِص  -

� األمور، وُ�واِزُن    ا��قائق، وُ�مّ�ِ
َ
�ار والرواية". ب�ن األضداد، وَ�� ر، وُ�حِسن االّدِ بصَّ

مَّ �ان التفك�� السليم ضرورة .تالُزماالسليم التفك��  و ف�أنَّ ب�ن العقل
َ
ال  ومن ث

مفسدة، �لٌّ يج�� من  ِ��لب مص��ة أو درءھ �� أّيِ شأن من شؤون ا��ياة نِغَ�� ع

 ،وأساليب قو�مة ،م�ما تفاوت الناس فيھ و�� بنائھ ع�� أسس سليمةثماره 

ة منضبطة  .ومن��يَّ

ھ �و العقل الذي يقابلھ ا��مود والعنت والضالل، ول� -  س العقل الذي"وأنَّ

صاراه مِ 
ُ
ھ ُيقابِ ق ل ا��نون؛ فإنَّ ا��نون ُ�سِقط الت�ليف �� جميع ن اإلدراك أنَّ

ة، ولكنَّ ا��مود والعنت والضالل غ�ُ� األديان والشرا�ع، و�� �ّلِ ُعرف وُس  نَّ

، بل �� وا��ماسة غ�� املنضطبة بضوابط الشرع، )8(ُمسِقطٍة للت�ليف �� اإلسالم"

ُر، ونح ب عليھ من �ا، �� ال�� تدفع بالفكر إ�� االنحراف و وُ وال��وُّ آلثار اما ي��تَّ

ة ق م��ا بالفرد أم با��تمع أم باألمَّ
َّ
ئة، سواء ما �عل   .السّ�ِ

  :االنحراف الفكري لغة واصطالحا ثانيا:

ب؛ لذا ال يُ �� اللغة: 
َّ

الحا اصطھ ن �عر�ُف مِك االنحراف الفكري مصط�� مرك

ة 
َّ
 بتعر�ف بدق

َّ
  .ع�� ِحدة �ل جزءإال

وانحرف عن ال���ء، وتحرَّف،  ،َحْرفايحِرف ن َحَرف عن ال���ء مِ  :االنحراف

�ه. وحرَّف ال���ءَ  ءوحَرف ال���واْحَرْوَرف: عَدل عنھ ومال.  : عن وج�ھ: صرفھ وغ�َّ

 لھ. أما
َ
الكالم وال�لمة: تحر�ف ا��رف عن معناه، و  �ُ� غيِ والتحر�ف �� القرآن �

                                                             
ار/ - 7

َّ
 23-16، 14-13انظر: فصول �� التفك�� املوضو��، د.عبد الكر�م ب�

ة (مرجع سابق)/ - 8  17التفك�� فر�ضة إسالميَّ
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  ا.م�عن معنا�ما ��ُ �غيِ 
ُ
َرف

َ
ه،  ،وجانبھ، وشف��ه ،ھوا�َ�رف من �ّل ���ء ط وحدُّ

مره، من أ ٍف رْ عَدل عنھ قيل: فالن ع�� َح فھ ��بِ وإذا رأى ��ص ش�ئا ال �ُ  وناحيتھ.

و�قال: ما �� عن �ذا األمر َمْحِرف، وما �� عنھ َمصِرف بمع�� واحد  أي ناحية منھ.

�.أي مُ  ّدِ  وقْد  تن��
ُ

ق �� مَ ُحوِرف كسُب فالن إذا ش ھ عاشد عليھ �� معاملتھ، وُضّيِ

ھ ِميل برزقھ عنھ، من االنحراف عن ال���ء و�و امليل عنھ   .)9(�أنَّ

 أصول: َح "�� م��م املقاي�س �� اللغة  و
ُ
�ء، دُّ ال��ا��اء والراء والفاء ثالثة

ا ا��دُّ والعدول، وتقدير ال���ء.  ه �السيف وغ��ه،فأمَّ ھ ومن فحرف �ّلِ ���ء حدُّ

قال �عا��:  ،لوجھ نقول �و من أمره ع�� حرف واحد أي طر�قة واحدةو�و ا ا��رف

 عَ  هللاَ  ُد بُ عْ َمن �َّ  اِس النَّ  َن مِ وَ {{ 
َ

] أي ع�� وجھ واحد؛ وذلك 11[ ا��ّ�  ..}}� َحْرٍف �

اء  رَّ اء فإذا أطاعھ عند السَّ رَّ اء والضَّ رَّ ھ �عا�� عند السَّ أنَّ العبد يجب عليھ طاعة رّ�ِ

اء فقد عَ وعصاه عن رَّ   : {{ه ع�� َحْرف، أال تراه قال �عا��بَد د الضَّ
َ
  ْن إِ ف

َ
  ھُ ابَ صَ أ

َ
 ٌ� �ْ خ

 
ْ
 مَ اط

َ
 إِ وَ  ِھ نَّ بِ أ

َ
 نَ تْ فِ  ھُ تْ صابَ ن أ

ٌ
  ة

ْ
 ان

َ
 ق
َ
 عَ  َب ل

َ
واألصل الثا�ي: االنحراف عن }. } ِھ �ِ ْج � وَ �

فُتھ أنا عنھ أي عَدلُت بھ عنھ؛  ال���ء، يقال: انحرف عنھ ينحِرف انحرافا، وحرَّ

.و 
ٌ

 وذلك إذا ُحور  لذالك يقال ُمحاَرف
َ
 ف ك

َ
الم حر�ف الكِميل بھ عنھ، وذلك كتسُبھ ف

ھ عن ج�تھ، قال �عا��: {{و 
ُ
 ُيَح  �و َعْدل

ُ
 ّرِف

َ
واِضِعِھ }}عَ  َم لِ ون ال� [ ال�ساء  ن مَّ

ر ��ا ا�ِ�راحات عند العالج ]. واألصل الثالث: اِ�ْ�راف: جر�دة يُ 13،املائدة 46 قدَّ

ر عليھزعم و  )......( ّدِ
ُ
ھ ق �اَرف من �ذا، �أنَّ

ُ
ر ا�ِ�راحة ناس أنَّ ا� ھ كما تقدَّ

ُ
 رزق

  .)10(" �رافبا�ِ 

                                                             
ة، إسماعيل ا��و�ري ( ت انظر: مادة "حرف" ��: ال��ا - 9 �ـ ) تحقيق أحمد 393ح تاج اللغة و��اح العر�يَّ

ار، ط
ّ
�ـ) تحقيق ش�اب 395م، وم��م املقاي�س �� اللغة، ابن فارس ( ت �1984ـ 1404عام  3عبد الغفور عط

م، دار الفكر للطباعة وال�شر، ب��وت لبنان. ولسان �1994ـ 1415عام  1الدين أبو عمرو، مادة "حرف" ط

 �ـ ) ، دار صادر، ب��وت. 711العرب، جمال الدين ابن منظور ( ت
 م��م املقاي�س �� اللغة، مادة "حرف". - 10
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فاالنحراف �و: امليُل بال���ء عن وج�ھ الذي �ان عليھ إ�� غ��ه. و�و: " 

زان " ِ
ّ
ة الصواب، والبعد عن الوسط املعتدل، وترك االت .  )11(ا��روج عن جادَّ

ھ  فھ أحد الباحث�ن بأنَّ باع الطر�ق-�� الشر�عة–وعرَّ ِ
ّ
 الفطرة السليمة، وات

ُ
 : "ُمجانبة

ة دون قيود"  ا، أو ا��ضوع واالس�سالم للطبيعة اإل�سانيَّ   .)12(ا��طأ املن�� عنھ دي�ي�

 الفِ 
ْ

د قلبھ ر: ك ر إذا ردَّ
َّ

د القلب �� ال���ء، يقال: تفك الفاء وال�اف والراء: تردُّ

��مُ  ِ
ّ

يْ  عتِ��ا، ورجٌل ِفك
َ
يق، وف ر، كِفّسِ

َ
 و  الفكركث�� ك

ْ
ر والِفك

ْ
ك

َ
ر إعمال التفك��. والف

ر �� ال���ء يَ 
َ

را،فِكر ا��اطر �� ال���ء، والِفكرة �الِفكر. وقد فك
ْ

را وِفك
ْ

ك
َ
  ف

َ
 وأ

ْ
كر ف

 
َ
ر أي أ

َّ
ر عمَ فيھ وتفك

ُّ
ب �عض ما �علمھ ليصل بھ إ�� مج�ول. والتفك ل عقلھ فيھ، ورتَّ

ل  التأمُّ
َ
كر . ول

َ
ل مص أنَّ  �وبكسر�ا والِفكر الفاء بفتح علَّ الفرق ب�ن الف در، األوَّ

كٌر  يقال: ل�س �� �� �ذا األمر ِفكٌر . واآلِخر اسم مصدر
َ
أي ل�س �� حاجة فيھ.  أو ف

كر  القدامى وجعل �عُض 
َ

ر �� األمو . بالكسر كرأف�� من الفِ بالفتح الف
َّ

ر مبالغة فك

ر، و�و أشيع �� االستعمال مِ 
َ

ر.�� فك
َ

ك
َ
ر �� املش ن ف

َّ
ا �لة أعمل عقلھ ف��وفك

ر ِ
ّ
�ا؛ ف�و مفك ِ

ّ
ل إ�� حل    .)13( ليتوصَّ

ي إ��  والِفكر عند الشر�ف ا��رجا�ي �و: " ترت�ُب  أمور معلومة للتأّدِ

  .)14(" مج�ول 

�و : إعمال العقل �� ال���ء، وترت�ب أمور معلومة  -إذن-الفكر أو التفك��

   للتوصل إ�� مج�ول أو ل��سيخ معلوم وتأكيده.

                                                             
 )  faculty.ksu.edu.sa/27846/pageاالنحراف الفكري: (  - 11
، مركز اإلعالم األم��، بدون ت. ( م�شور ع�� الشبكة 1االنحراف والتطرف الفكري، أحمد مبارك سالم/ - 12

ة)العنك  بوتيَّ
 م��م املقاي�س �� اللغة، ولسان العرب، مادة "فكر" - 13
م دار الكتب العلمية،  �1983ـ 1403عام  1، ط168كتاب التعر�فات، الشر�ف ع�� بن محمد ا��رجا�ي/ - 14

  ب��وت لبنان.
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ا �ُ ا  ف�ستلزم ل والتمي��، وذ�ًنا عِ ستعدادا عقلي� �ن ع�� ا��اكمة والتأمُّ

ا تتوارد فيھ املعا�ي  ذ�ني�
ً
ة، وعمال ل ا��كيم، واستدالُل العاِلم، ونظرا ورو�َّ ؛ فتأمُّ

� التفك��،  ة، �لُّ أولئك من حّ�ِ ة وا��ركيَّ اُت الفعل النفسيَّ و�واجُس املراِ�ق، وردَّ

 
َ
 األساس م��ا ت

ُ
 كالغاَية

ُ
  -اأيض–التفك��  مُ ستلزِ اإل�سان حسب الواقع. �َ  ِييف

ً
خاطرة

  .)15(أو رأيا ي�ت�� إليھ �� أمر من األمور أو موقف من املواقف

  :االنحراف الفكري �� االصطالح

�؛ س��ٌّ االنحراف الفكري �ِ  ف�ومُ مَ    متغّ�ِ
ُ
دت �عر�فات ة ھ االصطولذا �عدَّ الحيَّ

ق االختصاصات، م��ا:
ْ
  ِوف

ة "الفكري �و:  االنحراف - ذلك الفكر الذي ال يل��م بالقواعد الدي�يَّ

ھ ذلك الفكر الذي يَ  ة. أي أنَّ  حيد با��تمع عن تقاليدهواألعراف والنظم االجتماعيَّ

 
ُ
 ا��ميدة، وت

ُ
  .)16( "يم السمحةاإلسالم ا��نيف، والقِ  �عاليَم  خالف

ة و  ا��روُج "و: ُ�  - �ا، وتطبيقا� ةاالعتدال �� ف�م األمور الدي�يَّ عن الوسطيَّ

 
ُ
ل خطرا ع�� ن ِ

ّ
ا ُ�ش� ما��اممَّ   .)17(" ظم الدولة وأم��ا الوط�� ب�ّلِ مقّوِ

ة والتقاليد واألعراف والنظم  الفكُر "�و:  - الذي ال يل��م بالقواعد الدي�يَّ

ة السائدة وامللزمة ألفراد ا��تمع   .)18(" االجتماعيَّ

                                                             
ور عبد النور/ - 15 ف. م، دار العلم للمالي�ن، ب��وت لبنان.1984يناير  2، ط195امل��م األد�ي، جبُّ  بتصرُّ
ة، سعيد ع�� حس�ن - 16 ، 5للقيطي/ا التخطيط االس��اتي�� لتحقيق األمن الفكري باململكة العر�ية السعوديَّ

 )faculty.ksu.edu.sa/27846/pageواالنحراف الفكري (  
ة، عبد ا��فيظ عبد - 17 ة لتحقيق األمن الفكري باململكة العر�ية السعوديَّ ة وطنيَّ  هللا نحو بناء اس��اتيجيَّ

  ) faculty.ksu.edu.sa/27846/page، واالنحراف الفكري ( 6املال�ي/
 www.assakina.com/studies/5304.htmlموقع السكينة:   - 18
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��ى وثوابتھ ومبادئھ عن ا��ق �� أصول الدين وقضاياه الك الُعدوُل "�و:  -

ة؛ ف�لُّ تفك�� خاطئ فيھ ميل عن ا��ق �و انحراف فكري    .)19(" األساسيَّ

-  
َ
دت ال� ة ع�� أنَّ لك تعر�فاُت عدَّ �ا متفقَّ   االنحراف الفكري:�� �َّ

-  
َ
 مخال

ً
  .ونظمھ ،وثقافتھ ،وأخالقھ ،وقيمھ ،للمجتمع �� عقيدتھ فة

ا  خروًجا - ة واالعتدال إمَّ بالتفر�ط؛ ف�و مخالف أو  باإلفراطعن الوسطيَّ

ة واإلجماع ة �� ضوء الكتاب والسنَّ   .والقياس لإلسالم الذي يدعو إ�� الوسطيَّ

-  
َ
ة وا��ماعة �� تأو�ل النصوص ذات العالقة مخال  ِملذ�ب أ�ل السنَّ

ً
فة

ة. ة للمجتمع أو لألمَّ  بأصول الدين ومبادئھ األساس، و�القضايا الك��ى واملص��يَّ

ي إ�� أن ين - ا عن ا��تمع، و�ذا س�ب م�مٌّ من أسباب يؤّدِ عزل املنحرف فكر��

ك ا��تمع
ُّ

 و�شر التنابذ فيھ، واإلضرار بالفرد وا��تمع والدولة. ،تفك

ھ: �االن��اء إ�� �عر  مكُن ذلك يُ ولِ   َمْيُل الفكر "ف االنحراف الفكري بأنَّ

افة، ن ثقفيھ مِ ن قيم وأخالق، وما �سود يؤمن بھ مِ ھ لدين ا��تمع وما ومخالفتُ 

جاه التطرُّف وما تحكمھ مِ  ِ
ّ
ة واالعتدال بات ھ عن الوسطيَّ

ُ
ن أنظمة وقوان�ن، وانحراف

د    .)20(" أو التفر�ط [اإلفراط] سواء �� ال�شدُّ

 مِ و  
َ
أحد  لالنحراف الفكري قوُل الدقيقة الشاملة و  فضل األوصاف ن أ

ة ي اعتداءٌ  "الباحث�ن �و:  ة أو جماعيَّ  ذو نزعة فرديَّ
َ

ر، نعكس ع�� الذات أو اآلخ

 
َ

، أم دولة، أم إقليمار فردا، أم جماعة، أم سلطة، أم مجتمعا، أم سواء �ان اآلخ

ة م تمدة من الشرع أو عمجموعة دول، و�س�� إ�� إشاعة أف�ار ل�ست ل�ا مرجعيَّ

                                                             
التداب�� الواقية من االنحراف الفكري، دراسة تأصيلّية، تميم عبد هللا السليمان، إشراف أ.د.عبد هللا ف�د  - 19

م الستكمال 37ا��يد/ ة  ، بحث مقدَّ ة للعلوم األمنيَّ ات نيل درجة املاجست��، جامعة نايف العر�يَّ متطلبَّ

ص ال�شر�ع ا��نا�ي اإلسالمي، عام  ة، تخصُّ ة الدراسات العليا، قسم العدالة ا��نائيَّ �ـ 1427بالر�اض، �ليَّ

 م . 2006
 ) faculty.ksu.edu.sa/27846/pageاالنحراف الفكري: (  - 20
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 القانون املد�ي أو الدو��؛ �ُ 
َ
د، �داف واملصا�� والنظم والعقائال�شكيك �� األ  غية

عمِ  ر �� أمن الفرد  ،بطرق غ�� مشروعة ةن أجل م�اسب محدودة أو موسَّ ِ
ّ
و�ؤث

ي إ�� زعزعة األمن الفكري  ة، وتؤّدِ وا��ماعة والدولة وا��تمع بصورة سلبيَّ

  ).21(" والثقا��، وإثارة نو�ات العنف والتطرُّف واإلر�اب �� �عض حاالتھ 

 الوصف السابق وَ �� سلوب قر�ب و�تصرُّف و�أ          
َ

  صف
ٌ

  باحث
َ

 آخر االنحراف

ھ: الفكر عن ا��ق والصواب، والس�� إ�� إشاعة أف�ار ل�س  اس�بعادُ " الفكري بأنَّ

 ال�شكيك �� األ�داف واملصا�� والعقائد من 
َ
ة معتمدة من الشرع؛ �غية ل�ا مرجعيَّ

عة بطرق غ�� مشروعة، ر ع�� أمن الفرد  أجل م�اسب محدودة أو موسَّ ِ
ّ
و�ؤث

ي إ�� زعزعة األمن  ة، وتؤّدِ وا��ماعة والدولة بل ا��تمع الدو�� لصورة سلبيَّ

  .)22( "الفكري والثقا��، وإثارة نو�ات العنف والتطرُّف أو اإلر�اب �� �عض حاالتھ

   

                                                             
 ال��افة ال - 21

ُ
ة لظا�رة االنحراف الفكري، دراسة تحليلية ل��ف الوطن والر�اض، معا��ة سعوديَّ

بات ا��صول  31وا��ز�رة، محمد معلث الرشيدي، إشراف د. ع�� فايز ا�����/
َّ
مة استكماال ملتطل دراسة مقدَّ

ة بالر�اض، �ليَّ  ة للعلوم األمنيَّ ة، جامعة نايف العر�يَّ ات العليا، ة الدراسع�� درجة املاجست�� �� العلوم األمنيَّ

ص التحقيق والبحث ا��نا�ي، عام  ة، تخصُّ م. (نقال من االنحراف الفكري �2008ـ 1429قسم العلوم الشرطيَّ

  م، ولم أقف عليھ)2006وعالقتھ باألمن الوط�� والدو��، محمد ��ات، الر�اض عام 
   17-16) /التداب�� الواقية من االنحراف الفكري، دراسة تأصيلّية (مرحع سابق - 22
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َ
 امل

ُ
ة لالنحراف الفكري: بحث ل: نظرة عامَّ   األوَّ

  

ل: مظا�ر اال  طلبامل   نحراف الفكري األوَّ

  الثا�ي: أسباب االنحراف الفكري  طلبامل

  وسبل معا��تھ الثالث: آثار االنحراف الفكري  طلبامل
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ل: َم طلب امل   االنحراف الفكري  ظا�رُ األوَّ

  إذا �ان األصلُ 
َ
  �ولعقل فإنَّ األصل الفطرة وا �و سالمة

ُ
� الفكر ح� سالمة

 
َ
و��  ،وأفعالھ وسلوكھ املنحرف �ر �� أقوالفيظ طوارئ كث��ة ومختلفة؛ تطرأ

  .م��وظات اآلخر�ن ورؤا�م

  :مظا�ر االنحراف الفكري من أ�ّمِ  

ة -1 ص�ب صاح�َ و��   :ال�ز�مة النفسيَّ
ُ
سيِطر ع�� النفس والعقل ت

ُ
ا �حالة �

الت ؛ �س�ب مشكأحسنحسٍن إ�� حسٍن أو باليأس من إم�ان �غي�� واقع سل�� إ�� 

 ومصايِ 
َ
. ب ت ا   امل��زمُ  �ساُن واإلراكمت بدون حّلٍ ِ� يَ نفسي� ھ مُ دَّ  مٌ ��ِ ل� أو يتظا�ر بأنَّ

ا ثمَّ يظ�ر �� سلوِك  بفكرةٍ  ٌن ؤمِ أو مُ  ،�عقيدة ھ، وأساليب ،وحياتھ ،وأ�دافھ ،ھمَّ

 ووسائلھ، 
َ
 ما يَ لھ بِ  ما ال صلة

َ
�� أو يتظا�ر بھ؛ فال �ستطيع مواج�ة كالت أو املش دَّ

 
َ
خاذ ِ

ّ
 �غلُبھ .ع�� تفك�� سليم موضو��ّ  راتھ بناءً قرا االع��اف ��ا، وال �ستطيع ات

 
ُ

 وال�َ  ا��وف
َ
 ب والفِ من املصاي ُع ل

َ
� 

ُ
ھ املسلم�ن �� دي��م أو �� شؤون واِج ن ال�� ت

خذ نحو�م  ن إم�اِن مِ  حيا��م، واليأُس  � الواقع ا��ا��؛ فيتَّ ا أفرادا أو مجتمع-�غ�ُّ

  -أو دوال
ُ
ئة ت ھ  .كب��ة اج أضرار �تِ مواقف سّ�ِ   غُ�سّوِ إنَّ

َ
 ھ وأقوالھ الناتجة عنأفعال

تھ امل��زمة اليا�سة بال�روب إ�� ة  �عض النصوص فكره املنحرف وعن نفس�َّ العامَّ

 
َ

خ
ُ
��ا، مثل بأخرى؛ فيأخذ �ِ  صصَّ ال�� ت ذي ال يأ�ي عليكم زماٌن "عموميَّ

َّ
 وال

َّ
�عده  إال

  "شرٌّ منھ
ُ
 لِك رواه البخاري، و�تغا��� عن أحاديث ا��الفة الراشدة �عد امل

�ا عاّم مخصوص   .)23(العضوض وغ���ا ال�� تدلُّ ع�� أ�َّ

2-  
َ

ة �� طلب العلم و�� التفك��الف    :وضو�َّ
ُ
ستعَمل �لمة

ُ
�� اللغة  الفو��� �

 ِمل 
ُ
ل: اختالط ر: ال�ساوي �� األمر، قوم فو���  عني�ن، األوَّ

َ
األمور �عض�ا ببعض. واآلخ

                                                             
ة عند املسلم�ن د.عبد هللا ا��اطر، من  - 23 ة انظر كث�ب ال�ز�مة النفسيَّ للتفصيل حول ال�ز�مة النفسيَّ
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أ م��او أي م�ساُوون ال رئ�س ل�م.  را، �لُّ عاقل مسلما �ان أم �اف الفو��� صفة يت��َّ

 
ُ
ئة يجمع�ا التفر�ط ستعَمل �� أوصاف سّ�ِ

ُ
ما � �ا إن� �� راط أو اإلف عاملا أم جا�ال؛ أل�َّ

ط كذلك اإل�سان الفوضوي مع االعتقاد باإلحسان فيھ، و  ���ء�ّلِ  � �ّلِ �يتخبَّ

ة .ف��اوال ُيحِسن أموره  ا املراد بالفوضو�َّ رت�ب رتجا�� بال تف�� العمل اال  -�نا-أمَّ

 ،  وال وسائل سليمة مع اعتقاد جازم بال��ة والصواب.وال إتقان ، وال �دف واق��

  
َ

 والف
ُ
ة ؛ فكري من مظا�ر االنحراف ال ظ�رٌ مَ  -مثال-�� طلب العلم  وضو�َّ

ن�نيحصر نفسھ �� كتب أ��اص مُ  ال��صتجد حيث  ��  قرأ �لَّ ما يقعأو ي ،عيَّ

ة، وال وعيا و و ال يمتلك مقدرة عليده و�  ��يح الرأي من خطئھ؛ف�ما؛ لتمي�� ميَّ

ما غرورا وُ��با بنفسھ ا، ور�َّ
ً

ش  و�شوُّ
ً
 ف��داد ح��ة

ُ
ر نفَسھ ذا أ سع، وا فٍق . يتصوَّ

ما ��ضم النصوص بال  ،وذ�اء وف�م سديد، وابتعاد عن التقليد و�و �� ا��قيقة إنَّ

ك بأقوال متعامل�ن أقوال علماء السلف، و� -بال بر�ان –ف�م ��يح، و�رّد  تمسَّ

فقو    �� املن��. ن معھيتَّ

   
َ

ة �� التفك��: مظ�روالف إذ  ؛من مظا�ر االنحراف الفكري  -أيضا-وضو�َّ

 �غلب عليھ 
ُ
ة  ف ،املزاجيَّ

ُ
�غي�� األح�ام واملواقف من إ�سان، أو مجتمع، أو  سرعة

باعا لل�وى. فكرة، بال أسباب ��يحة، وال ِ
ّ
احُبھ صن ستحِس �َ  أدوات سليمة، بل ات

 
ً
�ا و�طعن �� عقِل  ستميُت و�َ  اليوم فكرة  �� س�يل الدفاع ع��ا وترسيخ�ا، ثمَّ يذمُّ

علمھ أو ثقافتھ أو إخالصھ �� العمل واالل��ام يحبُّ ��صا لِ  .ودين َمن �عتنق�ا

 عليھ، ثمَّ تراه �عد مدَّ الدي�� فال يُ 
َّ
 مِ  ةث�� إال

َ
س مَّ يتح .ومحار�يھ خصومھ لّدِ ن أ

اه و�س�� لفرضھ ثمَّ ينقلب ألسلوب وم قادات و�كيل لھ االنت ،عليھن�� فيت�نَّ

اهخاِص و�ُ  ،الالذعة ل ب�ن األف�ار واملسائل  .م مْن يت�نَّ �ستمع إليھ فتجده ي�نقَّ
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ة فال يُ  العو�صة ة للمجتمع أو األمَّ ��ا حقَّ والقضايا املص��يَّ ِ
ّ
 ،�ا من الف�موف

ِ بل يُ  ،والبيان واإليضاحوالتمحيص والتدقيق، 
ّ
 .)24(�ا رأسا ع�� عقب�ُ قل

  ملعلوماتاالتعامل مع  وءُ ُس  -3
ُ
 بَ ْس غ�� املالئمة وإصدار األح�ام امل

َ
 :ةق

ارف فِ ع�� املنَح يظ�ر   التعامل مع معلومات غ�� مالئمة؛ حيث  سوءُ  كر��

 يَ 
ُ
ب، � الوسائل واألسالي��ِ ستْق من غ�� أن �َ و  ازنة،�ا دون تدقيق وتمحيص ومو قبل

ة أ إ�� قراءة ��يحة واعية ومن غ�� أن ي��
َّ
ة، أو لألدل لألسباب ا��قيقيَّ

ھوالنصوص ِ
ّ
ئة مسَبقة س األو�� أح�اما ھنطباعاتوع�� ا . ثمَّ يب�� ع�� ذلك �ل ِ�ّ

�م. ن حيا�ر�ا ع�� األفراد، أو الشعوب، �� دي��م أو أعراض�م أو شؤو صِد يُ  ،وظاملة

 فإذا ما اصطدم
ُ
أخرى ��يحة وسليمة بمعلومات  ھ غ�� املالئمةت معلومات

ناِقض تلك ال�� بَ 
ُ
أو ا��سد  ،ه �سوء الف�مغ��َ  ورمىْيَص، َص بَ يْ �� َح  قَع � عل��ا وَ �َ ت

 بالباطلأو غ���ا وا��قد، أو التقليد األع��، أو مواالة السلطة 
َ
فسھ ع�� ن �سدُّ ؛ ف

 ا،وتفس�� الظوا�ر تفس��ا خاطئ، اختالق ا��ارج�عناد واإلصرار، و ا��ق بال أبواَب 

  و القيام بأعماٍل روج ـ�، ثمَّ �سو�غ ا�عـاألفراد أو ا��تموتكف�� 
ُ
 باعُ جاف��ا الطت

�ا النصوص ال��يحةالن�يلة     .)25( والعقول السليمة، وتردُّ

 
ُ

  الفكريُّ  واالنحراف
َ
ة من وراء والضالل الذي يجتاح حيات نا الفكر�َّ

 وء �عامٍل س أو ،املعلومات �� نقٍص  نتاُج  -�� أك�� األحيان-التفس��ات ا��اطئة �و 

ٍب  ، واعتداٍد �� ال��كيب العق�� مع�ا، أو قصورٍ  باٍع  بالرأي و�عصُّ ِ
ّ
  .ل�وي ل أع�� لھ، وات

 
َّ
ھ ال ُيحبُّ ا��ّق إال ا َ�عتِقد اعتقادا جازما أنَّ   فاملنحرف فكر��

َّ
اه إال و، � �و، وال يت�نَّ

 �و، 
َّ
 �و، وال ُيخِلص لھ إال

َّ
مادافِ وال يُ وال َ�غاُر عليھ إال  �و، ور�َّ

َّ
 ال �عرف ع عنھ إال
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 وسبل الوصول إليھ حقيقتھ 
َّ
َرى وال  إال

َ
 ما أ

َّ
م إال

ُ
ر�ك

ُ
�و، �لُّ ذلك ع�� َمن�� " ال أ

شاِد".  َس�يَل الرَّ
َّ
م إال

ُ
ْ�ِديك

َ
  أ

ة  ن �عامل أو س�ب واحد مِ أو تحليل�ا إنَّ تفس�َ� القضايا الك��ى واملص��يَّ

ة ان�شارا، و�و  وراء عدد ال ي�ت�� من التفس��ات ا��اطئة أك�� األخطاء الفكر�َّ 

ة، واألحداث املعاصرة    .)26(ل��وادث التار�خيَّ

ن واالل��ام اس�شعارُ  -4 من مظا�ر االنحراف الفكري أنَّ  :الكمال �� التديُّ

  -دائما–ر س�شعِ ھ �َ صاحبَ 
َ
ن واالل��امكمال املسلم�ن  ر و ماال�تمام أل  و�� ،ھ �� التديُّ

  أفرادا
َ

 ،فسھن�ّ�ِل فردا أو مجتمعا؛ فيُ ر وشعو�ا مع االستخفاف واالست��ان لآلخ

  ، وتحليالتھ،ھ ووسائلھوأساليبَ  ،هأو أف�ارَ 
َ
  م��لة

ُ
ص الوحيد للشعب أو لا� ِ

ّ
ة، �ل ألمَّ

ناِقض أسلو�ھ ووسيلوالتحليالت رفض �ّلِ الوسائل واألساليب �و 
ُ
تھ، األخرى ال�� ت

خاِلف�ما �� األمور ال
ُ
ة. أو ت  ثانو�َّ

5-  
ُ
 امل

َ
 بالغ

ُ
  ة

َّ
  :��يموالت

َ
  قومُ ت

ُ
ة ون �يٍة والت��يم ع�� بِ  املبالغة ة فكر�َّ فسيَّ

�ا قصوُر مَ    ،اإلدراك ردُّ
ُ

  وال�وى والغرور، واالستخفاف
َ
ة اآلخ  واالنطباعاُت ر، �عقليَّ

ة ا��اطئة،   وضُ ا��اصَّ
ُ

ة عف عدُّ و  .ا��اكمات العقليَّ
ُ
� 

ُ
 امل

ُ
 �� املدح أو القدح بالغة

ِ ن لعملة واحدة��وج
ّ

ا  األموَر  ُم . ُي�� ة أك�� ممَّ ئة بإعطا��ا أ�ميَّ واألحداث السّ�ِ

�ا � ، حيث تظ�ر و�أ�َّ  و �ستحقُّ
ُ

  ارث
ُ
� الوقت بقي وال تذر، و�تأ�ل ا��رث وال�سل، ال ت

ل من قيمة األمور نفسھ يُ  ِ
ّ
زان �� ف، ومِ اإليجابيةقل ِ

ّ
كره ن التفاؤل با����؛ فيفقد االت

 .)27(من النقيض إ�� نقيضھ �سرعة ال��ق  وتجده ي�تقُل  ،وقولھ وعملھ

 والت��يم مرٌض واسُع 
ُ
ٍة  واملبالغة ذا � االن�شار �� �ّلِ زمان وم�ان و�خاصَّ

 ، حَ العصُر 
ُ

اس ع�� اس��الك ما  يث ساٌت ك��ى تحمل النَّ يقف وراء�ا �يئاٌت ومؤسَّ

                                                             
 163انظر: املرجع السابق/ - 26
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�م
َ
لون عقول ِ

ّ
ورا، ، و�ستعمل ص�شكيال جديدا ونفوس�م ال يحتاجون إليھ، وُ�ش�

 
َ

◌ ة، وموادَّ ت، وإحصاءات، وقنوات فضائيَّ
َّ
ة  ومجال عةدعائيَّ  أك�َ� ، في�ون متنّوِ

ا   .  )28( مصطاد��ا املنحرفون فكر��

دُ مُ  -6  ن ُس مِ  :الرغبة �� التغي�� جرَّ
َ
� 

َّ
، شّرِ با���� وال ابتة االبتالءُ ن هللا الث

ِع الواملوافق وا��الف، و�ِ  � املعطيات، وتنوُّ ِد ا��اجات ،ظروفتغ�ُّ  النتقالاو  ،وتجدُّ

 
َ
ة  ورٍ من ط إ�� طور ومن حال إ�� حال. وقد أ�عم هللا ع�� املسلم�ن بثوابت عقديَّ

 
ُ
ة ت ��م من التعامل مع القديم، والواقع، واس�شراف املستقبل، ومن ومن��يَّ ِ

ّ
مك

ة ل�ّلِ حال ة، وحياة ال )29(إعداد العدَّ ة مأخوذة من الكتاب والسنَّ  سلفبمن��يَّ

ة ة والعمليَّ ة املوازنة ب�ن املصا�� واملفاسدالعلميَّ
َّ
 ،، وفقھ الواقع والنوازل، ودق

 ....إ��وامل�اسب وا��سائر

 إنَّ 
َ
زان مع ل ِ

ّ
ة �التوافق ب�ن املبادئ والسلوك، والتعامل بات دينا ثوابت عقديَّ

، فيف�اأو تخ مقاصد الشر�عة وتحقيق املصا�� ودرء املفاسد فَق القائم وا��ديد وِ 

ا وغ���ا �� و و�م يرغبون �� �غي�� الواقع ا��ا�� إ�� أفضل–. لكنَّ املنحرف�ن فكر��

�ات -اإلصالح والتجديد  ووسائل التعامل مع�ما ،يخلطون ب�ن الثوابت واملتغ�َّ

ة إذا ساءت األحوال وُ�س�ئون �� تقدير امل�اسب وا��سائر،  ،وأساليبھ و�خاصَّ

اسبا��ا وإطار�ا ا��اّص، وواقع�ا االجتما�� أو وك��ت، حيث يقطعو��ا عن من

 .)30( ، وا��روج ع�� السلطة بدعوى التجديد واإلصالحا�َس الفكري الذي ال�َ 

7-  
ُّ

 يَ  إ�� العنف قوال وعمال:  �وءُ ال�
َّ
ا بامليل إ�� العنف ِس � م املنحرف فكر��

 ،غتياالتال خر�ب، والتدم��، والقتل واال��ديد وال��و�ع، والتَّ �� الذي ي�ت�� بھ إ
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والنف���، وإضعاف العالقة ب�ن  ،واالجتما�� ،األسري  وزعزعة األمن واالستقرار

 . )31(ب�ن أفراد ا��تمع الواحد، بل أحيانا ا��ماعة الواحدة وأ، ا���ومة والشعب

  إنَّ "             
َ

  �دف
ُ
ف ل�س الوصول إ�� نتائج دقيقة وسليمة، أو برا��ن نحرِ الفكر امل

ة، يُ   ِك معلميَّ
ُ
م��ا �� ا��كم �� املواضيع والقضايا، أو الظوا�ر  ن االستفادة

ة، بقدر ما ��دف إ�� زَ  ة أو الفكر�َّ  ع البَ ْر االجتماعيَّ
ْ
اط لة والشّك وال�شكيك، وإسقبَ ل

 ومعتقداتمن فكر وأخالق،  ما �و قائٌم 
َ
اجتما�� وسيا���، واس�بدال�ا  سٍق ، و�

�ات أخرى معروفة أو غ�� معروفة   .)32(" بتوجُّ

ُب  -8 ا األع�� للرأي واملوقف أو ل��ماعة التعصُّ إنَّ �ذا النوع من  :أو لبلٍد مَّ

ب مَ    االنحراِف  من مظا�رِ  ظ�ٌر التعصُّ
ُ
 الفكري، ولھ خ

ٌ
وا��ة ع�� األمن  طورة

ة الو�الت، و واالستقرار االجتما�� والدي��؛ إذ يَ  ،الفكري والثقا�� ��دم جرُّ ع�� األمَّ

 عُ 
َ

ِ الوحدة، و�ُ  رف
ّ
ل ن��ان الفتنة بما يث��ه من الفرقة ت الشمل، وُ�شعِ ش�

شرذم
َّ
 )33(وال�

َ
ة إذا � ة العلم، والتناقض الفكري ، و�خاصَّ

َّ
ى با���ل، أو قل

َّ
غذ

 .، والتذبذبوالسلو�ي

9-  
ُ

 الق
ُ
  داع:ع�� التغر�ر وا�ِ�  درة

ُ
 دإنَّ قادة االنحراف الفكري يمتل�ون ق

ً
 رة

ة الش��يبة  اسباُب ع�� التغر�ر باآلخر و�خاصَّ ة النَّ  و، وتا�ع، وا���لة، وعامَّ

واأل�واء، واملغ ة، االنفع ؛ باستعمال اللغِة ن بأنفس�م أو بال��ام�م الدي��ّ ��َّ اليَّ

ة واستغالل ا��ماسة ة الدي�يَّ   و�ِد عْ التَّ �، و أو الطائفيَّ
ُّ

د ع�� عدم املناقشة أو التأك

ْو��ا، كتكف�� ا�تَ �سو�غ الوسائل بالغاية ال�� يَ �من ��ة املعلومات، و  �تمع غيَّ

                                                             
 ) faculty.ksu.edu.sa/27846/pageانظر: االنحراف الفكري: (  - 31
�ات 48-47التداب�� الواقية ( مرجع سابق ) / - 32 . واألسلوب اللغوي ال��يح �� آخر الفقرة �و: واس�بدال توجُّ

 عروفة أو غ�� معرفة ��ا؛ فالباء يدخل ع�� األفضل.أخرى م
  ) faculty.ksu.edu.sa/27846/pageانظر: االنحراف الفكري: ( - 33
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ة ة اللقيام بأعمال إر� الستحالل دمائھ، والرغبة �� تطبيق الشر�عة اإلسالميَّ بيَّ

زَ�ق ف��ا النفوس ال�� مختلفة
ُ
ر املمتل�اُت ي، ت دمَّ

ُ
ة ئة، وت ة والعامَّ  ...إ��..ا��اصَّ
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  الثا�ي: أسباب االنحراف الفكري  طلبامل

وَجد
ُ
فقادت  ؛كث��ة تراكمْت �� حياة املسلم�ن ومجتمعا��م أسباٌب و  عواملُ  ت

ة  نمِ إ�� الوقوع �� االنحراف الفكري،  أي داخل أ�ّمِ أنواع�ا: أسباب داخليَّ

ة.مجتمعاتنا،    وخارجيَّ

ة فم��ا                                          :فأّما الداخليَّ

ةأسباب عِ  -1  :لميَّ

ة ل ع�� النقلوالعقال�وى والظّنِ  تقديُم   .أ ؛ وذلك برّدِ الّنصوص الشرعيَّ

ا �و عليھ من أف�ار ا ال يقتنع ��ذه النصوص وال يرجع عمَّ  الثابتة؛ فاملنحرف فكر��

 والظّن.  ى مبنا�ا ال�و  خاطئة

   .ب
َ
 أ

ُ
� ، وعندئذ يقع �العلم الشر�� من غ�� أ�لھ وال من منا�لھ الصافية خذ

 
َ
يھ للعلم، و�نائھ اا��طأ �� مصادر ت السليم  ، وتحديده للمن��والنف���ّ  لفكري لّقِ

ھ عبِ� �� معا��ة القضايا أو ال��ضة �� مختلف جوانب ا��ياة؛ إذ يَ 
َّ
�� � ذلك �ل

علماء ل. وال يأخذ عن ا، والقراءة غ�� الواعيةوالتقليد األع�� ،واالستظ�ار ،نالتلق�

فاسد، �� واملاملوازنة ب�ن املصاالقدرة ع��  سعة العلم ورسوخھ، واملش�ود ل�م �ِ 

 
َّ
 و���ة العقيدة، وسالمة املن��، والتقوى والث

ُّ
ز�غ ھ ح�ن تبَ بات �� مواطن الش

ةولِ الذين ل�م �ؤالء العلماء  األف�ام.   كت��م العلميَّ
ٌ
  م��لة

ٌ
  ،عالية

ٌ
موقة �� مر  وم�انة

ة ة واملص ،اإلسالم؛ ولذلك أوجب هللا الرجوع إل��م �� املسائل والقضايا عامَّ ��يَّ

 ة {{خاصَّ 
َ
 اْس ف

َ
 أ
ُ
 ل

َ
ِ  َل ْ� وا أ

ّ
  نإِ  كرِ الذ

ُ
 ك

ُ
  ْم نت

َ
 عْ ال �

َ
 {{ ]. 7}} [األن�ياء ون مُ ل

ُ
 ْس ْل �َ ْل َ� ق

َ
ي وِ ت

ذيَن 
َّ
 عْ �َ  ال

َ
ذيَن ون وَ مُ ل

َّ
 عْ ال �َ  ال

َ
 مُ ل

َ
ا ال يَ  .)34(]9}} [الزمر ون  ون �ُ أ�َ لكنَّ املنحرف�ن فكر��

                                                             
34 -  

َّ
دات)، د.عبد الرحمن بن معال انظر: العلماء وتحص�ن الشباب من الفكر املنحرف (األسس وا��ّدِ

م للمشاركة �� مؤتمر دور 33-32، 14-11اللو�حق/ العلماء �� الوقاية من اإلر�اب والتطرُّف، تنظيم ، بحث مقدَّ
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ص�م، م وإخال ��ؤالء العلماء بل يبذلون قصارى ج�د�م �� الطعن ف��م و �� علم�

سمُع م��م "ُ�م رجاٌل ونحن رجاٌل" و �� �شو�ھ سمع��م
َ
� 

ُ
فتأ

َ
 .، وال ت

 مُ   .ج
ُ
ي من�� السلف �� خالفة ِ

ّ
ي ن�ِ� ِمل  إنَّ  :االستداللو  التلق االستدالل و  التلّقِ

ة أساليبَ  ل �م �� التعام. وقد اعتمد م�نُج ، وضوابطھائصھھ وخصعند أ�ل السنَّ

ة واإل  �ا، ة، كتعظيمجماع وأقوال العلماء ع�� أصول ثابتمع نصوص القرآن والسنَّ

ة ال��يحة...إ��وَعدم ضرب �عض�ا ببعض، و��ة ف�م�ا،  ؛ واألخذ بالسنَّ

ي �ذه األصول ونحو�ا ��القارئ أو الباحث �ال��ام بف  ھلم لاالستدالل �سو  التلّقِ

 من املصادر، والتعامَل ن حِس فكُره، و�ُ 
َ
فق مقاصد النصوص وِ  مع االستفادة

ة  مبنا�ا ع�� تحصيل املصا�� وتكميل�ا، و�عطيل "الشر�عة؛ فالشر�عة اإلسالميَّ

م �ن ح�� ُيقّدِ رَّ
َّ

-املفاسد وتقليل�ا، بحسب اإلم�ان، ومعرفة خ�� ا����ين وشرَّ الش

ّر�ن -عند ال��احم
َّ

  . )35(" خ�� ا����ين، و�دفع شرَّ الش

ة وأصولھ ا َمن خالف من�� أ�ل السنَّ ھ ي واالستدالل�� التلّقِ  أمَّ  ال فإنَّ

و�قع ��  ، نحرف بھ فكُرهال �� التعامل مع النصوص؛ فيو  ،�ماھ ف�م من�ُ� ي�ستق

  تجد عنده:جسيمة، و  أخطاء

ة ب�نقيح وعدم العناي �واه، مع جرأة االع��اض عل��اردَّ النصوص الثابتة ��الف��ا لِ  -

ة.ما �عّده من    السنَّ

-  
َ

عتضاد ال لال  ��ااالستدالل  وأ و مع�� أو استدالال.وتحر�ف�ا لفظا أ الّنصوص َم تْ ك

  .لالعتماد

                                                             

ة، الر�اض، �شره شبكة األلوكة   ة للعلوم األمنيَّ مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العر�يَّ

www.alukah.net  
ة، ابن تيمية  - 35 ة �� نقض كالم الشيعة القدر�َّ ة النبو�َّ  2، تحقيق د.محمد رشاد سالم، ط6/118م��اج السنَّ

م، طبع ع�� نفقة صاحب السمّو املل�ي األم�� عبد هللا بن عبد العز�ز بمناسبة افتتاح �1991ـ 1411 عام

ة (جامعة اإلمام محمد) .   املدينة ا��امعيَّ
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 ؛ توطئة وتم�يدا ِل�س�يل رّدِ النصوص ال��مرضوان هللا عل�� �� ال��ابة القدَح  -

  .رَوْو�ا

 �� األص -
َ

ة لالستدالل و�شو���ا مع العبث ي ابتداع أصول جديدة للتول الشرعيَّ لّقِ

ة، و عند الرافضِة  واالستدالل، كتقليد الشيوخ واألئمة ة، والباطنيَّ ند ع، والصوفيَّ

ة األر�عة، َج  دة األئمَّ ِ
ّ
  .)36(�� العقل ّوِ والغل�لِة مقل

ة لسباب األ ن مِ   .د  البضاعة �� فقھ النحراف الفكري: العلميَّ
ُ
ة

َّ
قل

اتاألوْ    و�� ،لو�َّ
ُ
ا  يمتلك اإل�ساُن ال ي إ�� أن ؤّدِ ت دة �املنحرف فكر�� � فقھ مبادئ جّيِ

ة إذا تزاحمْت املشكالت، و األولو�َّ  ة، واإلحباطات النفس باملصايِ ك��ت ات و�خاصَّ يَّ

ط،  األ�دافأو املصا�� و  ح�� تبدو صعبة التحقيق؛ في�ون �� ح��ة من أمره، يتخبَّ

ة �� الرؤ�ة والف�م،ُيصا ، واملندوب ع�� الواجب، ب بالضبابيَّ م امل�مَّ ع�� األ�ّمِ  ُيقّدِ

ه إ�� ظرُ �ضيق نو تقديُمھ،  والقابل للتأخ�� ع�� الواجِب والتكمي�� ع�� الضروري، 

مَّ �س�� ث، ه �� واقع مع�َّنحصرَ  يحاوُل ؛ فالذي ال ي�اد يفقھ ش�ئا منھ واقع ا��ياة

ة بموقفھ وف�مھ، فإذا فشل زَ  ة لل رعَ إ�� إلزام غ��ه أو ا��تمع أو األمَّ مجتمع الكرا�يَّ

  ...إ��.، أو األ��اصوالبلد أو ا���ومة

وُّ ا  .ه
ُ
ق با��انب العل�� لالنحراف دُّ ُ�عَ :  لغل

َّ
وُّ من أ�ّم األسباب ال�� تتعل

ُ
الغل

 ومجاوزةِ  ��يح يدلُّ ع�� ارتفاٍع  الغ�ن والالم وا��رف املعتّل أصلٌ "، )37(الفكري 

 )38(" قدر
ُ
 حّدِ ال���ء و  ؛ فالغلوُّ مجاوزة

َ
ي � . ومن �عر�فات العلماء لھ �و: ��ايتھعّدِ

                                                             
ي واالستدالل (مرجع سابق)/ - 36   113 -62انظر: من�� االتلّقِ
ھ، با �� املبحث الثالث من كتابجعلھ الباحث تميم السليمان من مظا�ر االنحراف الفكري، وعقد لھ مطل - 37

ة �� االصطالح.89-85وتناول مظا�ره، انظر: التداب�� الواقية/ ھ من األسباب، وال مشاحَّ
ُ
  ، لكن بدا �� جعل

  م��م املقاي�س �� اللغة(مرجع سابق) - 38
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 مُ "
ُ
ھ ع�� ما �ستحّق  ،زاد �� ال���ءبأن يُ ا��ّدِ  جاوزة . )39( "ونحو ذلك ،�� حمده أو ذّمِ

 "و�و: 
ُ
د ـوق ؛ إفراطا أو تفر�طا.)40(" �� ال���ء وال�شديد فيھ بتجاوز ا��ّد  املبالغة

لة �� كتاب�ن  اللو�حق الغلوَّ دراسة مفصَّ
َّ
  .)41(درس د.عبد الرحمن بن معال

 : أحد�ما: ك�ّ� أو اعتقادّي للغلّوِ نوعان
َ

: ما ، واآلخ ر: جز�ي أو عم��. فالك��ُّ

 
َ
ات مسائل�ا� مَّ

ُ
ة وأ ات الشر�عة اإلسالميَّ ق ب�ليَّ

َّ
ب عواالعتقاديُّ الذي  .عل  عمُل  ليھي��تَّ

ن�شر فيھ معاٍص  ن ا��تمع العا���ا��وارح. ومنھ: الغلوُّ �� ال��اءة مِ 
َ
 ،أي الذي ت

  وتكف�� أفراده، واع��ال�م. 

عتقاديُّ أشدُّ خطرا، وأعظم ضررا من الغلّوِ العم��؛ إذ والغلوُّ الك��ُّ اال "

  الغلوُّ الك�ّ� االعتقاديُّ �و
َ
ي إ�� اال�شقاقات، و�و امل اعات ق وا��مرَ ظ�ر للفِ املؤّدِ

راط املستقيم ما خالفْ��ا  ُق رَ فالفِ  .)42(" ا��ارجة عن الّصِ ا��اِلفة للفرقة الناجية إنَّ

من قواعد الشر�عة. وضرُر الغلّوِ الك�ّ�ِ االعتقادي  �� مع�� ك�ّ�ٍ �� الدين، وقاعدة

ا ا��ز�يُّ فخاصٌّ بصاحبھ، وضرره �س��ٌّ  رد. أمَّ
َّ
ة، ومط ر  ". عامٌّ ع�� األمَّ وقد قرَّ

 بِ  و )...( العلماء أنَّ ا��قَّ واسطة ب�ن التفر�ط واإلفراط
َ
ب  علُم أنَّ َمْن ھ �

َ
جان

�س�ب ا��لل �� -ذلك  قادهف��ما ع قَمن و و  ،)43("راط فقد ا�تدىفالتفر�ط واإل 

                                                             
د ، تحقيق و�عليق د.ناصر عب1/293اقتضاء الصراط املستقيم ��الفة أ��اب ا���يم ، ابن تيمية  - 39

  م،  دار املسلم لل�شر والتوز�ع، الر�اض.�1994ـ  1415عام  5الكر�م العقل، ط
، قرأه ت��يحا وتحقيقا الشيخ عبد  13/278فتح الباري شرح ��يح البخاري، ابن ��ر العسقال�ي   - 40

  العز�ز بن باز، دار الفكر، بدون  ت
�ـ 1419عام  1أجزاء)ط 3ب، اآلثار، العالج (أحد�ما: مش�لة الغلّو �� الدين �� العصر ا��اضر، األسبا - 41

ة حول مظا�ر الغلّو 1998 ر: الغلوُّ �� الدين �� حياة املسلم�ن املعاصرة، دراسة علميَّ
َ

م بدون مطبعة. واآلخ

ة، ط ف واألصوليَّ سة الرسالة، ب��وت، لبنان. �2002ـ 1423عام  5ومفا�يم التطرُّ   م، مؤسَّ
  70ملسلم�ن املعاصرة/الغلوُّ �� الدين �� حياة ا - 42
، دار عالم 1/432أضواء البيان �� إيضاح القرآن بالقرآن، محمد األم�ن بن محمد ا��تار الشنقيطي  - 43

  الكتب، ب��وت، بدون  ت.
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ة إ�� االنحراف �� القول والعمل. وقد يقع �� أشّدِ مظا�ر الغلّوِ و�و  -الب�ية الفكر�َّ

� ا��روج 
َّ

س�
ُ
امامل

َّ
واستعماُل العنف، واالغتيال، والتدم�� والتفج��،  ،ع�� ا���

اس  ة ال�� يحتاج إل��ا النَّ يق مصا�� ق�� تحوالقتل، وتحر�م �عليم العلوم ال�شر�َّ

ة ا��ياة أو درء مفاسد�ا. البة ، ومطإضافة إ�� تحر�م العمل �� الوظائف ا���وميَّ

 
ُ
ة أي ا��لوُّ امل  ا��تمع باملثاليَّ

َ
ب  ع�� النفس �� وال�شديُد  ،ق من املعا���طل تجنُّ

اس بما لم يُ  وإلزامُ  أمور ا��ياة املباحة، س�� الت� ورفُض �م هللا بھ، مْ لزِ جم�ور النَّ

 بضوابطھ 
ً
ص�ا هللا رحمة و�ضرب ، )44( �عباده �� وقت ا��رج، والرخص ال�� رخَّ

ُم الُعْسَر {{ ِ�َعرض ا��ائط قولھ �عا��:
ُ

ُم الُ�ْسَر َوال ُير�ُد ِبك
ُ

} [البقرة } ُيِر�ُد ُهللا ِبك

� رسول هللا ص�� هللا عليھ وسلم ب�ن "عا�شة ر��� هللا ع��ا: حديث ]. و 185 ِ�ّ
ُ

ما خ

 
َّ
  أمر�ن إال

َ
ة. رواه مسلم.  "سر�ما ما لم يكن إثما�ْ اختار أ   ونحو�ما من الكتاب والسنَّ

لّو مِ وَ 
ُ
دُ ن الغ دن .�� غ�� موضعھ ال�شدُّ ما قيَّ

ّ
د ُ�  اإن ِبــ"�� غ��  ناال�شدُّ

د نوعا ال يَ ؛ ألنَّ موضعھ" شّد �األخذ بالرأي األ املن�ّ�ِ عنھ،لُّ ع�� الغلّوِ ُد من ال�شدُّ

ة املوازنة، وألنَّ مراعاة األحوال و الصواب قد يكون الرأي األشّد من اآلراء؛ ألنَّ 
َّ
 دق

ةب�ن  ة وا��اصَّ   ،املال�سات العامَّ
ُ
 قد ت

َّ
� كف ما يھترّ�ِ

َّ
د  كون . وإن �� الغلّو  ��ال�شدُّ

ھ �� �ذا  من ج�ة أخرى؛ وذلك ح�ن يصف ال��ُص غ�� موضعھ 
ُ

َمن ُيخالف

ده  كتاب هللا، أو أن يجعل رأَي  الرأي باملروق من الدين، أو باإلعراض عن ِ
ّ
مقل

 .)45( ى من هللاًد بم��لة رأي املعصوم، و��تصر لھ �غ�� ُ� 

ھ أل يج وعند ا��ديث عن الغلّوِ  الغلوَّ أو التطرُّف  أحد�ما: أنَّ  ،ن�مر ب الت�بُّ

، ومظا�ره �� محار�ة الدين -تارة–�ون �ن تارة �� الدين، و�و من�� عنھ. و و ي�

                                                             
باب وأثر�ا ع�� األمن 88-85انظر: التداب�� الواقية (مرجع سابق)/ - 44 ة لدى الشَّ ، واالنحرافات الفكر�َّ

ة الشر�عة والقانون، 19، 18-17ّ� القاس عبد املؤمن عمر/االجتما��، د.عبد ال� ، جامعة اإلمام امل�دي، �ليَّ

ة. بكة العنكبوتيَّ   السودان، م�شور ع�� الشَّ
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ِ والعالقة بي��ما أ
ّ

ا ن يصاحبھ؛ فالغلوُّ �� محار�ة الدي ينَّ �لَّ واحد م��ما �غذ �تج غلو�

عا فيھ، وكذلك �� الدين
ُّ
الغلّو �� األديان األخرى اآلِخر: أنَّ األمر و   .)46(العكس وتنط

ھ ل�ذين األمر�ن  ي من الضرور ف. أشدُّ  ��  –ح�� ال نقع �� شراك الذين ي�ادون الت�بُّ

ع�� اإلسالم؛ إذ من العدل  يحصرونھ -إعالم�م ئلووسا خطابا��مبحو��م و 

ة تب�صابھ؛ فقد أث�� نِ  أن يوضع األمُر  ِن والتواز " لغلوَّ عند أنَّ ا الدراسات اإلحصائيَّ

بل غلوُّ غ�� املسلم�ن يصدر عن دول م�ن أقلُّ منھ عند غ�� املسلم�ن، املسل

ات، وغلوُّ املسلم�ن صادٌر  �ن ��  وأ، ات، أو جمعيَّ )47("عن أفراد وجمعيَّ عن مندّسِ

         .أوساط�م ع�� ح�ن غفلة م��م

ة -2      :أسباب نفسيَّ

ة، م��ا:              لالنحراف الفكري أسباب نفسيَّ

ف صاحبھ مع ا��تمع دمُ عَ   .أ  الفرد مع تكيُّ
ُ

ف : من الضروري تكيُّ

واالبتعاد عن �ّلِ ما من شأنھ إحداث مقاطعة بي��ا وتنافر،  أسرتھ ومجتمعھ،

ف ا��سد، والتباغض، وسوء الظّن، والفجور �� ا��صومة. � �ما �وَمن فقد التكيُّ

ا موقع �� االنحراف الفكري. إنَّ كث��ا  ف أو �ذا ايفتقدون  "ن املنحرف�ن فكر�� لتكيُّ

م عند ما ��م �� أ�َّ �ع�شون فيھ، وتبقى مش�ل�ُ التوافق الفكري مع ا��تمع الذي 

ف أو الت ة �� التغي�� أو �� افتقدوا �ذا التكيُّ وافق لم ي��أوا إ�� األساليب الشرعيَّ

جتمع م إ�� العنف [والتكف��] وضرورة ��رالتعب�� عن رفض�م للناس بل ��أوا 

 .)48(" الكفر
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   .ب
ُّ

ة عوُر الش ة  -أيضا–: �ذا بال��م�ش والدونيَّ من األسباب النفسيَّ

، ظلمب، أو الالذنمن ھ صاحبُ س�شعره إ�� ما قد �َ ، إضافة لالنحراف الفكري 

ات، وا�غالق أبواب ا��وار واملناقشة �� وج�ھوإ�دار ا��قوق، وتقييد ا�ُ�  تُح  ،ر�َّ
َ
وف

ٍت، وال َبحٍث عن ا��قيقِة والدوافع  غ��هلِ  -حسب زعمھ–أبوا��ما  ث�ُّ
َ
ِمن غ�� ت

د �� نفسھ ا�مَّ مِ  . �لُّ ذلكوا����ة ،والقلق ،صاب باالكتئابفيُ  ؛واأل�داف ِ
ّ
 ،�قدا يول

ةوال   ،هللمجتمع أو الدولة؛ فينحرف فكرُ  ،كرا�يَّ
ً
ق لتحقي وال يجد أمامھ وسيلة

تھ ،ذاتھ  ال��وء إ�� العنف ،ووجا�ة موقفھ ،وإثبات أ�ميَّ
ّ
 .)49(إال

  أُس اليَ   .ج
ُ
 النفسية لسباب األ ن : مِ واإلحباط

ُ
 النحراف الفكري غلبة

  ط ع�� صاحبھ؛اليأس واإلحبا
َ
 وذلك ح�ن ت

َ
 عليھ أو أمامھ ال ُر ت�اث

َ
ب مع ايِ صباليا وامل

ة غياب ا��لول السر�عة   يرجو�ا ��الأو ا��لول ا��قيقيَّ
َ
لدنيا، دُّ �� عي�يھ اوَ �ْس ؛ ف

ة إذا لم �س�ند �� ف�م�ا والبحث عن حلول  ���ءمُ و�فقد األمل �� مستقبل  و�خاصَّ

، وعلم و�ص��ة، وال ع�� أقوال الرا���ن من بالقضاء والقدر ل�ا ع�� إيمان را��

   .)50(ءالعلما

ة -3  :أسباب تر�و�َّ

ل: �� �غر�ب ال��بية والتعليم، 
َّ
ة، تتمث لالنحراف الفكري أسباب أخرى تر�و�َّ

ة وال��بية  ة أو ��م�ش�ما،ومن صوره: �غي�ب العلوم الشرعيَّ براز إأو عدُم  الدي�يَّ

ة ة �� كث�� من ا��تمعات اإلسالميَّ ��ا ب�ن املنا�� واملواّد الدراسيَّ �ار�ا أو إظ ،أ�ميَّ

  �� صورة موادَّ 
ُ
رال ت ِ

ّ
م وال تؤخ لعلما�ي ا الن��، واست�ساخ ح�� �� درجات االختبار قّدِ

  الغر�ي.
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ھ إ�عادُ يَ  ِ
ّ
د من ذلك �ل

َّ
العالشباب عن تحص�نھ بال تول ة فكر�� ، وم الشرعيَّ

ا،    "وعلمي�
َ
 التغر�ب املقصود م��ا أن ت

َ
ة بالثقافة الغ ُم يَ لَّ القِ ِح إنَّ فكرة ة ر ا��اصَّ �يَّ

ة �� التعليم والثقافة وح�� ة] [والعالقات االجتماعيَّ وال��بية،  ،محلَّ قيمنا اإلسالميَّ

إنَّ �ذا  .تاّمٍ ب�ن ال��بية ومنا���ا و��ن السلوك �� فصٍل  )51(" ع�� مستوى السلوك

ا  مَّ ِ
َ

 النحرافيقود إ�� ا س�ٌب و  لدى الفرد وا��تمع، ن�ْ الدي�يَ  النازعالوازع و ف ضعِ يُ مل

  الفكري، إضافة إ�� االنحراف الدي�� أو السلو�ي.

ة -4    :أسباب اجتماعيَّ

ة لالنحراف الفكري بأمر�ن: األسرة، والب�ئة            ق األسباب االجتماعيَّ
َّ
تتعل

ة   ا��ارجيَّ
ُ
ِ ؤ (ا��تمع)، و�لتا البي�ت�ن ع�� صلة وثيقة بحياة الفرد، وت

ّ
 ��ر ث

ا، ونفسي�  تھ وت�و���ا فكر�� ا��ص�َّ ظرتھ إ�� ، و�� ن، و�� عالقتھ �غ��ها، ودي�ي�

   ....إ��.األمور 

م مِ  ِ
ّ
ل الوحدة ابھ ن املسل ِ

ّ
ة والتوافق، والتضامن؛ لذاأنَّ األسرة تمث  الجتماعيَّ

 أيَّ فإنَّ 
َ

ل ف��ا خ
َ
ةي�ون لھ تأث��ه ع�� أفراد�ال  ،لةالعواطف الن�ي غياُب  ، و�خاصَّ

بة  و وا��نان،  ،واملشاعر الطّيِ
ُ
 وأ، �ناألبو  وانفصاُل ، �اال��اع وا��صومات ف� ك��ة

 معامل��ما لألوالد  سوءُ 
ُ
وسوء  ،واالنحالل ا��لقي �� األسرة، ��م��بي�ما لِ أو إ�مال

                  .استغالل أو قات الفراغ

 
َ
 ْق إنَّ ن

َ
ة ال�� ت ة وسيادة األساليب السلبيَّ ى عص ال��بية اإليجابيَّ ل��ا الشاب ر�َّ

فاتھ �� أسرتھ � اء لتصرُّ الرفض املطلق، والقسوة، والتدليل الزائد، والنقد غ�� البنَّ

ي بھ إ��  ب الدي�ّ� �� األسرة، �لُّ �ذه من أك�� األمور ال�� تؤّدِ وأقوالھ، وال�س�ُّ

  االضطراب النف���، واالنحراف الفكري والسلو�ي. 
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ا ما ق يَ  أمَّ
َّ
ة (ا��تمع)بتعل   الب�ئة ا��ارجيَّ

َ
ة، الت�شئة االجتماع سوءُ : ��امِ ف يَّ

 .)52( إ��الفساد العقدي...و خرَّجا��ا، وسائل اإلعالم ومُ و الفساد ا��لقي، و الفقر، و 

سباب األ  ن أ�ّمِ الو�� االجتما�� �عواقب االنحراف الفكري: إنَّ مِ  وم��ا: غياُب 

ة ل �عواقب االنحراف حقيقي النحراف الفكري غياَب و�� اجتما�� االجتماعيَّ

ئة ع�� الفكري ا ا �ساعد ع��  .والدولة ،، واألسرة، وا��تمعالفردلسّ�ِ و�ذا ممَّ

 قدر الو�� �عواقبھ وخطورتھ يُ . فبِ ان�شاره واستفحال أمره
ُ
، ھمكن محاصرت

   .، والدول وا��تمعوالقضاء عليھ، أو التقليل من أضراره ع�� الدين، والفرد، 

ملنحرف فكر�ا؛ وذلك املنضبط بالشرع �� معا��ة ا غ�ُ�  وم��ا: التعامُل 

لناس ا أخِذ  م ولو �ان معتدال مستقيما، و�ِ ل�بتعميم االنحراف الفكري ع�� �ّلِ مُ 

ب عن �ذا ازديادُ والِوشايات بالظنون والش��ات  ، وجرُّ هاالنحراف وان�شارُ  ؛ إذ ي�س�َّ

  .)53( أ��اص إليھ وقد �انوا براء منھ

ة -5  : أسباب دي�يَّ

ل أبرُز�ا �� 
َّ
�ن، وا���ل بالعقيدةضعف الواَيتمث  زع والنازع الدي�يَّ

ال�شر�ع اإلسالمي ومقاصده، واألخذ عن غ�� أ�ل العلم أو من �و  ،ال��يحة

م، واالغ��ار ، وا��رأة ع�� النصوصمصادر ومنا�ل غ�� صافية
ُ
، والتعال

  ...إ��..باالل��ام

ةأسباب  -6   :سياسيَّ

  سوءُ 
ُ
ِ السياسة واإلدارة من األمور ال�� �

ّ
ما إذا ي االنحغذ راف الفكرّي ال سيَّ

 ا��وانب  ،ھ من التغي��اس�يأس صاحبُ 
َّ
�ن إال �ن واإلدارّ�ِ أو ال يرى �� السياسّيِ

�ناملظلمة، وكذلك  �ن واللب��الّيِ –ي يطعنوا � فتُح األبواب ع�� مصارع�ا للعلمانّيِ
                                                             

  74-69انظر: التداب�� الواقية (مرجع سابق) / - 52
ة، د.طھ عابدين طھ/ - 53

َّ
، 37-34انظر: االنحراف الفكري مف�ومھ، أسبابھ، عالجھ �� ضوء الكتاب والسن

 بدون. (ع�� الشبكة العنكبوتية)



�ة   د.هارون املهدي م�غا                            2سلس� دراسات ثقاف��ة ودعوی
   

36 

ة�� ثوابت اإلسالم ال -ج�ارا ��ارا ة عقديَّ  اتوالعادھ يمَ ، وُ�حاِرُ�وا قِ وال�شر�عيَّ

ة  �� والفساد اإلداري ااالجتمالظلم  وان�شاُر  .وغ���االسليمة  � �وا��سو�يَّ ِ
ّ
� تو�

عن االنحالل ا��لقي وعن  والدفاعُ  .ب�ّلِ أج�زة الدولة�� التوظيف املناصب و

 
ُ
وق ن أد�ى ا��قمِ  ا��رماُن و  دين مع التض�يق ع�� املل��م�ن.فِس الفاسدين وامل

ة ة واملعنو�َّ ةيأو الس املاديَّ ة مع االس��زاء بالد والتحاكُم  .اسيَّ ين إ�� القوان�ن الوضعيَّ

تھ ل�ّلِ زمان وم�ان.  اإلسالمي و�صالحيَّ

ة              :األسباب ا��ارجيَّ

ة  عواملتوجد  ة خارجيَّ تدخل ضمن أسباب أي خارج مجتمعاتنا اإلسالميَّ

  االنحراف الفكري، م��ا:

ة متالحقة ذات صلة بتار�خ املسلم�ن فك �ماٌت َ� " و�و:: الغزو الفكري   .أ ر�َّ

 
ً
فة ُمستوِعبة   وحاضر�م، تطرح ش��ات وأف�ارا مز�َّ

َ
" ناإلسالم وأحوال املسلم� تراث

 ": �عر�فاتھ ومن .)54(
ُ
ٍة  إغارة نة، وأساليب  من األمم بأس��ٍة  األعداء ع�� أمَّ معيَّ

ما��ا، وان�� ؛مختلفة ة، وعزائم�ا ومقّوِ   . )55( "اب �ّلِ ما تملكلتدم�� قوا�ا الداخليَّ

د أش�ال ال��وم ووسائلھ وأساليبھ لِ  و  فإنَّ الغزو الفكري أشدُّ وأ�دافھ تعدُّ

ة إذا وَ  ك تجد �� كر�َّ د فراغا واضطرابا فِ جَ وأق��� من العسكري، و�خاصَّ �ن؛ ألنَّ

ة،  والعلماءة الغزو الفكري ج�شا من ا����اء أج�ز  �� مختلف العلوم: النفسيَّ

ة، واالجتماعيَّ  ة، والسياسيَّ ة، ة، والدي�يَّ   ؛، والتار�خواللغاتواالس��اتيجيَّ
َ
ة  وألنَّ األمَّ

 امل�زومة فكر�ا 
َ
� 

ُ
ول العق س�� س��ة غاز��ا؛ إذ من أ�داف الغزو الفكري تصفية

  . واألف�ام لت�ون تا�عة للغازي 
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: العداُء الصلي�� لإلسالم الغزو الفكري  ن أ�ّمِ أسبابوقد �ان مِ 

ُم العل�� للغربواملسلم�ن ة. التقدُّ  و  . االستعماُر الغر�ي للمجتمعات اإلسالميَّ
ُ

ف
ُّ
تخل

ة ة عن ركب ا��ضارة الغر�يَّ  الفكري والفراغ العقدي. الشعوب اإلسالميَّ
ُ

. الضعف

ة  ُك االجتما��. �شو�ُھ صورة اإلسالم واملسلم�ن وال�شكيك �� تار�خ األمَّ
ُّ

التفك

  . ما لم تنُح نحو الغرب زا�ر ل�ا وحاضر�ا و�� مستقبٍل 

ا مظا�رُ  ةالغزو الفكري فم��ا أمَّ  : حمالت ال�شو�ھ، وإحياء ال��عة ا��ا�ليَّ

ة ة والقوميَّ ة والقبليَّ ل واإلباحة، وإ�عاد العلماء الطائفيَّ
ُّ
، والدعوة إ�� التحل

عن مراكز التوجيھ والسلطة مع تمجيد قيادات ا��لص�ن ِلدي��م وِلوط��م 

ة ومح ،عةصطنَ مُ  ة واجتماعيَّ وغ���ا، وتم�يد مخلصة اولة �شو�ھ قيادات دي�يَّ

خاذ القرار، واإلعالم ووسائلھ، والتعليم  ِ
ّ
الطر�ق للسيطرة ع�� أج�زة ال�شر�ع وات

ة �التنص��،  ة �� غ�� أ�داف�ا ا��قيقيَّ والثقافة، واستغالل ا��دمات االجتماعيَّ

ة  اف االنتماء الدي�ّ� أو االجتما��ّ ، و�شر الرذائل، وإضعواالس�شراق، والعلمانيَّ
)56(.  

 
َ
  ��زت

ُ
�شو�ھ الثوابت �� : الغزو الفكري باالنحراف الفكري  عالقة

ة التعليم، ل �ئ، وكذلك �� الوسااملسلم�ن وال�شكيك ف��ا و�� تار�خ اإلسالميَّ

ة و ا خدماٍت وال��جمة، وتقديم  واإلعالم، والتأليف ةجتماعيَّ ومساعداٍت  ��يَّ

ة   وراماليَّ
ٌ

ض و�� ظ�ور جيل  ..إ��..خب�ثة غ�� املعلنة ء�ا أ�داف
َ

ھ، ع واس�سلم لخ

ھ  ة اإليمان وحسن التفقُّ � بقوَّ
ُّ

 للنوازل للواقع و وحدث ل�م ردُّ فعل يفتقد إ�� ال�س�

  .وإ�� التحليل املوضو�ّ� والبّناء

                                                             
ان/ - 56 ان محمد حسَّ سلسلة رابطة العالم  10انظر: وسائل مقاومة الغزو الفكري للعالم اإلسالمي، د.حسَّ

ة، سنة 
َّ

، ومواج�ة 75-68وسائل مقاومة الغزو الفكري/ ـ شعبان. و� 1401عام  5العدد  1اإلسالمي، مك

 .38-18الغزو الفكري/
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ة لالنحراف الفكري  األسباِب  َن ومِ   .ب االنفتاُح اإلعالمي غ��  ا��ارجيَّ

  :املنضبط

ق املعلومات.  عصَر  دُّ �ذا العصُر ُ�عَ 
ُّ
ر�ا، وتدف د وسائلھ وتطوُّ اإلعالم و�عدُّ

ابة �لَّ ما �بَّ ودبَّ بال رق �� املواقع املنحرفة واملعادية لإلسالمي�شر �ذا اإلعالم 

ة أو فكر سليم،  ل وتز�يف تحر�ٍف بِ بل  دي�يَّ
َ
ن قر�ب أو مسُّ املسلم�ن ملقضايا ال�� ت

قة بالعنفمع ترك��  ،�عيد ِ
ّ
ان والتدر�ب إ�� إم� شديد ع�� إشاعة املعارف املتعل

ق اللغوي ُصنِع أدواتھ أو تركي��ا �ي، ، واالنحالل الفكري والسلو وا��ضاري  ، والتفوُّ

ة املرتبطة  واك�شاف ا���ول مع إ�مال مقصود أو غ�� مقصود للطروحات الفكر�َّ

 ِح و  ،وال�داية ،بالفضيلة
ُ
  .)57(الضرورات ا��مس فظ

                                                             
 28انظر: تجديد الو��(مرجع سابق) / - 57
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َ
  وسبل معا��تھ: االنحراف الفكرّي  الثالث: آثارُ  طلُب امل

ة الفكُر انحرف  إذا ر ظ� ،بمخالفة عقيدة ا��تمع، ومناقضة ثوابت األمَّ

  .الفساد
َ
ن من تحقيق وإذا ت

َّ
ر، مُ  �ان لھ تأث�ٌ�  أ�دافھمك  و دّمِ

َ
 احدأ

ٌ
�ة ال �خط وآثار ث

ا  وال ع�� ا��ماعة ،ع�� الفرد املنحرف�ا أضرارُ تقتصر   -حسبف–املنحرفة فكر��

 
ُ
  فتح��ق ھ بل تن�شر ن��ان

ُ
ةوالدولة، ، وا��تمع، األسرة نحرف ألنَّ الفكر امل؛ واألمَّ

ة وفكره،  ، وأخالقھ،�� صميم روحھ �لَّ أولئك�س��دف  وثوابتھ العقديَّ

ة   .)58( واالجتماعيَّ

ال: اآلثاُر     :االنحراف الفكري  آثارأ�ّمِ ن مِ   :أوَّ

ة -1 ة آثار عقديَّ  :ودي�يَّ

-  
ُ
ة، والقيم  زعزعة ة واالعتدال �� الدين؛ باس��داف الثوابت العقديَّ الوسطيَّ

 .، وإثارة الش��اتواألخالق ا��ميدة

ك �يلة، والتنف�� منھ، وال�شكيصورة اإلسالم الناصعة وقيمھ الن �شو�ھُ  -

 .فيھ

  إخراُج  -
ُ
باع امل ِ

ّ
ة عن سياقا��ا، وات ن ع�ات واإلعراض �ِ تَ شالنصوص الشرعيَّ

 
ُ
  ات.�كمَ ا�

-  
َ
 ت

ُ
ة املفا�يم واملعتقدات حر�ف �وم مفك ،�اإدراك �عض سوءُ أو  ،اإلسالميَّ

ھ هللا و�رضاه من األقوال واألعمال ُ�  -مثال- العبادة و: اسم جامع ل�ّلِ ما ُيحبُّ

ما ي�اد يَ  ا ه حصرُ الظا�رة والباطنة. إنَّ الة �� العبادات الظا�رة �الصاملنحرف فكر��

 : ن سوء إدراك املفا�يمومِ  .وم وغ���اوالز�اة والص
ُ
ة عشر ب�ن اإلرادة ال ا��لط يَّ

ة، ووعْ  ا  ،هللا بالتمك�ن للمؤمن�ن ُد واإلرادة ال�ونيَّ حيث �عتقد املنحرف فكر��

 
َ
د التصديقحصول الدنيا  ومف�وم ضيات اإليمان.تواإلقرار ال باالل��ام بمق ھ بمجرَّ

                                                             
   ) faculty.ksu.edu.sa/27846/Pagesانظر: االنحراف الفكري ( - 58
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نيا ومتاع�ا بواآلخرة   {{مطلقا، وال��يح �� الباب ما �� قولھ �عا��:ال��غيب عن الدُّ

 وابْ 
َ
 يمَ ِغ فِ ت

َ
ارَ  هللاُ  اَك ا آت  رَ اآلِخ  الدَّ

َ
 وَ  ة

َ
 ال ت

ْ
� 

َ
  َن مِ  َك ص�بَ َس ن

ْ
ن ْحِس يَ الدُّ

َ
 ا وأ

َ
 مْن ك

َ
 َن َس ْح ا أ

 إِ  هللاُ 
َ
 ال ُيِح  َك يْ ل

َ
ْرِض إنَّ هللا

َ
ساَد �� األ

َ
ْبِغ الف

َ
 وال ت

ُ
ِسِدين}} [القصصبُّ امل

ْ
 ،]77 ف

ن يَ : {{ ھ �عا��قولو��   وِمْ�ُ�م مَّ
ُ

نا آتِ رَ وُل ق َّ� 
َ
 ن

ْ
ن  َس ا َح يَ ا �� الدُّ

َ
 َو ن

ً
 َس َح  ةِ رَ � اآلِخ �ِ  ة

َ
 ن

ً
 وَ  ة

َ
ا ِقن

 عَ 
َ

ارذ
َّ
 . وكذلك مف�وُم ا���اد وشروطھ وضوابطھ،] 201}} [البقرة  اَب الن

ا إ�� مسلم و�افر، رافض�ن املسلَم   الناس إسالمي�
ُ

ق. و�و أو املؤمن الفاس وتص�يف

ة وا��ماعة وفق نصوص القرآن الكر�م الق سيم الثالث ع�� مذ�ب أ�ل السنَّ

ة ال��يحة، وأقوال السلف الصا�� اواألح من ال��ابة والتا�ع�ن ديث النبو�َّ

  وغ���م.

ة: آثارٌ  -2  اجتماعيَّ

  �شاطاٍت بِ  القيامُ  -
ُ
 اإلضرار�عطيل مصا�� العباد والبالد، و ي إ�� ؤّدِ ت

تكف�� و  ب�شو�ھ الدينبا��افظة عل��ا؛ وذلك  ا��مس ال�� أمر هللا الضروراتب

 سفك الدماء، وان��اكو و��ن العقول باألف�ار واملعتقدات الفاسدة، ، ا��تمع

    األعراض، وتض�يع األموال.

-  
ُ
باب، وان��اك حقوق اآلخر�ن  والتغر�ُر  ،الف�ن والتضليل إثارة

َّ
بالش

  .)59(�مباالعتداء ع�� ممتل�ا��م، أو ذوا��م، أو ع�� مقتقدا�

-  
َّ
ة.عِ الل ة، أو ا���و�َّ ة والعرقيَّ   ُب ع�� أوتار النعرات القبليَّ

  :�ة االنحراف الفكري معا� بُل ثانيا: ُس 

ھ، وآثاره، ي�ب�� الوقوف أسباباالنحراف الفكري، و  مظا�ر �عد معرفة أ�ّمِ 

  َي ول�ي تؤ�ِ  للبحث عن سبل الوقاية منھ ومعا��تھ.
ُ
�ا يجب االنط املعا��ة

َ
ل

ُ
�

ُ
 الُق أ
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ة واإلجماع، وأقوال العلماء الرا���ن األتقياء لف من الس ف��ا من الكتاب والسنَّ

ف
َ
ده العقل السليموتحقيق املصا�� ودرء املفاسد،  وسّد الذرا�ع، ،وا��ل  وما يؤّ�ِ

د ب ِج و�َ  .ومال�سا��ا ألحوال املعاصرةلالوا��  اعِ اإلعداُد ا��ّيِ ا ،لمي�  ،وثقافي�

ا ما االنحراف الفكري ملعا��ة ى يتصدَّ ن ِمل  ،ونفسي� ھ إنَّ ى ملشكالتي؛ ألنَّ  تصدَّ

دة ا��وانب؛ وألنَّ   يُ عليھ أن متعّدِ
َ

ر االنحراف إفراط وال بقدره بال  الفكري  قّدِ

� بقدر كب��وأن  .�ال ��و�ن وال ��و�ل، و تفر�ط
َّ
والعمل،  من اإلخالص �� القول  يتح�

ة والعدل، و وَسعة العلم والثقافة،  ةف�م والوسطيَّ لواقع اوفقھ  ،املقاصد الشرعيَّ

ا�ر�ا، وع�� رّدِ ، والقدرة ع�� ف�م االنحرافات وأسبا��ا، ومظالداخ�ّ� وا��ار��ّ 

ن يُ  الش��ات؛ فكث�ٌ�   واج�ُ ممَّ
َ
    .)60(....إ��قدرة ع�� ا��ادلة و وُ �م ذ

ا ُس          دةفمُ  ة االنحراف الفكري معا�� بُل أمَّ �� إ ، لكن يجب أن �س�� جنباتعّدِ

�ا:جنب   ، من أ�ّمِ
ُ
ة.املعا��ة األ ة، والسياسيَّ ة، والعمليَّ ة، والفكر�َّ    سر�َّ

   .أ
ُ
  املعا��ة

ُ
ة  أثٌر  -ابتداءً –يجب أن ي�ون لألسرة :لالنحراف الفكري  األسر�َّ

سبابھ أوالد ع�� الفكر السليم، وإ�عاد�م عن الفكر املنحرف و األ �� تر�ية كب�� 

  ؛ وذلك بأن ت�ون األسرةا��تلفة
ُّ
 ا��سنة ل�م، وال�

َ
 �� القدوة

َ
ة للفكر صبا�� �بة

تدر�ب وال��بية، وال ،السليم وللتحص�ن من االنحراف الفكري، عن طر�ق التعليم

ة، واعية، ع�� ت�و�ن  ة، قو�َّ ة سو�َّ �نة �� تفك��ه، و�� أقوالھ، و�� مُ ��صيَّ
َّ
�

 
َ

فاتھ، و�� �عاملھ مع اآلخ ة.ر سواء �ان فردا، أم مجتمعا، أتصرُّ ، ��...إم دولة، أم أمَّ

 فالوَ " .مواِفقا أم مخالفا
َ
رجعا م -بطر�قة أو بأخرى –الالئق ي�ون  �ُ� سط األسري غ

م الفكر املنحرف
ُّ
ب ،للطفل �� مجال �عل م الأو ترسيخھ أو ترسُّ

ُّ
سلوك ھ. وكذلك �عل

 
ُّ
ة، أو �عل ة غ�� السو�َّ م �عض األنماط السلوكيَّ

ُّ
 ماالنحرا�� أو اإلجرامي، أو �عل

                                                             
دات ا��تلفة ملواج�ة االنحراف الفكري، د.عبد الرحمن معال اللو�حق/ - 60 ، بحث 11انظر: األسس وا��ّدِ

ة: دور اإلعالم �� مجا��ة االنحراف الفكري، القا�رة  م للدورة التدر��يَّ م 20/1/2010-�16ـ، 5/2/1431-1مقدَّ

  ( شبكة األلوكة).
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ة،  ا. وال شكَّ أنَّ الصراعات الداخليَّ التصرفات غ�� املقبولة أخالقيا واجتماعي�

   .)61(" ع�� األطفال -بالضرورة–وا��الفات ب�ن األبو�ن تنعكس 

ة �� األسرة، وا��تمع، والدولة، دَّ مِ ال بُ  ن اال�تمام بال��بية اإلسالميَّ

 سات ا��تلفةسَّ و�ضرورة االل��ام ��ا �� املؤ 
َ
ات الثالث ف �ذه ا���؛ فبذلك تت�ات

ة  ر ّدِ مداخل الفكوس ف��ا،�� ضرب عصفور�ن ب��ر: تحقيق السالمة الفكر�َّ

  أو التقليل من خطره.و القضاء عليھ  املنحرف

   .ب
ُ
 امل

َ
ةَ� عا�  �ذه املتأخذ   :لالنحراف الفكري  ة الفكر�َّ

َ
ة  جوانب، عا��ة عدَّ

  م��ا:

يبيان  -1 ة �� التلّقِ ة  من�� أ�ل السنَّ واالستدالل �� ضوء الكتاب والسنَّ

 واإلجماع وأقوال العلماء الرا���ن قديما وحديثا.

ة �� التعامل مع الف�ن والبالءات.  بياُن  -2 رعيَّ
َّ

وابط والقواعد الش الضَّ

 "واملقصود بالضابط 
َ
م بھ مسائُل ما بھ �

َ
حك

ُ
رَج  عرف ما ت

ُ
إليھ  ُع الباب الواحد، وت

ا  مسائلُ    القاعدة ف�� أمٌر الباب الواحد. وأمَّ
ُ
ِ ك
ّ

�� أبواب  إليھ املسائُل  � ترجُع �

  : أبرز تلك الضوابط منو  ."مختلفة

الأ ي : "الرفُق وَّ ِ
ّ
ب ف��ا �� �ّلِ وقتوا��لم"، ثالث خصال محمودة ومُ  والتأ�

َّ
 رغ

ا الرفق فكما جاء �� ا��ديث النبوي و لكنَّ ا��اجة إل��ا زمن الف�ن أقوى   "أشّد. أمَّ

 شانھما �ان �� ���
َّ
زِع من ���ء إال

ُ
 زانھ، وال ن

َّ
ي وا�ِ� "ء إال ِ

ّ
ا التأ� لتان لم ف�ما خص. وأمَّ

مدح�ما الرسول ص�� هللا عليھ وسلم ووصف�ما بأَ��ما من ا��صال ال�� يحّ��ا هللا؛ 

�صلت�ن "فقد قال أل��َّ عبد الق�س: 
َ

�ما هللا ورسولھ: ا��لم واألن إنَّ فيك �   . "اةيح�ُّ

  : "ا��كُم ثانيا
َ
ره". �� الف�ن يَ  رعٌ ع�� ال���ء ف النابل؛ ختلط ا��ابل بعن تصوُّ

 
َ
حاُر العقول، ف

َ
ب األمور، وت

َّ
� األحوال، وتتقل ِر فال بدَّ من توتذَعر النفوس، تتغ�َّ صوُّ

                                                             
 299التداب�� الواقية من االنحراف الفكري/ - 61

�ة   د.هارون املهدي م�غا                            2سلس� دراسات ثقاف��ة ودعوی
   

43 

دةايا ومحاولة اإلحاطة بجوان��ا القض قبل ا��كم عل��ا برفض أو قبول،  املتعّدِ

ر ا��ز�ي ل�ا أو لبعض بتحليل أو تحباستحسان أو است��ان،  ر�م؛ ألنَّ التصوُّ

   �ت�� بصاحبھ إ�� الوقوع �� ا��طأ الش�يع.جوان��ا ي

  ثالثا:
ُ

  والعدل" �� األح�ام، واألقوال، واألعمال، والتعامل.  "اإلنصاف

  را�عا:
ُ
 رقة �� املواقف، واألقوال،جماعة املسلم�ن واالبتعاد عن الُف  "مالزمة

وا}}[ واألعمال"، قال �عا��: {{وَ 
ُ
ق  آل عمراناْعَتِصُموا ِبحْبِل هللا جميعا وال تفرَّ

103 .[  

ع بم��ان اإلسالم واالستقامة عليھ وفق  "تقو�ُم  خامسا:
َ
رف

ُ
الرايات ال�� ت

ة وا��ماعة".  ات، ، ، وال�يئات� الراياُت ��� الف�ن تكمذ�ب أ�ل السنَّ وا��معيَّ

جا�ات، والدعاة، واأل�� ِ
ّ
لون،اب، واالت ِ

ّ
�ل

ُ
رون،  وا� ِ

ّ
فك

ُ
مَّ ي�ون من وامل

َ
وِمن ث

 ،وأساليب، ورجاال ،إحساُن التقو�م، منطلًقا، ومن��ا، ووسائل الضرورة بم�اٍن 

 ثقا
َ
   إ��..ة...فوسعة

  ". مقاٌل  �ّلِ مقاٍم "لِ سادسا: 

ار ومواال��م واالستعانة ��م واس�ئجار�م" : "التفر�ُق سا�عا � الكفَّ ِ
ّ
 ؛ب�ن تو�

ِ� مُ ف
ّ
   واالة غ�� جائزة، و االستعانة مح�ومة باألحوال واختالف�ا.ر، واملكّفِ التو�

ر ال ن الوقوع �� تصوُّ ع االبتعادُ : �ذه الضوابط والقواعد���ام االلفوائد  نمِ 

ه الشرع،   ع�� املوازنة ب�ن املصا�� واملفاسد،يقرُّ
ُ
طأ �� عن ا�� البعُد و  والقدرة

 .)62(وع �� اإلثمالوق عن البعُد و مع الف�ن،  تعاملو�� ال األح�ام 

3-  
َ
 وِمن سبل معا��ة االنحراف الفكري: �

ْ
ة واالعتدال  ُر ش عقيدة الوسطيَّ

ة، تلف باستعمال مخ ؛فكرا، وقوال، وعمال، وسلو�ا ة، والدعو�َّ األساليب العلميَّ

                                                             
ة ملوقف املسلم �� الف�ن، معا�� الشيخ صا�� بن عبد العز�ز آل الشيخ/ - 62 رعيَّ ، وانظر: 9انظر: الضوابط الشَّ

     بدون تار�خ وال مطبعة. 13-10ص
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ةو  ةالثقافيَّ   ...إ��.، واإلعالميَّ
َ
ة، لِ ف ة، واأللو�يَّ تحقيق أنواع التوحيد الثالثة (الر�و�يَّ

 ، والو�� بأسباب وقوعھ وموا�عھ ، والقضاء والقدروالصفات) واألسماء
َ
الغ �� ب ثٌر أ

 
ُ
ي �� اإل�سان ُح الوقاية من االنحراف الفكري؛ إذ ت ل ع�� هللا، وا��و رّ�ِ

ُّ
ف سن التو�

ة؛ ألنَّ املسلم إذا  ة ع�� ا��اصَّ والرجاء، والرغبة والر�بة، و�غليب املص��ة العامَّ

 
ُ
تعاد عن واالب األوامر،� إ�� إرضاء هللا ب�نفيذ �َ ھ، َس صَدق توحيُده، وصفْت عقيدت

 ف النوا��؛
ُ
د �� قلبھ ا��وف والرجاء، ومراقبة

َّ
 وإحساُن ، )63(النفس ومحاسب��ا يتول

و�ة ، ورجاُء ال�داية والتواألعداء الظّنِ با� م�ما عظمت املصايب وت�البْت الباليا

 إ�� الصواب للمخطىء.
ُ
 النصوح للمذنب، والعودة

4-  
َ
 ت

ُ
ِ��ما �� تحص�ن الفرد  قو�ة ْ�ن �� النفوس، و�يان أ�ميَّ الوازع والنازع الدي�يَّ

�ما ، والفكر؛ فوالسلوكج�ة السليمة �� االعتقاد، وا��ماعة، و�� توج���م الوِ 

ان   ،شرطيَّ
َ

انفِ أمينان، خ بأحد�ما: مالزمان للفرد وا��ماعة املستقيمة، ، يَّ ِ
ّ
��  يرغ

ع عليھ، و�ُ و�دفع إليھ ،األمر ر:  ،�ّ�ِ
َ

ر. واآلخ ِ
ّ

م  و يمنع و�حذ
َّ
ياة أنَّ ا��بھ من املسل

ا �� مجتمٍع   بالتعاون ب�ن أعضائھ، وأساُس  ال قيامَ  مَّ
َّ
 �ذا التعاون نظام أو ل�ا إال

ِ قانون يُ 
ّ
د ا��قوق والواجبات، نظ  لطانوأساس �ذا النظام ُس م العالقات، و�حّدِ

 ل�س ع��  و"،  عٌ ناِز  عٌ واِز معنويٌّ 
ُ
 وجھ األرض ق

ٌ
ة   وَّ

َ
ة ن أو  تدان��ا �� ت�ا�� قوَّ  التديُّ

كفالة اح��ام القانون، وضمان تماسك ا��تمع واستقرار نظامھ، والتئام أسباب 

ة بأنَّ  الراحة والطمأن�نة فيھ؛ ذلك أنَّ اإل�سان يمتاز عن سائر ال�ائنات ا��يَّ

فاتِ حر�اتِ  � قياد�َ ھ وتصرُّ
َّ
ة يتو� ه، وال ال بصرُ ھ و � ال يقع عليھ سمعُ �ا ش�ھ االختيار�َّ

ما  )...(ھ، وال �سري �� عضالتھ وأعصابھوضع �� يده وال عنقھ، وال يجري �� دميُ  وإنَّ

 ساق من باطنھإنَّ اإل�سان �ُ ). (... ھ الدين والعقيدةاسمُ  ،�و مع�� إ�سا�ي روحا�ي

ما ن وحد��ْ يَ �افِ ا���ومات بِ ا��ماعات وال سلطان  ال من ظا�ره، ول�ست قوان�ُن 
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  ،مدينة فاضلة إلقامة
ُ
 ت

َ
  ،ف��ا ا��قوُق  �مُ ح�

ُ
ى الواجبات ع�� وج��ا ال�امل؛ وت ؤدَّ

 فإنَّ الذي يُ 
ً
ي واجبھ ر�بة ة ال يلبث أن  ؤّدِ من السوط أو ال��ن أو العقو�ة املاليَّ

ھ سيُ   .)64(" من طائلة القانون  ُت فلِ ��ملھ م�� اطمأنَّ إ�� أنَّ

ة وترسيخ�ا؛ لِ دائرة الثقافة اإل  توسيُع  -5  تعُ سالميَّ
َ

� الفئات � مَّ مختلف

لَّ ا��تمع، واملستو�ات، والدوائر، واملواقف، و 
ُ
 شؤون ا��ياة �

ُ
لھ، لٌّ ع�� قدر عق، �

ة مجاُل  ومستواه، وقدرتھ ع�� االس�يعاب؛ حفظ الضرورات ا��مس،  و�خاصَّ

ةاملفا�يم ا��اطئة وت��يح  من�� و  الشر�عة،ومقاصد ،�� ضوء الكتاب والسنَّ

ة ،السلف الصا��  .، وغ���اوالقواعد الفق�يَّ

 دور العلماء  توسيُع  -6
ُ
 و�س�يل

َ
اء العقول والقلوب والعواطف؛  ْم �ُ ھ؛ ف أطبَّ

ي، ومن�� الف�م ال� ،لتأصيل الناس ع�� ا��ّقِ  ال بضبط مصادر التلّقِ يح، �أوَّ

�و  علُم وال" .)65(انحرافمن ضالل و  يقُع  امبمعا��ة  والتحص�ن من الباطل. وثانيا

  زادُ 
َ
ة فال تر�ية   للعقل مع ا���ل؛ فالعلُم  ال��بية العقليَّ

َ
ُح بھ ت  األذ تفتَّ

َ
سُع �ان، وت
َّ
� 

 
َ
ُر املدارك، وت   �نوَّ

َ
ى األف�امالبصائر، وت وتنضبط العواطف، وترشد  .)66(" تقوَّ

 ا��ماسة.

ال بدَّ  . و، ورجال�اوأسالي��ا ،ي �� وسائل مواج�ة االنحراف الفكر  التنو�ُع  -7

دة ا من االستفادة من وس�ن ة، ائل التقنيات ا��ديثة املتعّدِ املقروءة، واملرئيَّ

��ص أو اختصاص أو وسيلة يمكن أن  �ّلِ كذلك ِمن واالستفادة  .واملسموعة

ة.   ُ�سِ�م �� الوصول باملواج�ة إ�� النتائج ا��سنة املرجوَّ

                                                             
ة نموذجا،د. سعد ع�� الش�را�ي/ - 64 �ـ،  1416عام  8-7أثر االنحراف االعتقادي ع�� اإلر�اب العال��، ال��وديَّ

  ، ولم أقف عليھ).99-98م ( نقال عن الدين، د.محمد دراز/ 2005
باب من االنحراف الفكري(مرجع سابق) / - 65   6انظر: العلماء وتحص�ن الشَّ
ة، د.عبد العز�ز عبد الرحمن ا��يميد/العبادة وأثر�ا �� تر�ية ا - 66 طبع و�شر وزارة  107لنفس اإل�سانيَّ

ة، ط ة السعوديَّ ة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، اململكة العر�يَّ   �ـ1424عام  1الشؤون اإلسالميَّ
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ة طاعة وُ  تأكيُد  -8 اء واألمراء، العلمالة األمر، أ�ل ا��ّل والعقد من أ�ميَّ

� والتحذير من ا��روج 
َّ

ب عليھ من �شرِ ِمل عل��م؛ املس� د الف�ن واملفاس ا ي��تَّ

 ��تلفة، و�عطيل مصا�� العباد والبالد.ا

   .ج
ُ
 امل

ُ
ة عا��ة  من  يجب :لالنحراف الفكري  العمليَّ

ُ
أن تنطلق �ذه املعا��ة

 
َ
��اء واالستفادة من خالعالج العم�� بالعالج الفكري،  رِن ِقَيم اإلسالم السامية، وق

ساِت  وعلماء ، والعل�ّ�، والدعوّي، التوجيھ ال��بوي، والدي��، والنف��� ومؤسَّ

  . )67( واالجتما��...إ��

 
ُ
شتِمل املعا��ة

َ
ة ع�� أنواع  �   : �اِمن أ�مِّ العمليَّ

 ا�ِ�  -
ُ
د ماية ل ضدَّ �ّل ا��اطر ال�� قد ُ��ّدِ ِ الدفاع األوَّ

ّ
، و�� بمثابة خط

  ؛ فالوقاية خ�� من العالج.فردأو ال ا��تمع
ُ
اف لتحقيق ثالثة أ�د و�س�� ا��ماية

ل�اأساس،  باب من �ذا الفكر املنحرف قبل ان�شاره : تحص�ُن أوَّ
َّ

ذير بالتح ؛الش

 ا��تلفة الوسائلب لدولة،منھ، و�التوعية بخطورتھ ع�� الدين، والفرد، وا��تع، وا

عة واألساليب ب سلوك ا��ر�مةاإل� : إعدادُ الثا�ي .املتنّوِ  سان السوّيِ الذي يتجنَّ

فا��م ن االنحراف ا��تمع م . واآلِخر: تط��ُ� واملعا��� ال�� ��ا ُ�سّوِغ املنحرفون تصرُّ

عة  ؛ وذلك بمقاومتھ وكشف بطالنھ وُعوارهالفكري وما ي�تج عنھ من جرائم متنّوِ
)68(. 

ة: التعز�رنظاُم  - ا��دود؛ ، و ب�ّل أنواعھ ودرجاتھ العقو�ات الشرعيَّ

ٌر  ا: لفالعقو�ة جزاٌء مقرَّ ة جد� تأديب الفرد ا��ا�ي وإصالح تحقيق ثالثة أ�داف م�مَّ

 وتماسك�ا وا���ام�ا ع�� ا��ّق وا����. احماية ا��ماعة وصيانة نظام�. حالھ
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وكذلك ما يقوم ع��  .)69( بتعطيل�ا أو تقليل�ا إ�� أق��� حّدٍ  الوقاية من ا��ر�مة

  تحقيق العدل مطلقا.

ھ هللا  :ُحسُن االل��ام بالعبادات - املف�وُم الشامل للعبادة �و: �لُّ ما يحبُّ

 للعبادة أثر بالغ ع�� فكر اإل�سانو  .وال واألعمال الظا�رة والباطنةو�رضاه من األق

�ا تقوم بِ و  ،وسلوكھ ،وعقلھ تھ؛ أل�َّ  نفس�َّ
َ

قال �عا�� عن ". ةيَ حلِ ة والتَّ يَ خلِ التَّ �� "وظيف

ُل مَ  {{:-مثال- الصالة
ْ
اِب ات

َ
ْيَك ِمَن الِكت

َ
وِ�َ� إل

ُ
ِقِم  ا أ

َ
  َوأ

َ
الة  إنَّ الصَّ الصَّ

َ
 ت

َ
 الة

ْ
 ِن عَ  ��َن

 
َ

 ْح الف
َ

 وَ  اِء ش
ُ
 امل

ْ
 ن

َ
َ�ُ�  رِ ك

ْ
ك

َ
ُر ِهللا أ

ْ
ِذك

َ
   َول

َ
ُعون

َ
ْصن

َ
ُم ما ت

َ
ُ َ�ْعل  ].45العنكبوت [}} و َا�َّ

  العباداُت و 
ٌ
عة  ل�ّل واحد م��ا أثُرهع�� القلب واللسان وا��وارح، و  �� اإلسالم موزَّ

 ع�� اإل�سان؛ لذلك 
ُ
ة دُّ عَ � ملعا��ة االنحراف  العبادة أساسا من األسس العمليَّ

ھ، وجسمھ، الفكري؛ فُحسُن االل��ام بالعبادات يُ 
َ
ي روَح اإل�سان، وعقل لوكھ، وسرّ�ِ

 شاملة ��ميع جوانب اإل�سان
ً
 مت�املة

ً
ھ  .)70(وحياتھ تر�ية عن طر�ق العبادة "إنَّ

�� توجيھ سلوك  ال�ّ� اليِقظ الذي ي�ون لھ دوٌر  )71(ى �� اإل�سان الضم��ي���َّ 

 
َ

ر وقف با لھ ح�� يَ  ضم�ُ�ه صاحبھ؛ فإذا حاد عن الطر�ق أو قصَّ ِ
ّ
ّقِ وب إ�� ا��ؤُ مؤن

ب ع�� التقص��، وع�� قدر االنحراف أو التقص�� ي�ون مستوى التأن�بأو يَ 
َّ
 "تغل

)72(. 

                                                             
  257-256انظر: املرجع نفسھ/ - 69
ة(مرجع سابق)/  - 70    113 -112انظر: العبادة وأثر�ا �� ال��بية النفسيَّ
 ع��  -�نا-واملقصود بالضم�� - 71

ُّ
الوازع والنازع " الشعور النف��� الذي يقف من املرء موقف الرقيب؛ يحث

العمل، مس��يًحا لإلحسان، مس�نكًرا لإلساءة"، العبادة  أداء الواجب، و�ن�� عن التقص��، وُ�حاسب �عد أداء

د سابق/ 111وأثر�ا/ ة �� اإلسالم، السّيِ �ـ. 1398، دار الكتاب العر�ي ب��وت عام 48( نقال عن: عناصر القوَّ

 ولم أقف عليھ)
ة /  - 72  107العبادة وأثر�ا �� ال��بية النفسيَّ
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ا �ان ا��سُد 
َّ
ة فإنَّ ِ� أداة التنف مل ة والدوافع الفطر�َّ سن �يذ للرغبات النفسيَّ

ية و�� تر�عبادة أثرا بالغا �� ضبط طر�قة إشباع تلك الرغبات والدوافع، ال

 ال��يحة؛ فيُ 
َ
ة الوج�ة ، حبُّ صاحُ��ا �� هللالعواطف، وتوجيھ ا��االت النفسيَّ

 
َ

ة �النفاق، واوُ�بغض �� هللا، وُ�خ � من األمراض القلبيَّ
َّ

  إ��.��سد، والضغينة....�

اإلخالُص الذي يز�ل الوساوس : -أيضا– ن آثار حسن العبادةمِ  و

 و  ،د عن طلب مدح الناس أو �عظيم�مبعِ والضغينة، و�ُ 
ُ
والصدُق، اإليمان،  ز�ادة

 يِق وتحق ،أو االق��اب منھ إ�� بلوغ الكمال اإل�سا�ي والس��ُ واألمانة، وا��ياء، 

ة لغ�� هللاثقا��، واالجتما��، والوالفكري  ،األمن النف��� ر من العبوديَّ  والتحرُّ

  .)73(�عا��

ةمِ و  -  الس�ُ� ا��ث�ث �� تطبيق أح�ام: الفكري  لالنحراف ن املعا��ة العمليَّ

ة �ا من عند هللا،ِوفق ضوابطھ وشروطھ الشر�عة اإلسالميَّ ق قطع الطر�لِ و  ؛ أل�َّ

ة ع�� املنحرف�ن فكر�ا الذين يَ  لون �وا���َّ
َّ
ن عدم تطبيق�ا، وإن �انوا يج�لو تعل

�� �شر األخالق  -كذلك–وتدرُّجاتھ. والس�ُ� وشروطھ ضوابط تحقيق ذلك 

م: ا��سنة وإتمام م�ارم�ا
َّ
ُت  "؛ فقد قال الرسول ص�� هللا عليھ وسل

ْ
ما ُ�ِعث م إنَّ  ألتّمِ

ي �وا�ِد ": -و�و املعصوم-. و�ان من دعائھ ص�� هللا عليھ وسلم"م�ارم األخالق 

 
َ
 األخالق ال �َ  ِن حَس أل

َ
 �ِ حَس �دي أل

ْ
 أنت، واصرف

َّ
�َ  �ا إال � سّيِ  عّ�ِ

ُ
� �ا ال يصرف ��ا  عّ�ِ سّيِ

 أنت 
َّ
  رواه مسلم. "إال

ة  .د �ء، اة ال��ر دُحسن إ : السياسة �� مف�وم�ا املوجز ��املعا��ة السياسيَّ

 ما���ء وتدب��ه والتصرف فيھ بالقيام ع�� ال���ء بما ُيص��ھ. والقيام ع�� ال أي

 مِ ، �ھُيص�
ً
ر�ا وقام بإصالح�ا، وساس الناس سياسة ن ساس األمور سياسة تدبَّ
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� رئاس��م وقياد��م
َّ
ة تفرض ُح  . و)74(تو� مَّ فإنَّ املعا��ة السياسيَّ

َ
تدب��  سَن ِمن ث

ق مصا�� العباد والبالد، والعدل واملساواةمختلف شؤون ا��ياة بما يُ  ألمن ، واحّقِ

ة، ا��تلفة ألضرار و�دفع ع��ا ا .واالستقرار ة، واألمنيَّ ة، واالقتصاديَّ االجتماعيَّ

م وتكمي ،، والتخو�ف واإلر�اب ا���وميوغ���ما والظلم السيا��ّ� واالجتما��

 ...إ��. األفواه أوتحو�ل�ا إ�� أبواق وطَبالت ل�ا

ن من ان�شاره، قوال، معا��ة �ّل العوامل والوسائل األساليب   .ه
ّ

ال�� تمك

وا{{ماّديا ومعنوّ�ا بالسلم و�ا��رب من إ��، انطالقا من وعمال، وسلو�ا،  ِعدُّ
َ
  َوأ

َ
 ُ�مْ ل

ْعُتْم  َما
َ
ةٍ  ِمْن  اْسَتط وَّ

ُ
 .]60}} [األنفال ق

   

                                                             
 ان العرب البن منظور، مادة سوس.لس - 74



�ة   د.هارون املهدي م�غا                            2سلس� دراسات ثقاف��ة ودعوی
   

50 

  

  
  

  

  

  

  

  عوامل ان�شار االنحراف الفكري الثا�ي:  بحثامل

  

ل: ِج  طلبامل   �اٌت األوَّ
َ
  ف وراء االنحراف الفكري قِ ت

  

الف�ن �� ثارة إفكري بعالقة االنحراف ال الثا�ي: املطلب

  ا��تمعات وزعزعة أم��ا

  الثالث: ضعف التحص�ن الشر�� طلبامل
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ل:  طلبامل   �اٌت ِج األوَّ
َ
  ف وراء االنحراف الفكري قِ ت

أو  ج�اٌت  -إضافة إ�� األسباب–غ بل �ناك ن فراال يأ�ي االنحراف الفكري مِ 

رضُعھ ِمن ثد��ا و مصادر 
ُ
 ت

ُ
يھ� ِ

ّ
، و�� ه�ستفحل أمرُ و �ستوي ع�� سوقھ، ح��  غذ

دة املشارب، متنّوِعة األ�داف، كث��ة الوسائل ، الدوافعمختلفة  ج�ات متعّدِ

فق وقد تختلف، �عمل �عضُ واألساليب،  �ا �� الظا�ر وأخرى �� ا��فاء، قد تتَّ

م،  �ا وال تفصتتفاوت �� �ّلِ ما تقدَّ ِ
ّ
ما ، و �ايل القول ف�ال يمكن الوقوف عند�ا �ل

ْيضُيذكر م��ا إنَّ 
َ
ْيٌض من ف

َ
  :ن أبرز�ا. مِ ما �و غ

ع معصية كما ال ينفاملرجئة تقول: ال يضرُّ مع اإليمان  :املرجئة واملع��لة  .أ

أن ال  لُم عْ َمن مات و�و �َ "كحديث:  ،مع الكفر طاعة؛ وذلك أخذا بنصوص الوعد

 هللا دَ 
َّ
 إلھ إال

َ
ةل ا�َ� خ  . رواه مسلم "نَّ

ً
�� غال�� ف�مو�ا ع�� الوعيد ا لنصوص وتر�

ة قاطع"كحديث:  مراد�ا  االعتقاد و�� �ذا  .رواه البخاري  "ال يدخل ا��نَّ
ٌ

انحراف

ي إ��  �ذا ار ص بل و���يٍع عل��ا.من شأ��ا،  و��و�ٍن  ،باملعا��� اس��انٍة فكري يؤّدِ

ة اعتقادٌ الفكر  ف. واإليمان عند أ�ل السنَّ  زادا دسما لإلقدام ع�� الكبائر دون تخوُّ

  با��وارح، يز�د بالطاعات، و�نقص باملعا���. للسان، وعمٌل با بالقلب، وقوٌل 

ا املع��لة فيقولون: إنَّ مرتكب الكب��ة ��  ؤمن وال ب�ن م��لت�ن، أي ال م م��لةأمَّ

ْب 
ُ
ار.  �افر. وإذا مات ولم ي� د �� النَّ ِ

ّ
ل

ُ
س صيُ انحراف فكري االعتقاد �ذا �� خ  احَب ؤّ�ِ

   .)75(إ�� التمادي �� املعا��� والكبائر لكذ ھيدفعف عصية من التو�ة واملغفرة؛امل

 وقِ 
ُ
ة ن قبلنا الذي قتل �سعة و�سع�ن ثمَّ أراد أن يتوب فوقع الرجل  صَّ ممَّ

 تو�ة لھ؛ أفؤِ�س من رحمة هللا فٍت مُ ع�� مُ 
َّ
لتاه بأال  ، بھ ملئةا فكمَّ

ٌ
ة  مقصَّ

ٌ
، عروفة

                                                             
ة  - 75 ر التوحيد �� املرحلة الثانو�َّ انظر: سبل الوقاية من االنحراف الفكري وتحقيق األمن الوط�� من خالل مقرَّ

ة، بحث للمشاركة �� مسالقة االنحراف الفكري وأثره ع�� األمن الوط�� بدول مجلس  �� املدارس السعوديَّ

ة)،ومن�� التلقي 1425، عام 45.سليمان قاسم العيد/التعاون ا��لي��، إعداد د �ـ ( ع�� الشبكة العنكبوتيَّ

 72واالستدالل/
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ة.  ة ثابتة ب��يح السنَّ ن عاٍص، إن ممثل �ذا ال��ص مؤ أنَّ ومذ�ب أ�ل السنَّ

 
ُ
ة مباشرة لھب �ان تحت مش�ئة هللا �عا�� إن شاء غفر مات ولم ي�  ،فأدخلھ ا��نَّ

بھ ب
َّ

ة. معص�تھوإن شاء عذ   ثمَّ أدخلھ ا��نَّ

 ): جعلُ Mondialisation /Globalization: العوملة (وملةالعَ    .ب

 
َ

 ال���ء عامل
َ
ا، والعال ھ منظومة واحدة مت�املة. أو الس�� نحو َم ي�

َّ
� لسيطرة ع�ا �ل

 
َ
بالباطل غالبا أو �لَّ ���ء  القوى الك��ى فيھ يدير  .)76(ق واحدم وجعلھ �� �سالعال

  با��ّق. 

 
ُ
ة،  :بجميع أنواع�ا والعوملة ة، واالجتماعيَّ ة، واالقتصاديَّ ة، والسياسيَّ الثقافيَّ

ة،  ة، واألمنيَّ  ألنَّ  ؛من ا���ات ال�� تقف وراء االنحراف الفكري  ،وغ���اوال��بو�َّ

ة واحدة، �� تداخل  ة �س�� حث�ثا إ�� جعل العالم قر�ة �ونيَّ ��ا الغر�يَّ العوملة �ُ�ِو�َّ

وال  . ال حدودواألخالق وا�� ب�ن أمور االقتصاد، والسياسة، والثقافة، والسلوك

 للدول الضعيفة  ، وال خطوط حمراءحواجز ب�ن الدول أو ا��تمعات
َ
ول دون ُح ت

ل رؤوس األموال، واال  دتنقُّ ات، والعادات  ةس�ثمارات، والشر�ات املتعّدِ ا���سيَّ

ة، واإلعالم  ا �ان نوع�ا، وا��ياة املاديَّ ة، والثقافات، واألخالق، واألف�ار أي� االجتماعيَّ

ة، واملؤسسات  بجميع ة واإلغاثيَّ مات ا��قوقيَّ
َّ
قنواتھ ووسائلھ، و�عض املنظ

ت ع�� عاتق�ا فرَض 
َ

ة ال�� أخذ م�ا، و�غر�ب اإل�سان يَ لعوملة وقِ مبادئ ا الدوليَّ

ة املسلم عن دينھ وتار�خھ، وثقافتھ وحضارتھ، وقيمھ و�عاليمھ   . )77( و�خاصَّ

 و 
ُ
ت�تِقص من معالم سيادة الدول، وقامت مفا�يُم�ا بدور خط�� ع��  العوملة

ة �� العالم اإلسالمّي. واعت�� الغرُب  حلفا��ا و بقيادة الواليات املتحدة  الدول و�خاصَّ

 ا
ً
 فرصة

َ
  حاسمة إلعادة �شكيل ُب�� الدول.  لعوملة

                                                             
  188انظر: التداب�� الواقية من االنحراف الفكري / - 76
 ، واالنحراف الفكري (190-188انظر: التداب�� الواقية من االنحراف الفكري/ - 77

faculty.ksu.edu.sa/27846/page( 
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اُت �العوملة و  �ت است��اتيجيَّ الدول املستعِمرة من االحتالل املباشر إ��  �غ�َّ

ة أسبوالثقا��، واالجتما�ّ�، االحتالل ا��ضاري واالقتصادي،  اب والتدخالت ب��َّ

ماِت 
ُّ
ة، وتظل ة ��دم��ا.  إ�سانيَّ  طوائف موالية ل�ا أو مستعدَّ

َ
 ْن "و�ان األخطر �و أ

ل العسكري �� الدول إلحجرى اعتماد مبدإ الت ة ِوفق املف�وم دخُّ الل الديمقراطيَّ

قة -ِوفق ُرؤا�ا– الغر�ّي" وإلعادة التأس�س اللي��ا��ّ 
َّ
دِمج ا� �عد فو��� خال

ُ
�ابل �� ت

� األلباب، و و النابل،  َحّ�ِ
ُ
رِضعت

ُ
ا ت ذِ�ل املرضعاِت عمَّ

ُ
  .)78( ت

ھ و  ِ
ّ
ياتبذلك �ل ة و�عاليم دي�نا القائم العوملة �س�ب تحّدِ ة للثقافة اإلسالميَّ

وُل  ا��مع ب�ن الدنيا واآلخرة {{ع�� 
ُ

ق نا آتِ رَ  َوِم�ُ�م َمن يَّ َّ� 
َ
 الدُّ  �ا �ِ ن

ْ
 َس ا َح يَ ن

َ
 ن

ً
� �ِ َو  ة

 َس َح  ةِ رَ اآلِخ 
َ
 ن

ً
 قِ وَ  ة

َ
 ا عَ ن

َ
  اَب ذ

َّ
خط�� للعقيدة  فإنَّ العوملة ��ديٌد  ]201}}[البقرة ار الن

ة، ومن ا  ،دوا��اأ ���شر األف�ار املنحرفة، و�س�يل الوصول إل��ا عَ  عواملإلسالميَّ

دة ،وأسالي��ا  بل وفرض�ا أحيانا. .وقنوا��ا املتعّدِ

امة  .ج ارات ال�دَّ من مصادر االنحراف الفكري وا���ات ال�� تقف  :التيَّ

اراٌت وراء�ا:    تيَّ
َ
ة، ل ة وخارجيَّ امة داخليَّ   �ا�دَّ

ُ
 وأسالي��ا،، ئل�اووسا�ا، رجال

اُ��ا ال��مة،ومراكز�ا ة، وا�َ� �العَ  ، وم��انيَّ ة/الالدي�يَّ داثة، والتغر�ب، لمانيَّ

ِ�� عليھ  ووحدة األديان ،والتنص��، واالس�شراق، وحر�ات التنو�ر
ُ
أو ما اصط

ة را باألديان اإلبرا�يميَّ ة وغ���ا ب�شاطات مختلف التياراتتقوم �ذه  إذ ؛.إ��...ُمؤخَّ

 
ُ
ة؛ ببذر ؤّدِ ت ي إ�� انحراف فكري ب�ن كث�� من الشباب اإلسالمي، �ا��رب النفسيَّ

ة ثابتة (الوالء  ة، و�شر الشا�عات، وتحر�ف مفا�يم إسالميَّ اليأس واال��زاميَّ

ة ل�ّلِ زمان وم�انوال��اء ة الشر�عة اإلسالميَّ  إ�� والدعوات)، ، ا���اد، صالحيَّ

ات التغر�ب عقال وفكرا وسلو�ا، واإلغ ة، وإ�شاء ا��معيَّ ة وا���سيَّ راءات املاديَّ

                                                             
، مقال: الدولة 25، 21م/�2020ـ مارس 1441رجب  395عدد  35إصدار املنتدى اإلسالمّي، سنة البيان،  - 78

ة) �� العالم اإلسالمّي، طلعت رميح. ة (القوميَّ  الوطنيَّ
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ة تحت أسماء مُ  ة من و���يع االنضمام إل��ا �ةغرِ السر�َّ ، واالس��زاء وال��ر�َّ

ك�ن بھ   أح�ام اإلسالم، واحتقار املتمّسِ
َ
 وق

ْ
ةذ ئة (الرجعيَّ  ،ف�م بالصفات السّ�ِ

ةا��مود ف، الظالميَّ
ُّ
 استغالل وسائل اإلعالم.سوء )، و ، التخل

 ، و�دمُ أو تمِييُع�ا ع�� األقّل  اإلسالم و�عاليمھ دمُ : َ� أ�داف�م ومن أ�ّمِ  

األصيلة، وإثارة الف�ن واالضطرابات، والفرقة ال��يحة األخالق والتقاليد 

ت، ووسائل اإلعالم املتنّوِعة
َّ
 والتنافر. و�ستعملون الكتب، وال��ف، وا��ال

ة وسائل التواصل االجتما��ّ    .)79( و�خاصَّ

ةا  .د   عند�م باطن وظا�ر، لُم العِ  :لصوفيَّ
َ
 غ���م. وأ�ّم �م والظا�ر لِ الباطن ل

ي عند� ، ف�و مصدر وثيق للعلوم  ممصادر التلّقِ
ُ

. ومن واملعارف�و الكشف

ة �� الكشف:    االنحرافات الفكر�َّ

 ومناما. -
ً
�م يأخذون من الن�ّ� ص�� هللا عليھ وسلم يقظة  أ�َّ

ة، واألوراد أيأخذون عن ا��ضر عليھ السالم  - ة وعلوما دي�يَّ ح�اما شرعيَّ

 واألذ�ار.

 العلَم من هللا �عا�� مباشرة. و��ُّ يأخذ ال و�ھاإلل�ام:  -

 .االِفراسة: وتختصُّ بمعرفة خ��ات النفس وأحادي�� -

ال�واتف: أي سماع ا��طاب من هللا �عا��، أو من املالئكة، أو صال��  -

 ا��ّن، أو من أحد األولياء...إ��.

 ات واملعارج: أي صعود األولياء إ�� العالم العلوي.اإلسراء -

ة عل��االرُّ  -  .)80( ؤى واملنامات: و�ناء األح�ام الشرعيَّ

                                                             
 112-110انظر: التداب�� الواقية من االنحراف الفكري/ - 79
 146-143انظر: املرجع السابق/ - 80
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فة ومراكز�ا يالدعاية املغّرِضة  ال��  - منذ  -اإفر�قيا ودولي –قوم ��ا املتصّوِ

 م.2001س�تم��  11أحداث 
ُ
م ف��ا نفس�ا ومعتقدا��ا ع�� أنَّ فكر�ات  قّدِ

 اإلر�ا�ي  البديل للفكر التكف��ي  (السل��) �و
َ
�) الذي ت الغرب  �يُق تض زايَد (السّ�ِ

ساتھعليھ وع�� مراكزه ومدارسھ  ة، ، ورجاالتھ ومؤسَّ اتھ ا����يَّ نذ موح�� جمعيَّ

 ما�� تلك األحداث. وقد وجدت �ذه الدعاية آذانا صاغية لدى كث�� من سياس��

ة ،دول املنطقةو  ةا َوجدْت عند غ���م ِمثل م ،والسلطات التنفيذيَّ  بدول إسالميَّ

 َمن رَ أخرى وغ���ا، 
َّ
كِح إال  .م ر�ُّ

مبِ  ھ  ما تقدَّ ِ
ّ
ة ع�� تار�خ�ا �ل  و  .فكرا واعتقاداوغ��ه انحرفت الصوفيَّ

ُ
َعدُّ �

ة من ا���ات ال�� تقف وراء االنحراف الفكري �� ا��تمعات  ة الصوفيَّ غالبيَّ

ة. ة–و�� �س��  اإلسالميَّ احتالل الفكري، و  ، و�� الر�ون إ�� ا��مود�ا�� �شر  -بقوَّ

ھ يأو اإلمام، وإطالق يده �� ممتل�ات تا�ع ا��ضوع املطلق للو��ّ عقول األتباع؛ ب

ة، والبَ  ة املاليَّ ة أثٌر �� االنحراف الفكري  يعة املستدامة لھ.و�خاصَّ  ف�ان للصوفيَّ

ب عليھ من �شر الفرقة فات وا��را ،راباتواالضط ، والف�ن، وان�شاره وما ي��تَّ

   .والبدع...إ��

ِ   .ه
ّ

ة، لِ وقعوا ��  :يعةالش ة، وإن بعضانحرافات فكر�َّ ة و��وديَّ �ا جذور نصرانيَّ

ة ع�ّ� زْ حاولوا عَ  ر��� هللا عنھ، و�بذلون بن أ�ي طالب و�ا إ�� آل الب�ت و�خاصَّ

  م��ا: س �� �شر�ا ب�ن املسلم�ن وإقناع�م ��ا،�الغا�� والنف

: فقد جعلو�ا لع�ّ� ر��� هللا عنھ بالنّص والتعي�ن، اإلمامة بالنّص  - 

فة عن دالال��ا. وا بروايات ضعيفة أو محرَّ
ُّ
  واستدل

��م  - ة: حيث اعتقدوا عصمة أئمَّ  األئمَّ
ُ
من ا��طأ  –ع�ّ� وأوالده–ِعصمة

�م؛ �ِ ن بابواوا��طيئة وال�سيان. و�ذا املوقف مطابق ملوقف ال��ود والنصارى مِ 

ة. فالبابا معصوم، ھ ��ائيَّ
ُ
   وقرارات
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ت أو ا��تفي إ�� الظ�ور �� �ذه ا��ياة -  املّيِ
ُ
 الرَّجعة: أي عودة

ُ
  .)81( فكرة

قَية: و��  - �ا بم��لة ترك أصل را�� التُّ
ُ

من أصول عقيدة الشيعة، وترك

  الصالة.

ة واعتقاُد قتلِ  -  إ�� هللا؛ لرفض�م العداوة الشديدة أل�ل السنَّ
ً
�م قر�ة

  ونقض�م ل�ا.

ة كباُر�م ،�� ال��ابة ولعُ��م الطعُن  -   ؛و�خاصَّ
َ
ب ع�� ذلك �شُر فيَ ف كرة ��تَّ

ال�شكيك ف��م وفيما نقلوه إلينا من أحاديث الرسول ص�� هللا عليھ وسلم، املصدر 

  الثا�ي لل�شر�ع اإلسالمي.

ن للفكر َمفاُد�ا أنَّ البديل اآلمِ  -إفر�قيا ودوليا–غّرِضة مُ  اٍت �شُر دعاي -

  .)التكف��ي (السّ��) �و الفكر الشي�� (السل�� العنيف

ة قا إنَّ �ذه األف�اَر           ئمة ع�� االنحراف الفكري، واملعتقدات الشيعيَّ

يوخ، أع�� للش مع تقليٍد  ل�ا، �عقتقدو��ا و�ل��مون ��ا، و�دعون إل��ا و�عملون 

م�ن ء املسلنصوص أخرى، واس�باحة دما نصوص ثابتة عن دالال��ا أو رّدِ  وتحر�ِف 

ة   ...إ��.و�الد�م السنَّ

شر الفكري، و� تجعل�م �� ا���ات ال�� تقف وراء االنحرافوغ�ُ��ا �لُّ أولئك        

ة، وزعزعة األمن واالستقرار ن واالضطرابات �� ا��تمعات اإلسالميَّ
َ
 ،الف�

ف 
ُ
   مع ألّدِ أعداء اإلسالم. -أحيانا –والتحال

وى ال�يمنة �� العالم  .و
ُ
  إنَّ  :ق

َ
� قضايا االنحراف الفكري �ذه الُقوى ت  ،�ب�َّ

 وتدعم�ا، 
ُ
يطرة ، وإح�ام الس؛ ل�سو�غ خطط�ا وتنفيذ�ا��ااوعن أ�� ع��ا دافُع وت

ة وغ���ا. الثقافية ة والعسكر�َّ ة،  واالقتصاديَّ مَّ تبحث عن أسباب ثقافيَّ
َ
ومن ث

ة ة، وسياسيَّ ة، واجتماعيَّ ة، ، ودي�يَّ  وحضار�َّ
ُ
ن ل�ات ِ

ّ
ا محل–تقوم مراكز�ا  . كمامك ي�
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ا ة أحيانا كث��ةتقار�ر و�حوث ودراسات إعداد ب -وخارجي�  �� مجال غ�� موضوعيَّ

 
ُ
ة ا��ضارة ة وثقاف�ُ  صراع ا��ضارات والثقافات، و�خاصَّ ؛ �ا مع غ���ااإلسالميَّ

 َ�
َّ
ةا��تمعات اإل  ض�� �� املنحرف�ن فكر�ا ��ووسيل��ا الُف �ا فتجد ضال و��  سالميَّ

  .)82( ا��م وم�شورا��م وخطابا��مكتاب
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 عَ  الثا�ي: طلبامل
ُ
االنحراف الفكري بإثارة الف�ن ��  القة

  �ا�ِ ا��تمعات وزعزعة أْم 
وَجد 

ُ
 ،االنحرف الفكري وإثارة الف�ن �� ا��تمعات عالقة مت�نة ب�نت

ة . و�مكن إبراز تلك العالق، و�شر الفو��� واالضطراباتوزعزعة أم��ا واستقرار�ا

ة أمور، م��ا:�� ع   دَّ

ق بال��ص نفسھ،  -
َّ
ر أو وقوُعھ فيما ال يقّره الشرع، سواء ما �عل َز�ُغ التصوُّ

ب ع�� �ّلِ واحد م��ا أضرار خط��ة. تھ. و���تَّ  أم بأسرتھ، أم بمجتمعھ، أم بأمَّ

�� العمل أو ا��كم من ا��طأ؛ فا��كم ع�� ال���ء فرٌع عن  االنطالُق  -

ره م وا��اكم أو املف�"، تصوُّ
َّ
ة ال يجوز لھ أن يت�ل م �� املسائل الشرعيَّ ِ

ّ
 –� أو املت�ل

 �ِ 
ً
 ِ�  �ّقِ رعاية

ً
 ��ق املسلم�ن نفسھ، ورعاية

ً
�الص نفسھ من اإلثم، ثمَّ رعاية

اجميعا، و  ي�  إذا حصل لھ -من القول ع�� هللا بال علم ت�ّ�ِ
َّ
ُر  )....(إال ة القضيَّ  تصوُّ

ة أخرى، وال �ش�املطروحة تماما بحيث ال يلت�س عليھ بق ر ضيَّ ه وف�مھ �ك �� تصوُّ

 و�ستق��� مال�ساتھ واألحوال.. )83("بمسألة أخرى 

 ، وا��تمع؛بالدين، والعقل، والنفس، واملال، والعرض ما ُيِضرُّ  ارت�اُب  -

د ا��تمع �� أمنھ  فاالنحراف الفكري من أخطر أنواع االنحراف ال�� ��ّدِ

ة، الو  ،حياتھ ا��تلفة السياسّية ، و�� جوانبواستقراره، ووحدتھ وتماسكھ ثقافيَّ

ة ة، وا��لقّية، واالقتصاديَّ  .والدي�يَّ

وا��قد رقة وال�شرذم والتناحر، والضغينة والعداوة، الُف  ان�شاُر  -

 والُف  .وسوء الظّن، ب�ن أفراد ا��تمعوالكرا�ّية، 
ُ
ف�ار، �� األ  –بجميع أنواع�ا  رقة

                                                             
ة ملوقف املسلم �� الف�ن/ - 83   22-21الضوابط الشرعيَّ
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 اهَمن خالف أمره، وا�تدى �غ�� �د ت�� ��ا هللاُ �ي بالءٌ  -أو �� األقوال، أو �� األعمال

)84.( 

-  
ُ
عاء صاحب �ّل  ك��ة ع باسم اإلسالم �� مجتمع واحد مع اّدِ

َ
رف

ُ
الرايات ال�� ت

ب ؛ فين�شردون غ��ه راية أَن ا��ق والصواب معھ باع ال�وى، ،التعصُّ ِ
ّ
 وات

ة، ة والقبليَّ ةال�شكيك �� و  والطائفيَّ و���ّ�  .�اتم��لة املتغ�ِّ أو ت��يل�ا  ثوابت األمَّ

 ،فكرو�� العقيدة وال ،الثوابت و��  ،الراية ال��يحةالفرد وا��تمع ��  قناعاُت 

ة اإلسالم ل�ّلِ زمان وم�ان.  و�� صالحيَّ

ال��وء إ�� العنف �� القول، والفعل، الفزع وا��وف �� ا��تمعات، و  �شُر  -

مةو الدول  ،ا��تمعو  ،واألسرة ،وك، مع النفسلوالس
َ
 .، والعال

ب ع�� �ذه األمور وغ���ا البلبلة  ة،والثق اإلنصاف والعدل وغياُب  ،ي��تَّ

و�ضم ا��قوق، و�عطيل املصا�� و�شر والظلم، التعّدي ع�� ا��رمات،  ان�شاُر و 

وإضعاف  ،وا��ر�مة، وزعزعة أمن األَسر وا��تمعات واستقرار�ا ،املفاسد

   ا���ومة.

ـــ
َ
دات األمن والنظام العاّم، ومن أبرز مِ  االنحراف الفكري ُ�َعدُّ "ف ن أ�ّمِ ُم�ّدِ

ماتھ ا��تلفة، حيث ��دف إ�� زعزعة القناعات  وسائل تقو�ض األمن الوط�� بمقّوِ

ة. وال شكَّ  ة واالجتماعيَّ مات األخالقيَّ ة، واملقّوِ ة، والثوابت العقديَّ أنَّ  ��الفكر�َّ

ة، وا ة والسلوكيَّ  جميع االنحرافات الفكر�َّ
ُ
ة بمصا�� الناس ِض ل�شاطات امل رَّ

  ومقاصد
ٌ

  .)85(" الشرع، ي�ون وراء�ا فكٌر منحرف
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 الثالث: ضَ  املطلب
ُ

  التحص�ن الشر�� عف
ف �� عباداتھ و�� معامالتھ، و�� االعتقاد، 

َّ
إنَّ معرفة ما يجب ع�� امل�ل

ة من االنحراف  ومقاصد الشر�عة، أقوى ما �ساعد ع�� إيجاد حصانة شرعيَّ

  .الفكري 

الوقاية ؛ فاالنحراف الفكري أو القضاء عليھ وللتحص�ن أك�� األثر �� منع

: التحص�ن بالعلم الشر��؛ ولذلك �ان ضعف أنواعھ و أ�مُّ  .خ�� من العالج

ل  .االنحراف الفكري بالغ ��  ذا أثرٍ  فيھ التحص�ن
َّ
  :ة أمور ضعف �� عدَّ �ذا الو�تمث

 البضاعة �� فقھ االستضعافقِ  -1
ُ
ة

َّ
ة إنَّ  :ل من مقاصد الشر�عة اإلسالميَّ

 حالة االستضعاف وحالة التمك�ن.
َ
  التدرَُّج ومراعاة

َ
أو  ّي اإلسالم ال�شر�ُع  وقد عرف

� بفقھ االستضعاف، وُ�قصد بھ: ة ما ُ�س�َّ معرفة األح�ام " السياسة الشرعيَّ

ب ��ا املسلُم 
َ
ة ال�� ُيطال �د و�� ال�شر�ع اإلسالمي شوا .)86("وقت ضعفھ الشرعيَّ

. )87(ع�� االعتداد بحال الضعف ومراعاتھ، وعدم جعلھ كحال التمك�ن كث��ة

أح�ام الشرع ال�� قد  ُيقصد بھ إلغاءُ التخفيف والت�س�� الذي ال من  ينطِلق

حكِ 
ُ
ل نزو فِ لمستضعَ الشارع لمراعاة أحوال بل املقصود أنَّ  ،مْت استقرَّت وأ  ل�ن أوَّ

 مقاصُد  قتضيھما تملراعاة حال�م ِوفَق  ن؛يا����دالعلماء تفتح الباب أمام  الشرع

�ا: أنَّ األصل �و االل��ام بالنّص ما لم ضوابط مِ ، بِ )88( ةع�الشر   ٌض د عارِ َج ُيو ن أ�ّمِ

وتحديد الضرورة بقدر�ا. والتفر�ق ب�ن الوسائل إذ ال اج��اد مع النّص.  ؛لھ

ق"واملقاصد؛ 
َّ
نة ضمِّ ت، و�� م"��ا ا��كم لذا��ا فاملقاصد �� األفعال ال�� يتعل

ا الوسائل ف��  ية إ�� مص��ة. وأمَّ قَصد لِ "ملص��ة أو مؤّدِ
ُ
 "ا��اذاألفعال ال�� ال ت

                                                             
86 -  

َّ
بحث: ( فقھ  7م/2016ف��اير  -�ـ يناير1437، ر�يع اآلخر 344، العدد31ة البيان، السنةانظر: مجل

   10-7االستضعاف، د.�ا�ي عبد هللا ا��ب��). وانظر املرجع السابق/
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ر �� املقاصد. ومن الضوابط
َ
ل ��ا إ�� غ���ا، وُ�غتفر ف��ا ما ال ُ�غتف ما للتوصُّ – وإنَّ

 -أيضا
ُ
ة هللا ورسولھ ع�� �ل ���ء؛ فال تحمل املسلَم مشاعُر  : ضرورة تقديم محبَّ

 ا
َ
ب الرخص والبحث ع��ا ولو لم ت

ُّ
ة إ�� تطل ��ا ت��وف والضعف وال�ز�مة النفسيَّ

َّ
طل

 .)89(األحوال

ا -2  أنواع من ا���ل ع�� املنحرف�ن فكر��
ُ
: �ا���ل با��كم الشر��، غلَبة

وا���ل بدالالت النصوص ومقاصد الشر�عة، وا���ل بأسلوب ت��يل ا��كم ع�� 

  .الواقع، وا���ل بأصناف الناس

 إ
َ
نوا خطورة ا���ل د بَ نَّ علماء السلف الصا�� ق ، با��كم الشر���َّ

وع��ما ، �ّلِ شّر  ا���ل والظلم �ما أصُل ف وخطورة عدم اإلنصاف عند ا��كم.

 
ُ
طمع �� استقامتھ واعتدالھ قول وعمل قبيح، وَمْن اجتمعا فيھ فال مَ  لُّ يصدر �

ةأ    .)90( لبتَّ

 
ُ
ٌب سلم مُ وامل

َ
ح�� �� �عاملھ مع أعدائھ فكيف �� بالعدل �� �ل ���ء  طال

 ": القيميقول ابن ؟ املسلم�ن�عاملھ مع 
َ
ھ خل منأنَّ الباب األعظم الذي يد ْم اعل

ا العالِ  إبل�س ع�� الناس �و ا���ل. ال بأمان، وأمَّ ال م فف�و يدخل منھ ع�� ا�ُ��َّ

 مُ 
َّ
 سارَ يدخل عليھ إال

َ
دين بقق س إبل�س ع�� كث�� من املتعّبِ ة علة. وقد ل�َّ

َّ
م�م؛ ألنَّ ل

د ولم ُيحِك     .)91( "م العلمجم�ور�م �شتغل بالتعبُّ

ا: ا���ُل بانقسام الناس إ�� مِ  و - ن ا���ل الغالب ع�� املنحرف�ن فكر��

ار  ،مؤمن�ن فَّ
ُ

�ذا ل أو سوء الت��يل ت��يل�معدم و  وغ���م.منافق�ن ومؤمن عاٍص، وك

ا بالنفاق أو الكفر، وال يرضون ن ال يوافق�؛ إذ يرمون مَ التقسيم ع�� الواقع م إمَّ

                                                             
ة البيان عدد  - 89

َّ
  بتصرُّف. 12-10(مرجع سابق)/  344مجل
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ة  بمؤمن عاٍص. وكذلك ا��كُم  ن ف�� مَ وتكاألو�� ع�� ا��تمعات املعاصرة با��ا�ليَّ

  ال ي��ك�ا. 

ره فإنَّ �ان إذا  -  ردة أنَّ ا��كم ع�� ال���ء فرٌع عن تصوُّ
َّ
من القواعد املط

�� حكم شر�ّ�ٍ ع بناءَ  الذي يقع فيھ املنحرفون فكر�ا من �ذه الناحية: ا���ل نمِ 

ة
َّ
 واألسبابلف املال�سات ��ت ع�� استقراء ناقص أو ،استقراء ناقص لألدل

قة باملسألةواألحوال  ِ
ّ
  . املتعل

 بظوا�ر نصوص من غ�� ا الغالِب ن ا���ل مِ  و -
ُ

نصوص تداد بعاألخذ

أ صاحُبھ ع�� إصدار أح�ام أخرى؛ ف ة يتجرَّ �� األمور جازمة أو مطلقة أو عامَّ

ة أو غ���ا من ظوا�ر �عض النصوص دون علم ا  ، والبباق��اأو اعتداد العتقاديَّ

�ذا  والعلماء الرا���ن �� ،البحث عن أقوال ال��ابة والتا�ع�ن وأئمة املسلم�نب

  العصر
ُ
 � العلم وا��كمة واإلصالحو�ِ أ

َ
 ؛ ف

َ
 حِدث أضرارا�� أخطاء ش�يعة، و�ُ  ُع يق

  . )92(...إ��، و�� البالدواألعراض ،والواألم ،األنفسو��  ،جسيمة �� الدين

ة وا��ماعة و�من���م �� و  - أخطر أنواع ا���ل ا���ُل �عقيدة أ�ل السنَّ

 �� ا��ارس وصمام األمان من"و�� التعامل مع النصوص. �ذه  ،ي واالستداللالتلّقِ 

ي إ��    )..(.�ّلِ انحراف؛ فا���ل ��ا يؤّدِ
َ
ِب ت

ُّ
) 93(" �مو الصراط املستقيم واملن�� الق نك

ب   .عنھ وإ�� االنحراف الفكري وما ي��تَّ

م �لُّ  فقداُن "ي�تج عنھ  ،الشر�عة مقاصد�عامٌّ باإلسالم و  ج�ٌل ما تقدَّ

 املشا�ل والقضايا 
ُ
ة ال�� يمكن من خالل�ا معا��ة ة والعمليَّ ا��اجة الفكر�َّ

                                                             
  8انظر: االنحراف الفكري لدى الشباب/ - 92
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ة �� عالم اإل�سان ة املستجدَّ �ات ب�واالنطالُق �� عالم املتغ )..(.ا��ضار�َّ دون  باٍت ّ�ِ

 السلوك، أو ا��كم، أو العمل. وأ�� الفكر،  )94("ٍف اانكسار وانحر 

 تإذا �ان املنحرف فكر�ا ال يم :القدرة ع�� املوازنة افتقادُ  -3
ً
��  لك حصانة

ھ ال يم   -أيضا–لك تالعلم الشر�� فإنَّ
َ
ة والنصوص ح� القدرة

َّ
� ع�� املوازنة ب�ن األدل

امل�اسب و القدرة ع�� املوازنة ب�ن املصا�� واملفاسد،  �ا ببعض، والال يضرب �عضَ 

ة واالعتدال من االنحراف والغلّو ال  ووا��سائر،  القدرة ع�� تمي�� الوسطيَّ

�ات.واإلفراط والتفر�ط، واإلر�اب،   وال القدرة ع�� التفر�ق ب�ن الثوابت واملتغّ�ِ

 الضَّ  -4
ُ

  عف
َ
ن ي�ون أ الشر��ن ضعف التحص�ن مِ  :اتلو�َّ وْ �� فقھ األ

 ال��ص 
َ
 وْ ضعيفا �� فقھ األ

َ
، ورفع ا��رج ،سرات؛ ألنَّ دي�نا يقوم ع�� ال�ُ �َّ وِ ل

ة ع�� �� و  ،والرفق من أ�م وسائل فقھ األولو�ات؛ وذلك بتقديم املص��ة العامَّ

 الضرر�ن، وتقديم درء املفاسد ع�� جلب 
ّ

ة، واألخذ بأخف املص��ة ا��اصَّ

  ّيةاملصا��، وغ���ا من القواعد الفق�
ُ
ة ال�� � ع��  �ُن عوضوابط السياسة الشرعيَّ

ات.    فقھ األولو�َّ

ا  ال يمتل�ون القدرة ع�� االستفادة من �ذه القواعد فاملنحرفون فكر�ا أمَّ

ق املص��ة بتأخ عون �� تقديم ما تتحقَّ ة؛ في�سرَّ و العكس، �ه أ�واملقاصد الشرعيَّ

ا �سعون �� أو تقديم تحقيق مص��ة ع�� درء مفسدة؛ في�ون ضرر  �م أشدَّ ممَّ

تحقيقھ من مصا��؛ إذ يتغافلون عن املفاسد أو األضرار �� الدين واألموال 

ب ع�� عمل�م.   واألعراض والنفوس، ال�� ت��تَّ

   

                                                             
  2انظر: االنحراف والتطرُّف الفكري/ - 94
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  الفرق �� االنحراف الفكري  الثالث: دوُر  بحثامل

  

ل: طلبامل ان�شار االنحراف الفكري �� �� أثر الرافضة  األوَّ

  ا��تمعات

  

أثر ا��وارج �� ان�شار االنحراف الفكري ��  الثا�ي:  طلبامل

  العصر ا��اضر

  

 االنحراف الفكري وأثره �� �شأة اإلر�اب الثالث:  طلبامل
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ل: طلبامل   األوَّ

 
َ
 أ
َ
  ان�شار االنحراف الفكري �� ا��تمعات�� الرافضة  رُ ث

 -يضاأ–ل�ا و  ،فكر�ا ال�� انحرفْت  -قديما وحديثا–الرافضة من أ�ّمٍ الفرق 

دة �� ان�شار االنحراف الفكري �� ا��تمعاتبارز  أثٌر  من  ناع كث��إقو  املتعّدِ

 ،والدفاع ع��اودعم�ا، �شر أف�ار�ا املنحرفة  عن طر�ق؛ وذلك املنحرف�ن ��ا

  و�ظ�ر أثر�م �� �شره من عّدة جوانب: ،خالف�اْن يُ ومحار�ة مَ 

ة  صمة املطلقة:العِ  -  زعمت الرافضة اإلماميَّ
ً
 ع�� وأوالده–ألئم��م عصمة

��م �عد�م ��  بل أوجبوا الرجوع إل��مكعصمة الن�� ص�� هللا عليھ وسلم،  -وأئمَّ

ة جميع ما جاءت بھ الرسل،  �م ال �عتمدون ع�� املصادر األصليَّ بوا ع�� ذلك أ�َّ ورتَّ

 �مارفضون القياس مو�َ  .: القرآن، وا��ديث النبوي، واإلجماعلل�شر�ع �� اإلسالم

ا، وال ينظرون �� دليل وال �عليل إذا �ان   . )95(عند�مخالف ما �ان وا��ا جلي�

 
ُ
 فون فكر�� نحرِ وامل

َ
عوا �ذه الفكرة وأل�سو�ا قاد��ما �� العصر ا��اضر � إذ  ؛شبَّ

�ون بأقوال�م، وال يُ  ��ا ل��كم ع�� األفراد نطلقون مِ ، و�َ فون آراء�مخالِ يتمسَّ

إذ لم  :ا��ائطِ�عرض النصوص الثابتة و�ضر�ون ، وللتعامل مع�ا ،وا��تمعات

 توافق أراء�م.

-  
ْ

ق
ُّ
  :ةيالت

َ
 " -عند�م–� ِ� عْ و�� �

ُ
 ضمِ أن تقول ش�ئا وت

َ
وم قر ش�ئا آخر، أو ت

 �عمٍل عِ 
َ
ة وأنت ال �  عتقِ بادي أمام سائر الفرق اإلسالميَّ

ُ
 د بھ ث

ُ
يھ بالصور مَّ ت ة ال�� ؤّدِ

                                                             
ة  - 95 ة النبو�َّ ، جمع وترت�ب عبد  13/209، ومجموع الفتاوى، ابن تيمية 6/381، 1/69اتظر: م��اج السنَّ

ي واالستدالل/ �1991ـ 1412الرحمن بن محمد العاص��، دار  عالم الكتب، الر�اض، عام  م،  ومن�� التلّقِ

103-104 
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َ
قي)96("د بھ �� ب�تكعتقِ � ح�� إنَّ َمْن من أصول عقيدة الرافضة،  ا��ر أصل ة . والتُّ

ة.  -عند�م-خرج ع��ا فقد خرج  ي�شرو��ا �� عن دين هللا وعن دين اإلماميَّ

ون �� �سو�غ�ا بقولھ �عا��:  و ا��تمعات قوال وعمال،
ُّ
ذِلَك  َوَمن َيْفَعْل {{ �ستدل

 
َّ

ْ�ٍ� إآل
َ

ْ�َس ِمَن ِهللا ِ�� ش
َ
ل

َ
  ف

َ
 أ

َ
 ن ت

ُ
ق

َّ
  ْم �ُ �ْ وا مِ ت

َ
ق

ُ
دون عن ]، و�ُ 28آل عمران }} [اةت رّدِ

  "إمام�م ا��امس أ�ي جعفر محمد الباقر قولھ: 
ُ
قَية ان آبا�ي، وال إيم وديُن  �ّ ِ� يِد  التُّ

 ِمل 
ُ
 قن ال ت

َ
 .)97(" لھ ية

ة نَّ املتَّصف�ن ��ذه الصفأأثر�ا �� ان�شار االنحراف الفكري ن مِ وقد �ان  

ة، و�� �غليف النفاق �� إخفاء أ�داف�م ا -حال الضعف-�ستعملو��ا  ��قيقيَّ

ن ال��يح   ،وا��قد �غالف التديُّ
َ
ةوا� ة �� تحقيق املصا�� ودرء بوالرغ ،�بَّ

 فإذا قو�ت سواعُد  املفاسد.
َ

روا عن أنياب العدواة وا��قد�م ك
َّ

، والقتل، ش

 .والتخر�ب

-  
َ
 ت
ْ
 اإلمام ليھُ أ

ُ
رت بھ غالة

َّ
ا أث  فالرافضة �� ان�شار االنحرا : �ذه العقيدة ممَّ

 الفكري �� ا��تمعات. ومصدرُ 
ُ
 من يقول ابن خلدون: إنَّ ، ا��لول والتنا�� �ا فكرة

 "الشيعة 
َ

ْون - طوائف   -الغالة ُ�سمَّ
َ
ة ت جاوزوا حدَّ العقل واإليمان �� القول بألو�يَّ

�م �َ �ؤالء  ا ع�� أ�َّ صفوا بصفات األ شٌر األئمة، إمَّ ة أو أنَّ اإللھ حلَّ �� ذا�لو اتَّ  م��يَّ

ة، و�و قول با��لول يوافق مذ�ب النصارى �� ع���� صلوات هللا عليھال�ش  "ر�َّ
مْت "و�قول د.مو��� املوسوي:  ).98(

َّ
ة الوحيدة ال�� سل الشيعة �� الطائفة اإلسالميَّ

] سؤال وجواب، إ�� قيادا��ا ال] حدود وقيود، و [النفس�ا بال قيد وشروط، و [

                                                             
ع، د.مو��� املوسوي/ - 96 م بدون �1988ـ 1408عام  52الشيعة والت��يح: الصراع ب�ن الشيعة وال�شيُّ

 مطبعة.
 138التداب�� الواقية من االنحراف الفكري/  - 97
د ل�ا وحقق�ا زعلق عل��ا د.ع�� عبد الواحد و  2/590مقدمة ابن خلدون   - 98 �ـ، دار 1401، عام 3ا��، ط، م�َّ

 ��ضة مصر للطبع وال�شر، الفجالة، القا�رة، 
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َ
ة ت  ر�ل�ا بأقدام�ا �� ساحات ااملذ�بيَّ

َ
� تارة، وساحات اإلر�اب والغيلة تارة لو�

ة واألقطاب. )99( "أخرى  رت ��م �� تقد�س األولياء واألئمَّ
َّ
 ،ولعلَّ غالة الصوفية تأث

ف ل�م معاٍن 
َ

ھ ُيكش ة �� القرآن وا��ديث ال �علم�ا غ�ُ��م من  والزعم بأنَّ باطنيَّ

و��م علماء الشر�عة   .)100( علماء الظا�ر الذين ُ�سمُّ

ك  ا أن يُ تجإنَّ موا أقوال قاد��م ع�� د املنحرف�ن فكر�ا �� �ذا العصر إمَّ قّدِ

روا م��االنصوص ال��يحة الثاتبة، أو �عارضوا ��ا تلك النصوص، أو يُ  ومن  نّفِ

عات �شر�ا �� ا��تم وا��ا الثقات. ثمَّ يأخذون ���� رُ طعنوا االستدالل ��ا، أو يَ 

 .�س �� العمل ��او�بذلون الغا�� والنف

-  
َ
�ا أو ِب�ّ�ِ أعناق�ا  :ا��رأة ع�� النصوص الثابتة شرُ � ا برفض�ا ورّدِ وذلك إمَّ

 تَّ تَ لِ 
َ
ا ثُر فق مع أف�ار�م ومعتقدا��م. وأ و��  ،ذلك بارز ووا�� �� املنحرف�ن فكر��

�نوالعَ  ،ن�ال�سار�ِّ  �ن وأمثال�م؛ إذ يتجرَّأون ع�� رّد النصوص الثابت ،لمانّيِ  ةوالتنو�رّ�ِ

 " ، ح�� زعم قوم م��م�عقول�م ا��ّرِفة علماء األفذاذ، أو االع��اض عل��اوأقوال ال

 
ُ
 أنَّ الدين ت

ٌ
ھ ل�س صا��ا ل�ذا الزمان؛ ول�ذا طالبوا بفصلھ عن مُ  راث س لكنَّ قدَّ

ة ة، واإلعالميَّ ة، واالقتصاديَّ ة، والسياسيَّ ) ...(. جميع شؤون ا��ياة االجتماعيَّ

  .)101( "وغ���ا 

ة وِمن أبرز مظا - �� ان�شار االنحراف الفكري �� �ر أثر الرافضة اإلماميَّ

ة :ا��تمعات �ا ترى �� �ّلِ ا���ومات اإلسالميَّ � ال�� قامت �عد وفاة الرسول ص� أ�َّ

��ا إ�� ترى ف  -ع�� بن أ�ي طالب ر��� هللا عنھ كِم ُح  ا عدا سنواِت م-هللا عليھ وسلم 

ة،   أن تقوم الساعةح�وماٍت غ�� شرعيَّ
َّ
�ن،  اُم�ا غ�ُ� وح� بة، ال شرعّيِ ِ

ّ
مة، متغل

َ
ظل

                                                             
 120الشيعة والت��يح/ - 99

 141-140، 139، والتداب�� الواقية من االنحراف الفكري/106، 104انظر: من�� التلقي واالستدالل/  100
ي واالستدالل/  - 101  66من�� التلّقِ
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ون من الشيعة الوالءَ   �ستحقُّ
َ
 بماع�� ا����، إ الصادقة، والتعاوَن  ، والطاعة

َّ
 ال

 
َ
إ�� زعزعة األمن  -دائما–و�ذا أك�� دافع ل�م  .)102(ة والطمعقيضھ التُّ فرِ ت

غات مت واالستقرار، وإشاعة الفو��� والتدم�� �� �ذه ا���ومات دة، عتحت مسّوِ ّدِ

ات كث��ة  .وُمسميَّ

 
َ
كث��ة ل�شر االنحراف الفكري �� ا��تمعات  ة وسائلل الرافضستعمِ �

 املعاصرة 
َ
ة القنوات برُز وللدفاع عن أ��ابھ، أ �ا: وسائل اإلعالم ا��ديثة و�خاصَّ

ة ا ال�� َيمل�و��ا الفضائيَّ ، فكم من قنواٍت ت�شر �ذا الفكر، وت�شر الكث��ة جد�

ة ا�� ة؟كرا�يَّ ة غ�� الشيعيَّ بعْت �ذه القنوات تمعات وا���ومات اإلسالميَّ  وقد اتَّ

ة جديدة و�� استضافة علماء شيعة الس�نطاق  �� الوقت ا��اضر اس��اتيجيَّ

د العبارات وإخراج�ا عن  �عِض  ل �� تصيُّ
َّ
ة تتمث مصادر مخالف��م بصورة سلبيَّ

اسياق�ا،  ئة إمَّ �ن آراء بالتناقض من  نوٍع إلظ�ار و أ ،لتأييد مواقف�م وآرا��م السّ�ِ

  لضرب �عض�ا ببعض.الستحداث البلبلة و مخالف��م؛ 

ة  ،س وا��امعات: املدار ن وسائل�مومِ  ات االجتماعيَّ ة، وا��معيَّ وال��يَّ

ة �� السفارات اإل وامل ة وغ���ايراكز الثقافيَّ ة . وم��ا: الدخول �� شراكة اقتصرانيَّ اديَّ

ة ة، وتجار�َّ مع �عض ا���ومات واستغالل ذلك �� تألي��ا ع�� غ��  ،زراعّيةو ، و��يَّ

ة. ومن وسائل�م  ة أ�ل السنَّ الدخول �� تحالفات مع غالة  -أيضا–الشيعة و�خاصَّ

عا��م  اد األولياء واألقطاب، وتمو�ل �شاطا��م وتجمُّ �ن وُعبَّ ة من القبورّ�ِ الصوفيَّ

اا� ا، ودعم�م إعالمي� إ��    ول تضان املنحرف�ن فكر�ا ود �� اح. وال ت��دَّ �تلفة مادي�

  ح�ن.

   

                                                             
د مجب انظر: ا��طوط العر�ضة لألسس ال�� قام  - 102 ة، السّيِ ة االث�� عشر�َّ عل��ا دين الشيعة اإلماميَّ

 ، مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم، بدون ت.19-18، 17-16الدين/
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  الثا�ي: ملطلُب ا

 ا��وارج �� ان�شار االنحراف الفكري �� العصر ا��اضر  أثُر 

 
ُ
�خروًجا عدُّ ا��وارج �

َّ
من أ�ّمِ الفرق ال�� ل�ا أثر بارز �� ان�شار  اُمس�

�ن املؤرخوُ�قَصد با��وارج عند كث�� من  .االنحراف الفكري �� العصر ا��اضر

را بالش�رستا�ي -والباحث�ن
ُّ
فقت عليھ  ْن �لُّ مَ  " -تأث خرج ع�� اإلمام ا��ق الذي اتَّ

ام ال��ابة ع�� األئمة الراشدين، أو �ان �عد�م  سواء أ�ان ا��روُج ا��ماعة  �� أيَّ

�م �� ان�شار االنحرف يظ�ر أثرُ  .)103( "من التا�ع�ن بإحسان واألئمة �� �ّلِ زمان

�ا:الفكري من ع ة جوانب، أ�مُّ   دَّ

ة ا��تمعات وتكف���ا  القوُل  - ر  ،واع��ال�ا بجا�ليَّ  َمن ال يكّفِ
ُ
�ا و محار�ة

 أو ال �ع��ل�ا.

 �" شعار فُع رَ  -
َّ
ب علنْوا عليھ وقد بَ ، "ال حكم إال يھ التكف�� بالذنوب؛ ف��تَّ

 
ُ
 ديار�م دياَر حرب، ومِ  الف�ن ل�م، وَعدُّ دماء املسلم�ن ا�� اس�باحة

َ
 اللُ مَّ استحن ث

 عامل�ُ أعراض�م، ومُ  ممتل�ا��م، وان��اُك  قتال�م، وغصُب 
ً
من  أسوأ�م معاملة

ار  .معامل��م للكفَّ

 : �م �� التعامل مع النصوصن�ُ� مَ  -
ُ

صوص الوعيد، كقولھ �عا��: بن األخذ

 وَ عْ َمن �َّ وَ {{
َ
 ُس َر ِص هللا

َ
 �َ وَ  ھُ ول

َ
ھُ ِخ ُيْد  هُ ودَ ُد دَّ ُح عَ ت

ْ
 نارً  ل

َ
 فِ الِ ا خ

ً
 ا وَ ��َ دا

َ
}} �ٌن �ِ مُّ  ذاٌب عَ  ھُ ل

د �� النار. ومِ  -عند�م-]. فصاحب الكب��ة 14[ال�ساء 
َّ
ن من���م �افر خالد مخل

 نَّ هللا ال �َ {{ إِ نصوص الوعد كقولھ �عا��:  ترُك 
ْ
  رُ فِ غ

َ
 ن �ُّ أ

ْ
  ِھ بِ  َرَك ش

ْ
 ا دُ م رُ فِ وَ�غ

َ
  ون

َ
 َك لِ ذ

 
َ
 الوعد والوعيد، وتفس�ُ�  ب�ن نصوص ا��مُع  والتحقيُق " ].48}} [ال�ساء شاءُ ن �َّ ِمل

                                                             
�ـ، 1404، تحقيق محمد سيد كيال�ي، عام 114/ 1امللل والنحل ، محمد بن عبد الكر�م الش�رستا�ي   - 103

  دار املعرفة، ب��وت.
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جمع ب�ن نصوص األمر والن�� من �عض�ا ببعض من غ�� تبديل ���ء م��ا، كما يُ 

 .)104(" غ�� تبديل ���ء م��ا

العنف والقتال اإلر�اب و وال شكَّ �� أنَّ املنحرف�ن فكر�ا من جماعات 

روا
َّ
ون �� د، فتجد�م ي�شدَّ ��ذه األف�ار املنحرفة وغ���م �� العصر ا��اضر قد تأث

ٍع �� اوخشونة �� األسلوب،  ،مع املسلم�ن الدين مع غلظة �� التعامل
ُّ
ملن��، وتنط

ھ إ�� التكف�� والتفج�� والتدم��؛ 
ُّ
 ي�ت�� ��م ذلك �ل

ُ
 ق األرواح، و �َ� ف�

ُ
 ت

َ
ف تل

 ، و املمتل�اُت 
ُ
  ، وُ�زعَزع األمن واالستقرار �� ا��تمعات.ك األعراض��َ نت

-  
ُ
والرمي بالطعن وال�سفيھ،  :الرا���ن ع�� األئمة والعلماء ا��رأة

زوا ع�� الرسول نفسھ أن يَ ا��وارج َج "وال غرابة؛ ألنَّ بالسوء،  ضلَّ �� و�َ  جوَر وَّ

 
َّ
قوه فيما بل ما صدَّ تھ، ولم يوجبوا طاعتھ ومتا�عتھ، وإنَّ

َّ
ما  ھ من القرآن دون غس�

 
ُ
ة ال�� ت  .)105(" ظا�ر القرآن -بزعم�م –خالف شرعھ من السنَّ

 ُل وسائوسائل�م �� �شر االنحراف الفكري �� العصر ا��اضر  ��  أبرُز 

ة ة القنوات الفضائيَّ ة، اإلعالم ا��تلفة و�خاصَّ مواقع و ، والشبكة العنكبوتيَّ

ة، واإلغراء املادّي، والدعم  والكتب،التواصل االجتما��،  والدبلوماسيَّ

  ....إ��االقتصادي، والتعليم، وال��ديد، والعنف

  

  

   

                                                             
ي واالستدالل/ - 104  ، ولم أقف عليھ) 4/249( نقال عن التفس�� الكب�� البن تيمية  73من�� التّقِ
 19/73مجموع الفتاوى  - 105

�ة   د.هارون املهدي م�غا                            2سلس� دراسات ثقاف��ة ودعوی
   

73 

  ُب طلامل
ُ

 ه �� �شأة اإلر�ابوأثرُ  الفكريُّ  الثالث: االنحراف
فق الباحثون �� اإلر�اب ع�� �� مصطوجود صعو�ة بالغة �� تحديد  يّتِ

ھاإلر�اب 
ُ
ا �� وِمل  ؛تحديدا دقيقا؛ الختالف وج�ات النظر ال�� تنطلق م��ا �عر�فات

، أو دصيصھ بجماعات، أو منظمات، أو أفرا�عض�ا من تضليل وتز�يف؛ �س�ب تخ

�� ع الفقا��ملدى و�عض صوره اإلر�اب أخرى. نكتفي بوصف  دون أو دول، دين، 

التا�ع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة املكرمة، وذلك �� دورتھ السادسة   اإلسالمي

ھ�ـ. ، 1422عشرة عام   ؛أو جماعات أو دول  ھ أفرادٌ مارُس الذي يُ  العدواُن  "�و:  بأنَّ

و�شمل صنوف التخو�ف واألذى  -وعقلھ، ومالھ، وعرضھ دينھ، -�غًيا ع�� اإل�سان

صل بصور ا�ِ� وال��ديد والقتل �غ�� حق �ق، رابة وإخافة الس�يل وقطع الطر ، وما يتَّ

من أفعال العنف أو ال��ديد يقع تنفيذا ملشروع إجرامي فردي أو جما��،  و�لُّ فعٍل 

 و�َ 
ُ

أو �عر�ض حيا��م أو  رو�ع�م بإيذا��م،تإ�� إلقاء الرعب ب�ن الناس أو  �دف

��م أو أم��م أو أحوال�م ل��طر الضرر بالب�ئة أو بأحد  ومن صنوفھ إ��اُق  .حر�َّ

ة أو �عر�ُض  ة أو ا��اصَّ ة  املرافق واألمالك العامَّ ة أو الطبيعيَّ أحد املوارد الوطنيَّ

 ن صور الفساد �� األرض ال�� ن�� هللا سبحانھ و�عا�� املسلم�نل��طر. ف�لُّ �ذا مِ 

  .)106(" ع��ا
َ
ك ترى أنَّ �� الوصف بَ ول

َّ
  .هوُصورِ اإلر�اب  يانا ألنواِع عل

ا   رُ أمَّ
َ
 و�شره �� اإلر�اب االنحراف  الفكري  أث

َ
بھ �عض جوان ن إبرازُ مِك يُ ف

    فيما يأ�ي:

د من ي -
َّ
 االنحراف الفكري تول

ٌ
ق �� اإلر�اب والتطرُّف . اعتقاٌد منحرف ِ

ّ
واملدق

ة ل العامَل  الذي أصبح ظا�رة عامليَّ ِ
ّ
�� العصر ا��ديث يجد أنَّ العامل العقدي يمث

ل   أل و اإلر�اب.  ��واأل�مَّ األوَّ
َّ
ة االعتقاد أو الدينما ذلك إال د ذلك  .�ميَّ ِ

ّ
ؤك

ُ
 اساُت الدر ت

ة  ة العلميَّ دةامليدانيَّ تعّدِ
ُ
�ا سالِ  -ع�� س�يل املثال–، م��ا امل  ال�� أعدَّ

ُ
 مالدراسة
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نة البحث ع�� دور العامل العقدي �� ت�و�ن ال�� أجمع معظ"و ال��اق م أفراد عّيِ

ة ة املنظمات املتطّرِفة اإلر�ابيَّ
َّ
 . )107( "السلوك اإلر�ا�ي ل�اف

ة ال يقوم ��ا أ��ا�ُ  - - ات اإلر�ابيَّ ا �ي�ُتج اإلر�اُب عن فكر خاطئ؛ فالعمليَّ

 �عد إعداٍد 
َّ
  ونف��� ذ��� إال

َ
ا، سو لال فكر�ا، وعقديا، ونفسوفكري ُيحِدث خ اء �ان ي�

 
ُ
ر األمور ع�� خالف الواقعامل أم صاحَب �وى؛ في���� ا��ق أو  ،َعدُّ جا�ال؛ فيتصوَّ

َ�م . والذين يجنحون )108(ي�ناساه، أو �س�� الظنَّ بالناس وا��تمع؛ فيكيل ل�م ال�ُّ

 "إ�� اإلر�اب بمختلف أنواعھ من املسلم�ن 
َ
و فكر محدود، وعقل ظا�ري، وُ قوٌم ذ

 و�عٍد عن ساح
َ
رهم فِ �ُ ة اإلسالم بمعطياتھ الشاملة، ف دة �� الدين وتصوُّ ؛ ئة م�شّدِ

 و�أّيِ ثمن ووسيلة. )109( "العتقاد�م بأنَّ اإلسالم يجب فرُضھ �� الواقع

غات وا�ية، صادرة  ي��ع الفكُر  - املنحرف بصاحبھ إ�� �سو�غ اإلجرام بمسّوِ

الة إ�� الشّر واإلجرام، وفر   ض أف�ار�ا ب�ّلِ الوسائلعن عقول منحرفة، ونفوس ميَّ

ة �االنتقام، وحّبِ السلطة والسيطرةما إشباع رغبات مَ ، ور�َّ واألساليب  خفيَّ

  .والقيادة

د من االنحراف الفكري ُ�عطي اإلر�ا�يإنَّ 
َّ
 االنحراف العقدي الذي يتول

 الفكري 
َ

ث ات الدين ،ال�ش�ُّ  �غ�سو و  وعن ا��تمع، ،والعناد، وا��روج عن قطعيَّ

ة أعمالھ ي  ؛�ا وُ��ّ�ِل�ا �� غ�� منازل�ابالقرآن واألحاديث ال�� ُ����ء ف�مَ  اإلر�ابيَّ فيؤّدِ

 �لُّ ذلك إ�� اإلر�اب.

احة وإت حقيقة اإلسالم �� بنائھ العقدي، والدعوي، والسلطوي. �شو�ھُ  -

ص�ن   باملسلم�ن ودول�م.الفرصة للم��ّبِ
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ة �التدم�� والتخر�ب، والفو���، و  - زعزعة األمن األعمال اإلر�ابيَّ

 . واالستقرار

ما ��  وسائل االنحراف الفكرّي إ�� من  -أيضا–�ذه األعمال وغ���ا إنَّ

غات.  ل�س من املبالغة القوُل بأنَّ فتحقيق أ�داف�ا، م�ما �انت األسباب واملسّوِ

�� الوسيلة الفض�� ألغلب  ...إ��،وأدواتھ، وأساليبھ ،اإلر�اب بجميع أنواعھ

ا �سّوِغ الو  -عند�م–؛ فالغاية ترجمة انحراف�م إ�� واقع املنحرف�ن فكر�ا �� سيلة أي�

 �انت. 
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 ن الفرق املنحرفة �� العصر ا��اضر:الرا�ع: نماذج مِ  طلبامل
 
َ

فرق قديمة، لِ  �ا امتدادٌ قا منحرفة كث��ة، �عضُ رَ ا��اضر فِ  د العصُر �ِ ش

 جمعُ وأخرى حديثة. يَ 
ُ

 ل�ا آثار تج عنھ من أعمالالفكري وما ي� �ا جميعا االنحراف

وع�� الضرورات والدول، ع�� األفراد وا��تمعات،  ، وأضرار جسيمة،سّ�ئة

عصر الفرق املنحرفة �� ال من أبرز  ..إ��.ال�� يجب ا��افظة ع�� سالم��ا. ا��مس

  :ا��اضر

ةالشيعة و  -1 م ا��ديث ع��ما.: غالة الصوفيَّ  وقد تقدَّ

ةالعَ  -2 ة (أو ال :لمانيَّ ة) العلمانيَّ ة أو الدنيو�َّ ا�ا أحد الباحث�ن -الدي�يَّ " ــبسمَّ

ة ا��ديثة"   . أ�مُّ )110(-ا��ا�ليَّ
ُ
فال الدين عن مختلف شؤون ا��ياة؛  فصلُ  �اِس ُس أ

ة، والثقافية،  ي�ون للدين أيُّ  أثر �� �سي�� شؤون ا��ياة السياسية، واالجتماعيَّ

ما   واالقتصادية...إ��. وإنَّ
ُ
قام ا��ياة

ُ
دار ت

ُ
و�لزم  .وُ��ا بالعلم الوض�� أو العقلشؤ  وت

ة �سي��ه لشؤون  االرتماءُ  -عند معتنق��ا–من األخذ ��ا  �� أحضان الغرب وكيفيَّ

 خالِ ا��ياة، وإن �ان الواقع الغر�ي �� أواخر القرن العشر�ن إ�� اآلن يُ 
ُ

�ذا  ف

ن�ن الغر�تطبيقا األساس سياسا��ا  ي��س�األثر ��  ُ� أك� ي�ن؛ إذ ظ�ر للدين وللمتدّيِ

ا ا��تلفة ا وخارجي�   .داخلي�

 ِبــ: و�� �سمية �ذه ا��ركة
ً
ة" �سبة ، فوتز�ي لم تمو�ھٌ إ�� العِ  "العلمانيَّ

  ،ب�ن الدين والعلم، واف��اض وجود صراع بي��ما ؛ إذ تو�� بالتضاّدِ وتضليٌل 
َ
ال  ْن وأ

كعالقة للدين  تھ ابدينھ �� مختلف شؤون حي با��ياة الدنيا. ورمي املتمّسِ

ف وا���ل
ُّ
�ركة �ذه ا� من املسلم�ن الذين اعتنقوا أف�اَر  كث�ٌ� و  .وا��مود بالتخل

ة �م منحرفون فكر�ا، ولد��م عداوة  وأرادوا تطبيق�ا �� ا��تمعات اإلسالميَّ

  كث�� م��م: دفعي، �� شؤون ا��ياة ثرهألو  شديدة للدين
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-  
َ
 غ

ُ
ة

َّ
 البدع واأل�واء، وقل

ُ
 الفقھ �� الدين، والقن لبة

ُ
ة بأنَّ الغرب ل اعة م التامَّ

 بإ�عاد الدين عن شؤون ا��ياة.
ّ
ا إال ا وعسكر�� م مادي�  يتقدَّ

ات غ ؛�� املساواة ب�ن املواطن�ن يزعمون الس��َ  - �� بالدفاع عن حقوق األقليَّ

ع من ا��تماملسلمة من النصارى وال��ود، والشيعة، وا��ر�ات املنحرفة عن دين 

ملساواة ا يجاد �شر�عات وقوان�ن تزعم ��ا تحقيَق إل  �س�� اسار��ن وغ���م؛ ولذال�َ 

 ب�ن املواطن�ن. 

ون �م اش��ر العلمانيون وأشباُ�  ي��اليُّ
ّ
 �� العالم اإلسالمي بأمور م��ا: الل

ين، ، وال��ر�ة واالس��زاء باملتمسك�ن بالدھفضائلو�ثوابتھ و االس��انة بالدين 

ة�باسم ا��رَّ  و�شر الرذائل ،وإثارة الش��ات ة أو ال��صيَّ ، واإل��اب ة ا��اصَّ

ة والدعوة إل��ا   .)111( الشديد بمظا�ر ا��ياة الغر�يَّ

 قد ب و
ُ
 إ�� اعبالعلماني�ن وأشبا��م  لغت ا��رأة

ُ
سا، و راثا مقدَّ تبار الدين ت

�ا غ�� صا��ة ل� ال��يحة النصوص رّدِ  ذا الزمن؛ ول�ذا واالع��اض عل��ا وعّدِ

  . )112(يع شؤون ا��ياةجمطالبوا بفصل الدين عن 

 مِ 
ُ
 ثل

ُ
  �ا حركة

ُ
ز ع�� املن�� التجر��� بصفتھ من�� العلم التنو�ر؛ إذ ت ِ

ّ
رك

ه �ذا املن��، وال عالقة � قرُّ ما يُ الوحيد؛ فتُ  �ياة. وال لتعاليم دينھ با� -عند�م-قرُّ

�ا تدعو إ�� العَ   رَ صْ كما أ�َّ
َ
ة والت��ية �� س�يل ذلك بالدينن طو�ع ، وتة العمليَّ

ة ذات الدالالت القطع  .)113( ةيّ النصوص الشرعيَّ
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 :أجنح��االقاعدة بجميع  -3

ة، و�� منظمة  �ة، إر�ابيَّ
َّ

لعلَّ ما ب�ن عام متعّددة ا���سّيات. وحركة مس�

مرحلة التأس�س والتدر�ب للقاعدة؛ حيث �و م 1992منتصفإ��  1987

ن، ين األفغاأ�ش�ت أول مجموعة للقاعدة �عد �شوب ا��رب ب�ن فصائل ا��ا�د

ج�ت ثمَّ  ت ا���سيات ا��تلفة ال�� شاركت �� ا���اد  اتَّ إ�� الصومال، وضمَّ

 
َ
لت إ�� ا��رب ضاألفغا�ي، وت الدول من ن تصف�م �عمال��ا ومَ  أمر��ا دَّ حوَّ

ة   .اإلسالميَّ

�� أواخر ودار السالم  ،قامت بتفج��ات العليا �� الر�اض، ون��و�ي

ات . ثمَّ جاءت غ���اة و �� معظم الدول اإلسالميّ ، وم2000، و�� عدن ال�سعي�يَّ

والعراق، وتحالف  نم وما تبع�ا من غزو أفغا�ستا2001س�تم��  11أحداث 

اليمن قاعدة  من أعضاء) 13( القاعدة وطالبان �� أفغا�ستان و�اكستان، و�روب

 2006ن ��ن األمن السيا��� عام مِ 
َ
 م. وت

ُ
ة حالفت قاعدة  اليمن والسعوديَّ

ــ:"قاعدة ا���اد �� جز�رة العرب"، واستمرَّت ��  �َ ّ�ِ �� تنظيم ُس م 2007عام بـ

ات. ة، و�� التجنيد من �ل ا���سيَّ ا��ا اإلر�ابيَّ   عمليَّ

  ،والوسائل ،واملعتقاداتوإذا �انت األف�ار 
ً
�� �ل الفروع فإنَّ  واحدة

ل األمر  تختلفااأل�داف قد  إ�� ت دفالبلدان؛ ففي أفغا�ستان � الفباخت�� أوَّ

ة ال�� سقطت عام تم�يدا إلعادة مساعدة طالبان ضّد األمر��ان؛  إمارتھ اإلسالميَّ

ا �م. و�� تحالف�ا مع طالبان باكستان �دفت إ�� إحداث أك�� ضرر بأمر�2001

رك�ن املش ھ ا��ز�رة العر�ية أعلنت أنَّ �دف�ا األساس �و طردُ ومصا���ا. و�� شب

 .)114(الم، وإسقاط ا���ومات املتعاونة مع أمر��ااإلس م�ِد  العر�ية من ا��ز�رة

 
ُ
�ة مَّ ا��ر�ات وا��ماعات اإلسالمية وت�اد ت�ون أ

َّ
ميع ال�� ت��أ إ�� اإلر�اب بجاملس�
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صوره  �� سع��ا للتغي��، أو تطبيق الشر�عة، أو االنتقام من ا���ومات 

ر�ا، أو  وا��تمعات ة ال�� تكّفِ  عماَل نفس�ا است�ست�يح ل، و من األعداءاإلسالميَّ

  ل...إ��. السالح والعنف، والتفج�� والتدم��، والقت

�عة ، و�� ف�م نصوص الشر �لُّ ذلك �س�ب االنحراف �� األف�ار واملعتقدات

 ع�� الواقع ت��يل�ا�� و ومقاصد�ا
ُ
ال��  عارض نصوص�م، و�� رّدِ النصوص ال�� �

 الم.أضرَّت باإلسالم واملسلم�ن �� �ل بقاع العف أخذوا ��ا؛

  )115(: تنظيم الدولة -4

 " � ــــ�َّ ــ ــ ــ ــ ــ ام�ان �ذا التنظيم ُ�سـ
ّ

ة �� العراق والشـــــــــــ ولة اإلســــــــــالميَّ " ، وُ�عَرف الدَّ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا بــ ـــارا وإعالمي� ــ ــ ـــلفّيٍ ""داِعشاختصــ ــ ــ ار ســ ھ إ�� تيَّ
ُ
ــول ــ ــ ــ جماعة التوحيد "، و�عود أصـ

ــــعب الزرقاوي �� الوا���اد ـــ�ا أبو مصــ ــ سـ ـــَّ ــ م �عد غزو أمر��ا 2004عراق عام " أسـ

 2006أعلن عام ، ثمَّ ل�ا
َ
 تنظيم القاعدة �� بالدالبن الدن؛ فأصــبحت "  م البيعة

عقب االنتصارات  –م ��29/6/2014  "، ثمَّ انفصلت عن القاعدة. والرافدين

ـــا �� العراق ق�ـ ةأعلن عن "  -ال�� حقَّ ـــدادي ا��الفـــة اإلســــــــــالميـــّ ـــا بكر البغـ " وأنَّ أبـ

ھ يُ   خليفة املسلم�ن. ليرى �ذا التنظيم أنَّ ِ
ّ
  مث

َ
ة؛ ولذلك ف�و األ  الدولة جدر اإلسالميَّ

ات مو بالبيعة والوالء، ودعا ا��ا�دين لل��رة إل��ا.  تلفة خ�ضمُّ عناصر من ج�سيَّ

ــــور�ا والعراق.  ــ ــ ــ ــ ــ ر �عض التقار�ر و�ُ معظُم�م من سـ ـــائقّدِ ــ ــ ــ ــ ــ –ھ من غ���ما عدد أعضــ

                                                             
ة نموذجا)  انظر بحثنا:  - 115 م إ�� َمن لھ إعالن ا���اد  (تنظيم الدولة اإلسالميَّ  بحث مقدَّ

َّ
ورة الش ة: ر الدَّ عيَّ

م: تنظيم دعاة وزارة الشؤون 19/8/2014-�17ـ، 22/10/1435-20من�� ا��وارج ( عار ودمار )  بماكو 

ف �� مواج�ة  -إن شاء هللا –اإلسالمية بالر�اض، سيأ�ي  ِ
ّ
ذكره  �� املبحث الرا�ع، املطلب الرا�ع: ج�ود املؤل

 االنحراف الفكري �� بلده.
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ة ـــَّ ـــدول الغر�يــ ة  الــ ـــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاصـ ـــة آالف -و�خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة إ�� خمسـ ـــا ب�ن ثالثــ ن وال تخلو م. )116(بمــ

ة وغ���ـــا. ـــ�ن من ا��ـــابرات الغر�يـــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوســ ــ ــ ــ ــ ــ ا �ـــان األمر فـــ  مـــدسـ  ةالـــدولـــ إنَّ تنظيموأيـــ�

ـــام  ــ ــ ــ ة �� العراق والشـ ــــالميَّ ــ ــ ـــبون   -وال يزالون –ا رتكبو ااإلســ ــ ــ ــ أعظم الكبائر و�م يحسـ

  أنفس�م مجا�دين:

ة حرمة �ذه الكبائر َ�تُك  أك�ُ�  - ات ا��مس ال�� أجمعت األمَّ الضرور�َّ

ة ع�� وجوب  ؤ حفظ�ا: النفس، والعقل، والدين، واملال، وال�سب. اإلسالميَّ
ُ
ب وت ِ

ّ
ل

 
ُ
ص �م�م الش�يعة وجرائم�م الفظيعة ع�� املسلم�ن أعداءَ أعمال �ن وأعوا��م امل��ّبِ

 ��م ملز�د من الفتك ��م  �� داخل بالد�م وخارج�ا.

-  
َ
ـــائر�م ال�� ت ــ ــ ــ ـــ��م وخســـ ــ ــ ــ �ا، وقال مجال للموازنة ب�ن م�اســـ ِ

ّ
ة �ل د متدُّ إ�� األمَّ

ن م��م أك��؛ ولِ ي
ُّ

ــــب للتمك ــ ــ ـــَتدَرج�ن من ِقَبل األعداء ��ذه امل�اســـ ــ ــ ــ ــــو�غ ��ونون ُمســ ــ ــ ســـ

ـــب��م ما لم يكن  ة �سـ ة؛ فينال العدوُّ من األمَّ �شــــب مخال��م �� ا��تمعات اإلســــالميَّ

 يحلم ببعضھ. 

ــُب �َ  - ــ ـــ غلــ ــ ـــٌل ع�� انطالق�م الفكري تـ ــ ـــا�غ، و أو�ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا ت: تقر�ُر  غ�� ســ ـــَّ ــ   ُم يحكإمـ

ـــر�عـة �ِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ�ـل �ـامـلالشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدون  كم ��ـا ا��لفـاءُ كمـا َح - شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ��ء؛ أو ال يُ  -الراشـ ــ ــ ــ ــ ــ حكم ��ــ

عة �عطيل الشـــر� -عند�م–�ع�� ألّي ســـ�ب من األســـباب فتعطيل �ـــ��ء من الشـــرع 

ــا!  ھ انحراف فكري �ل�ـــ
ُّ

ـــ �وا ب�نوذلـــــك �لــ ر القـــدرة ؛ إذ لم ُيمّ�ِ
ُّ
ــا مع توف  ع�� تطبيق�ـــ

��ا ل�ّل بصـالحيَّ  عن تطبيق�ا مع ال�سـليم بل االعتقاد ال��زِ  وشـروط�ا وضـوابط�ا 

��ا. املطلق اإلن�ارِ ��ن و زمان وم�ان،   لتطبيق�ا ولصالحيَّ

                                                             
116 -   .http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/6/14 

http://ar.wikipedia.org/wiki                                                                                                                         
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ل �ــذا التنظيم ونحُوه تحــت رايــة حــاكٍم  - ـــلم لــھ ا��قُّ �� إعالن  ال ُيقــاتــِ ــ ــ ــ ــ ــ مســ

ة ضوابطھ�شروطھ و ا���اد   املوازنة ب�ن امل�اسب وا��سائر. فال ُبدَّ  و�عَد  ،الشرعيَّ

 
َّ
، وأرًضا، ومجتمعا، وسلطة. من حاكم، وال بدَّ من دولة مستقل

ً
 ة راية

-   
َ
ةوغ��ه  �ـذا التنظيُم  ِل ُين�ـ ـــتـأمن�ن الـذين ،واملعـا�ـدين ،بـأ�ـل الـذمـَّ ــ ــ ــ ــ ــ  واملســ

ن
َ
ـــلطاتنا، ا بيزورون دول ــ ــ  عن�� ذلك وإذن من سـ

ٌ
ـــلم�ن ودول�� ن�وث ــ ــ م الع�د ب�ن املسـ

ـــذينو��ن  ــ ار الــ ـــَّ ــ ـــ الكفــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد�ع أو يزور��م بي��م يون �ع�شــ ــ ـــد ورد�ــ ــ ـــــوص . وقــ ــ ــ ــ ــ ت النصــ

ـــ�يحة ــ ــ ــ ــ ــ ـــمة دما��م،� ال�ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــديد ِمل و  عصـ ــ ــ ــ ــ ــ ن تأكيد الوفاء بالع�د مع�م، والوعيد الشـ

ب �� أذا�م �� أنفس�م أويَ   أموال�م أو أعراض�م.  �س�َّ

ة ال - ـــ�م–الذين يح��قون العظ�� من غالبيَّ ــ ــ ــ ــــ�م وأنفســ ــ ــ ــ  -�� أموال�م وأعراضـ

ـــلمون بن��ان �ـــذا التنظيم وأمثـــ ــ ــ ــ ــ ــ   الـــھ �م املســ
ً
 من و  .أفرادا، أو مجتمعـــات، أو دوال

ــــوابط ا���اد القتا�� تماُيُز  أ�ّم  ــ ــ ــ ــــكر  ضــ ــ ــ ــ ـــلم�ن ومعســ ــ ــ ــ ــ ـــكر املسـ ــ ــ ــ ــ ــــفوف ب�ن معسـ ــ ــ ــ الصــ

ر�ن ال عال ار ح�� ال ُيقَتل مســـلم. ثمَّ إنَّ �ؤالء املســـلم�ن املتضـــّرِ فســـق م بِ قة ل�الكفَّ

ــوِّ  ــ ــ ــ ــ ــ � غون بھ خروج�ما��اكم الذي ُ�ســ
َّ

ـــ� ــ ــ ــ ــ ــ  املسـ
ُ
 ھ أنَّ �مع علي، فكيف إذا �ان من ا�

ـــَق ا��اكم ــ ــ ــ ــ ھ أو ِفسـ
َ
ــّوِغ عزل ــ ــ ــ ــ ة  ال �ســ اه إ�� األمَّ ھ قد ال يتعدَّ

َ
ــق ــ ــ ــ ــ ا��روج عليھ؛ ألنَّ ِفســ

ب ع�� ا��روج  ـــد ال�� ت��تَّ ــ ــ �ا؛ وألنَّ املفاسـ ِ
ّ
� �ل

َّ
ـــ� ــ ــ ـــراَر املسـ ــ ــ ـــّد، أعظم، واألضـ ــ ــ وتأ�ي  أشـ

سـل. ومن مقاصـد الشـر�عة دفُع 
َّ
أع�� املفسـدت�ن باحتمال أدنا�ما.  ع�� ا��رث وال�

ب وعـدم ا��روج ع"كمـا  ِ
ّ
ــــ�وت عن املتغلـ ــ ــ ــ ــ ــ  لِ أنَّ السـ

ً
ظلمـھ، وال دفـاعا ليـھ ل�س إقرارا

 عنــــھ، وال دَ 
ٌ
ـــاءة حّقِ ملــــا يُ  عمــــا لــــھ، �و فقط مراعــــاة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا�� األمــــة، و�ــــذه اإلضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ق مصــ

 
ُ
ــــوداء من األو�ــام امل��اكمــة ال�� ت ــ ــ ــ ــ ــ ــــ�ــابــة سـ ــ ــ ــ ــ ــ د �ـ ّدِ بــَ

ُ
ــــاطعــة ت ــ ــ ــ ــ ــ م أنَّ الفق�ــاء �� وِ� الســـ
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ـــرِّ موقف�م �ـــذا يـــدافعون عن الظـــالم، و�ُ  ــ ــ ــ ــ ــ عون لظلمـــھ، و�ؤ�ـــدونـــھ، و�قفون معــھ شــ

 . )117(" إ��...

ن مِ  ب�َّ
َ
م وغ��همَّ َي� ـــر��،  ا تقدَّ ـــعا عن ا���اد الشــ ـــاســ ُ�عُد �ذا التنظيم �عًدا شــ

 األخطاء والكبائر ال�� وقع
ُ
ـــناعة ــ ــ ــ ــ ــ تنظيم �ذا اليقع ف��ا  -وال يزال -و�ظ�ر للعيان شــ

ة ــــالميـَّ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ�يفـة " التجـديد" وخـارج�ـا �� البالد اإلسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو�ي �� �ــ ــ ــ ــ ــ ــ .  قـال د. أحمـد الر�سـ

ة ل�س أك�� مِ  إعالَن  إنَّ  "م: 1/7/2014 ـــَّ ــــالميــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة اإلسـ ـــراب، ٍم ْ� ن وَ ا��الفــ ــ ــ ــ ــ ــ ، وســ

ــــواء مِ  ـــغاث أحالم، ســ ةوأضـــ ـــرعيَّ ة الشـــ إنَّ  "و  " ن ناحية الواقع العم�� أو من الناحيَّ

ـــ�راء أو ك�ف  ــــ�ص مج�ول �� �ـــ ـــ�اص مجا�يل ل�ــ ت من أ�ـــ البيعة املزعومة تمَّ

 
ُ
 لزِ من الك�وف؛ فال ت

َ
 أ�ــ�ا�َ م وال �

َّ
علماء العال�� لتحاد اال وأصــدر   .) 118( "�اع�� إال

ـــھ  ـــلم�ن الذي يرأســ ــيخ املســ ا �� الشـــ
ً
ــاوي بيان م أعلن 3/7/2014د.يوســـــف القرضـــ

ة،  "فيھ  ـــرعيَّ ب عليھ أيُّ آثار شـ ـــرعا، ال ت��تَّ ن ل��الفة باطل شـ ـــيل مع�َّ أنَّ إعالن فصـ

ة �� العراق والثورة �� سـور�ا ب عليھ آثار خط��ة ع�� أ�ل السـنَّ وجد �� . و )) بل ت��تَّ

 ع�� 
ً
االفتقار إ�� فقھ الواقع، وأشبھ باالنقضاض ع�� ثورة الشعب  "اإلعالن داللة

ة ب�ــــّلِ قوا�م ــنــــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــارك ف��ــــا أ�ــــل السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من ال�يئــــات واملراكز وغ���ــــا .  )119(" ال�� �شــ

ة،  ة �� مختلف أنحاء العالم.العلميَّ ات اإلسالميَّ  وال��صيَّ

 

 

                                                             
ب ب�ن مدرس�� الغلّو وال�شو�ھ، د.ف�د ال��الن، موقع " التقر�ر" -109

ُّ
  انظر: فقھ التغل

 

  

110 -www.aljazeera.net  -   "رجع نفسھ.م  امل7/7/2014مقال ف��� �و�دي" داعش ب�ن ��افت�ن   
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 بُ  -5
ُ

 :و حراموك

ة للدعوة كة حر بـــ: "واش��رْت  ،�� نيج��يابدأت وا���اد)  (جماعة أ�ل السنَّ

 ع�� أنفس�م، وال يقبلون  اھ أعضاؤ�االسم ا��قيقي الذي ُيطِلُق لكنَّ " بو�و حرام

ما، بديال عنھ، �و: "جماعة أ�ل السَنة للدعوة وا���اد" اش��ر إطالق "حركة  وإنَّ

بة من ال�بل اإلعالمي�ن. بو�و حرام " عل��م من قِ 
َّ

و�و" ال�� ة "بلمة ال�وساو�َّ و�� مرك

ة " ن"، ومستعمل لـــ" نظام التعليم الغر�ي� متان "؛ فتؤ�ي ال�لحرامال�لمة العر�يَّ

"نظام التعليم الغر�ي حرام". ومن خالل ا��توى الدال��  بال��جمة ا��رفية مع��:

�و  ف�ذا؛ "ال��بوي ع�� السياق الغر�ي حرام والسيا�� تؤتيان داللة "اتباع النظام

� عن الفكرة ال�� يُ  دو��ا �� ا��تمع و��ن طلبة املعا�د وا��امعات الذي �عّ�ِ رّدِ

باع املنر�ِّ وامل
ّ
د زع�ن. و�� الن�� �عدم ات يم �� الغر�ي �� ال��بية والتعليم. وقد حدَّ

�م �عنون  -�� إحدى محاضراتھ –ا��ركة محمد يوسف  املقصود ��ذا املصط�� بأ�َّ

رون، وكذلك منا���م �� �ل املدارس ال�� أسس�ا املنّصِ  بھ نظام الدراسة ��

ة. ة، وا��دمة الوطنيَّ   املراحل الدراسيَّ

ة بو�و حرام "�ش�ل فقد اش��ر املصط�� األخ�� "حرك أمرٍ ن كن مِ ا يَ مَ �ْ ومَ 

م �2009ـ يوليو/أغسطس �1430با�ات ال�� وقعت �� شعبان كب��  �عد االش

  و�و�ي. رنو و والي�� ب ب�ن الشرطة وأتباع محمد يوسف ��

ا التأسُّ  س�تم��  ��11 ما �عد أحداث �� ل��ركة فيعود إعفس الأمَّ

ة عام م2001  من �ذا اليناير ش�ر م؛ إذ ش�د 2002، و�خاصَّ
َ
أعمال�ا  عام بداية

ات فعل ا���ش النيج��ي. ة، واالختطاف، والقتل، وردَّ    التفج��يَّ

  :من أ�ّمِ مباد��ا

-  
ُ
ة ة وتحر�ُم  ،�� وحده� �عا ا��اكميَّ الرؤساء  وتكف�ُ�  ،الديمقراطيَّ

ة.   املنتخب�ن بالديمقراطيَّ
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ة �� جميع املراحل؛ ألنَّ املنّصِ  - م �� املدارس النظاميَّ
ُّ
�ن �م ر تحر�م التعل

ة للدينمضا وأف�ارٍ  ختالط والت��ج ف��ا، ودراسة موادَّ والن�شار اال  ؛الذين أ�شأو�ا  دَّ

   .اإلسالمي

-   
ُ
 امل

ُ
ة  واج�ة   السالح.إلزالة ا���ومات الظاملة وتطبيق الشر�عة بقوَّ

ة ا���ومات  إن�اُر  - ة و�خاصَّ ورفض العمل �� الوظائف واإلدارات ا���وميَّ

ة  م إ�� اليوم دخلت ا��ركة 1220ن عام ومِ  .)120( الديمقراطيَّ
ً
ألف�ار�م  ن�يجة

ة �� أعمال إر�ابيةاملنحرفة  د ج��اتوتف ، وأعمال خطفكث��ة إجراميَّ ، ةمتعّدِ

�ات � املمتلوتدم�وز�ق األرواح، وان��اك األعراض، وت���� املواطن�ن باآلالف، 

ة ة وا��اصَّ ، و�عطيل املصا�� لم �سلم م��م املساجد واملدارس واألسواق، العامَّ

ة، وزعزعة وحدة الدولة، و  �ھ �� ا��ياة ان�شار الفساد بأضرُ ازدياد العامَّ

ة، واالجتماع ة،العسكر�َّ ة ية، والسياسيَّ ة، واالقتصاديَّ �ة بدعوى محار  ؛واألخالقيَّ

و��نظيم القاعدة �� بالد  "داعش"إضافة إ�� توطيد عالق��ا ب�نظيم ا��ماعة. 

� قياد��ا أبو بكر شي�اوا.  املغرب اإلسالمي.
َّ
�ا وازدادت يتو�

ُ
 و  عنفا،أعمال

َّ
سع ا�

 ،ال�ام��ونباشر ش�ل م�م ل�شمل 2020–2014عام  ب�نوضراو��ا مدا�ا 

فقتلت ف��ا اآلالف من املدني�ن، ومئات . ، إضافة إ�� نيج��ياوالنيجر ،و�شاد

ا��نود. واختطفت العشرات وم��م البنات �� املدارس، وأ�لكت قرى كث��ة، 

وقع  ت ل�ا ماض�ان أك�� انت�اسة �عرَّ و ومساجد وكنا�س وأسواقا، تدم��ا أو حرقا. 

 ش ال�شادي �عد أن �انت قد قتلت منھ ما ال�يد ا��م ع�� ��2020 أوائل أفر�ل 

يقّل عن مئة جندي �� أواخر مارس من العام نفسھ. وقد أعلنت �شاد تط����ا من 

  �ذه ا��ماعة.

                                                             
م، بحث: 2012يونيو  –�ـ أبر�ل 1433جمادى اآلخرة  -ر�يع اآلخر 12انظر: مجلة قراءات إفر�قية العدد  - 120

 . 21-20،  14-13جماعة بو�و حرام، �شأ��ا ومباد��ا وأعمال�ا �� نيج��يا، د.أحمد مرت���/
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ة   �سّ�ِ ال�� �من ا��ر�ات  غ�� املنضبطةإنَّ الذين تأخذ�م ا��ماسة الدي�يَّ

ة فرق �� نماذج من ال سالمي،واملن�شرة �� أجزاء كث��ة من العالم اإل  نفس�ا ج�اديَّ

ة تنظيُم الدو املنحرفة �� العصر ا��اضر،  ة �� العراق والشاو�خاصَّ م لة اإلسالميَّ

و حرام (داعش)،
ُ
ا يأ�ي وغ���ا، والقاعدة وأعوا��ا، وُ�و� ، يرتكبون أعظم الكبائر ممَّ

 ��قيقةُمنافية األعمال ال�� يقومون ��ا و  و�م يحسبون أنفس�م مجا�دين.

نَّ أ " وللتار�خ اإلسالمي �عد ا��الفة الرَّاشدة حيث تجد ،للواقعو  ،الماإلس

 ا�ُ� 
َّ
ث�� م��م ن كعون �� ��ب األموال، و�صدر مِ ام �انوا يقعون �� مظالم، و�توسَّ �

،  مو�قات وكبائر وانحرافات، إنما تجد �� نفس الوقت أنَّ 
ً
العدل �ان قائما

، والشعائر ظا�رة، وا��ق
ً
وق مكفولة، وللقضاء الشر�� وا���اد مستمرا

ة  -أيضا–. و�� منافية )121(" العادل �� زما��م �يبة وسطوة وقوة ملقاصد شرعيَّ

ٌم ع�� جلب املصا�� أو تكميل�ا، واملسلم  �ا ُمقدَّ
ُ
ة، مثل: درُء املفاسد أو تقليل م�مَّ

رر ال ُيزال بضر  �ن، والضَّ رَّ
َّ

س َمن أخذ بخ�� ا����ين وتفاَدى شرَّ الش أشّد  ر الكّ�ِ

                 وغ���ا. ،منھ

 
َ

 بحرمة الدماء املعلومة من الدين ك
ُ
ْم ان�شر �� �ذا الزمان االس��انة

ة  بالضرورة، وحرص عل��ا حرصا شديدا القرآُن والسّنة واإلجماع والفطرة اإل�سانيَّ

ٌم 
ُ
ة. فُنظ سكت املعارضتقتل اآلالف، وتجرح اآلالف، و�عتقل اآلالف،  السو�َّ

ُ
 �ن،و�

قوا  ما قالو "ال"  للذي يفرضھ النظام، أو اعدلوا واتَّ باسم اإلر�اب ومحار�تھ، وإنَّ

 
ُ
ة تقتل اآلالف، و�شّرِد، وت��ب أو ت � نفس�ا إسالميَّ ب خرِّ هللا. وجماعات �سّ�ِ

ة، وتزعزع أمن البالد والعباد وا���ومات واملتجمعات  ة وا��اصَّ املمتل�ات العامَّ

 
ُ
�لَّ تلك األمور أو أشّد باسم االنفصال واختصاص قبيل��ا  ر. وجماعات تفعلَس واأل

��ا ف��ا؛ فالس�� الستقالل�ا، وإن �ان  -فحسب–أو شع��ا  ببعض البقاع أو بأك��يَّ

                                                             
ب(مرجع سابق)  -112

َّ
  فقھ التغل
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قون �� "أين  ِ
ّ
قون املدق لون ا��ّقِ ِ

ّ
ا��ّق م��م وم��ما براء. فحار الباحثون وا��ل

ة لنا؟ وكيف  م�م �ديَّ ف�موا أنَّ قتل النفس يفتح باب ُصِنعوا؟ وَمن الذين قدَّ

ة؟ ة اس�باحوا الدماء؟" ومِ ) ...(ا��نَّ   .)122(ن أّيِ كتاب وأّي سنَّ

 وآِخ 
ً
خذوا الدين بقرة متاع الدنيا،  حلو�ا لالس��زاق واك�ساِب  رون اتَّ

ة، �م رابحة �� أوساط ا���لةجار�ُ تِ    وأنصاف العلماء والعقالء، والعمالء.  والعامَّ

 
َ
ن لك الوقد ت كث�� من انحراف وتحر�ف وتز�يف ا��ميع؛ ل���ء �� نفس ب�َّ

–�عقوب غ�� ما ُيبديھ، وَ�ِرُد عل��م سؤاُل رسول هللا ص�� هللا عليھ وسلم ألسامة 

ھ أوجع القتل �� املسلم�ن رجال �عد أن نطق ب�لمة الش�ادة  وقد قتل برغم أنَّ

 هللا" إذا جاء -األخيار
َّ
ر�ا قال لھ: "فكيف تصنع بـ"ال إلھ إال تك يوم القيامة" ؟ كرَّ

  . حس�نا هللا و�عم الوكيل.)123(ثالثا، رواه مسلم

 
َ
�ة�ذه ا��ر�ات وا��ماعات  �لُّ  كْت شارَ قد ل

َّ
ة  ،املس� ، غ���او االنفصاليَّ

عن  ،قصد أو �غ�� قصدبِ –جميعا ، شاركت ال�� يأ�ي ا��ديث ع��ا �� ما��وم��ا 

�ت لتفت، BERNARD LOUISبرنارد لو�س  مشروع�� تنفيذ  -قرب أو �عد

و�و مس�شرق بر�طا�ي األصل، ��ودي الديانة، العالم اإلسالمي إ�� دو�الت، 

ة، وُ  أبرز منظّرِي  أحُد  .م1916د �� لندن لِ ص�يو�ي االنتماء، أمر��ي ا���سيَّ

�شاٌر للرئ�س األمر��ي بوش األب واالبن ُمْس م. 1990"صراع ا��ضارات" منذ عام 

ِ ومُ ولوز�ر الدفاع، 
ّ
"تفت�ت العالم اإلسالمي من باكستان إ�� املغرب" ط مشروعخط

 م. 1990عام �� ھ يبدأ العمل علالذي 
َ

ة ��رَّ ك م 1/5/2006متھ اإلدارة األمر�كيَّ

ة �� فيالدلفيا �� حفل م�يب اتھ �� مقاب. بمجلس الشؤون العامليَّ لة مع من نظر�َّ

                                                             
ل، د. محمد أبو مو��� شرح أحاديث من ��يح مسلم، دراس - 122 وما  160-159/ 1ة �� سمت الكالم األوَّ

 م�2015ـ 1436عام  �1عد�ا، مكتبة و�بة، القا�رة، ط
ال لروايات ا��ادثة �� شرح أحاديث من ��يح مسلم  - 123  184-1/167انظر تحليال مفصَّ
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قوم فاسدون م: "العرب املسلمون 20/5/2005اإلعالم بتار�خ  تو�اال 

ر  رِ�وا يفاجئون العالم املتحّضِ
ُ
ر�م"، وإذا ت ون، ال يمكن تحضُّ ومفسدون، فوضو�ُّ

ا��لَّ السليم للتعامل مع�م �و إعادة احتالل�م  ولذلك فإنَّ " ؛بالدمار

ة، و�� حال قيام أمر��ا مواستعمار� ة وتطبيقا��ا االجتماعيَّ ، وتدم�� ثقاف��م الدي�يَّ

ة �� استع�ا أن �ستفيد من التجر�ة ال�� عل� ��ذ الدور فإنَّ  ة والفر�سيَّ  ماريطانيَّ

ب األخطاء واملواقف الساملنطقة لِ  ئتجنُّ ھة ال�� اق��ف��ا الدولتان". "ّ�ِ
َّ
ن مِ  إن

ة،  ة إ�� وحدات عشائر�َّ ة واإلسالميَّ الضروري إعادة تقسيم األقطار العر�يَّ

ة  ، وال دا�� ِمل وطائفيَّ
ُّ
ر بانفعال��م وردود األفعال عند�م". راعاة خواطر�م أو التأث

واس�ثمار يجب تض�يق ا��ناق ع�� �ذه الشعوب ومحاصر��ا،  ك"ولذل

ة ف��ا ة والطائفيَّ ات القبليَّ ة، والعص�يَّ   .)124("التناقضات العرقيَّ

  

  

  

  

  

  

                                                             
ة وممقال: مخطط تفت�ت العالم العر�ي واإلسالمي، فت�� ش�اب الدين، وتفاصيل الس - 124 شروعھ ��ة الذاتيَّ

ة و�كبيديا.  �� املوسوعة ا��رَّ
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  ما��الرا�ع: االنحراف الفكري ��  بحثامل

ل: واقع االنحراف الفكري ��  طلبامل   ما��األوَّ

  ما��الثا�ي: نماذج من االنحراف الفكري ��  طلبامل

  ما��الثالث: ج�ود العلماء والدعاة �� مواج�تھ ��  طلبامل

فالرا�ع: تجارب من ج�ود امل طلبامل ِ
ّ
  تھ�� مواج� ؤل
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ل:  املطلب   األوَّ

  ما����  االنحراف الفكرّي  ُع واقِ 
م تفصنطبِ يَ  ة ما�� �لُّ ما تقدَّ يل ا��ديث فيھ حول ق ع�� واقع جم�ور�َّ

  ، وعالج.مظا�ر، وأسباب، وعوامِل ان�شار، ونماذَج، وآثارٍ  االنحراف الفكري من

تقسيم �ذا  جبستو �َ  االنحراف الفكري �� ما�� ا��ديث عن واقع لكنَّ 

إ��  ار ما �عد�م، واآلِخ 2012ل ما قبل أحداث عام : األوَّ نطور�الواقع إ�� 

  .  ومنا �ذاي

ل  الطور ففي  ات نجد منذ  األوَّ من القرن العشر�ن امليالدي ا��مسي�يَّ

 وجود االنحراف  بوادرَ 
َ
 الفكري �� مجتع ما��؛ وت

َّ
ؤسفة مُ عظيمة حوادث ��  لتمث

ا أصابت ة جد�
َّ
ة ب ومدارس�م مساجد�مو  أ�ل السن د تأييإ�عازٍ و من غالة الصوفيَّ

ما ��الفر���� من رجال االستعمار   كث�� مندَّ عَ د وق .م1957بما�و عام  ، ال سيَّ

ت ��ا ال��ضة  م أصعَب 1975-1956 حث�ن ما ب�ن عامياالب األوقات ال�� مرَّ

ة ا��ديثة واملعاصرة �� كث�� من دول غرب أفر�قيا  كما��،  -ع�� تفاوت-الس�يَّ

ينا فاسو، وغي�يا كوناكري، والنيجر، وغانا، ونيج��يا، كساحل العاج، و�ور و 

م إ�� إحراق �عض 1957عام بماكو   ��. وصلت )125( ، وغ���الوالسنغا

 عام مدارس�موإغالق �عض  وممتل�ا��م، مساجد�م
َّ
نوا إال

َّ
م 1968. ولم يتمك

ل م��ٍد    جامع ل�م  من إقامة أوَّ
ْ
 �ِ �� �ّ�ِ كي�

ْ
من  كن كث�� ولم يَ  �� بماكو.  بوغو ن

   . حاال من بماكو األقاليم األخرى أحسَن 

دٌ  وظ�ر ُل كث��ا �� تكف�� املسلم بالذنوب ح�� َي�ساَ�  خطاٌب دي��ٌّ ُم�شّدِ

  �عض ال�� ل�ست من الكبائر. 

                                                             
ة وا��ماعة �غرب أفر�قيا/ - 125  57انظر: مدخل إ�� دراسة مذ�ب أ�ل السنَّ

�ة   د.هارون املهدي م�غا                            2سلس� دراسات ثقاف��ة ودعوی
   

91 

ات من القرن العشر�ن امليالدي ظ�ر �� ما��، و��  منتصف السبعي�يَّ

ھ، ة شرقيُّ ا��معّية حركة ا��وارج ال�� أطلقت ع�� نفس�ا  و�خاصَّ

لت اإلسالمّية:(جمعّية أنصار السّنة)، اعتنقْت أف�ارا، ومارسْت أعماال، جع

  مخالف��م يطلقون عل��ـم "ا��وارج" سيأ�ي التفصيل. 

فا ��ماعة التبليغ ال��  ثماني�ّياتومن 
َّ
القرن املا��� ش�د البلُد �شاطا ُمكث

 مِ 
ُ
ة، بل مطالبة َمن ف��ا ب��ك�ا، سِس ن أ �ا تحر�م االلتحاق بالوظائف ا���وميَّ

ب أمور ا��ياة املباحة. جلب  ْقرا  �ذا الفكر املنحرفوال�شديُد ع�� النفس �� تجنُّ
َ
ف

ف�ن وعوائل�م �� الداخل وا��ارج الذين انقادوا 
َّ
ُمدِقعا ع�� �عض كبار املوظ

 ا��ما -بزعم�م–ل��ماعة ف���وا وظائف�م؛ لي�تعدوا عن ا��رام 
ُ
عة وكذلك مبالغة

د�ا �� خروجات �ذه ا��ماعة وضرورة  شدُّ
َ
ة�ا، املشاركة ف�و�  م��ا األسبوعيَّ

ة و  ة. إضافة إ�� اإلضرار العاّم باملسلم�ن ح�ن ي���ون مناصَب والش�ر�َّ  السنو�َّ

كث��ا  طالتا��ماعة �شطة وقد ش�دت �غي��اٍت  وال تزال  .النفوذ واإلدارات لغ���م

ا سبق ذكُره وغ��ه.     ممَّ

د ي�سا�ل كث��ا �� تكف��  -أيضا-�� �ذه املّدة  استمرَّ  خطاٌب دي�ّ� م�شّدِ

   .املسلم

 جبما�� من القرن امليالدي املا���  اتات الثماني�يّ �ائيّ �� � ظ�رتو
ٌ
 ماعة

ت نفس�ا تن�سب إ�� اإلسالم َس  َيْت مَّ  sen lankolo بـ "دين ا�ُ�فاةأو ُسّمِ

diné "نْت من استقطاب �عض  ع�� يد سأسَّ ت
َّ
شيخ إبرا�يم خليل �ونا�ي تمك

�� و�� الدول م وما �عد�ا. داخل ما1990األتباع �� أماكن مختلفة �� سنوات 

ا��اورة ساحل العاج، و�وركينا فاسو، وغي�يا. تقوم فكرة ا��ماعة ع�� رفض �ل 

 ،ومآ�ل ،ومساكن ،ما �و حدا�ي (جديد أو معاصر) وإنتاج غر�ي، من مال�س

  ومراكب...إ��. 
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ومن �نا جاء أصل �سمي��ا بدين ا��فاة لرفض�ا أن ي�تعل أفراد�ا النعال؛ 

دا �� االبتعاد ع ن منتجات ا��ضارة الغر�ية، وصل ��م األمر إ�� رفض أن تطأ �شدُّ

وا �� املساجد بِ 
ُّ
دة، أو أن يصل ة؛أقداُم�م الشوارع املعبَّ ة بمواّد غر�يَّ �ا مب�يَّ ة أ�َّ َّ�� 

مات اخل دعن ، أو �� األحياء النائية واألر�اف فاختارت الع�ش �� القرى وا��يَّ

  مثا��.مسلم �و �شكيل مجتمع  -محسب زعم�–املدن، وال�دف من ذلك �لھ 

رَّت ا���ومة إ�� مواج���ا ألسباب م��ا: أنَّ �ذه ا��ماعة ال �ع��ف 
َ
اضط

ة الدولة ومؤسسا��ا. وترفض دفَع الضرائب إ�� الدولة. كما ترفض مشاركة  �شرعيَّ

م�ا الدولة ضّد �عض األمراض. وقد بدأت  ِ
ّ
نظ

ُ
أطفال�م �� حمالت التطعيم ال�� ت

 1998ع�م �� عام املواج�ة م
َ
تل أتباُع�ا أحَد القضاة �� مدينة جو�ال م �عد أن ق

Dioila   ،فاعتقلْت ا���ومة رئ�َس�ا ومؤسس�ا وكث��ا من أتباعھ؛ شرَّ ِقتلة

ة �� إقليم سي�اسو.فتوقف زحُف�ا �� ما�� و�� الدول ا��اورة    ، وال يزال ل�ا بقيَّ

ٌد ��  شّدِ
َ
ال��وم ع�� اإلسالم و�عاليمھ و�� مقابل�م خطاٌب علما�يٌّ ُم�

ة منذ أحداث  وار�ا بما يجري �� الدول الغر�يَّ
ُ
  م. 2001س�تم�� 11وازدادت أ

بحوا��   م2012قبل أحداث عام  ن واقع االنحراف الفكري �� البلدمِ و 

ة  ا��ر�اِت أنَّ عشر سنوات  �ت أقدام�ا �� ��راء ما��، و�� �انت ا���اديَّ قد ثبَّ

، در�بواالستقطاب والت ،واملعتقدات املنحرفةاملتطّرِفة، �ار بال��ن باألفتقوم 

رات، واختطاف األجانب���ر�ب البضاو  أ�ي وتجمع األس��ة �� مخازن. سي ،�ع وا��ّدِ

  التفصيل.

باب دِد عَ  ازديادَ  أضف إ�� ذلك
َّ

ة  املقتنع الش بأف�ار�م املنحرفة و�خاصَّ

ة وا��ماعالقاعدة،  ي واالستدالل، و مخالفِة من�� أ�ل السنَّ ة ضرور و ة �� التلّقِ

ة السالح تطبيق الشر�عة ةبقوَّ تحصيل العلم عف مع ضُ  .، وإقامة إمارة إسالميَّ
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  الشر��
َ
ر�ن للفتاوي  ��م ولدىدل قة ، وسيطرة أنواع ا���ل السابكث�� من املتصّدِ

    .عل��م

ت افيبدأ �سيطرة ا��ر� لالنحراف الفكري �� واقع ما�� الثا�ي طور أّما ال

�ة عام 
َّ

ع ا��ركة بالتعاون مدن شمال ما�� ع�� مُ م 2012املتطّرِفة املس�

ة وداعم��ا؛  ةة تطبيق الشر�عة �َّ ب�االنفصاليَّ لبلد ش�د اف ؛وإقامة إمارة إسالميَّ

� االنحراف الفكرّي ا��ط�� ن�يجةمر�را جديدا واقعا  �ن وا���ادّيِ ن عند االنفصالّيِ

ة  -زالوال ي-الذي ترك ذلك االنحراف .ع�� حّدٍ سواء ئة كث��ة آثارا سلبيَّ  سيمةجوسّ�ِ

 �� مختلف جوانب ا��ياة، ع�� البالد والعباد، 
ُ
فيما  عھواق ا منر �عضظ�ِ يمكن أن ن

  يأ�ي: 

  ،ا��تمع اإلسالمي �� ما�� تكف�ُ�  )1
ُ
ة ورمي ا���وم ،إ�� اع��الھ والدعوة

ة املطلقة للغرب الذي يجب تحر�ر البالد م��  –العمل و م ومن املوال�ن ل�م، بالتبعيَّ

ا ا ومعنو�� ة -مادي�
َّ
باب با��ر�ات امل��ل

َّ
  .ع�� التحاق الش

2(  
ُ
دماء املسلم�ن وحمل السالح لتطبيق الشر�عة وإقامة إمارة  اس�باحة

ب عليھ من ا ة، م�ما يكن ما ي��تَّ سّوِغ الوسيلة، �القتألضرارإسالميَّ
ُ
 ل؛ فالغاية �

الفداء، والتجارة �� املمنوعات أو ��ر���ا من  ب لطلبوالتدم��، واختطاف األجان

ة لتمو�ل نفس�ا وأعمال�ا، وشراء  عيفة النفوس الضالذمم و أجل كسب املوارد املاليَّ

 .�� مختلف األج�زة وشرائح ا��تمع والفق��ة

ا���ُل بالعلم الشر�� و�مقاصد الشر�عة، و�شروط ا���اد الشر�ّ�  )3

ات، مع ��ز شديد عن املوازنة ب�ن  وضوابطھ، و�فقھ الواقع وفقھ مل�اسب ااألولو�َّ

 .وا��سائر

ة ملا قامت بھ )4 ة واالجتماعيَّ �ة �� شم �ان من اآلثار الدي�يَّ
َّ

ال ا��ر�ات املس�

   ما��:
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ة ناالقتناع بأف�ار حر�ات الع ان�شاُر  - �ة و�خاصَّ
َّ

ق بف املس�
َّ
تطبيق ما يتعل

ة الشر�عة، وإقامة ة السال د الوجود الغر�ي �� البال  ومحار�ة ،دولة إسالميَّ ح؛ إذ بقوَّ

ق من شأن    ع�� الفساد �ذه األمور القضاءَ تحقُّ
ُ
 امل

َ
 س�

ْ
� � بمختلف أجنحتھ ري ش

 ا��تمع.

-  
ُ
ماا��رب ع�� املدارس القرآنية  عودة عرض التلف��يون الوط��  د�ع ال سيَّ

نماذج من تالميذ �ذه املدارس الذين  م27/1/2013م و����25/1/2013 

ة، والزعم بأنَّ مُ  �م ا��ر�اُت �بطاستق ِ ا���اديَّ
ّ
�ر�ات �يعو��م بثمن ز�يد ل�م��م يَ عل

�ة
َّ

  .)126( املس�

-  
َ
فة ل���ومات ع�ت ة، واق��اُح أنفس�م أليُب غالة املتصّوِ  ديالب� أ�ل السنَّ

الم عن اإلسمل��ما بإسالم اآلباء، �عيدا ، م�ساِ�الم�سامحا أو ، امسامل اإسالمي� 

 د من خارج بالدنا الذي ي��ع إ�� العنف والقتل والتدم��.املستور 

ة ل�  -  الفرصة ل��ر�ات التنص��يَّ
ُ
 شر مدارس�ا وجامعا��ا ومؤسسا��ا،إتاحة

مات و أن تجول وتصول   �� األحياء و �� مخيَّ
ُ
دين الفقراء املواطن�ن امل عرض لشرَّ

ة.معتقدا��ا   باسم تقديم ا��دمات اإل�سانيَّ

ات  ان�شار االنحالل - ا��لقي �� املدن واألماكن ال�� تتواجد ف��ا القوَّ

ة.   األمميَّ

استغالل  سوءُ : م �2012عد أحداث  ومن واقع االنحراف الفكري �� ما�� )5

ع��  لل��ومو  ،ا�ارا ��ارً للتطرُّف �� محار�ة الدين َج �التفج��ات �عض األحداث 

                                                             
، بحث:  54م / 2013يونيو  –�ـ أبر�ل 1434جمادى اآلخرة  -، ر�يع اآلخر 16انظر:  قراءات إفر�قية،  العدد  - 126

ة  ة واالجتماعــيَّ  لألزمة �� ما��،  د.عبد الرحمن عبد هللا س����.اآلثار الدينـيَّ
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ا،  ة واملطالبة بمنع�ا رسمي� الدعوة إ�� منع ا���اب  من ذلك:الشعائر اإلسالميَّ

ة أنَّ جماعة بو�و حرام �ستعمل فتياٍت  الشر�� باٍت  ب��َّ للقيام  مت�ّ�ِ

ة لدول غرب أفر�قيا �عض بالتفج��ات. واألغرب أنَّ  رؤساء ا��موعة االقتصاديَّ

 
َ
ْوا الفكرة وحاولوا إقناع اآلخر�ن ��ا �� اجتماع�م بأبوجا �� ش�ر يناير ت م. �2016نَّ

 فقد أعطى �
ً
�ن ذا املوقف ��اعة ة للتغر��ي�ن والعلمانّيِ وال شكَّ  .والعمالء معنو�َّ

�ن �� القتل وا��رح ف�ل يُ  ِ
ّ

�ن ن منُع تداو مِك �� أنَّ ا��رم�ن �ستعملون السك ِ
ّ

ل السك

ة منع أولئك من استعمالھ �� ا��رائم؟؟  ب��َّ

�ية ال�ع��  : ال��ومُ ن سوء استغالل تلك األحداث لإلساءة إ�� اإلسالمومِ 

ة أنَّ ا���ادي�ن و  ��م؛ إذ مُ التفج��ي�ن مُ وامللتح�ن ب��َّ ِ
ّ

َمن  ظُم علتُحون، والواقع يكذ

، بل العاج وغ���ا شباب غ�� ُملتٍح  قاموا بالتفج��ات �� ما�� و�وركينافاسو وساحل

صون   يُ حال الشباب املا�ع؛ ل -أحيانا-يتقمَّ
َّ
   توا األنظار إل��م.لفِ ئال

 اوِمنھ: 
ُ
�ِّ  العر�ي لتعليم اإلسالميمحار�ة ل داخ�� الومؤسساتھ  السّ�ِ

� �عليم وا��ارج باق��اح بدائل عنھ، �
َّ
ة تتو� ة للدراسات اإلسالميَّ إ�شاء جامعة وطنيَّ

� ��يلولة دون ��ر��م إ�وذلك لأبناء ما�� اإلسالَم التقليدي املوروث عن اآلباء؛ 

ة املتطرِّ   فة ثمَّ �عودون بدين جديد. وا��قُّ املشرق، حيث يدرسون املنا�� السلفيَّ

ة لؤسسات املذلك أنَّ  ؛أنَّ وراء األكمة ما وراء�ا لتعليم العا�� اإلسالمي األ�ليَّ

ما �ُ العر�ي  ة ومنا���م�� ما�� ر عل��ا ِط سيْ إنَّ  َمن مع االنفتاح التاّم ِل�ّلِ  أ�ل السنَّ

 جامعة طو�ىو كجامعة الساحل، ، ير�د اك�ساب العلم
ُ
جامعة امللك خالد بن مَّ ، ث

ة و�رغم  وأقسامُ  .عبد العز�ز ة ال ت�اد تجد ف��ا مواّد دي�يَّ ة ا���وميَّ اللغة العر�يَّ

ا،نحرِ مُ -أحيانا-ذلك يظ�ر ب�ن خّرِ�ج��ا  ة، وشيعة، ثمَّ أك��ُ  فون فكر�� �م صوفيَّ

ة....إ��.  سنَّ
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ة والعبادة بما�� �ش��نو � و ��َوَصل األمُر بوز�ر الشؤون الدي�يَّ
ُّ
يناير  اس جال

ة ا 2020 ُمحاولِة تقديم مشروع قانون  إ�� م2020عام  ة إ�� ا��معيَّ لوطنيَّ

ْسِي��ا،  َيحتوي ع�� بنوٍد كث��ة
َ
ة، تأس�سا، و� ات اإلسالميَّ ق ا��ناق ع�� ا��معيَّ ضّيِ

ُ
ت

ة، لوس وَمْنُع ا�� وتمو�ال. وتقِييد تنظيم املواعظ وا��اضرات باإلذن من البلديَّ

 معة والصالة خارج أسوار امل��د �� الساحات والشوارع القر�بة منھ...إ��. ل��
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  الثا�ي: طلبامل

  
َ
  ما��من االنحراف الفكري ��  ماذُج ن

  جتمِع �� مُ  جماعاٍت  ذكرِ ب ُج �� النماذتَّ ت
ُ
ة كر�َّ ف د لد��م انحرافاٌت وَج ما�� ت

ب عل��ا قوال   ،وما ي��تَّ
ً
 وسلو�ا ،وعمال

َ
  .ا ل�اشرً ، و�

ل األ    :وَّ
ٌ
  غالة

َّ
ـــ�ا  ة (ا��وارج)،ين�ســـــبون إ�� الســـــن ــ كطائفة أطلقت ع�� نفســـ

��ا من ســنغاي (جمعّية أنصـــار الســـّنة) ا��معّية اإلســـالمّية: وقد  .بطوائف�م غالبيَّ

ديد �� �� شرق ما�� و�التحمن القرن امليالدي املا��� ظ�رت منتصف السبعي�ّيات 

 و ر من ال ي�ت�� إل��ــا، تكّفِ .  مــدينــة غــاو
ُ
� زاوج�م، ال ت

ّ
ـــ� ــ ــ ــ ــ ــ وال تــأ�ــل ذبــائح�م، وال تصــ

ـــاجد�م؛ إذ �عدُّ  خلف�م أو ــ ــ ــ ــ ــ ـــ�م �� مســ ــ ــ ــ ــ ــ ــت�يح أعراضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرك�ن أو مرتّدين، �سـ ــ ــ ــ ــ ــ �م مشــ

ـــ�م، فأقامت ا��دود  ــ ــــب زعم�ا–وأموال�م ونفوســ ـــة حَ  ع�� أتباع�ا، -حســـ ــ  دُّ و�خاصــ

قــت ��ــا ب�ن الرجــل وأ�لــھ، كمــا أوجبــت ال��رة إ�� مراكز�ــا ففرَّ  -ا��روج م��ــا-الرّدة

 عات خاصــة، � تجمُّ �
ُ

 و�يوتات من�شــرة �� �عض دول ا��وار: غانا، والنيجر، ال�دف

ـــاُل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة بـأم���ـا، أو م��ـا جميعـا االنفصـ ـــلـة القو�ـّ ــ ــ ــ ــ ــ ن مَ  عن ا��تمع، واإلبقـاء ع�� الصــ

�ا اتَّ  لھ.  املطلقة والطاعة ،ينوب عنھ ت من إحدى القرى غر�ي مدينة غاو مقرَّ
َّ

خذ

ــــالم. و  ــ ــ تھ بدار الســ ـــمَّ ــ ــ ـــاءالرئ�س، ســـ ــ ــ ـــ��ة البيضـــ ــ ــ �ة باألســـ
َّ

ـــ� ــ ــ ات مســـ ـــبھ قوَّ ــ ــ نْت شـــ  ( �وَّ

، والسيوف، والس�اك�ن، ونحو�ا).  ِ�ّ     الِع��ِ

ھ �َ  التدم�� و ا��تمع واع��الھ،  ا��وارج، وتكف�� ب عل��ا فكُر غلِ فأنت ترى أنَّ

ة، واال�شــقاق  ة بضــاعة زعما��م العلمّية؛ فأحدثت الفتنة الدي�يَّ
ّ
والتخر�ب، مع قل

ـــرق االجتما��، وا� ــ ــ ــ ـــتقرار االجتما�� والدي��، �� شــ ــ ــ ــ �لل األم�� والثقا��، وعدم االســ

ا....إ��. ما��. و�ان لِ  ـــي� ـــياسـ ا، وسـ ا، واجتماعًيا، وعلمي� ئة دي�ي� ــّ�ِ ھ آثاره الســ ِ
ّ
�� و ذلك �ل

 ِ
ّ
ـــبق �ل ــ ــ  مع ما ســ

َ
ِ  عدُّ ھ �

ّ
ــ� ــ ــ ـــ�ا الطائفة الســـ ــ ــ ـــةيَّ نفســ ــ ــ ـــ�يعا مادي� و  .ة ا��الصــ ــ ــ  اوجدت ��ــ

ا من �عض الوفود اإل  ات؛ طمعــا �� إم�ــان ومعنو�ــّ ة ال�� زار��م �� الثمــاني�يــّ ــــالميــّ ــ ــ ــ ــ ــ سـ
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ـــُّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــالح�ا؛ بحمل�ا ع�� نبذ معتقدا��ا التوصــ ــ ــ ــ ــ ــ ة أل�ل ا��الفاملنحرفة ل بذلك إ�� إصـ

ـــالفو�م ــ ة. أطلق عل��م مخـــ ـــّ ــ ــنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة وغ���م -الســ ـــّ ــ ــنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل الســ ــ ا��وارج؛ ل�ون  -من أ�ـــ

  .جموافقة �� ا��ملة لعقائد ا��وار ال�� سبق �عض�ا وأعمال�م معتقدا��م 

  ْت �ادَ 
َ
م ؛  ذوُب ت

ّ
ـــ�د��ا ن�يجة �عل ــ ــ ــ ــ ــ ـــ�يحات ال�� شــ ــ ــ ــ ــ ــ ��روج كث�� م��ا، والت�ــ

�  � (ســابقا) �� ا��امعات اإلســالمّية، وازدياد الو�� اإلســالمي ال�ــ�يح �عض أبنا��ا

ـــة ــ ـــار��،  ،املنطقـ ــ ـــداخ�� وا��ـ ــ ـــتوى الـ ــ ــ ــ ــ ــ ة ل�م ع�� املســ ـــَّ ــ ة والفكر�ـ ـــَّ ــ ـــة العلميـ ــ واملواج�ـ

ـــ�ودة ألم���ـا أمـام ��نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــمـاحة وُمحـاورٍة مشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة من كبـار العلمـاء برئـاسـ ة علميـَّ

ــيخ عبد العز�ز  بن عبد هللا بن باز  ــ ــ ــ ــ ة رئ�س إدارات البحوث العلميَّ  -رحمھ هللا -الشــ

ة، الذي �ان  ــــعوديَّ ة الســ ـــابق للمملكة العر�يَّ ــ ـــاد، املف�� السـ ــ واإلفتاء والدعوة واإلرشـ

ــــاد و  ــ ــ ة إ�� غرب أفر�قيا لإلرشـــ ة والدعو�َّ ــــالح ذاتيبعث الوفود العلميَّ ــ ــ  الفتوى، وإصـــ

ــ وأوائل 1412الب�ن؛ وذلك أواخر عام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ�1413ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م��ا بقايا  ال يزال لكن). 127(�ــ

   .و�� غانا من�شرة �� شرق ما��

ـــمال ما�� عام  ــ ــ ــ ــ ــ ة املنحرفة ع�� شــ ـــيطرْت ا��ر�ات ا���اديَّ ــ ــ ــ ــ ــ ا ســ
َّ
م 2012ومل

ــاؤ�ا  ــ ــ ــ ــ وامَ  أوائَل جماعة التبليغ �عٌض من �� و �ان أعضـــ ـــمُّ ــ ــ ــ ــ م وا ف��؛ إذ رأ�اإل� ْن انضــ

ـــاع��متحقيقا  ــ ــ ـــن�ن. ألحالم�م ومســـ ــ ــ ـــرات الســـ ــ ــ ر  منذ عشـــ ا ُحّرِ
َّ
ـــمال من أيد��م الومل ــ ــ شـــ

ــــوا�ّي  ــ ــ ــ ــ ــ ـــال العشـ ــ ــــالم للتفت�ش واالعتقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا�ّ�  �عرَّض مركُز�م دار السـ ــ من ا���ش املـــ

  . والفر����ّ 

 ثا�ي: ال
ُ
 غ

ُ
ة و طوائف من  م��ـا: الصــــــــــوفية، الة ة، وا��مليَّ ة التيجـانيـَّ القـادر�ـّ

ــــارم��ا: و  ــ ــ ــ ــ ــ ة بزعامة عثمان َم  حركة أنصــ ـــافت إ�� اد�ي حيدر الدين الدوليَّ ــ ــ ــ ــ ــ . وقد أضـــ

ة" لِ  ـــم�ا �لمة " الدوليَّ ــ ة اســـ ة ا���اديَّ ــــار الدين الطارقيَّ ــ ـــ�ا عن حركة أنصــ ــ تمي�� نفســـ
                                                             

ة وأثر�ا التعلي�� والدعوي �غرب أفر�قيا، رسالة ابن باز  - 127 انظر التفاصيل ع��ا �� بحثنا: املراسالت العلميَّ

ة قراءات أفر�قية، عدد
ّ
، و�� كتابنا مدخل إ�� 15-8م/�2008ـ ،د�سم�� 1429، ذو ا���ة  3نموذجا،  مجل

ة وا��ماعة �غرب أفر�قيا.دراسة مذ�ب    أ�ل السنَّ
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ـــمال ما�� مع أحداث  ــ ــ ــ ــ   م2012عام ال�� ظ�رت �� شـــ
َ
و�� �ذا  غ أغا��.بقيادة إياد أ

ةأنصار الدين ا�َ�ْيَد ـ"د بقصَ يُ  الكتاب  ة" األخ��ة؛" ار�َّ  ألو��، وِ�ـ"أنصار الدين اإلياديَّ

 إ�� زعيم��ما.
ً
  ِ�سبة

الة �ـــذه كث�� من لِ 
ُ
ــاٌت غ ـــاطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــافيـــة ا��ر�ـــات �شـ ة ،واجتمـــاعيـــة ،ثقـ  ،وإعالميـــَّ

ـــعة ة ؛واســ ـــباب والعامَّ ـــتقطاب الشــ ــــر أف�ار�ا ومعتقدا��االســ ا و تجد �عاطف . ، و�شـ

ــــود كث��ا م��ــا من البــدع  ــ ــ ــ ــ ــ عرفــة م عــاِء وا��رافــات، واّدِ وتــأييــدا كب��ين؛ ن�يجــة مــا �سـ

ـــميــة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــّر ، وتقــد�س األوليــاء، وإقــامــة الز�ــارات املوســ ــ ــ ــ ــ ــ الغيــب، وجلــب نفع أو دفع ضــ

ـــرائح�م ــ ــ ــ  أحيانا و  ،لضــ
ُ
ـــايرة ــ ــ ــ ـــائل اإلعالم مســ ــ ــ ــ � �� وســ ــّ�ِ ــ ــ ــ ار ال��وم ع�� املذ�ب الســـ  تيَّ

ة، ة وا��ارجيَّ ة، الداخليَّ ة واأل�ليَّ  وغ���ا.  ا���وميَّ

ةاأنصــــار الدين  جماعةلم تأُل  ة األخرى وأتباع�ا  ��يدر�َّ وا��ر�ات الصــــوفيَّ

ــــورة َمن يُ  إبراز�� م 2012م اعأحداث  ج�دا منذ ــ ــ ــ ــ ـــ�ا �� صــ ــ ــ ــ ــ ــــالم نفســـ ــ ــ ــ ــ لون اإلســ
ّ
مث

ـــامح( ا��قيقي ــ ــ ــ ــــالم ال�ســ ــ ــ ما  -عند�م-و�و  Islam de la tolerance) إســـ

ة، ورمال��وم ثمَّ  .الت�ســـ��بناه �ان عليھ اآلباء من إســـالم م ة والســـلفيَّ �ا �ع�� الســـنَّ

�ا دين جديد مُ  درق من الشـــ دســـتوَر بأ�َّ ف خالِ �ُ و والتكف��، والعنف،  ، �عتمد ال�شـــدُّ

ـــاإلســالم الذي �ان معروفا �� املنطق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوقد بذلت ج�ودا كبية. ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  رة لتفر�ق صــفوفـ

ة ال�� ل�ســـت تحت قياد��ا...ا��.  ة ا���وميَّ ات اإلســـالميَّ  ةضـــافإاملســـلم�ن و ا��معيَّ

ة لت�ة �كثال الت�ــاو إ�� ا� ــــوفيــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ة ع�� لــك ا��ر�ــات الصـ � �تــأليــب اإلدارات ا���وميــَّ

ة ـــنَّ ــ ــ ــ ــ ــ ة البارزةو  الســ يَّ ِ
ّ
ــ� ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاجِد ، ع�� القيادات السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مثل –ف��ا  رأت�م ال�� وع�� مسـ

ـــانيِّ  ـــة -العمالء �نالتغر�ي�ن والعلمـ ـــ��ـ ــ ــ ــ ــ ــ ة مخــــازن لألســ ـــَّ ـــلطــــات األمنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــامــــت الســ ؛ فقـ

ة  ـــيَّ ــ ـــعة بحمالت تفت�شـ ــ ةواسـ ـــنَّ ــ ـــ�دا أل�ل السـ ــ ـــر م�ـ ــ ـــملت أحد عشـ ــ ـــ�د شـ ــ ، م��ا م�ـ

ـــابق لرئ�س الاإلمام محمود دي�و  ــ ــ ــ ــ ــ ــــالميلمجلس الســـ ــ ــ ــ ــ ــ  لتقوم �عد ذلك، األع�� اإلسـ

ـــاجـد وأ�ل�ـا ــ ــ ــ ــ ــ ــ �م لم بت��ئـة املســ ة التف�ش أ�َّ ـــرطـة �� عمليـَّ ــ ــ ــ ــ ــ ، وُ�عِلن أحـد قيـادات الشــ
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 مصـــاحف وَمن يقرأ ف��ا
َّ
ظ�ور مصـــط�� " الو�ا�ي" . إضـــافة إ�� عودة يجدوا ف��ا إال

ة"ا��ميع ملف��ا  باستعمال يختفي  إ�� الساحة �عد أن �اد   .  )128( صط�� " أ�ل السنَّ

 وإِ 
ْ
  ذ

َ
  ان�شارُ  ِوَي ق

َ
ة جماعِة  رِّ ش ت مَ ، وعَ أنصار الدين الدوليَّ يا�ا ال �ا و�َ �ُ صايِ مَّ

ة �� الدول  ــــالميَّ ــ ـــّنة، وا��تمعات اإلســ ــ ة أ�ل الســـ ـــَّ ــ ــــالمي �� ما�� و�خاصـــ ــ ا��تمَع اإلســ

ما الناطقة  ة �� ســاحل العاج، و�وركينافاســوا��اورة ملا��، ال ســيَّ وغي�يا  ،بالبام��يَّ
د�ي حيــدرا، املولود �� )129(  بِ  م12/5/1955؛ بزعــامــة عثمــان مــَ

َ
ـــ ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، دائرة مــا�يـــ

ب و �� دول مختلفة بأفر�قيا وغ���ا،  وان�شر ل�ا أتباعٌ بارو���، منطقة سيغو. 
ُ
�خط

 كث�ٌ� من ُودَّ زعيم�ا 
َ
ة �� ما�� وت ــــوفيَّ ــوِ قيادات الصــ ــ ـــ ؛ھي تحتنضــ ــ راُر�ا وإذ ال تقّل أضـ

ـــرارُ وإِ  ــ ــ ـــلم�نضـ ــ ــ ــــالم واملسـ ــ  و  ،عن غ���ا �ا باإلســ
ً
ـــ�رة ــ ــ ــــ�ب مخالف نالْت شـ ــ م�ا زعي ات�ســ

ة، واإلجماع ف ،للكتاب، ول�ــ�يح الســنَّ
َ
ماء من العل وأقوال الســلف الصــا�� وا��ل

�ن والوُ  ؛، بل وال��وم عل��ا أحياناالرا�ــــ��ن �ن حول ز صــــُ و�ك��ة الغوغائّيِ عيم�ا ولّيِ

ا،  ، وم�ابرة،ازداد طغياناالذي 
ً
ن  وتلوُّ

َ
ــــالمي األع�� �� منذ ت ــ ـــة ا��لس اإلســـ ــ ــ يھ رئاســ ِ

ّ
ول

  .م2019ما�� عام 

م لِ   �ّلِ ما تقدَّ
ُ
ز ن ِ

ّ
ـــأ��ا، و  �� �ذه الُ��الة ع��رك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، �امباد�معقدا��ا و أ�ّم �شـ

ي ل�اعا��ا، مع اإلشارة إ�� علما��ا ودُ  ھ عندعوامل االنحراف وأسبابو     .التصّدِ

ق، ا  كي�� الكث��؛ با���د العل��ّ ام جالباحث واألســـتاذ إبرا�ي ناقد كفال ِ
ّ
َوث

ُ
مل

ق ��ا و�زعيم�ا وأتباعھ. وذلك 
َّ
ــــو�ّ�، للفرقة وما يتعل ـــ�ن، والنقد املوضـــ ــ م والرصــ القّيِ

                                                             
، بحث:  53م / 2013يونيو  –�ـ أبر�ل 1434جمادى اآلخرة  -، ر�يع اآلخر 16انظر: قراءات إفر�قية، العدد - 128

ة لألزمة �� ما��، د,عبد الرحمن عبد هللا س����. ة واالجتماعيَّ  اآلثار الدي�يَّ
ات –ُمِنع  - 129 ة وغ���ا �� البلدين ِ���ومت��مابقرار رس�ّ� و�توعيٍة من ا��معيَّ يَّ ِ

ّ
إقامة  ُمِنع زعيم�ا ِمن -الس�

ة وغ���ا �� 2019احتفاالتھ باملولد النبوّي �� ساحل العاج و�وركينا فاسو ��  يَّ ِ
ّ
ات الس� م ، بتوعيٍة من ا��معيَّ

 البدين ِ���وم��ما. 
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م "  �� كتــابــھ القّيِ
ُ
 الردُّ املـ

َ
ـــتفيــدا من .)130(" مِد مـد ــ ــ ــ ــ ــ �� قبلــھ ن كث��يعلمــاء ودعــاة  مســ

ـــرطــة، ــ ــ ــ ــ ــ إن –تــأ�ي ع�� زعيم�م ومتعقــدات فرقتــھ،  ،مــاوغ��� الرّد بــالتــأليف، واألشــ

ـــاء هللا ــ ــ ـــارة -شــ ــ ــ ـــتفاد فيھ  اإلشــ ــ ــ ـــ�م، كما اســ ــ ــ ـــتھ ن خ��اتھ ِمل مِ إ�� �عضــ ــ ــ ـــعا�شــ ــ ــ اطات �شــ

ـــر ا��ماعة ا��تلفة ــ ــ ــ ــ ــ ــــمع والبصــ ــ ــ ــ ــ ــ مة، و�عليقاتھمن ، و ال�� تمأل السـ  م��وظاتھ القّيِ

تھ. ــ�َّ ــ ــ ـــ�صـ ــ �ِ�ز �ــ
ُ
ة، ال�� ت ـــادر �ان أبرَز ف  العلميَّ ــ لعل�� والتوثيق ا ومراجع كتابھ مصــ

  :فيھ

ـــھ  )1 ـــة، وأقوالـ ـــديثــ ـــة وا��ــ ـــديمــ ـــدرا، القــ داِن حيــ ـــَ ـــان مــ ـــا عثمــ اُت زعيم�ــ ـــَّ ــوتيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صـ

ـــرائط ــ ــ ــ ــ ــ لـة ع�� شــ ـــ�َّ ــ ــ ــ ــ ــ ة امل�ــ ا م��ـا، وال يز  لـدى ال�ـاتـب الكث�� ُ  ،بـاللغـة البـام��يـَّ ال جـد�

ة، وِمن 
ّ
د األدل ـــّيِ ـــل االجتما��. واالع��اف ســ ـــرا ح�� ع�� مواقع التواصــ ـــ�ا من�شــ �عضــ

دان. و�
ُ
ھ لم يرجعِفيَك ت ة أنَّ   ع��ا. خاصَّ

 َح  شوا�ُد  )2
ٌ
ة   يَّ

َّ َ
ن ا���بوا من ا��ماعة مل  ودقيقة ِممَّ

َ
ن ل�م ا��قُّ كا ت بد عــ"ب�َّ

ــــ"الِ�� باْبلو"، الذي �ان �سكن ��  "الكر�م فومبا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ احل دينة بوا�ي �سماملعروف ِبــ

ـــتقّر �� بمـــا�و منـــذ عـــام  ــ ــ ــ ــ ــ ه كث�� م1999العـــاج ثمَّ اســ ن م. �ـــذا الرجـــل الـــذي �عـــدُّ

َس  ِ
ـــّ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاحث�ن املؤســ ــة ومُ  البــ ــاعـــ ـــل أن َيرِجع إ�� ا��ّق ا��قيقي ل��مـــ ـــا الرئ�س قبــ ل�ــ مّوِ

ُن  ـــباب م��ا: تب�ُّ ــ ــ ــ ــ جا��احقيقة مع ألســ
ّ
م ، وتحو�ل الزعيتقدات ا��ماعة وزعيم�ا وات

ما �م ِملٌك لھ خاصٌّ  ة، بل ح�� الذين با�عوه إنَّ ة خاصَّ  .  )131(ل�ا إ�� ملكيَّ

ة )3 ة النقليَّ
َّ
ةوالعقل، األدل ـــادريَّ ـــ�يحة ال�� جمع�ا من املصـــ ة، ال�ـــ  ، والواقعيَّ

اِت ِمن ، و واملراجع   صوتيَّ
ُ

ين ع�� زعيم ا��ماعة. اتب املدافع�ن ع��وك اّدِ  والرَّ

                                                             
اة بـ(أن - 130 َدمِدم ع�� الفرقة املسمَّ

ُ
صار الدين) لعثمان َمدان حيدرا، أبو بالل إبرا�يم عنوانھ ال�امل: الردُّ امل

 م، بدون م.1444عام 1جك�� الفاَنوي، ط
 30، 25-24انظر:  الرّد املَدمِدم / - 131
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"الِج بابلو )4 ـــِ ــ ــ ــ ــ ــ �ا مقابلُتھ لــــ ة، من أ�ّمِ � ب�تھ �السابق ذكرُه،  "مقابالت ��صيَّ

واللقاء ببعض  م.2018ف��اير  �11ـ، 1439 جمادى األو�� 25بتار�خ ببما�و، 

ــــوت القرآن �� بما�و. وقد احتوت املقابلة ع�� معلومات  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ�ب�ن �� إذاعة صـ ــ ــ ــ ــ ــ امل��ــ

ة عن ا��مـاعـة ــــوعـات م�مـَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــفـة، تنـاولـت موضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـة و�ـاشـ  ك مثُل ئـ�ِّ وال ُينَ . دقيقـة وقّيِ

  .َمن رأى كَمن سِمع ول�س ،خب��

ة،  )5 ـــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة النــــاس، وا��فيُّ املعروف لــــدى ا��ــــاصــ ــا�ر املعروف لــــدى عــــامــــَّ الظــ

 .)132(املس�وت عنھ من حياة ا��ماعةو 

ست جماعة (أنصار الدين) �� حدود عام    ة م1991تأسَّ ، ومرَّت إ�� اآلن  �عدَّ

رات  ــــ�ــاب م��ــا ، ، والتطرُّف�� الغلّو تطوُّ ــ ــ ــ ــ ــ ق، واال��ـ ــقُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبــاب مختلفـة-وال�شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  -ألسـ

  . )133(بالعشرات من مختلف شرائح ا��تمع

  : من معقتدا��ا ومباد��ا

ـــ�ص ير�ـد أن ي�ون   البيعـة ِلزعيم�ـا: .1 ــ ــ ــ ــ ــ ھ يجـب ع�� �ـّل �ــ ـــدون ��ـا أنـَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يقصـ

   -ابتداًء أو اسـتمرارا  -مسـلما
ُ
الزعيم أو َمن سـبق ذلك ال�ـ�ص ِمن أتباعھ  مبا�عة

ــــورة املمتحنة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــّتة ال�� وردت �� ��اية سـ ــ ــ ــ ــ ــ ات الســ �� بيعة ] 12[اآلية ع�� ترك امل��يَّ

ھ . وال�دف األساس من �ذه البيعة أمران: أحد�ما)134(الرضوان  الزعيم بأنَّ
ُ
مأنة

َ
: ط

ــــتح�امُ لن ي��ك جماعتَ  ر: اســـ
َ

ل ع��ا تحت أّي ظرف. واآلخ ـــيط ھ أبدا ولن يتحوَّ ــ رتھ ســ

ـــال،  ــ ـــدم، واملـــ ــ ـــالروح، والـــ ــ ـــھ بـــ ــ ـــديتـــ ــ ـــاّم لتفـــ ــ ـــداد�م التـــ ــ ــتعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــھ واســ ــ ــاعـــ ــ ــ ونفوذه ع�� أتبــ

 واأل�ل...إ��. 

                                                             
 22-21، 9، 5انظر : املرجع السابق / - 132
 27-26انظر: املرجع نفسھ/ - 133
134 -  
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 لِ  َو 
َ
ـــَ�  ْي � ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ�ص بِ  ت�ــ ــ ــ ــ ــ  البيعــة يقوم ال�ــ

َ
ــھ والــدعــاء عل��ــا بــال�الك  عِن ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ نفســـ

 والثبو 
َ

 كفي عنـد ا��مـاعـة النطُق يالزعيَم. وعليـھ ال  اَن ر �� الـدنيـا واآلخرة إن �و خـ

ن �ذه ، بل ال بدَّ مب�لمة الشــــ�ادة للدخول �� اإلســــالم وال لالســــتمرار ال�ــــ�يح فيھ

ة )135(البيعة ة، وإجماع األمَّ ـــنَّ ـــ�يح السـ قديما . و�ذا مناقض لنصــــوص القرآن، و�ـ

ما �و بالنطق ب�لمة الش�ادة.ع�� انَّ الدخول �� اإلسالم وحديثا   إنَّ

ـــاء  .2 ــ ـــت�يحون دمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــذ �ســ ــ ـــدئـ ــ ار:  وعنـ ـــّ ــ ــــب الكب��ة وخلوده �� النـ ـــاحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تكف�� صــ

ة وا��مــاعــة، ع�� من�� ا��وارج.  ــنــّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة أ�ــل السـ ـــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مخــالف��م وأموال�م..إ��،  و�خــاصــ

ة و�ـــدر دمـــا��م،  ــنـــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة ال�� يـــدعو ف��ـــا إ�� قتـــل أ�ـــل السـ ـــرائط زعيم�م بـــالبم��يـــَّ ــ ــ ــ ــ ــ وشــ

ـــاجد�م، و� ـــيطرة ع�� ممتل�ا��م، وتأليب ا���وإحراق مســ ل��م، مة عو يو��م، والســ

 بالعشرات.

ــــالُم  .3 ــ ــ ــ ــ ــ ــُن ا�عنــد�ــا اإلسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالةحسـ ــ ــ ــ ــ ــ إنَّ زعيم ا��مــاعـة : وال غ���ــا �لق ال الصـ

ر ج�دا �� تكرار �ذه الفكرة والدعوة إل��ا �� �ّلِ مناسبة، وم�اجمة ودعا��ا  ِ
ّ

ال ُيدخ

ـــا ــ ــ ــ ــ �ن، وأْن ال فائدة من ك��ة املســ ِ
ّ
ــــل ــ ــ ــ ــــالة واملصـــ ــ ــ ــ ـــ�قرآنوالجد �� البالد. الصـــ ــ ــ ــ ــ يح ، و�ــ

ة، ع�� أنَّ الصالة �� ا��ّد الفاصل ب�ن اإلسالم والكفر. ة، وإجماع األمَّ  السنَّ

ـــاديــــث  .4 ـــھ من أحــ ـــا ورد فيــ ــــــف مــ ــ ــ ــ ــ ــــالم، ووصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــھ السـ ـــ�� عليــ ــ ــ ــ ــ ــ إن�ـــــار نزول ع��ــ

ات.  باإلسرائليَّ

 القول بخلق القرآن. .5

  جواز رؤ�ة هللا �� الدنيا. .6
َ

ـــحيدرا زَعم  ْم وك ـــعد إ�� الســـ ھ صـــ م ع��أنَّ
َّ
ــــل  ماء وســ

 
َ

 ھ وج�ا لوجھ.اطبَ هللا وخ

                                                             
 53، 36-31، 24انظر: الرّد املدمدم/ - 135
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ــــوم .7 ــ ــ ــ ــ ــ ــــاد أنَّ الزعيم معصـ ـــأ اعتقــ ـــھ عن ا��طـــ ـــھ �� كالمـــ ـــھ، وتبليغــ ، ومواعظـــ

بل ي�اد أبناؤه الثالثة �� اآلونة األخ��ة ي�ونون أشّد منھ شططا، وأوسع منھ  للدين.

 يب و�شر�ا باسم الدين.ذعبالت واالف��اءات واختالق األ�امدى �� ا��ز 

د ا .8
َ
 إل�سان ع�� اإلسالم، أي ينكرون ما جاء �� حديث الفطرة،ال يول

ـــْ )136(وغ���ا كث�� ــ ــ ــ ســـ
َ
ما بيا. ل ـــ��ا والرّد عل��ا �� �ذه ال��الة،  وإنَّ ــ ــ ــ ـــدد مناقشـــ ــ ــ ــ  ُن نا بصـــ

ـــلو�امدى انحراف �ذه ا��ماعة عقدي�  ــ ــ ـــائل،ا، قوال وعمال، وســ ــ ــ ـــلو�ا ووســ ــ ــ وما  ، وأســ

ب ع�� �ّلِ ذلك من  ـــلم�ن ا��الف�ن لي��تَّ ــ ــ ــ ــ ــ وأموال�م،  ،��مإباحة دما�م و تكف�� املســ

ـــرورة، والطعن �� العلماء  ــ ــ ــ ــ ــــالم ح�� �عض املعلوم م��ا بالضــ ــ ــ ــ ــــو�ھ مفا�يم اإلســـ ــ ــ ــ و�شـــ

مة املسـلم�ن، �شـت�ت �لو  ،إثارة الف�ن �� ا��تمع اإلسـالميو ا��لصـ�ن زورا و��تانا، 

ـــا��موتحر�ض ا���ومــــات عل��م  ـــا  ،وع�� علمـ ـــد��ـ ـــانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة ومســـ مــــات الغر�يــــَّ
ّ
�� واملنظ

ـــبو�ة وا��ليَّ  ــ  �ّلِ �� ة املشـــ
ُ
ة ـــلم�ن حر�ا ع�� قرارا��ا ال�� يجد ف��ا بقيَّ ــ دي��م، أو  املســـ

 
َ
 للتناقضات عنھمِييعا وتالعبا بھت

ً
  ....إ��.، وإشاعة

ة؛  : ا���ُل عند ا��ماعة النحرافاأو أســـــباب عوامل ن مِ  ـــرعيَّ ــ بالعلوم الشــ

 ف
َ

ة الواســـعة و  ُو ذ  و  ،قليلون م��م الثقافة اإلســـالميَّ
ُ
ا�ع أقّل من أصـــ م��م ون �تصـــَّ ا�

دُ  ـــدُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ�ُ� ا��ث�ـث األع�� تجـاه مخـالف��م.  اليـد الواحـدة. وال�شـ ــ ــ ــ ــ ــ  ال�وى، والسـ
ُ
بـة

َ
وغل

ـــ�رة، وا��ـاه، واملـال...إ��.  ــ ــ ــ ــ ــ ن مِ �� كالم�م وخطـا��م  واإلكثـاُر وراء متـاع الـدنيـا �ـالشــ

�� ع ُل والتحام .والتعا�� والغرور ير�دون ��ا الباطل. والتعالُم  �لمات حّقٍ  اســـتعمال

ُل لالع ـــ�ن ملن���م وفكر�م املنحرف. والتقوُّ ــ ــ ـــ ماء والدعاة املعارضــ ــ ــ ولھ. ع�� هللا ورســ

ـــُر  ــ ــ ــ ــ  و . )137(من ما�� وخارجھوع��م األ�اذيب ع�� العلماء األعالم  و�شــ
ُ
ـــاَيرة ــ ــ ــ ــ ار  ُمســ التيَّ
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ام  ـــدَّ ــ ـــا�ي واللي��ا�� ال�ــ ــ ــــالم وغ��ه ا���ومي الَعلمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا�يم اإلسـ ــ ـــة تمِييع مفــ ــ ــاولــ ــ ــ �� محـ

   .بتھثوازعزعة و  ،وأح�امھ

ـــدة ــ ـــديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــالالت الزعيم الشـ ــ ــ ــ ــ ــــك نموذج�ن من ضـ ــ ـــھ وإليـ ــ ــاعــ ــ ــ ـــد وأتبـ ــ ، ففي أحــ

ـــ��-فيــديو�ــاتــھ  ــ ــ ــ ــ ــ ھ بنف�ــ
ُ
ــا�ــدتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال�ن  -وقــد شـ ھيروي أحــُد الــدجــَّ كرامــات  �عَض  أمــامــَ

  الزعيم فيقول: 
ُ
ـــيغو ال يقع ف��ا إنَّ �ناك ب��ا بإحدى ق ــ ــ ــ ــ ـــ��ء رى ســ ــ ــ ــ ــ ع ثمَّ يخرج، وق�ــ

ــــالم وقـال لـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل هللا ج��يـل عليـھ السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الزعيم ف��ـا فـأرسـ
َ
و ھ من �ـذه الب�� فلجـْ خرِ ھ: أ

� عليھ. والزعيُم فرٌِح، مُ  ــ�ِ �ــ
ُ
�وكن�ســــِ مات انت�� اإلســــالم وق وه ، ينظر �� وجط، �ــــَ

ـــ�ابتھ �ل انت��  !!!!!!القوم ــ ــ ـــلم و�ـــ ــ ــ ـــ�� هللا عليھ وســـ ــ ــ ــــول صـــ ــ ــ ــــالم بموت الرســ ــ ــ اإلســ

  ؟. الكرام وأوليائھ األتقياء

قـام �� :واآلِخر
ُ
ـــ�� �� أك�� ملعـب ر�ـ �� �ـّلِ احتفـاالتـھ بـاملولـد النبوي ال�� ت ــ ــ ــ ــ ــ ا�ــ

  26( بما�و
ُ
ر أمام الزعيم مارس) ت

َ
ر براميل �� أجزاء امللعب ممتلئة باملاء، وآخ

َ
ـــ ــ ــ �شــ

ـــفتيھ ثمَّ يَ  ت�ِ�ل ال��كة �� ال��اميل األخرى بل و �� قاروراتنُف الذي ُيحّرِك شـ
َ
 ث فيھ ف

ـــا-املياه  ــ ــ ــ ــ ــ ــــور �� امللعب وخارجھ. ما أغ�� وأعزَّ  -أيضــ ــ ــ ــ ــ نفع وأال�� يحمل�ا أغلُب ا��ضـــ

ـــ��ء ــ ــ ــ ـــنوات   .!!!�ذا املاء عند القوم ل�ّل �ـ ــ ــ ــ ـــُيطلب م��م �� السـ ــ ــ ــ ما سـ ـــ�� ُر�َّ ــ ــ ــ قلُت لنف�ـ

ـــاُء �� بيو��م  ـــة البقـ ـــادمـ ـــة القـ ـــل اإلذاعـ ـــغيـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا��م و�شــ ـــاه؛ إذ أو قنـ وفتُح قــــارورات امليـ

ث الزعيم �� ال��ميل الذي أمامھ
َ

ف
َ
 إل��ا �عد ن

ُ
  !!!!!ستط�� ال��كة

لْم �عتقدوا 
َ
  -الزعيم ومع�م-أ

َ
ـــيل ـــلم تفضــ ـــ�� الللھ عليھ وســ ــــول صــ ھ ع�� الرسـ

ھقوع امل��زات والكراماتوُ ��  ـــ�يحة أنَّ ــ ــ ــ ـــ�� هللا عل ؟؟؟؟؟ ففي األحاديث ال�ــ ــ ــ ــ يھ صــ

ـــ�ابتھ  ــ ــ ــ ــ ــــلم مع �ــ ــ ــ ــ   قليل طعامٌ  �ان مع�موســـ
َ
ديث ، كما �� حتفل فيھ فأ�لوا و�قيف

ة عن أ فق عليھ يوم ا��ندق، وورد مثل �ذه الكرامة النبو�َّ ي �جابر بن عبد هللا املتَّ

عند البخاري، وعن عبد الرحمن بن أ�ي بكر ر�ـــ�� هللا ع��ما، ر�ـــ�� هللا عنھ ط��ة 

  مو�� �عضــ�ا �ان مع�  متفق عليھ، وعن ســمرة بن جندب  رواه أحمد.
َ
ال  لقلي ٌن �َ ل
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ــــ�� هللا عنھ كما جاء عن أ�ي �ر�رة  ،يكفي القوم ة �� وعاٍء ر�ـــ ــفَّ ــ ــ ن مِ  ومعھ أ�ل الصـ

 
َ
  �ٍن ل

َ
ـــر�وا وارت ــ ــ ــ ــ ــ ل فيھ فشــ

َ
،  كما لماء قلي�� �عضــــــــــ�ا و ، رواه البخاري.ْوا و�قيوَ فتف

ملاء إذ وضع يده �� ر�وة ا ؛يوم ا��دي�يةر��� هللا ع��ما، عبد هللا  جابر بن جاء عن

ـــرب  ــ ــ ـــلم؛ فشــ ــ ــ ـــ�� هللا عليھ وســ ــ ــ ـــا�عھ صــ ــ ــ ؤوا و�قففار املاء من ب�ن أصــ ـــَّ ــ ــ وضــ
َ
ي الناس وت

بن مسـعود ر�ـ�� هللا ، ومثلھ عن ابن عباس ر�ـ�� هللا ع��ما، رواه أحمد. وعن امنھ

   عنھ رواه البخاري.

 
َ
 ف

َ
 أنت ت

ُ
�ا: ��ظ ِ

ّ
  ف��ا �ل

  وقعت �� حضر أو �� سفر. -

ة َج  أنَّ العددَ  - ـــَّ ــ ـــبع�ن أو ثمان�ن  إ��  مٌع �� �ّلِ قصــ ــ غف�� من الناس، ما ب�ن ســ

 
ُ

 ثالثمئة. بل قال جابر �� أحد�ا ك
ً
ا مئة   نَّ

ُ
  انَّ وخمس�ن ولو ك

َ
ك

َ
 مئة ألف ل

َ
  ى.ف

ــــور ب�ن يدي الر  - ـــرتھ الطعام أو الل�ن أو املاء. ول�س كما ا��ضـــ ــ ــــول ومباشــ ســـ

��ان ال��كـــة أو نزول�ـــا �� ال��اميـــل األخرى والقـــارورات 
َ
ــــار الـــدين ط ــ ــ ــ ــ ــ ــ عنـــد زعيم أنصــ

 !!!!داخل امللعب وخارجھ

  لماءٌ عُ             
ٌ
ْ�ف �ذه ا��ماعاة وأباطيل�ابَ  ودعاة َ

نوا ز َّ�:  

 ِمن كبار علماء ما�� ودعاِ��ا أرادوا  -
ٌ
ـــر أباطيل زعيم�ا -طائفة ــ ــ ــ ــ ــ �� بدايات �شــ

 
ُ

ما �و ا�� ــــالم إنَّ ـــماء، وأنَّ اإلسـ ــيح إ�� الســ ــ ــــالة لُق �إن�ار رفع املسـ رادوا أ -...إ��ال الصـ

ة عليھمقابلَتھ ��اورتھ وإقامة ا َّ���،  
ّ
 لعل

ُ
ـــده. ث ــ ــ ــ ــ  رةمَّ رَجعوا عن الفكھ �عود إ�� رشـــ

ا ُعِرف عنــھ من املعــانــد ـــِ�روه؛ وملــِ ــ ــ ــ ــ ــ ـــأنــھ وُ�شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يرفعوا من شــ
َّ
ة، وامل�ــابرة والغرور، لئال

ــيخ �عقوب كمار  ــ ــ ــ س. م��م: الشــ
ُّ
 التمل

ُ
ـــرعة ــ ــ ـــ�اق �و�ي، والدكتور اوســـ ــ ــ ، والدكتور إ�ـــ

   .)138(ف حيدرامحمد سيال، رحم�م هللا، ومحمد شر�آدم سنكري، والشيخ 
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ـــاموا  -  قــ
ٌ
ـــة ـــائفــ ـــا -وال يزالون –طــ ـــة وزعيم�ــ ــاعــ ــــالالِت ا��مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالرّد ع�� ضـ من  بــ

ة �� ما�� د �شـيوخا وشـبابا، ، و�م بالعشـرات، وغ��ه مختلف الطوائف اإلسـالميَّ غمَّ

� م��م، وَح  ِ
ّ
و�

ُ
  . )139(ظ األحياء و�ارك ف��مفِ هللا َمن ت

َ
ـــَد وق ــ ــ "ال �عرف  َمن قال:ق د صـــ

 وقـد قـام عتمـَ ا مُ عـاملـِ 
َّ
ِ��) إال

ْ
ِد�

ْ
ة (ُجوال/مـانـ دا �� مـا�� وال �� الـدول النـاطقـة بـالبمبـار�ـَّ

ـــلم�ن ة واإلذاعات و� .)140("ب�ياِن ضــــــالالت دين القوم للمســـ ـــائيَّ ـــ�د القنوات الفضـــ شـــ

ة، ووسائل التواصل االجتما�� (الو  �ساب، التلغرام، الف�سبوك...) ج�دا ااإلسالميَّ

ــــــف مواقف زعيم�م املتذبذة. ــ ــــالال��م، والرّد عل��م، وكشــ ــ ــ ا �� بيان ضــ  قدو  كب��اجد�

فت  ِ
ّ
ل

ُ
ث فال حرج. .)141(تردُّ ع�� ا��ماعةكث��ة  كتٌب أ ا األشرطة فحّدِ  أمَّ

 �ادَ 
ُ
ــــالالت ــ ــ ــ ــ ــ ـــل هللا ثمَّ  ھ وخرافاتھ تجد موطئ قدٍم ت ضـ ــ ــ ــ ــ ــ �� مدينة غاو لوال فضـــ

ي  و و فقبل حوا�� أر�ع ســـنوات حا لھ. املشـــايختصـــّدِ
ُ
ل شـــابٌّ ِغرٌّ ِغْرٌس  اســـمھ ماموت

ـــكن عنــــد أخيـــھ الــــدعوة لــــھ، و�و ِحَر  �Mamoutou Konateونــــا�ي  ــ ــ ــ ــ ــ ��ٌّ �ســ

ـــرطة حيدر  ــ ـــتماع إ�� أشــ ــ ف ا���ومي، بدأ باالســ
َّ
ــــوق املوظ ــ ع ، يتالكب�� ا جنب السـ جمَّ

ب ســك�و�افاتھ �� أشــرطة، و��شــر خر و�ن�ســب إليھ، طفال، ثمَّ أخذ يدعو حولھ األ 

                                                             
ف ِج��ي، م��م: املشايخ: سعد توري، عاقب ُصوصو، �عقوب كمارا، محمد �ونتاو، سيدي محمد يوس - 139

إسماعيل درامي، ا��اج ع���� سا�و، �عقوب دو�وري، أبو بكر سا�و، إبرا�يم سو�وري، سعيد جو�غو، 

مصباح وا��، محمد تراوري الكب��، عبد الو�اب سيال، �ود �و�ي، إدر�س �ونا�ي، محمد حيدرا، محمد ما�� 

.إسماعيل جالو (غي�يا)، ج��يل واتارا واتارا، عبد الناصر سما�ي، د.عثمان صا�� تراوري، عبد هللا �و�تا، د

 79 -76(ساحل العاج)، آدم جاكي��، وغ���م كث��. انظر: املرجع نفسھ/
 80اتظر: الرّد املدمدم/ - 140
ة املر��� �� نزول ع���� محمد �ونتاو، البيعة �� اإلسالم أبو بكر  - 141

َّ
م��ا: البيعة �� اإلسالم محمد �ونا�ي، أدل

ق بما يأ�ي: الصالة بن�ي سا�و، ش��ات خط��ة
َّ
ة الثابتة تتعل

َّ
-القرآن �� الصالة ترجمة -البيعة -والرّد عل��ا باألدل

ا��لود �� النار، �عقوب دو�وري، البيعة معنا�ا ومدلوال��ا، وز�دة القول ال��يح �� أخبار سّيدنا املسيح 

ة آدم جاكي��عليھ السالم، كال�ما لـمصباح وا��، النصوص الواردة �� البيعة جمعا وتخر  ، �حا ودراسة فق�يَّ

ة، والردَّ املدمدم، كال�ما إلبرا�يم جكي��. انظر: املرجع  فرقة أنصار الدين وموقف�ا من البيعة دراسة نقديَّ

 84السابق/
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�ما ل�سا أغرارا مثلھ . و�ان من ضالالتھ القول بأنَّ الكعبة ِبدعة، والقرآن بدعة؛ أل�َّ

ـــلم. وأنَّ �لَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ�� هللا عليھ وســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــول صــ ــ ــ ــ ــ ــــورة وال�يئة ال�� ترك�ما عل��ا الرســـ ــ ــ ــ ــ  ع�� الصـــ

رار؛ لك����ا وإقامة ا��معة �� أغل��ا. ُ�عدُّ الشــيخ ألفا عمر  مســاجد غاو مســاجد ضــِ

 َمن أبرز ميغا امل�دي 
َ
ى لھ، ووقف لبيان ضــــالالتھ؛ فردَّ ع�� أشــــرطتھ شــــر�طا ت صــــدَّ

ة ـــر�طا، و�� اإلذاعات ا��ليَّ ــ ــ ــ ــ ـــباب ؛شــ ــ ــ ــ ــ ة الشــ ـــَّ ــ ــ ــ ــ ھ لھ ا��تمع و�خاصــ �� وخاف ع فت�بَّ

ـــھ ــ ــ ــ ــ�ا ؛ نفســ ــ ــ ــ ــ  فشـ
َ

ــيخ ــ ــ ــ ــ فتْ إ�� اإل  الشـ
َ
�ا وق ة العليا، لك�َّ ه ھدارات ا���وميَّ ؛ فُبحَّ عند حّدِ

 
ُ
ــوت ــ ــ ــ ــ ــ ــ  إ�� صـ

َ
�أ

َ
ن الفرص، و� ھ ال ھ، َيتح�َّ العناية باملقابر وتج��� الطوب ل�ا...إ��. لكنَّ

  يزال فتنة نائمة.

د الشي�� املتناميثالث: ال    )142( :التمدُّ

  : من حيث الوجود التار���

م�ورّ�ة ج ��ر�بة ع�� الب�ئة اإلسالمّية إّن �ذه الفرقة بمختلف طوائف�ا غ

ع  ؛ما��  -فال�شيُّ
ً
اس �� ما��. اكن معروفلم ي -عقيدة

ّ
ة ُوجدْت �ذه الغر� لدى الن

. ) 143(�يد لھممن�شرة قبل العصر ا��ديث ُيف�َ�ض ف��ا التمظا�ر برغم وجود 

                                                             
ُع �� ما��، دراسة ميدانّية تحليلّية، إعداد/   انظر التفاصيل ��:  - 142 يُّ

َ
ش

َّ
ُد الطائفي �� أفر�قيا:  ال� التمدُّ

م. 2009 أكتو�ر�ـ، 1430ذي القعدة  ارون ميغا  و د.عبد الرحمن س���� ، باحثان من جم�ورّ�ة ما��، د.�

و�و بحث مش��ك قام بھ الباحثان بالتعاون مع د.ا��ضر عبد البا�� محمد، مدير املركز النيج��ي للبحوث 

ة. وق د جاءت معلومات �ذه الدراسة العر�ّية، �� إطار �عاون مركزه مع �عض ال�يئات واملؤسسات اإلسالميَّ

د الطائفة الشيعّية �� الساحة، وعالق��ا  حصيلة بحث ميدا�ّي اتخذ االس�بانة أداة لھ؛ ملعرفة مدى تمدُّ

 .ف الدي�ّية  انظر: املرجع السابقبمختلف الطوائ
ال لشيعة �� شمِقَدم االتصاالت ب�ن املنطقة والدول ال�� أقام�ا ا��وارج اإلباضّية و�عض ا -م��ا: أ   - 143

أفر�قيا، �ال�� �انت �� فّزان، وغدامس، و�عض واحات ا��زائر، من القرن الثامن امليالدي، وكذلك الدولة 

طاعة َتقد�ُس األولياء وال -االن�شار الواسع لالن�ساب إ�� آل الب�ت ��  ما�� ودول املنطقة. ج -الفاطمّية.  ب

مملكة ما��  بإسالم ملك -ّصة املن�شرة �� الكتب والبحوث والدراسات �� الق -الزعم -املطلقة ل�م، والقبورّ�ة. د

انظر بحثنا:  التار�خ اإلسالمي �� غرب أفر�قيا تحت  ع�� يد رجل إبا��� أو شي��. وقد تمَّ تفنيد �ذا الزعم.
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 ،ا��مبرغم وجود اتصال فر�� من �عض الشيعة اإليراني�ن الذين �انوا يزورون و

أو الشيعة العرب اللبناني�ن والسور��ن الذين يحملون ج�سّيات غر�ّية و�خاّصة 

سوغ���ما و�قيمون �� املنطقة للتجارة والصناعة الفر�سّية
َّ
�م ، م��م َمن تج� ، لك�َّ

قية ح��  ْوا �� التُّ
َ

ثورة آية هللا ا��مي�� وإعالن قيام جم�ورّ�ة إسالمّية �� إيران. بق

َعدُّ �ذه الثور 
ُ
ْت إ�� ان�باه معظم املسلم�ن �� ما��  إ�� الشيعة � ة أ�مَّ األحداث ال�� أدَّ

ع. استمرَّت ا��ال ح��  رات  م1991انطالق ا��راك الديمقوراطّي وال�شيُّ والتطوُّ

   .اآلتية

ع ببعض طوائف ما�� �ان عن  ل اتصال �� العصر ا��ديث لل�شيُّ عّل أوَّ
َ
ول

� جوانب ، وال��ك�� ع�ھاإليرانّية في اح السفارةوافتت ،ات الدبلوماسّيةطر�ق القنو 

ية، الزراعار�ع االقتصادية والتنمية املش�دول املنطقة  ح�وماِت  -كث��ا -�مُّ �َ 

إ�شاء املدارس وا��امعات، وإقامة ، و وال��ة واملس�شفيات، وال��بية والتعليم

حاول 
ُ
عر�ي، سالمي الجذب أبناء التعليم اإل  -بدرجة أو�� –املراكز الثقافية ال�� ت

أو  ،انلبن أو ،غاناوتقديم املنح الدراسية �� معظم مجاالت التعليم للدراسة �� 

أو �� ا��امعات الوطنية، واالستفادة من وسائل اإلعالم ا��ّرة �� �شر   ،إيران

  .وشراء الذمم مادّي  مباد��ا ولو بمقابل

  ثمَّ 
ْ

 ش�دت
ُ

 شيعيا كب��ا ��  السنوات
ً
  :��ا؛ ألسباب مما��األخ��ة �شاطا

-  
َ
ش ملواصلة �عليم�م ع�� املركز الثقا�� اإليرا�ي الغ ِ

ّ
باب املتعط

ّ
 �ِّ �إقباُل الش

ة بصفة عاّمة، والشيعيَّ   صفة أخّص، مع �شر الكتبة بِ بالكتب الفكرّ�ة والعلميَّ

ة لبعض�م �� جامعات ما��،  ة، وتقديم املنح الدراسيَّ ال�� تحارب مذ�ب أ�ل السنَّ

                                                             

�� ، وكتابنا: مدخل إ 15-12م /�2004ـ أكتو�ر 1425، رمضان 1مطارق الباحث�ن، قراءات أفر�قية،  العدد

ة وا��ماعة (مرجع سابق)  دراسة مذ�ب أ�ل السنَّ
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�� نموُمنذ تطبيق املركز لل�دمات االجتماعية �املستوصف اإليرا�ي. والعناية با�

ة صار عدٌد من خ ا���ومي العر�ي أو الفر���� لف ّرِ�جيھ يلتحقون بمخت�� الثانو�َّ

  التعليم العا��.األقسام �� 

-  
ُ
 ِص ق

ُ
ة ة بالدبلوماسّية اإليرانيَّ  لة ا��ركِة وَّ  الشيعيَّ

َ
��ركة ن احتِض ة ال�� ت

  وترعا�ا �� �لّ 
ُ
ن م د �� إقامة املراكز، واملدارس، واملساجد، �� كث��ٍ ساعِ م�ان، و�

   مناطق ما��.

ة، واملشار�ع االس�ثمارّ�ة  - ة والتجار�َّ ة واالقتصاديَّ  العالقاِت السياسيَّ
ُ
قو�ة

َ
ت

ع وتمو�لھ، وإقامة املشار�ع  ُ��ا ُج�دا ل�شر ال�شيُّ مع إيران ال�� ال تألو دبلوماسيَّ

ة ا��تلفة.ألتباعھ والعناي ة واملعنو�َّ   ة ��م، واإلغراءات املاديَّ

-  
َ
 ت

ُ
ة  عالق��ا قو�ة ة بي��ا وشائج قرابلِ ومشايخ�ا ومراكز�ا با��ر�ات الصوفيَّ

 
َ
 ت

َّ
، واإلفراط �� تقد�س ال��صياتوإقامة املزارات وتقد�س�ا، ل �� ال�رمية، تمث

� بحّب الرسول ص�� هللا عليھ وسلم و�حّب آل الب�ت، و  ة، مف�وم الواليوالتغّ�ِ

القة الشيعة قال أحد الشيعة �� ما�� عن عواملظا�ر االحتفالية الصاخبة. 

مت�نة مع الطوائف الصوفية  �ذه الطائفة عالقاٌت لِ  بالطوائف الصوفية: "

 
ُ

دة؛ لوجود �عض العوامل املش��كة بي��ما من حيث العقائد، واالع��اف  املتعّدِ

  .     )144(" باملشيخة

ة بما�و–األخ��ة  يظ�ر بجالء � اآلونة �ِ  و  التعاون  -�� ما�� و�خاصَّ
ُ
ة ب�ن  قوَّ

ة الصوفية  ة جماعة أنصار الدين ا��يدر�َّ   والشيعةو�خاصَّ
ً
ة

َ
ل
َّ
 �مأبرز قاد���  ممث

ع أبو جعفر محمد جبا�ي، املولود �� بما�و  دمُ  ،راف���ٌّ و�و م، 1969امل�شّيِ  ،�شّدِ

ة �� �شر ا��رافاتئ مع زعيم جماعة انصار الدين تواِط مُ   ،والبدع ،الدوليَّ

                                                             
ع �� ما�� (مرجع سابق) / - 144 د الطائفي �� أفر�قيا: ال�شيُّ   8التمدُّ
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ات �� املناسب زعيم�اوالضالالت ب�ن املسلم�ن، وُ�عّد من أك�� املدافع�ن عن 

دة، و�ُ  ية مع قن ف��م، و�ستعمل التُّ طعَ م مخالفيھ و�َ �اِج ا��تلفة، واملواقف املتعّدِ

ة عات جم�� جعل نفسھ معتدال أ�ل السنَّ ھ من أبرز حاضري تمجُّ ار اعة أنص. كما أنَّ

  ، واملشارك�ن �� محاضرا��ا ومناسبا��ا،وزعيم�ا الدين
َ
ت �� ومحاضرا دروٌس  ھُ ول

ة ة"                                   قنا��ا الفضائيَّ    ".  CHERIFLAالشر�فيَّ
ُ
عون "وامل �شّيِ

ف، و�مدحونھ بما ل�س جأمثال أ�ي 
ُّ
دون إليھ، و�ستدرجونھ بال��ل عفر جبا�ي يتودَّ

ع إ�� فرقتھفيھ عھ، أو إضافة ال�شيُّ  �شيُّ
َ
عھ كما يُ  ؛ ُ�غية ن �شيُّ

َّ
. )145(اد"ر إن لم يتمك

د ��   -قر�بةسنوات منذ  - ن أنَّ زعيم أنصار الدين أخذذا مِ وال أدّل ع�� � ُيرّدِ

  مناسبات كث��ة �عض معقتدات الشيعة.

ة الصلة والتعاون ب�ن  ن مظا�رِ مِ            عة:�ماعة والشيزعيم ا�قوَّ

ة املش��كة، يُ  -  ماءُ ف��ا عل لقي �لماٍت تنظيم الندوات وا��اضرات العامَّ

ة ما يُ   الطائفت�ن، و�خاصَّ
ُ
م�ا جماعة ِ

ّ
حضر�ا و�شارك ف��ا ، يَ أنصار الدين نظ

ة ومركز�ا الثقا��أعضاء من العامل�ن �� الس يادات استعمال قو�� . فارة اإليرانيَّ

ف لقناة " الشر�فيَّ 
َّ
ة." الفضائية    CHERIFLAةالشيعة املكث   ا��يدر�َّ

-  
ُ
 املش��ك العداوة

ُ
� حار�تھ. عَ موالتعاون ��  ،ب�ن الطائفت�ن للمذ�ب السّ�� ة َّ�

م �أحد أتباع اإلث�� عشر�ة �� جم�ور�ة ما�� عن عقيدة را��ة عند�م و�� موقُف 

 " العدا�ي الشديد من أ�ل السّنة بقولھ:
َ
ي ا�الو� املذا�ب إل��ا املذ�ُب  غُض �ْ وأ

املش�ور ب�ن املن�سب�ن إليھ بمذ�ب أ�ل السّنة وا��ماعة. ولعّل ذلك البغض ناتج 

��ا أنصار �ذا املذ�ب إ�� الشيعة  عن االنتقادات الشديدة الدائمة ال�� ُيوّجِ

                                                             
دْمِدم/ - 145

ُ
 207الرّد امل
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ة،  .)146(" اإلمامّية ك�م بمصا���م ا��اصَّ ُ��م وتمسَّ �م الوا�� وأنانيَّ
ُ
وقد ظ�ر ِنفاق

ا��ّ� �� ا��راك االجتما�ّ� و  ِ�ي �� �ّلِ م) 2020يونيو  5(السيَّ
َ
ش�

ُ
ضّد الفساد امل

ال��م�ش للمواطن�ن ا��لص�ن، ودفع ا��سو�ّية، و و  والظلم، أج�زة الدولة،

 القبائل إ�� االقتتال، و�بوط�ا إ�� ال�او�ة ال�� تزداد عمقا ليَل ��ار من �ّلِ النوا��.

 بل �اجموا بضراوة ا
ُّ
 إلمام محمود دي�

َّ
انُتِقد شيخ�م عثمان حيدرا عن عدم ا و، ومل

ھ �عمل تحت  التنديد ِبُم�اجمة قّوات األمن مل��د السالم وقتل األبر�اء فيھ، ردَّ بأنَّ

  .!!!!!املاء

 : ن نمــاذج االنحراف الفكري �� مــا��مِ  را�ُع ال
َّ
 �� أوســــــــــع معــانيــھ غر�ــُب الت

ة ـــّ ــ ة، والـ�ـ�بـو�ـــ ـــّ ــ ـــاعـيــ ــ ة، واالجـتـمـــ ـــّ ــ ـــافـيـــ ــ ـــھ الـثـقـــ ــ ـــَّ والـتـ وأكـ�ـ� جـوانـبـــ ــ ة، ةعـلـيـميـــ ـــّ ــ ، واألخـالقـيــ

ـــادّية، ــ ـــّية،  واالقتصـــ ــ ـــياســـ ــ ـــاليبھ�ِ و واملوقف من الثوابت، والســـ ــ ـــائلھ وأســـ ــ   مختلف وســـ

ـــة �� ظّلِ  ،ورجاالتھ ــ ــ ــ ــ ــ ة و�خاصـــ الديمقراطيات التحررّ�ة بأحزا��ا الكث��ة، و  العلمانيَّ

ـــرورة عَ وأف�ار�ا املنحرفة حول  ــ ــ ــ ــ ــــؤون  دِم ضـ ــ ــ ــ ـــايا ا��ياة وشــ ــ ــ ــ ــ ــــالم �� قضـ ــ ــ ــ إقحام اإلســ

ـــ��ز  ــ ــ ــ ــ ك�ن بھ، واللعب ع�� وَ الدولة، و�� االســـ ِ
ـــّ ــ ــ ــ ــ  اء باملتمســـ

َ
ات ت ة وغ���م الدي�يَّ ر األقليَّ

ــــب �� مختلف ا��االت.  ــ ــ ــ ــ ــ ون با��انب املادفقومنا ملتحقيق م�اســ  ّي ��ورون ومغ��ُّ

ق التكنولو��، متغافلون عن الفكري وتأث��اتھ القاتلة.   والتفوُّ

ة عنــد مــا لفكر الغر�ّي ُمغَرم بــال�ــدم دائمــا، وال يؤمن إنَّ ا          ـــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا، و�خــاصــ بثــابــٍت مــَّ

ـــ "لقد أصبح الفكر  ــ ــ ــ ــ ـ
َ
ق بفكر أو ثقافة أو حضارة، مخالفة لفكر�م وثقاف��م؛ ف

َّ
يتعل

ـــان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة، واإل�سـ
َّ
ـــلع �ـافـ ــ ــ ــ ــ ــ دعـة الثيـاب، والطعـام، وأنواع الســ ـــبـھ بـِ ــ ــ ــ ــ ــ شــ

ُ
� 

ً
�� الغرب بـدعـة

فور من �ــّل ثــابــت من الثوابــت  فور ب�ــّل قيمــة، النَّ
َ

ة–الغر�ّي الك ـــر وال� الــدي�يــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ةشــ  -�ــَّ

ـــبـھ �� يومـھ، و�و يميـل إ��  ــ ــ ــ ــ ــ ـــھ، و�� غـده مـا اك�ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنعـھ �� أمسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يلعن �� يومـھ مـا صـ

� بـــھ حينـــا من الـــد�ر. ت��ـــاوى املـــدارس  ِ
ّ

ـــ� ــ ــ ــ ــ ــ ـــ��ء �عـــد أن يفرغ من ال�ســ ــ ــ ــ ــ ــ تحطيم �ـــّلِ �ــ
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ـــان الغر�ي جمو واملــــذا�ــــب واحــــدة �عــــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا ال �عرف اليق�ن، حــــاألخرى و�ظــــّل اإل�ســ

ـــاطئ"( ــ ــ ـــتقّر ع�� شــ ــ ــ ـــرودا ال �ســ ــ ــ ــــم  ). و�لُّ ذلك147شــ ــ ــ ونا باسـ غر��يُّ
َ
وأك�� ما ير�ده لنا �

  ا��داثة واملعاصرة.

ة الدولة–ا��ث�ث  م�سع�ُ  االنحراف الفكري عند�م: نمِ   �� -باسم َعلمانيَّ

دةإصدار قوان�ن مناقضة لثوابت اإلسالم ��  ام��  ، م��اموضوعات متعّدِ الرئ�س  أيَّ

ة توري  يما�تو أحمد   قو�َّ
ٌ
برغم ما ف��ا  م2009 ألسرةإلقرار وثيقة تنظيم امحاولة

ة ،ار�ة لھبل مح ،إلسالمكث�� من ثوابت امن مخالفات صر�حة ل  و�و دين أغلبيَّ

 باع��اضات املسلم�ن بوساطة ا��لس األع�� اإلسالمياالعتداد وعَدُم الشعب، 

ذ�ور واإلناث �� امل��اث، و��ن األبناء من زواج �املساواة ب�ن الحول �عض البنود 

ا بالزواج اإلسالميشر�� وأبنا  ،ء من خارج ب�ت الزواج، وَعدُم االع��اف قانوني�

ة املطلقة للمرأة ح�� �� نفس�ا ّن ْنُع تزو�ج البنات قبل سمَ كذلك و  .إ��....وا��ر�َّ

  �م ا��الف، وقد �غافلوا َعنر غو�) 18(
َ
 ل م��ّن �س�ب الز�ى �� املدارسحمِ أنَّ َمن ت

ة كث��ا ة والثانو�َّ ااإلعداديَّ . وقد ،!!!!!!سنة 17و 12ما ب�ن ، وِسنُّ أغل��ّن ت جد�

ر 
َ

�ُت �� بحث آخ  )117(برغم تأييد ع�� الوثيقة  التوقيَع  أنَّ رفض الرئ�ِس  بيَّ

ا  نائبا، بضغوط ا��تمع اإلسالمي وقيادة ا��لس األع��  )140(من لھ برملاني�

ب األعمِ ھ �ذا اإلسالمي، �ان موقُف 
ُ
داء ع�� إسقاط ح�ومتھ عن ن أ�ّمِ أسباب ت�ال

�ن واملتمّرِدين  وعمال��ا، طر�ق فر�سا ات ا��ر�و  ،الطوارق والعرباالنفصالّيِ

ة �ن.Narcoterroristes ا���اديَّ    ..إ��..، واالنقالبّيِ

                                                             
اب/ ا��داثة �� الشعر العر�ي املعاصر، حقيق��ا - 147 ة، د.وليد القصَّ ة وفنيَّ ، دار 84وواقعّي��ا، رؤ�ة فكر�َّ

 م د�ّي، اإلمارات العر�ية املتحدة.�1996ـ 1417عام  1القلم، ط
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ْ
�

َ
د أحد�م اإلن�ار  ع�� الرئ�س أحمد توما�ي توري  ِعْم أ النظر كيف شدَّ

كيف   رة أعاله م�سائال باستغراب شديد:��اجعھ عن التوقيع ع�� الوثيقة املذ�و لِ 

ة ة دي�يَّ ة أو ممثليَّ ة أمام جمعيَّ   ؟       ت��اجع دولة علمانيَّ

Comment un Etat Laic recule devant une 
représentation reiligieuse ? (148).  

�ن فعند �ؤالء الغالة من العَ  ال بدَّ من الطالق البائن والفصل والعمالء لمانّيِ

ة خالصة. اسة والدين ح�� ب�ن السي التامّ  د أحعند�م  �ذات�ون الدولة علمانيَّ

م ما��.  ٍة ولتقدُّ مَّ �ستك��ون عالشروط أو الضوابط األساس لبناء جم�ور�َّ
َ
�� ومن ث

ة مجّرد ا��ديث عن حسن إدارة شؤون  ة والعلوم اإلسالميَّ دار��� اللغة العر�يَّ

لك سارعوا �� رمي ا��لص�ن م��م لشع��م ا��ياة والدولة (السياسة). وَمن فعل ذ

ووط��م بالس�� �� أسلمة الدولة أو باإلر�اب؛ حسدا من عند أنفس�م، وتنفيذا 

ث �� السياسة أو  ة. واألد�� واألمّر أّ��م ال يصنفون بقّية َمن يتحدَّ ألجندة خارجيَّ

صا��م  يمارس�ا فو��م وفق تخصُّ من الدارس�ن باللغات األخرى ال يصّنِ

ن وإ ا��م. واملتخّصصون م��م �� العلوم السياسّية وإدارة شؤون الدولة ممَّ يدلوجيَّ

يصولون و�جولون أقّل من أصا�ع اليد الواحدة إن لم يكن معدوما. كما أنَّ الثقافة 

ة و�خاّصة ثقافة قبول اآلخر ا��الف الذي  العاّمة عند �عض�م ض�يلة أو سطحيَّ

�ون ��ا؛ ولذلك تجد الصرا ع ح�� بي��م شديدا ال ي�ادون يجتمعون ع�� �لمة ي�ب�َّ

ھ يحكرون األمر ع�� أنفس�م  ِ
ّ
م �ل ة. و�رغم ما تقدَّ ق باملص��ة العامَّ

َّ
سواء فيما يتعل

ة حقوق وواجبات كغ���م من مواط��  ة والعر�يَّ ھ ل�س لدار��� العلوم اإلسالميَّ و�أنَّ

م الدور �� مواصلة خاطئة �م غ�� موقف ن �� رْو و�َ  !!!!الدولة
ُ
تجاُ�ل أو إن�ار �عاظ
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�ن عقالء وخ��اء   �ٍّ وأك�� دليل َ�  . )149(الدي�� �� السياسة ح�� لو صدر من علمانّيِ

و رغم �سليم ا��ميع �2020م من حراك يونيو مواقُف 
ّ
م بقيادة اإلمام محمود دي�

ة أغلب مطالبھ.   ِبحقيَّ

�نوَ  دين َمن �ستعملون ال Narcoterroristes جدوا �� ا���ادّيِ

ا ��ؤالء ا���و�رون أنَّ . سياسي� ما يركبون  Narcoterroristesن ادّيِ وج مَ إنَّ

راتالدين ِمل  دةولِ  ،واصلة �شاط�م �� ��ر�ب ا��ّدِ ة امل�شّدِ ��  فرض رؤا�م اإلسالميَّ

اما�� ال�� عَ  أو ( ، م�سامحاMalékite رفت منذ القدم إسالما مالكي�

ون �� Modéréمعتدال  ) Tolérantم�سا�ال . كما يجد أولئك الغالة العلمانيُّ

ة  ألسس جم�ور�َّ
ً
ة تقو�ة  تجعل املواطن�ن مخالفة ثوابت اإلسالم دين األغلبيَّ

ل �ذه و م�ساو�ن �� ا��ّقِ والواجب. وأنَّ املسلم�ن لم ين��وا �عُد �� إدراك أو قب

 ا��الفة ال�� يرون ف��ا 
ً
ر.  وسيلة �سو�ة املطلقة ال وكذلك سعُ��م بال �وادة ��للتطوُّ

ة  -لدرجة املناصفة– ة النصرانيَّ ة املسلمة واألقليَّ �� �� األمور ح�� ما�� ب�ن األغلبيَّ

 
َ
ق بالدين. و�م ��ذا َي�ناَسْون القاعدة ال�� يأ�لون ��ا و�شر�ون، و�ديرون، ال�� ت

َّ
تعل

قون ل�ا �� إدارة مختلف شؤون ا��تمع والدولة، و� (حكم �بل و�تاجرون ��ا وُ�سّوِ

ة) مَّ . األغلبيَّ
ُ
 �� الوقت نفسھ يث

ُ
ا��تلفة  الوسائل ون ستعمل�قصارى ا���د و  ون بذل

قون املتعّددة واألساليب  ة" الذي ي�شدَّ لتعطيل تطبيق مصط�� أو قاعدة "األغلبيَّ

ق األمر باإلسالم ومبادئھ، وا��يلولة دون األخِذ 
َّ
ؤون ��ا �� مختلف ش بھ إذا ما �عل

ة بحقوق�م ال�� يقتض��ا �ذا املصط�� م�ما  ��ِ ا��ياة، أو الس �� توعية األغلبيَّ

ة املسلمة  م�ا األغلبيَّ ات وحقوق�م، ال �انت الضمانات ال�� تقّدِ ح��ام األقليَّ

ة  ة الفرديَّ ة، وأنَّ ا��ر�َّ مة ع�� املص��ة ا��اصَّ ة مقدَّ متجا�ل�ن أنَّ املص��ة العامَّ
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ة ال رة �عدم اإلضرار با��ر�َّ
َّ
غة ل�ّلِ فاسد باسم مؤط ة. وكذلك تأو�الُ��م املسّوِ عامَّ

 
َ

 إذا مل
َّ
ة إال ة ال��صيَّ مناص��م أو مصا���م  -أو �ادت تلمس-ست ا��ر�َّ

ة.  ال��صيَّ

ة مِ و  مع الساع�ن  -م2018أواخر - تواطؤ الن �شاطات غالة العلمانيَّ

 
ُّ
ةإلدخال �عليم الل ة،وا���س  واطيَّ   ف�� هللاُ حيث  �� من�� املرحلة االبتدائيَّ

ً
 ��نة

ة �انت �عمل ع�� ال��نامج �� مدينة سيغو، ون وامرأتان من � تر�و�َّ ولندا أغل��م ماليُّ

  ف�� هللاثمَّ . م2019؛ فقام املسلمون ضّد�ا �� أوائل ة للمشروعلاملموِّ 
ً
 جماعة

ةاتر�� اللو   وراء ال�وال�س باعتقال  طيَّ
َ
 عشرات الشباب امل
ُ
�م � ��م (أي ُيفَعل وِط ل

ة) ات نافذة، و�ِ 18-10وأعمار�م ب�ن  اللوطيَّ غطاء سنة تحت حماية ��صيَّ

ة �� أغ�� الفنادق، وأر�� األماكن ة واجتماعيَّ ة، ، مقابل مبالغ عاليأ�شطة ثقافيَّ

ْت الشرطة مجموعة كب��ة م��م ببما�و أدو�ة ...إ��. وقد واستعمال مرا�م و 
َ
َضبط

   ا��. م؛ �س�ب تبليغ من األ���2020 يناير 

�ن والعمالء  ھبذلك �-أشدُّ إنَّ �ؤالء التغر�ي�ن الَعلمانّي�ن واللب��الّيِ ِ
ّ
 -ل

ة من أساتذ��م الع �ا خطوط حمراء ال  �ن �� الغربلمانيِّ َعلمانيَّ ِ
ّ
الذي �� دولھ �ل

ة ة أو ا��ر�َّ ة أو الديمقراطيَّ لَمس باسم الَعلمانيَّ
ُ
ة يمكن أن ت ، بل لم ال��صيَّ

 
َّ
ة �عرفوا م��ا إال ة الفر�سيَّ �ا  ما جاء من العلمانيَّ � ؛أسوأ�ا وأخب��امع أ�َّ ال تر��� ا أل�َّ

 بعن ال��ص 
َّ
ة ح�� ياألص ھن ثقافتمِ  اال�سالخ التاّمِ إال ة اإلسالميَّ ة و�خاصَّ د جليَّ

�م��ا إشارة خضراء باالندامج في ة ما �س�َّ   .ا��م�ور�َّ
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 امس: ا��
ُ

�ة االنفصاليَّ ا��ر�ات
َّ

ةو ة املس�    :ا���اديَّ

�ن حَ من ا��ر�ات ال�� كب�� ُيوَجد عدد  حت تملت السالح ع�� ما�� واملالّيِ

دة، وأل  ،يات مختلفةسمَّ مُ  فقت أو اختلفت�داف وأغراض متعّدِ ا اتَّ ؛ انطالقا ِممَّ

� ف��م من أنواع االنحراف الفكري:   تر�َّ

ال:  ةأوَّ  حر�ر أزواد(ا��ركة الوطنية لت الطارقّية ا��ركة االنفصاليَّ

MNLA( :   

أكتو�ر  ��16  ثمَّ أعيد ت�شيط�ا، م2010ظ�رت نواُ��ا األو�� �� نوفم�� 

ة وتحالف م. 2011 ة األزواديَّ ست من اندماج فصيل�ن: ا��ركة الوطنيَّ تأسَّ

ع  ،الطوارق شما�� شر�� ما�� للتغي��
َّ
الذي يرأسھ الراحل إبرا�يم با�نغا. وق

سيد أحمد، ثمَّ انضّم إ�� فصل�ن القائد العسكرّي القادم فھ َحمَّ أغ لالوثيقة عنھ خ

�ن بت من قومّيِ
َّ

�ن ،من لي�يا بالرجال والسالح محمد أغ ناجم؛ ف��ك  ،ولب��الّيِ

د��ا �� البداية حركة  ن. أيَّ �ن، وآخرون ال ُ�عرف ل�م انتماء إيدلو�� مع�َّ ِ
ّ
ومستقل

ة، كما سيأ�ي.    أنصار الدين األغاليَّ

ة عن نفس�ا. أغلب عناصر� ة أو الطائفيَّ ا من قبيلة إيدنان برغم نف��ا القبليَّ

ة محمد أغ ع��، سيطرت ع� � أمان��ا العامَّ
َّ
معظم شمال مدن ما�� بمساعدة  �تو�

ة، وأعلنت  استقالل دولة (أزواد) عاصم��ا غاو. ثمَّ دخلت مع �ذه ا��ر�ات ا���اديَّ

خاذ�ا مركزاا��ر�ات �� معارك ضار�ة أج����ا ع�� اال��� ِ
ّ
. )150(اب إ�� كيدال وات

ة ا��زائر  فاقيَّ ِ
ّ
  م.2015شاركت �� ات

                                                             
، من إصدارات املركز 111-110ية، األستاذ إكناتھ ولد النقرة/انظر: الطوارق من ال�و�ة إ�� القض -150

 ، طوب بر�س، الر�اط. 1املور�تا�ي للدراسات والبحوث االس��اتيجية، ط
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�ا األساس �و االنفصال 
ُ
�ا احتالال  -بأّي ثمن–�دف عن دولة ما�� ال�� �عدُّ

ي إ�� دولة داخل دولة، و�ذه ال�� جاءت ألقاليم الشمال. فة تؤّدِ
َّ
ة ُمغل  ففدراليَّ

َّ
وإال

فاقيَّ  ِ
ّ
ة، وج�ش �� كث�� من بنود تلك االت ة غ�� الشرطة الوطنيَّ ة، كشرطة إقليميَّ

اه م��م ومن حلفا��م، والبا�� من ا���ش الوط�� املا�ّ�، واختبار وا�� 
َ
لث

ُ
خليط، ث

ة كيدال ونحو�ا م��م...إ��.   املناطق و�خاصَّ

 
َ
ل بتار�خ ف أفر�ل  17-15ما أعلنت عنھ �� بيا��ا الصادر من مؤتمر�ا األوَّ

ة، وتقتيٍل قامت بھ وما م، 2011 ة وا��اصَّ غ�� لِ  من تدم�� املمتل�ات العامَّ

ة  ودو�ّ�، واس�نجاٍد  إقلي��ٍّ  سيا���ٍّ  الطوارق والعرب، وحراٍك  بالدول العر�يَّ

ة،    -عمل وفق إشارتھبل ال–والتعاون مع �عض�ا والغر�يَّ
ُ
ة فر�سا، �  أولئك لُّ و�خاصَّ

   صبُّ �� تحقيق �ذا ال�دف.يَ 

ة ا��ركة االنف تنطِلق   و�� ضَ  ،قديمة جديدة ن فكرةٍ مِ صاليَّ
ُ
ون أن ت� رورة

 السَّ 
ُ
  يد البيضان، أو االنفصال. و�� األساُس بِ  لطة

َ
دات ال ُق واملنطل ّلِ تمرُّ

ُ
طوارق �� �

بيل االستقالل إ�� اآلن، يدعم�
ُ
ا فر�سا، دائم موالعرب ال�� عرف��ا جم�ور�ة ما�� ق

 . �لٌّ ِ��اجة �� نفس�عض القوم بألسنة الدليل، سيأ�ي وا��زائر، ومور�تانيا

عھ، وُ�راِ�   ن عليھ.�عقوب ُيبدي دائما خالفھ وُ�لّمِ

ة للطوارق   إقامِة دولٍة ��راو�َّ
َ
 )(تي�س��تمتّد من �شاد والعرب إنَّ فكرة

 فالنيجر (أَزَو 
ُ
) ثّم AZAWADO ادُ � (أَزَو فشمال ما�ِ  )AZAWAGO اغ

� بال��راء الشرقيَّ  ة، وال��راء الشمالّية، وال��راء مور�تانيا، أو ما ُ�س�َّ

  ،ةالغر�يَّ 
ُ
  ل�ست الفكرة

َ
ام منذ ع فر����ٌّ  اليوم وال األمس، بل �� مشروعٌ  وليدة

ق �� املناطواسع ولھ امتداد  م حيث اك�شف الب��ول �� جنوب ا��زائر1956

ة ملا�� مة موّحدة ملناطق ال��راءالشماليَّ
ّ
) OCRS(  . وتق��� بإ�شاء منظ

Organisation Commune des Regions Sahariennes ،
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اء، وجم�ور�ة ال��ر  ور�ة الطوارق،ال��راو�ة أو جم�املنظمة املش��كة للمناطق 

ة ِمل  �"الدولة الوطنيَّ س�َّ
ُ
م و�   ناطق ال��راءحدوُد�ا ما تقدَّ

"Térritoire National des regions Sahariennes ."  

كيان خاضعا ل��ماية الفر�سية ال بقاءُ  :تحقيق�ا ع�� أرض الواقع من شروط

  ) عاما؛ ل��يئة أ�ل�ا لالستقالل التاّم.30ملدة ثالث�ن (

ة الفر�سية  محاولة فر�سا محوومن أ�داف�ا:  آثار تفج��ات القنبلة الذر�َّ

�ت حرجا أخالقيا  م ال�� القت اس�ياءً 1952عام  إقليميا ودوليا واسعا، وسبَّ

 ع�� ودبلوماسيا بالغا. و 
ُ
ة دولّيا، وغ���ما.إخالتغطية   فاقات فر�سا العسكر�َّ

ل�ن ��تلف و�عد جوالت ِ
ّ
مث

ُ
 من ا��وار واألخذ والرّد من ِقبل الزعماء امل

ة  القبائل باملنطقة ُرِفض املشروع باإلجماع ومطلقا �� اجتماع مع اإلدارة الفر�سيَّ

ة ع�� ال��راء؛ خوفا 1959عام 
َّ
م. وكذلك �ان موقف دول ا��وار املطل

ار)، ومور�تانيا (ا��تار ولد داداه) ، وما�� (موديبو كيتا)، ومص ��ة، �ا��زائر(الثوَّ

دتھ املغرب وتو�س  . غ���ماو والنيجر (جوري �ما�ي)، و�شاد (فرا�سوا ت�بلباي). وأيَّ

عيد عرُض املشروع ثمَّ 
ُ
ت تصفيتھ �� جلسة ا��معية الوطنية الفر�سية أ لكن تمَّ

ل ا���ومة الفر�سية وز�ر الدولة �وفوت بو�ي، م، و�ان مم1963مايو  ��26  ِ
ّ
ث

ل مستعمرات السافانا ِ
ّ
  .)151(وممث

 
ٌ
ة �� ال��ملان الفر���� الذي يُ  وقامت حركة ل فيھ أبناءُ سياسيَّ

َّ
ستعمرا��ا م مث

قالل بل االست ،إ�� دولة ما���� الشمال للمطالبة �عدم انضمام الطوارق والعرب 

الفر���� حب�ب مصطفى وا�� ومحمد محمود ولد  �� ال��ملان قاد�ا نائبان ،ع��ا

ھ َعدَم ا���ام�م مع السودان ال ِدينا،  مسّوٍِغ  الشيخ قا��� ت�بكتو، و�ان أك�ُ�  وأ�مُّ

�ة ل����ال د�غول بتار�خ (  أكتو�ر 30وال ج�سا، وال لغة. جاء �ذا �� رسال��ما املوجَّ
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نعن السودان؛  م) "إنَّ ِمن واجبنا االنفصالَ 1957
َّ
 ل�س بإم�اننا ألن

ْ
-ا �عتقد أن

ان ب�ن ثالثة مالي�ن  ونحُن 
َّ
البيضان من عرب و�ر�ر، ال نز�د ع�� ر�ع املليون من الس�

  -ونصف من السودان
ُ
 حافظ ع�� دي�نا، وِج أن ن

ْ
سنا، ولغتنا؛ فبقاؤنا مع�م �

 
ُ
ةمعناه زوال ل ما ذا السؤا". و نا قر�با كعنصر يجب بقاؤه كم��أ لإلسالم والعر�يَّ

دين �ؤالء السودان غ�� اإلسالم الذي دخل مناطق�م من القرن األّول ال��رّي؟  �ان

د�سم��  18د�غول �� رسالة إ�� القا��� محمد محمود بتار�خ  جاء جواُب 

لُت 1957 ة ال��  م "لقد ��َّ با�تمام عرض طلبا��م واملس�ندات التار�خيَّ

دا�ِ )152(اعتمدو�ا لتلك الغاية"  ل�ذا املوقفواق��ٌّ  استمدادٌ �م الالحقة . و�لُّ تمرُّ

ا االحتجاُج وا��طاب العنصرّي   ؛ونحو�ما ،شع��م و�معاناةِ  ،�مبإ�مال مناطقِ  . أمَّ

 
َ
  ؛ إذ �م أقلية ح�� �� شمال ما��.ذرٌّ للرماد �� العيون ف

  :ّر ّد واملستمِ املستمَ املوقف ذلك ع��  -حديثا–زادوا ثمَّ 

ة ع�� القياس ع�� مور�تانيا: حاُل مور�تانيا ح  .أ ة بيضانيَّ يث �سيطر أقليَّ

كْم �سبة البيضان �� مور�تانيا الذين �سيطرون ع�� �ّلِ 
َ
ة؛ ف ة سودانيَّ أغلبيَّ

مفاصل الدولة وا��تمع منذ االستقالل مقابل السودان من السونن�ي والفالتة 

ل واألساس ملطالبة أوائل والولوف  ھ استمداد من املنطلق األوَّ وغ���م؟ أرأيت؟ إنَّ

ة.ا ة السودانيَّ  ملتمرّدين لفر�سا با��روج من دولة ما�� ذات األغلبيَّ
                                                             

ة، م، 2014عام  1، ط 93ما�� عودة االستعمار القديم مجموعة أبحاث / - 152 ة والدوليَّ منتدى العالقات العر�يَّ

د أعمر بن شيخنا أزمة ما�� األسباب والتداعيات، (نقال عن ص من:  مور�تانيا  41الدوحة قطر، بحث د.سّيِ

ل  د أعمر بن شيخنا، ا��ْز األوَّ م دار الفكر، 2010عام  1م ط1984-1957املعاصرة، ش�ادات ووثائق، سّيِ

�ن ِلصا�� املنتدى و�ذنواكشوط. ولم أقف عليھ ).  ا الكتاب �� الواقع من تأليف مجموعة من املور�تانّيِ

ّ�ٍ ل��قائق، وعاطفّية، وكيل لل��م، و�سو�غ 
َ
املذكور. وجاؤوا فيھ بزَ�د كث�� (تحر�ف، وتضليل للرأي، و�

لھ �ا ناطق ��ذا ، ل��رائم) وعنوان الكتاب، وممّوِ
ُّ
وأك��.  الز�دوزمن صدوره، وَمن اخِت�ُ�وا للكتاب فيھ، �ل

ق بقضايا وتار�خ غ���م.
َّ
ا ما ينفع ا��ّق فأقلُّ القليل. وذلك ديد��م فيما يتعل  وأمَّ
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 ل �� شركة ��امة بجّدة ��مِ عَ  أ�ي بكر األنصاري، ��فيٌّ  مقاالُت   .ب

ل مطرودا ب�ن ا��زائر، واملغرب، ومور�تانيا. و  نقَّ
َ
د بھ �ان آخر الع�السعودّية، ثمَّ ت

ة، وَمن  �� قطر. ٍر للقضيَّ ِ
ّ
 -منذ أواخر القرن العشر�ن امليالدي–ر أظ�و�و أبرُز ُمنظ

 
َ

ة، والوسائل،  األ�داف ة، ا��قيقيَّ ة والدوليَّ صاالت اإلقليميَّ ِ
ّ
والتحرُّ�ات واالت

ة ال�� َس  ات الدوليَّ عام  أ�شأ ��. ا ل��صول ع�� دعم�ا بأيَّ ثمنوْ عَ والدول واملنظمَّ

2006 
ُ

ھ لغابد �� بحثلتحر�ر أزواد" وصفھ محمد ا��افظ ا الوط��ّ  م  "التحالف

ة �� أزواد" بِ  ة واإلسالميَّ  ،ــ: "اإلعالمي البارز، وال��في"خر�طة التنظيمات الوطنيَّ

 
َ
� بطرِح أبو بكر األنصاري، الذي ت ت من الوالياالسا�� للتقرُّب  ھ السيا���ّ م�َّ

ة م أف�ارا جديدة لتطو�و�ُ باملغرب.  ، و�و مقيٌم وإسرائيل، املتحدة األمر�كيَّ ر قّدِ

م مشروعا يحمل عنوان ال�الل كما يُ . ت ال��ود باألماز�غ والطوارق عالقا قّدِ

ھ ع�� أنَّ الطوارق �� ال��راء الك��ى يمل�ون أرضا السامي
ُ
. وترتكز فكرت

ة تحيط بالعالم العر�ي إحاطة السوار باملِ  ل�ا لِ اس��اتيجيَّ  عصم. و�ذا يؤّ�ِ
َ
عب دور ل

م �� �ذه املنط
ُّ

ا بالسال أسا��ّ� �� السيطرة والتحك � أمر�كي� م. قة؛ لتحقيق ما ُ�س�َّ

 للدور الذي يمكن أن ت��ضو�نا �عرض زعيم التحالف الوط�� الديمقراطي رؤ�تھ 

 بھ 
ٌ
ة للطوارق  دولة

َّ
 .)153(�� عمق ال��راء الك��ى" أو دول مستقل

ا وامل�شورة ِبـ"موقع  وار ا��لو رجعَت إ�� مقاالت األنصاري �ذا الكث��ة جد�

ةن" تمّدِ امل  لوجَدَت ال��ب ال��اب،  ع�� الشبكة العنكبوتيَّ
َ

� �� و� والكشف

ة، والوسائل، واألساليب، و وِمن أفواه القوم ال��ار  ة حقيقعن األ�داف ا��قيقيَّ

ة الدول  �ا تاملستعان الداعمة و واملنظمات الدوليَّ
ُّ
ن م رونھما ُيظ�ِ  مُغ د��ا. و�ل

ة سليمة.لِ و  ،ف�� الصبح ل�ّلِ ذي عين�نأ�داف؛ فقد أ  عقل واٍع، وفطرة إ�سانيَّ
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نصاري األ أ�ي بكر عن سابقا ع�� ما نقلھ �� �عليقھ د ومحمد ا��افظ الغاب

ما وتأييده لھ  ل�� ا ،والعنف ،لب، والقتلسسّوِغ وسائل التخر�ب، وال��ب وال�ُ إنَّ

بع�ْ  ةاتَّ ة �� عام  �ا ا��ر�ات الطارقيَّ ة ا��تلفة و�خاصَّ وال ن، إ�� اآل م 2012والعر�يَّ

�ا �� أبناء اإلقليم،  عواملُ  تزال؛ فيقول: "لقد فعلْت 
َ
جعل��م و الفقر وا��ر�ات عمل

ين ح�� للتحالف مع الشيطان  من أجل اس��داد ما �عت��ونھ حقوق�م مستعّدِ

  .)154(املسلو�ة من طرف ا���ومة �� ا��نوب"

د بالل أغ  .ج
َّ

ة شر�ف أك ا مَّ اد م�ذا االستمد األم�ن العام ل��ركة االنفصاليَّ

 
ُ

ة اختالف اللغة والدين و  ا���س سبق عن أسالفھ قبيل االستقالل و�خاصَّ

(أزواد) املدعومة م عند إعالن استقالل دولتھ 2013أفر�ل  6؛ وذلك �� ةالثقافو 

ة.  ة واإلقليميَّ ة عام �� وسائل اإلعالم الغر�يَّ و�� مقابلة مع إذاعة نواكشوط ا��رَّ

أغسطس  13موقع "وانا" املور�تا�ي بتار�خ ��  جاء نّص املقابلة م.2013

ة أساسا، ومش�لة  م، أو�� ف��ا " أّن مش�لة أزواد2013 �� مش�لة سياسيَّ

ة، ووجود شعٍب [الطوارق والعرب] ُ نات ثقافية، وسياسية،  يحسُّ �و�َّ بأنَّ لھ م�وَّ

واقتصادية، تختلف عن جنوب ما��، و�و ما �ستحق التعامل بقرار سيا��ّ� من 

ة ل�س من خالل ال�سو�ات واملقار�ات وتلك األ�اذيب". وأضاف ا��� ومات املاليَّ

�ا موجودة �� اسم واسع �و ما��  ة ع�� أساس أ�َّ "ي�ب�� التعامل مع الدولة األزواديَّ

تھ"لكن ال بدَّ من االع��اف إلقليم أزوا[دولة داخل دولة؟]        .)155(د بخصوص�َّ

ھ االنحراف ، مع ال�سو�غ تدم��ي للعباد والبالدالفكري ال أرأيَت؟ إنَّ

  الشيطا�ي ل��رائم،
ُ
د ل�والدفاع املستميت عن الباطل، والتحر�ف امل �قائق تعمَّ

 
َ

ة ِلذ ة االختالفالرماد �� العيون. �لُّ ذلك  ّرِ و�غليف�ا با��وانب اإل�سانيَّ �� لون  ب��َّ
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(شعب هللا  ع�� من��أل�س ا��سم، وا���س، والدين، واللغة، والثقافة...إ��. 

   ؟؟؟؟.ا��تار)

 ،ق�ا الكث�� من ا��قائتجد ف�  ن مقاالت األنصاري بحرف�اوإليك ثالثا مِ 

والوسائل، واألساليب، واملتعاَون ن الشيطا�ي الذي ذكره الغابد، ومن التعاو 

ات، وأفرادا. أعتذر  ، وجمعيَّ
ً
مَّ ت ،نقل�ا ِبطول�ا عنللقارىء مع�م، دوال

َ
ح ��يت

ھ الباحث�ن  .وتأخ�� التعليق عل��ا ة الكث��ةاألخطاء النحو�َّ  وّجِ
ُ
ين املاليِّ وأ �ن ا��اّدِ

�� الدراسات العليا "ماجست�� أو دكتوراه" إ�� دراسة تمّردا��م من خالل �ذه 

د الطوارق �� ما�� من خالل مقاالت  ة تحت عنوان" تمرُّ املقاالت �� رسالة علميَّ

ة الداعمون، الوسائل، األنصاري، الدوافع، األ�داف، بكر أ�ي  دراسة وصفيَّ

ة".   تحليليَّ

 "��ي لالسامي يحمل ساركوزي إ�� قصر اإل مشروع ال�اللاملقالة األو��: "

 .)156( بكر األنصاري  أبو

شـــروع ال�الل الســـامي الذي رفع مبدأ نصـــرة املســـتضـــعف�ن �� منذ إعالن مَ  "

شــروع ذلك امل .يميائيةاالعتبار ل�ـــ�ايا ا��ارق واملذابح واألســـ��ة الك األرض وردّ 

 
َ
 الذي ت

َّ
ــــة منظمة اللو�ي اإلســــــرائي��ب� عل�ا و�و ما ج ،تھ قوى ك��ى عاملية وخاصــ

 
ُ
ـــِ ت ــ ــــم م�افحة اإلر�اب الذي قاده ر فشــ ــ ـــروع قتل الطوارق باسـ ــ ئ�س ما�� بدعم ل مشــ

و���كية من مصر الراغبة �� لعب دور ع�� الساحة األفر�قية الت ا��زائر، امن ج�� 

  يات العرقية باسم م�افحة اإلر�اب. ب���يع قتل األقل
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ونبل غاية ال�الل الســـــــامي املر�ـــــــ� اليمي��  الذين آمنوا ِ�ســـــــمّوِ  �ِن وِمن بَ 

 الســـامي الكث��َ  املنحدر من أســـرة �ع�� ال�الُل  ،ر�يعا) 52(الفر��ـــ�� الشـــاب ذو 

 مـــِ عَ  ّيٍ جرِ �ـــاجر مَ ف�و ابن ِمل  ،[لـــھ]
ُ
 ّمٍ ل بـــا���ش الفر��ــــــــــ�� �� ا��رب العـــامليـــة وأ

ـــــــت�� ي ن ســـــــــاركوز مَ آو�التا��  ،ودية يونانية من الناج�ن من محارق ال�ولوكوســ

ِ يُ لِ  ؛لھ اللو�ي اإلســــــــرائي��وَّ �عدالة رســــــــالة ال�الل الســــــــامي ومَ 
ّ

� ق املشــــــــروع �حق

مناطق النفوذ واملســــــــتعمرات الفر�ســــــــية وخاصــــــــة منطقة املغرب الكب�� وغرب 

 وقد �َ  .إفر�قيا
َّ

ـــ ــ  شــ
ُّ

ـــ ــ ��ي لســـــاركوزي وصـــــل لقصـــــر اإل ھ.َ� رنا بفوزه منذ إعالنھ تر�ــ

وسوف  .لتحقيق مشروع ال�الل السامي �� منطقة املغرب الكب�� وغرب إفر�قيا

ل��ا �ت الطاعة الفر���� و�منع عبَ عيد ساركوزي األنظمة األفر�قية واملغار�ية لِ �ُ 

وقطع  ،فر�ســــــــــــــا الــــدخول �� تحــــالفــــات أو مؤامرات مع قوى عظ�� أخرى غ��

ـــ�� ومنع�م من تور�ط قوى ك��ى الطر�ق ع�� القادة املن تم�ن ملناطق النفوذ الفر��ــ

لفر���� اقية �� منطقة النفوذ ات العر أخرى إلثارة حروب تط��� عرقية ضد األقليَّ 

 
َ
ـــيِ أو � ــ ــ ــ ــ ــ ـــاطق النفوذ ســ ـــة �� منـــ ــــات عرقيـــ ــــاب لت��ير ظلم مجموعــ ـــة اإلر�ــ ــافحـــ ــ �س م�ــ

  الفر����.

ِ طبِّ وســــــــــوف يُ 
ّ
ســـــــــــامي �� ق بمشــــــــــروع ال�الل الق ســـــــــــاركوزي ا��زء املتعل

وســــــــــوف يدعم املقاومة  ،إفر�قيا و�و بناء دولة الطوارق شــــــــــمال ما�� والنيجر

 .و�صـــــــــــدر وعد ســـــــــــاركوزي ع�� وزن وعد بلفور لبناء دولة الطوارق  .الطوارقية

د ســـــاركوزي ل�ل رئ�س أو مســـــؤول �� منطقة نفوذ فر�ســـــا ما ي�ب�� حّدِ كما ســـــيُ 

 
ُ
وا��طوط ا��مر  ��زائر ا��ـدودَ د ����الت احـّدِ فيُ  .ھ داخليـا وخـارجيـاعليـھ فعلـ

ـــيـة اإلقليميـة ال�� يمكند لبوتفليقـة األدوار احـّدِ و�ُ  ،يتجاوزو��ا ال�� ال ــ ــ ــ ــ ــ ـــيـاســ ــ ــ ــ ــ ــ ھ لســ

ـــ�� �ل ال��اعات �� منطقة حّدِ و�ُ  ،��الع ــ ـــ�راء الغر�ية ومصـ ــ ـــراع �� ال�ـ ــ ــ�� الصـ ــ د مصــ

ـــا � � وســـتكون فر�ســـا ع�� مســـافة واحدة من ا��كومات واملعارضـــة .نفوذ فر�ســ
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ل العاج احســـ ن ل��ســـن وترا زعيم املعارضـــة ��مِك وذ الفر��ـــ�� بحيث يُ مناطق النف

 ورئ�س ساحل العاج با
ْ
  ل��ي .ال �� قصر اإلستقبَ و أن �ُ بُ غ

ســـاركوزي ســـيكون أقوى حليف إلســـرائيل �� تار�خ أورو�ا منذ قيام دولة 

  ،إســرائيل
ّ

 وســوف يلعب دورا �� تحر�ك املســار�ن الســوري واللبنا�ي و�� حل امللف

ـــيطالن ــ ـــا وســـ ــ ــــــف فر�ســـ ـــ ،لدى األمر�كي�ن وإيران مقبوال اووي اإليرا�ي بوصــ ــ ي�ون وســـ

ـــعارُ  ــ ــ ــ ــ ــــالم مع�ا ثانياه أمْ شــ ــ ــ ــ ـــرائيل أوال ثم الســـ ــ ــ ــ ــ ــا مقرَّ  ،ن إســ ــ ــ ــ ــ ـــت�ون فر�ســـ ــ ــ ــ ــ  القيادة وســ

راه ة الفروع اإلقليمية حســب ما تقيَّ وســوف تختار فر�ســا بَ  ،األمر�كية �� إفر�قيا

  . مناسبا

 فر�سا �� ع�د سار�وزي دولة عظ� 
ُ
 ،اق �� �ل صغ��ة وكب��ة مع أمر���ّسِ � ت

 
ُ
ـــمح ألي زعيم �� نّفِ وت ــ ــ ــ ــ ـــامي �� منظوم��ا الفرنكفونية وال �ســـ ــ ــ ــ ــ ـــروع ال�الل الســـ ــ ــ ــ ــ ذ مشـــ

ـــرب بيـد من  ،و ا��روج ع�� ب�ـت الطـاعـةأمنـاطق نفوذ�ـا بتجـاوز�ـا  ــ ــ ــ ــ ــ ــــوف تضــ ــ ــ ــ ــ ــ وسـ

ــــون حرِّ ن يُ حــديــد ع�� مَ  ــ ــ ــ ــ ــ ع�� التمرد  )قــادة دول املنطقــة الفرنكفو�ــة(عبيــد�ــا ضـ

ـــري الــذي �ُ كمــا يف ــ ــ ــ ــ ــ ـــّ�ِ عــل الرئ�س املصــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ج��الت ا��زائر وقــادة مــا�� ع�� تجــاوز �ــ

ــــم  ـــد األقليات العرقية باســـ ــ ــا ومحاولة تور�ط أم���ا �� حروب تط��� عر�� ضــ ــ فر�ســـ

  . م�افحة اإلر�اب

اللو�ي اإلســرائي�� أوصــل ســاركوزي ل��كم من أجل أن تكون فر�ســا قوة 

 
ُ
ِ عظ�� ت

ّ
ة ل من القادة األفارقحاوِ ن يُ ومَ  ،اميذ املشــــــار�ع الك��ى �ال�الل الســــــنف

ع��  اُح ز ه و�ُ مشـــــروع ال�الل الســـــامي أو �عطيلھ بأي طر�قة يجري �غي��ُ  اع��اَض 

 ،ألن فر�سا �� ع�د ساركوزي لن �سمح بمخالفة التعليمات ؛يد كبار مساعديھ

ن يخرج عن ب�ـــت الطـــاعـــة كمـــا فعلوا مع �ـــل من يخـــالف ول�ـــا خ��ة �� إزاحـــة مَ 

��ال ج رئ�س يخالف �عليما��ا أو إزاحة أّيِ  ف�� قادرة ع�� إزاحة أّيِ  ،�عليما��م
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كما  ال�الل السامي �أو مسؤول أم�� يخالف �عليما��ا أو �ع��ض س�يل م�ند��

  .[حس�� مبارك] صري حدث مع امل

ــــعب الطوار�� إنَّ  :يبقى أن نقول  ــ ــ ــ ــ   ،الكرة اآلن �� مرمى الشـ
ٌ

�� دو  �ناك مناخ

قرارات  ألن ؛�� مواقف الكث�� من دول املنطقة ك �غي��ٌ و�نا ،لقضــــــي��م ٌد ســــــانِ مُ 

رض اللو�ي اإلســرائي�� ف وأنَّ  .قيام الدول أو �غي�� حدود�ا تتخذه القوى الك��ى 

 ودعمت ،ع�� فر�ســــــا ال�� يوجد الطوارق ضــــــمن منطقة نفوذ�ا ومســــــتعمرا��ا

ِ إلســـــــرائيل ليُ  ر�ـــــــ� ُمواٍل وصـــــــول م
ّ

طوارق ك الن يتحرَّ أبقي  .ذ �ذا املشـــــــروعنف

 اولن يفرض عل��م أحــد اتفــاقــ ،ولن تطوق�م دول ا��وار ،داخــل مــا�� والنيجر

 ِذ مُ 
�
  ؛ال

ُ
 ألن القرارات ت

َّ
  خذ من فوق دول ا��وار .ت

  إنَّ  :وأخ��ا نقول لشـــــعبنا
ُ
 عل��م فقط وأنَّ  ،رص االســـــتقالل اآلن متاحةف

 
َّ

 أن يك��وا و��ســـاموا عن ال�ـــ
ْ

 ر�اب الذيمشـــروع م�افحة اإل  .نة أو األنانيةصـــَ �

 ] ATT[رفعھ رئ�س ما�� 
َ
منظمة اللو�ي  AIPACل وقد أفشـــــلتھ منظمة شـــــِ ف

ھ ب رئ�س ما�� وحلفائليؤّدِ  ؛ل��ي ســــاركوزيقصــــر اإلوقد أوصــــلوا لِ  .اإلســــرائي��

ن بنـــاء قوة عســــــــــكر�ـــة إفر�قيـــة لتطو�ق أو ضــــــــــرب و ومن يحـــاول ،التامن ا���� 

�م عل� ن �شـــــــعر الطوارق بأنَّ أ. بقي ��م�ؤالء جاء ســـــــاركوزي ليؤّدِ  �لُّ  ،الطوارق 

  التحرك .

 التوازن  وأصــــــوُل  لھ قواعُد  لٌم الســــــياســــــة عِ  :وكما قلنا �� املقال الســــــابق

�عد فشـــــــل مشـــــــروع م�افحة اإلر�اب يجب أن �عمل ا��ميع لتحقيق  ،ا��راري 

ِ و  ،ال يقتل�م زن�� ،بناء دولة الطوارق ليكونوا أ�ـــ�اب القرار �� أرضـــ�م
ّ
ب ال يؤل

��ــاولــة ضــــــــــر��م بــاســــــــــم م�ــافحــة  ى القوى الك��  وال يجرُّ  ،ة عل��ماألمــة العر�يــ

  .ا�ـ "االر�اب
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–نكو فر  -نجلو ل��لف اإل  مشـــروع ال�الل الســـامي �عز�زٌ "املقالة الثانية: 

    .)157أبو بكر األنصاري  ،"أمر��ي

ــــؤون الــدوليــة يُ تــا�ِ ن يُ مَ " ــ ــ ــ ــ ــ ـــارب  ن ع�� خالِف راِ� ن يُ مَ  ظ أنَّ الِح ع الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أو تضــ

ـــا�� األمر  ــ ــ ــ ــ ــ ـــية يج�ل تماما العالقات الدوليةاملصــ ــ ــ ــ ــ ــ ��ي فالقطب األمر  ؛�كية والفر�ســ

ـــد الــــذي �ُ  ـــدد يحبُّ مِ يْ �َ الواحـ ـــافظون ا��ـ ـــھ ا��ـ ـــادي ن عليـ ـــاء نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ون أن يظ�روا أعضــ

ن أن و حبُّ ف�م يُ  .ورو�ي�ن ع�� أ��م قادة دول عظ��ا��افظ�ن ا��دد من القادة األ 

ـــاحب ال�لمة العلياء �� منيَ  ــ ــ ــ ــــار�وزي ع�� أنھ صـــ ــ ــ ــ ـــ��ظ�ر ســ ــ ــ ــ وأن  .اطق النفوذ الفر��ـــ

ـــة األو�� واألخ��ة ��  ــ ــــب ال�لمـــ ــ ـــاحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة بمظ�ر صــ ــ ـــانيـــ ــ ـــة ال��يطـــ ــ يظ�ر رئ�س ا���ومـــ

ـــلُّ  ،ال�ومنو�لــــث   و�ـ
ُ
ــنــــاد ق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــإسـ ـــاوً ذلــــك بــ ـــنطن أن يظ�ر  .ى من أمر��ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد واشــ فال تر�ـ

  . ن را�س وز�رة ا��ارجية األمر�كيةى األوامر مِ تلقَّ ن يَ سار�وزي بمظ�ر مَ 

 
ُ
السامي �ان ساركوزي املر�� األك�� تحمسا  ن مشروع ال�اللعلِ عندما أ

  ،وفاز باالنتخابات ،و�كذا �ان األوفر حظا .لھ لدوافع ��صية
ُ

ملشروع ا وتنفيذ

لية و�� العالقات الدو  .ســناد منھإبدعم و  �� مناطق النفوذ الفر��ــ�� ســوف يتمُّ 

ما�� ال �س فرئ .إال ع�� قنوات الكبار فيما بي��م التدخل الدو�� ألي قضــية ال يتمُّ 

 و�و ما ،�ســـــــتطيع أن يجلب أمر��ا لصـــــــراعھ ضـــــــد الطوارق إال بدعم دول ك��ى 

ــــــــــــــ] جعلھ  ـــــــــــــ ــ  [يقوم ِبـ
َ
و�طلب دعم مصــــر وا��زائر ح��  ،ســــي�س م�افحة اإلر�اب�

  ت العام املا���.جرت املناورات ال�� تمَّ 

                                                             
ومية , حقوق االقليات و حق القومية , املسالة الق :ا��ور   11:22 - 15/  5/  2007 - 1916العدد:  - 157

 املص��تقر�ر 
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واملؤتمر الوط�� لتحر�ر أزواد ال �ســــــــــتطيع إفشــــــــــــال برامج رئ�س مــا�� إال 

ـــــــرائي��مَّ بمســـــــــاعدة مِ  ـــــــر وا��زائر مثل اللو�ي اإلســ  ول��جيح ،ن �و أقوى من مصــ

ة املسـتعمر السـابق وصـاحب يجب حسم املوضوع ع�� فر�سامن الطرف�ن  ة أّيٍ كفَّ 

ومع إعالن مشــــــــــروع ال�الل الســــــــــــامي �ــان من  .النفوذ �� املنـــاطق الفرانكفونيـــة

 الضـــــــروري أن يدعم اللو�ي اإلســـــــرائي�� مُ 
َّ

 رّ�ِ يُ  ا�ر�ـــــــ
ّ

ســـــــتقالل الطوارق ة ا� كف

  � م�افحة اإلر�اب املستعملة ضد�م .لِ� و�ُ 

ـــل مَ  ــ ــــب أمــ ـــذا يخيـــ ــ ـــاو�كــ ــ ـــا وأمر��ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــافس ب�ن فر�سـ ــ  ؛ن يرا�ن ع�� وجود تنــ

ـــية األمر�كية �� مثل العالقة ال��يطانية األمر�كية ســــار�وزي  نَّ وأ .فالعالقة الفر�سـ

ـــنطن ـــ�� أ وأنَّ  ،حليف لواشـ ـــتعمرا��ا بدعم لوجسـ ـــا دولة عظ�� �� مسـ  .ر��يمفر�سـ

ا��ـــافظ�ن ا��ـــدد يحبون أن يظ�ر قـــادة الـــدول األورو�يـــة املوال�ن ل�م بمظ�ر  وأنَّ 

  أ��اب القرار �� مناطق نفوذ�م . القادة العظام

  إنَّ 
ُ
 خِد األســـــــــلوب الذي اســـــــــت

َّ
لتكرار مع ل� م �� بناء دولة إســـــــــرائيل مر�ـــــــــ

ــــــــاركوزي بإصــــــــــدار وعٍد  ،الطوارق   وعِد  بقيام دولة الطوارق ع�� طر�قة يقوم ســ

ثم تر�� واشـــــــــــنطن دولـــــة  ،ألن الطوارق �� منـــــاطق نفوذه األفر�قيـــــة ؛بلفور 

و�كون ما حدث �� الشـرق األوسـط  ،الطوارق املسـتقلة كما رعت دولة إسـرائيل

 مِ 
َ
  ث�يـٍت ن ت

َ
 لـدولـة إســــــــــرائيـل يتكرر �� غرب إفر�قيـا ت

ُ
بـدعم  للطوارق  دولـٍة  ث�يـت

  �ا من أطماع دول ا��وار.أوال فر�سا تب�� الدولة ثم أمر��ا تحم� ،غر�ي

  بقي أن تف�م دوُل 
ّ

 الطوارق قرَّ  ا��وار أن
ُ
ة وَّ روا االستقالل ولن �ستطيع ق

 والفرق ب�ن الطوارق وال��ود أنَّ  .فوا وضــــــــــع�م مع ذلككيِّ وعل��م أن يُ  ،منع ذلك

وال يختلف  .الطوارق مســــــــــلمون ع�� مذ�ب اإلمام مالك و�م أ�ــــــــــ�اب األرض

ســـيا آولم ي��روا من أورو�ا أو  ،رضـــ�م شـــمال ما�� والنيجر��م أل ن ع�� ملكيَّ ااثن
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ُ
ِ بل �م أ�ـــــــ�اب أرض ق

رة ال�� واآلن رئ�س الدولة املســـــــتعمِ  ،ت من فوق�ممَ ســـــــّ

 
َ
ھ للزنوج و�و شــــــــــمـــال مـــا�� �� ا��زء الـــذي �ـــان ضــــــــــمـــَّ  ام��م يمنح�م وطنـــســــــــــَّ ق

وارق ط و�لعب ،من ا��زائر ب�نما يبقى ا��زء املوجود �� ا��زائر جزءً  ،والنيجر

  حّق يَ  ال ،�م �� ا��زائر كمواطن�ن جزائر��نا��زائر دوَر 
ُ

م�م باســــــــــ ألحد ا��ديث

  ،ن بوط��مو ن متمســكو ف�م جزائر� ،أو تور�ط�م �� مشــا�ل
ُ
�م ع�� ع�ــّ�ِ ونحن �

شـــــتون �� ب ال�قرِّ كما يُ  ،�وا ب�ن ا��زائر ودولة الطوارق املســـــتقلةقرِّ و�ُ  ،وطني��م

  وأفغا�ستان .جنوب أفغا�ستان ب�ن باكستان 

ــــــــــامي يُ  ــــــــــة القول مشــــــــــروع ال�الل الســ ِ خالصــ
ــــــــــا�� ال��يطــانيــة وحــّ د املصــ

طانيا بر� وأنَّ  .والفر�ســـية واألمر�كية �� الشـــرق األوســـط وشـــمال وغرب إفر�قيا

 
ُ
ِ ت

ّ
  ،ذ جزء�ا �� الشـرق األوسـط والكومنو�لثنف

ُ
ِ وفر�سـا ت

ّ
 ،�قياذ جزء�ا �� إفر نف

ـــا تر�� القوَّ  ــ ـــة �ن بيَ ظمَ ت�ن العُ وأمر��ــ ــ ـــا الغر�يـ ــ ـــمن منظوم��ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا وفر�ســـ ــ ـــانيـ ــ ر�طــ

بر�طانيا وفر�ســـا �ســـتمدان عظم��ما �� مناطق نفوذ�ما من الدعم  وأنَّ  .األطلســـية

     .ــ�ا "اللوجس�� األمر��ي

 قضــية الطوارق ب�ن فشــل م�افحة اإلر�اب وضــرورة حّقِ "رة: ِخ املقالة اآل 

  .)158(أبو�كر األنصاري ، "تقر�ر املص��

 ،�عيدا عن أضـــــواء اإلعالم ول املؤامرة ضـــــد شـــــعٍب ما تجري فصـــــ عند "

 
ً
 ،ال ي�ســـــــرب م��ا ســـــــوى ما يكتبھ �ـــــــ�في وســـــــيا�ـــــــ�� وتكون املعلومة �ـــــــ�يحة

 
ُ
  ت.مر ضـده �� صـمآألخبار قضـية شـعب يجري الت اوحيد اھ مصـدر وتكون كتابات

                                                             
ا��ور: القومية , املسالة القومية , حقوق االقليات و حق   10:55 - 30/  4/  2007 - 1901العدد:  - 158

 تقر�ر املص�� 
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عدم تناول الفضــائيات ووســائل اإلعالم ملعاناة الطوارق ومؤامرة رئ�س ما��  إنَّ 

ن ال يرون أخبار الطوارق ع�� الفضـــــائيات مَّ ن مِ جعل الكث��ي ألطرافمع �عض ا

 
ُّ
يــال واســــــــــع ل�ــاتــب د خجرَّ مــا يقــال عن إ�تمــام أمر��ي بــاملوضــــــــــوع مُ  ون أنَّ يظن

  ، �� ح�ن أنَّ طموح ير�د الشـــــــــ�رة
َ
لھ ســـــــــوى املضـــــــــايقات  جلْب �ذه الشـــــــــ�رة لم ت

  رة.ط�ن �� �ذه املؤاماألمنية من طرف أج�زة مخابرات املتوّرِ 

 �ذا ا��يال لل�اتب الذي يَ  نَّ إِ 
ُ

ھ بالباحث عن الشــــــــــ�رة ھ خصــــــــــوُم صــــــــــف

 
َ
 أ

َ
و�� مؤامرة م�ــــافحــــة اإلر�ــــاب  ،�ــــذا الشــــــــــعــــب مؤامرة عظيمــــة ضــــــــــــــدَّ  حبط

ـــــــا إذا علمنا أنَّ  ـــــــ�� ��مع املعلومات خصـــــــــوصــ   ،االن��ن�ت مصـــــــــدر رئ��ــ
َ
ا �ن�َّ و�ھ غ

ئ�س ال منذ انتخاب ر ونا �عود قليعُ ودَ  ة ال�� أشــاع��ا ما�� ضــدنا.النظرة الســلبيَّ 

 11رة �عــــد أقــــل من عــــام ع�� أحــــداث زوَّ �� انتخــــابــــات مُ  2002مــــا�� عــــام 

� �ر مع قادة املؤســســة العســكر�ة ا��زائر�ة ومع مؤســســة ِج وكيف دبَّ  ،ســ�تم��

 �ــارتر وحلفــائــھ والزنوج األمر 
َ
�نــاك  عــاء بــأنَّ ّدِ تلفيق األ�ــاذيــب واال  �كي�ن مؤامرة

و�و ما دفع وسائل اإلعالم ا��زائر�ة  ،شمال ما�� لتنظيم القاعدة ا�اذب اتواجد

الت ل��و�ج أ�ــاذيــب وجود تحــالف ب�ن �عض ا��وعــات ا�يمن عل��ــا ا���� ال�� �ُ 

واشــنطن مناورات  توكيف قاد )159(الطوارقية واملعارضــة اإلســالمية ا��زائر�ة

   ا��زائر�ة . –املور�تانية  –عسكر�ة ع�� ا��دود املالية 

بكتو الذي ألقى فيھ القذا�� خطابا اعت��تھ ا��زائر ثم جاء م�رجان تم

وظ�ر املؤتمر الوط�� ) (... للطوارق ع�� الثورة ع�� حكومات املنطقة اضحرِّ مُ 

  ،لتحر�ر أزواد
ُ
�ا �ر ة أملدول ال�� ترصد املنطقة وخاصَّ مخابرات ا و�دأت أج�زة

 
ُ
لواقع ن سرد لراقب ما ي�شره رئ�س املؤتمر الوط�� لتحر�ر أزواد وما يكتبھ مت

                                                             
ذين يحاول نف��ما.سيأ�ي دحُض زعمھ �ذا، وإث - 159

َّ
 باُت حقيقة �ذين الل
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و�دأت ا��ارجية األمر�كية تراقب  ،نتھ وع�� مواقع أخرى دوَّ الطوار�� ع�� مُ 

 ،و�دأت ترصد ردود فعل دول املنطقة ،ھ مشروعھ ال�الل الساميبا�تمام طرَح 

 رّدِ وتراقب سلوك مخابرا��ا تجاه �ذا التنظيم الذي يُ 
ُ

دى واألكراد ص د األماز�غ

ر�ئة �ن لألف�ار ا��ظيم موضع ا�تمام األمر�كيِّ وأصبح رئ�س �ذا التن .مقاالتھ

نع و�دأت دوائر ص ال�� يطرح�ا وسط ب�ئة شعبية �عت���ا خروجا عن املألوف.

اء وأضعف مشاعر العد .ج للمبادرة العر�يةوَّ ألنھ رَ  ؛القرار األمر��ي تق��ب منھ

 �حزب هللا �� نفوس شعب الطوارق الذي �انت ما� إلسرائيل �عد حر��ا ضدَّ 

 
ُ
  ،ج لعالق��م بالتطرفرّوِ و�عض حلفا��ا ت

ُ
 ھ املتآمر�ن ع��وأحرجت مقاالت

الت ا��زائر أن يقولوا ألج�زة افماذا �ستطيع رئ�س ما�� وج��  ،الطوارق 

دونا لضرب الطوارق ساعِ  :ا��ابرات األمر�كية ضد الطوارق �ل يقولون ل�م

 وماذا يمكن ؟ساميمن مشروع ال�الل الالراغب�ن �� التحالف مع إسرائيل ِض 

بكر األنصاري لألمر�كي�ن ساعدونا  الت ا��زائر قولھ عن أبوالرئ�س ما�� وج�� 

كراد األو ن يطرح مشروع ال�الل السامي لبناء حلف ب�ن الطوارق وال��ود مَ  ضدَّ 

 أن و�جب ؟ ع�� أساس أ��م ��ايا للمذابح وا��رقة واألس��ة الكيمائية

  .ستضعف�نم هللا كما وعد بنصرة املينصر�

 
َّ
 إن

ُ
رئ�س  ساند مشروع الوئام املد�ي لنصرة بوتفليقة ضدَّ نا عندما �

 
ُ
دم  ن �ست�يحون مَ  ي شرفاء ا��زائر ضدَّ قوِّ ا��ابرات العسكر�ة ا��زائري إنما ن

حة الدم عون �شاط�م الس�باو�وّسِ  ،ا��زائر��ن ب��ة م�افحة اإلر�اب

  الطوار�� با���ة ذا��ا .

 
ُ
و�دأت  ،ا ثورة �� نظرة الغرب والعالم العر�ي لقض�تنانلقد أحدثت مقاالت

ن ���افظا إنَّ  .ا��زائر ع�� مؤسسة الرئاسة تنحاز ��ق الطوارق �� تقر�ر املص��
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ٌ

 ا��دد �� أم���ا أغل��م ك
َّ
اب وأ�اديميون يرسمون ملن �� الب�ت األبيض ت

من  ول�س .ملف ع�� مراسال��م مع خ��اء �� �ّلِ  والكونجرس السياساِت 

املستغرب أن يتواصل ا��افظون ا��دد امل�تمون بالقضايا املغار�ية وقضايا 

م�افحة اإلر�اب ب�اتب وسيا��� طوار�� لديھ االستعداد لطرح فكرة مشروع 

ال�الل السامي واألخذ بكالمھ �� تحديد موقف اإلدارة األمر�كية والكونجرس 

   من �ذه القضية أو تلك.

ية أرواح شعبنا من مؤامرة م�افحة اإلر�اب �� ��صيا �و حماما ��مُّ 

الطوارق بحيث ال �ستطيع مدير ا��ابرات  وردع أج�زة مخابرات املتآمر�ن ضدَّ 

 مُ  اطوارقي�  اأو يضايق سياسي�  االعسكر�ة ا��زائر�ة أن يكتب تقر�ر 
�
من  ىز�

  ؛نظمات اللو�ي اإلسرائي�� األمر��يأك�� مُ  AIPACطرف
َّ
 ألن

َّ
فع سيد ھھ �عرف أن

 
َ
ما �� �عاطيھ مع الطوارق عندما وسيكون مح��َ  ،ھ أو منصبھ ثمنا لذلكرقبت

لھ ع�� مستقب �م��م �ستطيع برسالة منھ لواشنطن أن يق�� اواحد �عرف أنَّ 

  ألنَّ  ؛��ائيا
َ
أمثال �ؤالء با��ديث العل�� عن تلك املنظمات يجعلھ يتوب عن  ردع

 ھتو�علم أنھ ومؤسس ،لفيةر�ط الطوارق ب�نظيم القاعدة أو ا��ماعة الس

العسكر�ة أو ا��ابراتية أقزام أمام عدالة وعظمة قضية مثل القضية 

 . الطوارقية
ُ
ِ �عم نحن ن

ّ
 ز�

ُ
اند سي املصا��ة �� ا��زائر�ة وأنا ��صيا أدعم وأ

عبد العز�ز بوتفليقة ليضمد جراح ا��زائر و�خرج�ا من املس�نقع الذي وضع�ا 

قو�ة برئاسة رئ�س نظيف مثل بوتفليقة أضمن  جزائر  وأنَّ  ،التافيھ ا���� 

مليون  )1.5(وا لفر�سا من أبناء اقتصُّ  نالت الذياللطوارق من قذارة ا���� 

 ،�اساءواغتصبوا � ،وقتلوا أبناء�ا ،ش�يد �� حرب قذرة ��بوا ف��ا ثروة ا��زائر

ثم دعموا رئ�س ما�� أمادو توما�ي توري ليفعل بأ�ل�م الطوارق ال���ء ذاتھ 

  ت عقابيا ب�ل حر�ة ضد الفساد و��ب املال .ن صوَّ لذي فعلوه �م مع مَ ا
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َ
 ل

َ
 قد بات

ُ
 اأم��ا القومي ولع��ا أدوار  عة بأنَّ قتنِ ة مُ املغار�يَّ  ت ا��كومات

ن ساند رئ�س ما�� داخل مَ  وأنَّ  ،ن �� نصرة قضية الطوارق كمُ ة يَ إقليمة ودوليَّ 

ي�� الوطنية واإلحساس الت عداثالة ا��زائر من ا���� ا��زائر �م ُح 

  بر�اء.أشعب والرئ�س النظيف م��م ال وأنَّ باملسؤولية، 

أبو�كر األنصاري �علنون ب�ل  ھاملؤتمر الوط�� لتحر�ر أزواد ورئ�س وأنَّ 

مسؤولية ووطنية دعم مشروع الوئام املد�ي "املصا��ة ا��زائر�ة" وتضميد 

بوتفليقة وال تأخذ�م ��  و�دعون ا��ميع داخل ا��زائر ملساندة ،جراح ا��زائر

و�ذا الرجل جاء لينقذ ا��زائر و�عيد  .ع�� عليھفا��ق �علو وال �ُ  .ذلك لومة الئم

و�و ير�د للطوارق �� ما�� والنيجر من ا���� مثلما ير�د لشعب  ،ل�ا مجد�ا

 "ألنھ عاصر حقبة ا���اد املش��ك للطوارق وا��زائر��ن ضد فر�سا ؛ا��زائر

   .ــ�ا

 
َ
ك ل

َّ
 قيقاوكشفا دوتنفيذا با��ذاف��،  ،د �� �ّلِ ما يقولھ صدى عالياِج تإن

 لِ 
َ

خف
ُ
ة و عّدة حقائق ت ةعن ى عن العامَّ ا؛ كث�� من ا��اصَّ ا ومحلي� ا وإقليمي�  دولي�

ا بھ، بل �و  ة ��ميع  -كما رأيت-فل�س ما جاء عنھ خاص� ة واس��اتيجيَّ
َّ
خط

�ن   :وداعم��م االنفصالّيِ

 عب
ّ
د الطوارق بما�� والنيجر. بأسما��م ومناص��م � ن األساسو الال � تمرَّ

ا ا ودولي� ، واإلعالمّي، واملادّي واملعنوّي، ، والدعم السيا���ّ و�شاطا��م إقليمي�

  .العسكرّي، ال�� يقومون ��ااالست��ات�ّ�، و و 

   للطوارق، واملن�� �� إقام��ا �و من�� إقامة أو دول ال�دف األساس دولة

خِدم �� بناء دولة إسرائيل فلسط�ن  دولة إسرائيل ��
ُ
"إنَّ األسلوب الذي است

� للتكرار مع الطوارق، يقوم ساركوزي بإصدار وعٍد بقيام دولة الطوارق 
َّ

مر�
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َ
�� ر ع�� طر�قة وعِد بلفور؛ ألن الطوارق �� مناطق نفوذه األفر�قية، ثم ت

 حدث �� واشنطن دولة الطوارق املستقلة كما رعت دولة إسرائيل، و�كون ما

 الشرق األوسط من تث�يت لدولة إسرائيل يَ 
َّ

  ،رر �� غرب إفر�قياتك
َ
 ث�ت

ُ
دولٍة  يت

للطوارق بدعم غر�ي، أوال فر�سا تب�� الدولة ثم أمر��ا تحم��ا من أطماع دول 

�ن و   ا��وار". �ن الَعلمانّيِ �ن أك�� مأوى لالنفصالّيِ �و رب الطوارق والعوالل��الّيِ

ة، فر�سا و�عض الدول الغ إنَّ "ج��ة تحر�ر (أزواد) املوجودة �� فر�سا، و�� ر�يَّ

ة" ة تدعم�ا  �عض الدول ا��ارجيَّ و�رتج رئ�س�ا لكث��  من  .)160(ج��ة علمانيَّ

القضايا ال�� �س�� الدول ال�� ذكر�ا �� ت��يال أو فرض�ا ع�� املسلم�ن وتقّرب 

ية ا سّماه باملبادرة العر�ّوج ل�ا و�دافع ع��ا، وقد صّرح من قبل أنھ مرّوح ملمن ير 

�� تكو�ن عالقات مع دولة إسرائيل، وال��و�ن مع خطر�ا ع�� بالد�م أو 

 املسلم�ن.

 وَ 
َ
�

ْ
نطق التار�خ ل

َ
 بحثوقد كفاك الل�م �� املنطقة  عن دولٍة وا��غرافيا س�

ة ا دين لقضيَّ �ا القارىء الكر�م ما سطره أحد املؤّ�ِ م دم إقام��عَ نفصال عن ال أ�ُّ

 ،: "التظا�ر بالعظمة وت��يم األنا"عن أبرز العوائق�� مدى تار�خ�م و عدولة 

ة القبلية، و واالستماتة �� س�يل الزعامة والقيادة،  لق للقبيلة املطوالوالء الطائفيَّ

وما أك�� قبائل�م. يقول إكناتھ ولد النقره: إنَّ الطوارق" لم �عرفوا قيام كيان 

د ير�� إ�� مستوى الدولة   سيا��� موحَّ
َ
ة ال�� ت

َّ
مات البقاءاملستقل ع بمقّوِ ، تمتَّ

عت �عض  بات والتغّ��ات. وإن تمتَّ
ّ
واالستمرارّ�ة، وسط محيط سيا��� يموج بالتقل

ة والكيانات القبلية املسّماة  ،ستقّل م "بالسلطنات" بحكم ذا�ّي  ا��واضر الطوارقيَّ

                                                             
ة، عدد  - 160 ة) 2م/2013يونيو -�ــ أبر�ل1434جمادى اآلخرة -، ر�يع اآلخر16قراءات إفر�قيَّ  (االفتتاحيَّ

�ة   د.هارون املهدي م�غا                            2سلس� دراسات ثقاف��ة ودعوی
   

135 

لتھ صراعات وحروب مع أبناء ا����ان من ممالك السودان ال��
َّ
ت ل�ا ال تخل

َّ
يد ظل

  .)161(الطو�� باملنطقة ح�� م��ء االستعمار الفر���ّ� الغاشم" 

 
َ
ة العالقة ب�ن القبيلة والدولة عند�م قديما وحديثا �� وت ث عن ازدواجيَّ حدَّ

سلبية ار�ا ، وآثمن أسبا��ا العوائق املذ�ورةباملنطقة. �ّل الدول ال�� �ع�شون ف��ا 

: لقوُل ا ؛ فقال: " قد ال ي�ون من قبيل املبالغةودوال �� عالق��ا �غ���م شعو�ا وقبائل

ل القبيلة ِ
ّ
ش�

ُ
  - الدولةال-إّن ا��تمع الطار�� �و مجتمع قب�� قلبا وقالبا، حيث �

ة اد لد��م؛ واالنقي اآلصرة األقوى ال�� تنحل ف��ا �ّل واليات األفراد ومظا�ر التبعيَّ

�م الشديد ل�ا، واستعداد�م الفطر  اٍل ي للت��ية �� س�يل�ا ب�ّل غفيظ�رون ح�َّ

ر جانب ورخيص. و�ذا الوالء للقبيلة والعش��ة وتقديم�ا ع�� ما سوا�ا ا من قد يفّسِ

  �� �عُض الصعو�ات ال�� �ع��ض ا���ود ال�� تدَّ 
َ
 ندماجا�ا �� س�يل األطراف بذل

أك��  �الطوارق الطو�ّ� �� ال�سيج ا��تم�� للبلدان ال�� ي�تمون إل��ا، و�غلب عل��ا �

ة ال تقاسم�م نات عرقيَّ االنتماء لذات األرومة واملنظومة  -بالضرورة-األحيان م�ّوِ

ة"   .)162( الُ�واتيَّ

ب رغم امل�اس–�م �� ما��، والنيجر، وا��زائر، واملغرب، ولي�يا دا�ُ وتمرُّ 

قو�ا �سب��ا أك�� شا�د وأقوى دليل ع�� ما قالھ. وكذلك الصراع  -الكث��ة ال�� حقَّ

  ب�ن قبائل�م. الشديد

ة، والسياسية، والثقافية،  يضيف إكناتھ إ�� القبلية �عض العوامل ا�ِ�ِبِليَّ

ن وشيج��ا لم يولد لدى : "�ذا التحامي بالقبيلة واإلعالء مِ واملوقف من اآلخر

ما �ان نتاج تضافر  ن فراٍغ الطوارق مِ  مجموعة مختلفة من لطبيعة ا��ال، وإنَّ
                                                             

 55الطوارق من ال�و�ة إ�� القضية/ - 161
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 -مجتمعة-ة والسوسيو ثقافية، وال�� جعلت منھ الظروف والعوامل الطبيعيَّ 

  .)163(عقيدة را��ة تتوار��ا أجيال الطوارق �ابرا عن �ابر"

ة الرأي العاّم  غ�� املعلن -إذن-واألساس ال�دف ا��قيقّي  العر�ّي لعامَّ

ي��، ل، واإلقوغ���م الطار��ّ املا�� ب�ّل شعو�ھ ، اوغ���واألفر�قي اإلسالمّي و 

ة لة دو  و � ،والدو��ّ  أو ��م�ش  ول�س معاناة شعوب الشمال للطوارق طائفيَّ

 وكذلك الوسائل . املنطقة من حيث ا��دمات
َّ
فة طات وا��ط

َّ
ا��ب�ثة املغل

ا- تمُّ يَ لكن  .با��داع والنفاق ة تمسُّ بلدا إسالمّيا  -دولي� ِ �� �ّل قضيَّ
ّ
إ��  �اءُ "االت

ة من عمر الدولة مظالم وقعت ع�� الشعوب خالل مراحل التد�ور األخ�� 

ة ة تجاه جميع الدول ال��  [دولة ا��الفة]؛ اإلسالميَّ لتأجيج ا��الة التفكيكيَّ

ما إذا �ان  .)164(�انت منضو�ة ضمن تار�خ �ذا اإلطار"  ة ال سيَّ ة مستعدَّ ف��ا أقليَّ

ة من أجل وعود ب  االستقالل.النفصال و الدعم مشروعات الغرب التدم��يَّ

  ُب�ن حكومات  ومفاوضاٍت  وارٍ ِح  اإلشراف ع��ء �� غ�� األمنا طاءُ َس الو

د دات - ما�� واملتمّردين الطوارق والعرب إل��اء التمرُّ وُ�ْم ُ�ْم �� �ّلِ التمرُّ

ع�� غرار ما جاء فيمن وصف�م هللا ُيظ�رون دائما وج��ن متناقض�ن،  -السابقة

 {{] من قولھ �عا��: 20-��14 آيات سورة البقرة[ 
َّ
وا ال

ُ
ق

َ
 وإذا ل

َ
وا ق

ُ
وا ذين آمن

ُ
ال

ا وَ 
َّ
 إِ آَمن

َ
ْوا إِ ذ

َ
ل

َ
 ا خ

َ
� 

َ
مَ اِط يَ � ش

َّ
م إن

ُ
ا َمَعك

َّ
وا إن

ُ
ال

َ
 يِ�ِ�م ق

َ
 زِ �ْ �َ ْس ُن مُ ْح ا ن

ُ
 ئ

َ
             .}}....ون

 �سافر أبرز الالعب�ن السابق�ن.  -أيضا– �ؤالء الوسطاء غ�� األمناء �م

ق بمشروع ال�الل السا" ِ
ّ
ق ساركوزي ا��زء املتعل �و مي �� إفر�قيا و سوف ُيطّبِ

                                                             
 72املرجع نفسھ/ - 163
 22)/(مرجع سابق 395البيان عدد  - 164
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بناء دولة الطوارق شمال ما�� والنيجر، وسوف يدعم املقاومة الطوارقية، 

ة  ."و�صدر وعد ساركوزي ع�� وزن وعد بلفور لبناء دولة الطوارق 
َّ
وفق ا��ط

"واآلن رئ�س الدولة املستعمرة ال�� قسم��م يمنح�م وطنا �� ا��زء . السابقة

�� والنيجر، ب�نما يبقى ا��زء املوجود �� الذي �ان ضمھ للزنوج و�و شمال ما

وإذا ذ�بنا إ�� أرض و �� ظّلِ حكمھ "بدأت ا��زائر  "،ا��زائر جزء من ا��زائر

  الواقع وجدنا:

أن فر�سا �� ال�ل �� ال�ل فح�� قيادة قوات األمم املتحدة،  -1

 واملسؤولون التنفذو�ون من فر�سا.

ا حرمت ع�� حكومة ما�� أّي ط��ان �� مجال ا�� -2
ّ
ّوي لشمال ما�� من كون

� حدود ا��زائر، �شمل �ذا الرمان، الطائرات الفر�سية قبل املوعد بـ 
ّ
 24ح�

مال ت��ل ف��ا الطائرات بداية 
ّ

ساعة وفر�سا �� ال�� �سيطر ع�� مطارات �� الش

 سطر جديد من فر�سا مباشرة بدون علم من حكومة ما�� وال إذن.

ليقة] جاء لينقذ ا��زائر و�عيد ل�ا [بوتف و�ذا الرجل" يقول األنصاري 

مجد�ا، و�و ير�د للطوارق �� ما�� والنيجر من ا���� مثلما ير�د لشعب 

 ا��زائر".

  ع�� مؤسسة الرئاسة تنحاز ��ق الطوارق �� تقر�ر املص��".
ّ

ائر جز  "وأن

 قو�ة برئاسة رئ�س نظيف مثل بوتفليقة أضمن للطوارق من قذارة ا����الت".

دات؟؟؟�ذا حقيقة الد   ولة الراعية للمفاوضات �� �ّل التمرُّ

ام القذا��  م�رجان تمبكتو �� خطابا م 2006عام الذي ألقى ولي�يا أيَّ

� فيھ عن معانواالحتفال ب اة إخوانھ الطوارق والعرب وضرورة املولد النبوي ع�َّ
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 .اعت��تھ ا��زائر ُمحّرِضا للطوارق ع�� الثورة ع�� ح�ومات املنطقةف ان��ا��ا.

ِ�م ف��ا ع�� أط د"وا�ُّ ة بدعم حر�ات التمرُّ ة. وقد صرَّح بذلك  راف ماليَّ الطوارقيَّ

 
َ
د �� شمال حسن ف غاغا، الذي �ان نائبا �� ال��ملان املا�ّ�، وأحد قيادات حركة التمرُّ

ا��، وقال لنا
َّ

�نا عند القذ  يجرأن نقوم بالثورة �� ما�� والن :ما��، حيث قال: لقد تدرَّ

�ومات. الطوارق �� ما�� والنيجر مجموعة واحدة، عند الصراع �� ما�� ب�ن ضّد ا��

فأين  .)165(الطوارق وا���ومة ع�� الطوارق �� النيجر مساعد��م، وكذلك العكس" 

غاغا ع�� التدرُّب �� معسكراتھ، وع�� تحر�ضھ ل�م 
َ
ال��مة للقذا�� و�ذه ش�ادة ف

�م ھ لوتوص�تُ ائر ومور�تانيا، دون ا��ز بالثورة ع�� ح�وم�� ما�� والنيجر، 

  ؟؟؟والثورة عند الصراع بالت�سيق ب�ن مجموعا��م �� الدولت�ن

ا�� ةع�جاءت االستجابة سر لقد 
َّ

د 2007؛ "ففي عاملطلب القذ م وقع تمرُّ

م��امن للطوارق �� كيدال �شمال شر�� البالد مع آخر �� أغادير �شمال النيجر 

ذ الت2009استمرَّ ح�� عام   م. نفَّ
ٌ

للمتمّرِدين من البلدين؛ رفضا  مرُّدان تحالف

ع �� 
َّ
فاق السالم با��زائر املوق ِ

ّ
  .)166(م] "2006العام السابق [م��م الت

�ن من الطوارق 2013-2011"و��ن عامي �ن واملدنّيِ م ترك مئات العسكرّ�ِ

ا�� الذي ُ�عتَ�� 
ّ

ة، وذ�بوا ملساندة القذ وظائف�م �� ا���ومة بطر�قة غ�� شرعيَّ

ة، وقد أسفر ي. و�و ما �م أو الداعم الرئ�س ل�ميمَ زع ا�� �� القضيَّ
َّ

ط القذ د تورُّ ِ
ّ
ؤك

ا�� إ�� 
َّ

ا�� عن عودة اآلالف من الطوارق املقاتل�ن �� ج�ش القذ
َّ

سقوط نظام القذ

                                                             
ة، عدد  - 165 � �� ما�� إبرا�يم �ونتاو، قراءات إفر�قيَّ

َّ
(نقال عن األزمة 33،(مرجع سابق)/16ال��اع املس�

، ولم أقف عليھ)ـ وانظر: الطوارق من 110السياسية �� ما��، مادي إبرا�يم �ان��، دراسات آفاق إفر�قية/

 122ال�و�ة إ�� القضية/
 املرجع نفسھ والصفحة. - 166
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��ن بأس����م الثقيلة، و�عاملت مع�م الدولة بوصف�م مواطن�ن مُ  شمال ما�� د�َّ

�ن عادوا إ�� بلد�م،   مالّيِ
َ
�م � د ا��ديد الساري [لك�َّ نوا نواة التمرُّ والذي  م]2012وَّ

ة للطوارق"    والعرب.)167(��دف إ�� إقامة دولة علمانيَّ

) 1600"حوا��( تقول �عض املصادر: إّن عددا من الطوارق والعرب يبلغ

مليون دوالر ع�� ستمئة ) 600ألف وستمئة مقاتل أنفقت الواليات املتّحدة (

وا إ�� تدر���م وإعداد �م ليحار�وا القاعدة ضمن ج�ش ما��، ولم يلبثوا أن انضمُّ

ة �ذه   . )168(القاعدة" وحليف�ا أنصار الدين  وإ�� ا��ركة االنفصاليَّ

ا ملثل �ذا ال�روب وا��يانة أّن ج�ش إعادة  ة ا��ديثة جد� من األمثلة ا��يَّ

ع�ن مّردين املو البناء (مصط�� اسُتعمل ألفراد من ا���ش الرس�� وأفراد من املت ِ
ّ
ق

ة  فاقيَّ ِ
ّ
رِسلت دفعُتھ األو�� إ�� كيدال 2015ع�� ات

ُ
 م) أ

َّ
 10 بتار�خت من غاو تحرك

 ف��اير،  13ووصلت كيدال ��  م،2020ف��اير 
َ
دة حت حراسة مُ ت من وم�ينة شدَّ

ة �ائلة ة إعالميَّ حدة، ووسط ��َّ ات األمم املتَّ ا قوَّ ا، ودولي� ا، وإقليمي� ي� ِ
ّ
اذا؟ م . ثمَّ محل

ال: َ�  ة �� مدينة كيدال تحت حراسة  -وال يزالون –زو�م َ� أوَّ �� قاعدة عسكر�َّ

ة ات ال�شاديَّ رةو�و املص�بة الك��ى امل-، ال َ�ستطيعون ا��روج م��ا. ثانيا: القوَّ  -تكّرِ

 
ُ
 بدأت أفراٌد من  العودة

ُ
��ر�ون من القاعدة  CMAإ�� ا��يانات السابقة َحيث

حدة، وال  و��امل عتاد�م، ولم يحّرِك أحد ساكنا، ال ا���ومة، وال فر�سا واألمم املّتِ

CMA . ا الدفعة وفر�سا،  CMAفلم تصل إ�� اآلن �س�ب رفض حركة   الثانية أمَّ

                                                             
 34-16/33ت إفر�قية عدد قراءا - 167
ة، د.عصام عبد الشا��)65املرجع نفسھ/ -168 ة املاليَّ ة ع�� القضيَّ  ، بحث: )التداعيات االقتصاديَّ
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ة ضابط من ا��ر�ات الطار القيادة ل و�و أن ت�ون  ط شرط جديد��اواش قيَّ

ة املنضو�ة تح��ا!!!!!  والعر�يَّ

ات ن الوسطاء غ�� األمناء: ومِ  ة و �عض املنظمَّ ة ال�� اإلقليميَّ الدوليَّ

 
َ
ق بت كذلك و  ، واح��ام سيادة الدول ووحد��ا.السالم والتعا�ش السل���شر �شدَّ

ة.  �عض ال�يئات واملؤسسات اإلسالميَّ

ة  �ناك �سابق مع الزمن قبل ان��اء �ان البائرة م �2015عد اتفاقيَّ

ل�س   CMAبقيادة ا��كومة و  لتث�يت أقدام�م    IBKالف��ة الثانية للرئ�س

 
ُ

نت منطقتان جديدتان وِّ �� الشمال بل �� أغلب أج�زة الدولة النافذة، فك

جِر�ت بالقّوة 
ُ
ة أ تودي�� للعرب ومينا�ا للطوارق، ح�� إنَّ االنتخابات ال��ملانيَّ

ة  ة برغم الظروف األمنيَّ ئة، و واالقتصاديَّ مرض كورونا و�عليق �ّلِ السّ�ِ

وتقييد ا��ركة، والضعف الشديد �� املشاركة، �لُّ ذلك دراسة، وال ،األ�شطة

من أجل انتخاب أناس ال ضم�� ألغل��م،  عمالء، سيعملون بجّدٍ لتغي��  الدستور 

فاقّية...إ��  ِ
ّ
  ��دمة تلك االت

ا  ة ا��ب�ثة هَمن عارض �ذأمَّ
َّ
الوقوف  أو أرادإلقامة دولة الطوارق  ا��ط

ا �ان؛ سيدفع الف�� وجھ تنفيذ�ا  ھ ثمن غاليا أي� اري  كما يقول أبو بكر األنصألنَّ

ھ سيدفع رقبتھ أو منصبھ ثمنا لذلك، وسي�ون مح�َ�ما �� �عاطيھ مع " �عرف أنَّ

الة �ستطيع برس[أبا بكر األنصاري وأشياعھ] الطوارق عندما �عرف أنَّ واحدا م��م 

الء نَّ ردَع أمثال �ؤ أن يق��� ع�� مستقبلھ ��ائيا؛ أل [أو لفر�سا] منھ لواشنطن 

با��ديث العل�� عن تلك املنظمات يجعلھ يتوب عن ر�ط الطوارق ب�نظيم القاعدة 

ستھ العسكر�ة أو ا��ابراتية أقزام أمام اأو ا��ماعة السلفية، و�علم أنھ ومؤس

 .!!!عدالة وعظمة قضية مثل القضية الطوارقية"

�ة   د.هارون املهدي م�غا                            2سلس� دراسات ثقاف��ة ودعوی
   

141 

 ا، وا��ا دقا، اص صًدى أ�ي بكر األنصارّي  وتجد �� مقاالت عًيا وسوقو��

حث�ثا " لبناء حلف ب�ن الطوارق وال��ود واألكراد ع�� أساس أ��م ��ايا 

"، والضرورة القصوى الستعمال �ّل بح وا��رقة واألس��ة الكيمائيةللمذا

قة؛ الوسائل واألساليب واستغالل ما يجري �� العالم 
َّ
�عد الفو��� ا��ال

، و�ناك �غي�� �� مواقف الكث�� من دول �ناك مناٌخ دو�� مساند لقضي��مفــ"

ق لل��ود واألكراد ما أرادوا؛ فيجب أن �س�� أمر الطوارق ��  املنطقة"
َّ

وقد تحق

طى وا��راك إسراع تجد ف��ا و  خطا�ما با��ذاف��.
ُ

شروع متحقيق س�يل �� ا��

  سبرنارد لو�ـ "" لتفت�ت العالم اإلسالمي من باكستان إ�� املغرب"

BERNARD LOUIS"  ا��ديث عنھ، وكيف شاركت �لُّ ا��ر�ات الذي سبق

�ة 
َّ

 "العرب ف�و الذي يقول فيھ:�� تنفيذ جانب منھ.   -عن قرب أو �عد-املس�

 املسلمون قوم فاسدون ومفسدون 
َ
ر�م"؛، ف ون، ال يمكن تحضُّ إنَّ "ولذلك ف وضو�ُّ

م ثقاف�� ، وتدم��ما��لَّ السليم للتعامل مع�م �و إعادة احتالل�م واستعمار�

ة". ة وتطبيقا��ا االجتماعيَّ ة " الدي�يَّ ھ من الضروري إعادة تقسيم األقطار العر�يَّ
َّ
إن

ة ة، وطائفيَّ ة إ�� وحدات عشائر�َّ ر واإلسالميَّ
ُّ
، وال دا�� ملراعاة خواطر�م أو التأث

ولذلك يجب تض�يق ا��ناق ع�� �ذه "وردود األفعال عند�م". بانفعال��م 

ة الشعوب ومحاصر��ا ات القبليَّ ة، والعص�يَّ ، واس�ثمار التناقضات العرقيَّ

ة ف��ا   .)169"(والطائفيَّ

                                                             
ة ومشروعھ  - 169 مقال: مخطط تفت�ت العالم العر�ي واإلسالمي، فت�� ش�اب الدين، وتفاصيل الس��ة الذاتيَّ

ة و�كبيديا.  �� املوسوعة ا��رَّ
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ً
ة باألساس إلح�ام السيطرة  "لقد �ان التقسيم حاجة للدول االستعمار�َّ

�ن املتنافس�ن واملتصارع�ن  ِ
ّ
ة، ولتعي�ن ا��دود ب�ن ا��تل

َ
ع�� �ّلِ دولة ع�� ِحد

  .)170(أنفس�م" 

قة 
َّ
ة ال�� وعدت الواليات "إنَّ الفو��� ا��ال �� السياسة األمر�كيَّ

ة ل�شر الصراعات والقالقل. والفو��� ال��  املتحدة ��ا دول العالم اإلسالميَّ

ر مقّومات الدول، وتجعل الكيانات املوجودة �� أضعف حاال��ا. ال �ستطيع  تدّمِ

أن تقوم بنفس�ا، وِمن ثمَّ تضطّر إ�� طلب ا��ماية والعون من �ذه الدول 

ل القوى وا��يوش املوجودة �� تلك الدول إ�� ا ة، كما س�تحوَّ الستعمار�َّ

 
َ
�� تمل�شيات  ال �ستطيع أن تح�� أحدا ح�� نفس�ا، والن�يجة دمار شامل، وق

 ر ل�م، والجئون ومُ صال ح
َ

 ش
َّ
الذي �� �ذه  ام .)171(تون �� ��راء جرداء"�

ة الفو��� املوصوفة 
َّ
�ن لم �ش�ده �� أزمة ما�� ِمن ِقببدق ل االنفصالّيِ

�ن وداعم��م؟؟؟؟ بل ما حصل أ�شع وأشّد  بَعد أن �ستحقَّ وا���ادّيِ
َ
. ال ُ�س�

 أحد
َ

اب وصف
َّ
ت

ُ
ة" للسو�غاي  الك �� ما�� ل�ا بــ"حرب إبادة جماعية فر�سيَّ

 والنيجر و�وركينا فاسو 
ْ
ا ھ �� رواندا، والفارق الوحيد أنَّ فر�سع�� غرار ما فعلت

��ا بنفس�ا �� 
َّ
�ا ع��ا روانداتول

ّ
ة -�نا-، و�توال �ا ا��ر�ات االنفصاليَّ

ُ
، ُوكالؤ

��م فيھ  ة، وَمن دسَّ �ن  .)172(وا���اديَّ �ن وال�ادِوّ�ِ وكذلك فتنة االقتتال ب�ن الفالنّيِ

ر بِ    .مستأجر�ن ومخابراٍت وع�� أيٍد  ليٍل (دغونو) املدبَّ
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ص �لُّ ما يجري منذ نحو (
َّ
اإلسالمي �� ) سنوات �� دول العالم 10" يتخل

مقولة إعادة التأس�س، مع اختالف التوج�ات، واأل�داف، واألسس؛ إلعادة 

ظم ا��كم من داخل�ا  التأس�س تلك.
ُ
الت �� ن سواء ما يجري ع�� صعيد التبدُّ

جا�ات حرك��ا ِ
ّ
 أم ع�� صعيد أنماط، أم ع�� صعيد ا��راك الشع�ّ�، و�غي�� ات

�ة للدول وا� ة املوّجِ ��ر�ات املتمّرِدة، ، ول)173(�تمعات"ا��ركة ا��ارجيَّ

   وغ���ا.

ة قضايا أساس وم�مّ  ترتبط إعادة التأس�س �ذه أو إعادة ، ةالبناء �عدَّ

ة نظرا  ة الداخليَّ ة املشروعيَّ رات والتمرُّ لكقضيَّ
ُّ
. دات إ�� درجة التفكييكلتوت

 
َ
ة �� بناء أج�زة الدول وض ة املؤّسسيَّ ادة. املعتإل��ا بطرق غ��  أفراٍد  ّمِ وقضيَّ

ة ا��تمع ومضام�ن االستقاللقو  ة الدولة أو عالقة الدولة ��و�َّ ة �و�َّ  ضيَّ

ات...إ�� ،ا��ضارّي  ة بالسياسات واالست��اتيجيَّ زعزع )174(وعالقة ال�و�َّ
ُ
�ا ت

ُّ
. و�ل

 د.�� خطر شدي ،ووحد��ا، وتماسك ا��تمع ،�ا واستقرار�اأم�َ  تجعلالدولة، و 

مة وما ��
ّ
بمظلومة لك��ا خادمة ألجندة خار�جية،  �س�ب فئات متظل

  التفتأ�ستخدم�ا ب�ن الفينة واألخرى.

 
ُ
ة  إذا �انت ا��ركة ة   MNLAاالنفصاليَّ ��ا القوميَّ ة ُ�و�َّ

َّ
دت بدق -قد حدَّ

م �ا  -كما تقدَّ  فإ�َّ
ُ
ة -�� البداية-ر ظ�ِ لم ت ��ا الفكر�َّ ة وال غ���ا. و  ،�و�َّ �س ذلك لال دي�يَّ

قة عل��ا سيطرةب ؛ ِ�س�ِبُمسَتغرب ة الضّيِ ة القوميَّ نطالق�ا األساس �� ا ، و��ال�و�َّ

ة ال�� فتحت ل�ا أبوا��اواستمدادا��ا  ، لكن تحت ضغوط املنظمات والدول الغر�يَّ

�ا ودعم�ا دولي� ال��  -بكر األنصاري  كما �� مقاالت أ�ي- ال�� و  ا،�س�� لكسب وّدِ

ة ع�� ترفض ة  تحالف�ا مع ا��ر�ات ا���اديَّ ات العسكر�َّ أرض الواقع والعمليَّ
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ة وغ���ما. اضطرَّت   االنفصاليَّ
ُ
رةٍ �س�ب تلك الضغوط ا��ركة

َ
خ

ُ
 أي �عد �� أ

ة ��ا.  ،السيطرة ع�� مدن الشمال وا��رب املعلنة ع�� ا���اديَّ إ�� إعالن علمانيَّ

 
َ
 يقول محمد ا��افظ: " ل

َ
  محِس م ت

ُ
�َ ا��ركة ة وإن �انت �� إ�ا الفكر �و�َّ ع��ا طار س�َّ

�ة ِلتمِي�
َّ

ة املس� ت التعب�� � نفس�ا عن التنظيمات اإلسالميَّ
َّ
ب�

َ
يار�ا عن اختت

ة، ورؤ�ة الفصل ب�ن الدين والدولة الدول �ا سعُ��ا لتطو�ر عالقا��ا بفعَ . ودَ للعلمانيَّ

 
ً
ة؛ خدمة ة إ�� إبراز �ذه ال�و�َّ ة ّ�، �للمشروع الك الغر�يَّ وإن �انت املنازع الفكر�َّ

ة داخل �ذا التنظيموا نظرا لطبيعة التأس�س واأل�داف ؛ ضعيفة إليدولوجيَّ

 
ُ
ا ِ� ة بوصف�ا محّرِ�ا رئ�سي� ة والعرقيَّ لفعل �مل ااملرتكزة ع�� ا��قوق ا���و�َّ

ة"   .)175( السيا��ّ� قبل أّي اختيارات أخرى سياسّية أو إيدولوجيَّ

ة فرصة للطوارق  لت ا��رب اللي�يَّ
َّ
ا��] ل�[العامل�ن �� ج "ش�

َّ
�ر�ب �ش القذ

 
ُ
لنظام ا السالح إ�� اإلقليم من أجل التم�يد للثورة، وفعال ما إن تخ��لت سيطرة

ة نقل �ّلِ اللي�� ح�� بدأت الفصائل والقبائل وا�� قدر عليھ ما ت موعات العسكر�َّ

ات ق من ة إ�� اإلقليم ع�� دروب ال��راء ومسالك�ا الوعرة"تآليَّ ة وعسكر�َّ ، )176(اليَّ

لت ح�ومة الرئ�س  ود �عض دول ا��وار.وحد ة ATTوس�َّ �م �إذ اعت��  ؛العمليَّ

�م سيخدمونھ ط لدى ح�ومة :، ح�� قيلمواطن�ن عائدين إ�� وط��م وأ�َّ ھ توسَّ  إنَّ

  .النيجر بالسماح ل�م بالعبور إ�� ما�� ب�ّل أس����م من لي�يا

��ا (أزواد)مِ ا��ركة ُأعلنت  ��  ن طرف�ا فحسب قياَم دولة سمَّ

خذت من مدينة غاو عاصمة ل�ا. م، 6/4/2012
ّ
ة وات لكن �� ظّلِ بروز القوميَّ

ة و  ة  سيطرةالعرقيَّ ة واإليدنانيَّ ��ا، ومعارضة حلفا��ا من ا��ر�ات علاإليفوغاسيَّ

ة ة �� ا���اديَّ ات األخرى ذات الغالبيَّ ة أخرى، والقوميَّ ة وعر�يَّ ، ومجموعات طارقيَّ
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ة ال ة وإقليمّية شمال ما�� و�خاصَّ سنغاي والفالن وغ���ما، ومنظمات داخليَّ

ة، وح��  الدول ا��اورة الداعمة ل�م ال�� تخ��� ع�� �عض أجزا��ا من �عض ودوليَّ

الِت وِ�رغم محاو �� ظّلِ �ّلِ أولئك واملغرب، املص�� نفسھ �ا��زائر ومور�تانيا، 

ال يصل عدد�م ا��ركة تطعيَم�ا لنفس�ا �عناصر وأفراد من مجموعات أخرى، 

ةأصا�ع اليد الواحدة.  �راك�ا العسكري، واالنفصا��، ِ�  وجدت مواج�ة قو�َّ

  . )177(واالجتما��، الداخ�� واإلقلي�� والدو��

ا جامعا، يقول أحد الكّتاب: " حاولت ا��ركة أن ت�ون مشروعا وطني�

ة �� اإلقليم، لكنَّ  بائل قحقيقة �يمنة ساسة  ومستقطبا ل�ّل الفسيفساء العرقيَّ

ة ع�� التنظيم وجناحھ العسكري [والسيا���] جعل وجود  اإليدنان الطوارقيَّ

ا��موعات األخرى �و من باب التنو�ع الفو�� �� تحالف ا��ركة؛ لتطعيم ا��ضور 

  . )178(الطوار�� �عناصر أخرى من اإلقليم، خصوصا من العرب والسو�غاي"

 
ُ
�ا لم ت   ؛إقلي��ّ ع وط�� أو ل أيَّ مشرو حاوِ وا��قُّ أ�َّ

َ
�ا لم � قّيات ر العر ِش �سأل�َّ

ا مغروٌر ��م، أو فاقد األخرى �� قيام�ا ، واختارْت َمن اختارت �عناية فائقة إمَّ

ة ومجموع الثالث .االنتماء ِ���سھ ووطنھ، أو جاٍر وراء سراب من ا��د وال��اء....إ��

� تِ� بالنار، ومُ املستج�� من الرمضاء ب، وقد صاروا �أقّل من أصا�ع اليد الواحدة

فقد قتلوا من �عذر �عض�م غيلة كمحمد ج��ي ميغا  .ّرِ�سة األسدالصيد �� عِ 

  وسيدي إبرا�يم سديا ...

 
ُ
ة ُن اح بما ال �شت�� السُف مَّ جرت الر�ث ا��ر�ات ب �� عالقة ا��ركة االنفصاليَّ

�ة 
َّ

ة حركة التوحيد وا���اد �� غرب املس� ة ال�� ساند��ا و�خاصَّ فر�قيا، أا���اديَّ

ة اإلسالمّي، وأنصار الدينوقاعدة املغرب   يْ ؛ ف�� ال�� َس اإلياديَّ
َ
ا عط �� رت فعلي�
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ة، و�� ال�� َس 
َّ
�ت شؤو��ا، والرافضة لفكرة املدن الك��ى ا��تل ال االنفص�َّ

االستقالل؛ إذ �ان �دف�ا األساس تطبيق الشر�عة، ل�س �� الشمال فحسب بل و 

ن من املئة من �خمسة و�سع %95 ي �سكنھ قرابة�� �ّل ال��اب املا�ّ� الذ

  املسلم�ن.

��ن ا��ر�ات ُحِصرْت ا��ركة �� كيدال �عد املعارك العنيفة بي��ا و ف

ة �� غاو مِ  واإليدولو�� بي��ما ،الختالف القومّي ل ؛ا���اديَّ
ْ
)؛ ٌن (ُمتَمْسِلٌم وُمتَعل

وات ق ملساعدة القلفر�سا �� ا��رب عل��ا، بل استعداد�ا املطل األو�� تأييدول

ة ة والدوليَّ   .وترشيد�ا الفر�سيَّ
ً
ةالفر�سا والقوّ  وإذ صارت آلة  وضعت ت األمميَّ

فاقّية  -وال تزال–نفس�ا  ِ
ّ
�� مواقف متناقضة م مع ا���ومة 2015ح�� �عض ات

ا ا ومالي�   شعبي�
ُ
ا؛ "ف�� لم ت ، ر�ك موثوق كشن طرف الفر�سّي�ن واملالّي�ن ل مِ قبَ ودولي�

 ا القاعدة وأنصار الدين تنظيما مُ و�عت���
َ
با ال يملك إرادة وال رؤ�ة منفردة ستل

دما �� إنجاز مشروع تحر�ر اإلقليم، ولن تخرج ا��ركة بكسب املشاعر 
ُ
للم��ّ� ق

ا متفّرِجا ع�� ا��رب و�علن مساند��ا اوالقلوب �� شع��ا، و�� ت�بع خط با إعالمي�

املواقف املناقضة للقناعات واملشاعر ع ُ�سّوِغ �ذه ل�ا، دون مكسب سيا��� مقنِ 

ة" ةو  )179(الوطنيَّ ة العرقيَّ   للقوميَّ
َ
ْت ال�� �

َّ
�� الدول ا��اورة، وُضِر�ت الجئ�ن  ش�

ة للقيادات�ا �ِ مصا�ُ�  ة واملنص�يَّ ة املاديَّ   .عرض ا��ائط لصا�� املصا�� ال��صيَّ

ل اسمُ  حوَّ
َ
ة  �CMAا إ�� سيما ثمَّ ت فاقيَّ

ّ
  م.2015ا��زائر مع التوقيع ع�� ات

ة2021و�� ش�ري أفر�ل ومايو  حدت �لُّ ا��ر�ات الطارقيَّ األجنحة – م اتَّ

ة والسياسية �عد  ��CMAا ف��م، بالل أغ شر�ف ا�عد انحصار رئاس - العسكر�َّ

رمضان 1م 20212مايو  13 �� بما�و اغتيال سيدي إبرا�يم ولد سيديا

عة Plate-forme والبالتفورم  ،�ـ1442 ِ
ّ
ة ا��زائر  املوق فاقيَّ ِ

ّ
ع�� ات
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ل ا��امي �ارون توري   أحد�مم �عد نقل رئاس��ا إ�� 2015 ن رئ�ُس�ا األوَّ حيث ُعّ�ِ

ة، والبالتفورم  برئاسة ا����ال  Plate-formeوز�را �� ا���ومة االنتقاليَّ

ا–ا��اج غامو ال�� �انت توصف  ة.  -إ�� ع�د قر�ب جد� باملوالية ل���ومات املاليَّ

حاد بي��ا بوقد ت ِ
ّ
ات بي��م �� كيدال وتوقيع مَّ االت فاقيَّ ِ

ّ
روما عاصمة  ���عا�دات وات

ة واملطالباتإيطاليا ة والعسكر�َّ ا  ،، ال�دف األساس م��ا توحيد ا���ود السياسيَّ إمَّ

ي إ�� دولة داخل دولة، و�ذه ال��  فة تؤّدِ
َّ
ة ُمغل  ففدراليَّ

َّ
االنفصال ولو تدر�جيا وإال

ة، جاءت �� كث� ة غ�� الشرطة الوطنيَّ ة ا��زائر، كشرطة إقليميَّ فاقيَّ ِ
ّ
� من بنود ات

اه م��م ومن حلفا��م، والبا�� من ا���ش الوط�� املا�ّ�، واختبار 
َ
لث

ُ
وج�ش خليط، ث

ة كيدال ونحو�ا م��م..إ��.   وا�� املناطق و�خاصَّ

   :القاعدة �� بالد املغرب اإلسالميثانيا: 

�، تنظيم إر�ـــا�ي 
َّ

ـــ� ــ ــ ــ ــ ــ ـــفكر�ـــا ن الفرق املنحرفـــة مِ مســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر ا��ـــاضــ ــ ــ ــ ــ ــ ، ر�� العصــ

ـــ�راء الك��ى. و�� مِ  �ة �� ا��زائر ن إفرازاتيتواجد �� دول ال�ــ
َّ

ـــ�  التنظيمات املســ

ة جنو�ُ  ـــَّ ــ ــ ــ ــ دْت من  �ا.و�خاصــ
َّ
�ة و تول

َّ
ـــ� ــ ــ ــ ــ ة املســ ــــالميَّ ــ ــ ــ ــ ة ا��ماعة اإلسـ ــــلفيَّ ــ ــ ــ ــ ا��ماعة السـ

 
َ
ة، ال�� ت دتللدعوة والقتال ا��زائر�َّ

َّ
ـــا-ول ــ ــ ــ ــ �ة من ا��ماعة  -أيضـ

َّ
ـــ� ــ ــ ــ ــ ة املسـ ــــالميَّ ــ ــ ــ اإلســ

ة عام  دة القاع�ذه تحالفت م إ�� القاعدة بقيادة أســامة بن الدن. 2006املنضــمَّ

 و م. 2005مع القاعدة األّم عام 
َ
ـــ�� ع��ا عام ت اتخذْت م، و 2007مَّ اإلعالن الرســ

ـــميا �و:  ــ ــ ــ ــ ـــما رســ ــ ــ ــ ــ ــــالمي"اســ ــ ــ ــ ــ ، وأعلنْت أنَّ �دف�ا "تنظيم القاعدة �� بالد املغرب اإلسـ

ة الفر��ــ��ُّ األســاس �و ال ســ�� لتحر�ر املغرب اإلســالمي من الوجود الغر�ي و�خاصــَّ

ـــر�عــة  ، وإقـــامـــة دولـــة ك��ى  )180(مـــاواألمر��ي، ومن ا���ومـــات املواليـــة ل� ــ ــ ــ ــ ــ وفق الشــ

                                                             
ة.يرأس�ا مجلس الشورى وأم�� التنظيم  - 180 م��ا  ول�ّلِ واحدة ورؤساء ال�يئات وال��ان وال�يا�ل التنظيميَّ

ة، وال��نة م�امٌّ وفروع.  ة، وال��نة املاليَّ ة، وال��نية الطبيَّ ة، وال��نة العسكر�َّ مثل: ال��نة الشرعيَّ

ة. ة، و��نة الديوان، و��نة العالقات ا��ارجيَّ ة، وال��نة اإلعالميَّ  القضائيَّ
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ة باسم إمارة ال��راء، أو منطقة ا��نوب.   �ا وأعضا��ا منقيادا�ِ  معظُم  اإلسالميَّ

ا، وأرضا ناُق ا��ف��ا  مق عل��يِّ ضُ  ،دول شمال أفر�قيا ا، وعسكر��   .مالي�

 
َ
ـــِ � ــ ــ ــ ــ ــ ـــدر�ـــــــبشــ ــ ـــد والتــ ــ ـــر الفكر املنحرف، و�� التجنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت �� �شــ  �� ا��زائر، طـــ

ــا، وتو�س، ـــ�راء الك��ى: جنوب ا��زائر  ومور�تــــانيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرت �� ال�ــ ــ ــ ــ ــ ــ واملغرب. ثمَّ ان�شــ

� البحث أخذت �ثمَّ وشرق�ا، وشرق ما�� وشمال�ا، و�� مور�تانيا، والنيجر، ولي�يا. 

 عن أرض تخلو ف��ا
َ
نة من ، و� فت بالبحث مجموعة م�وَّ
َّ
��صا ) 16(ستة عشر ل

وا ِبــ: "طليعة ال��راء" دخلوا شمال ما��   .ُسمُّ

ل  القاعدةرَّ وجودمَ  م، أبرز ما 2000-��1994 شــمال ما�� بطور�ن، األوَّ

املنطقة، وامل�ــــ�، والتعّرف، واك�ســــاب أنصــــاٍر وأتباع، وا��صــــول ع��  دخوُل  :فيھ

ـــ��ــة وتخز���ــا، ــ ــ ــ ــ ــ ة ب�ن جنوب  أســ ة املمتــدَّ ـــ�راو�ــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ـــادر تمو�ــل �� املنطقــة ال�ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومصــ

ة (البول�سار�ا)، ومور�تانيا.   ا��زائر، وشمال ما�� والنيجر، وال��راء الغر�يَّ

ا الطور الثا�ي لوجود القاعدة �� شــمال ما�� ف�شــمل  م. 2003-2000أمَّ

ـــعـت  ــ ــ ــ ــ ــ ل -وقـد ســ ـــابقـة �� الطور األوَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــافـة إ�� األ�ـداف الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قواعد  امـة�� إقـ -بـاإلضـــ

ة  ـــَّ ــ ة ا��زائر�ــ ـــَّ ــ ـــة األمنيــ ــ ــــارج، برغم املراقبــ ــ ــــات مع ا��ـ ــ ـــكرات، وتطو�ر العالقـ ــ ــ ــ ــ ــ ومعســ

صــفت �ســرعة التصــفية للوافدين شــر�م ، و�محاولة حإ�� ا��زائر الشــديدة ال�� اتَّ

ـــمال ما�� الذي  ــ ــ ــ ــ ــ ر �� شــ
َّ
  تتوف

ُ
  ل�ا فيھ القاعدة

ُ
ة، وامل��أ ـــّدٍ ن ِمل اآلمِ  القو�َّ ــ ــ ــ ــ ــ صـــ

ُ
�م ر ن ت

 
ُ
�ة. ا��زائر و  محار�ة

َّ
ـــ� ــ ــ ــ ة املسـ عتَ مور�تانيا من التنظيمات ا���اديَّ

ُ
ـــارت "� ــ ــ ــ �� ح�� صـ

ـــا�ع�ن  ــ ـــد كث�� من املتــ ــ ـــة واألك�� ِخ��ة". و�عتقــ ــ ـــدم �� املنطقــ ــ � األقــ
َّ

ـــ� ــ ــ ــ ــ ــ التنظيم املســ

ة " أّن القـاعـدة حلقـة الر�ط  ــــؤون ا��ر�ـات ا���ـاديـَّ ــ ــ ــ ــ ــ ة لشـ ــيـَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب�ن مختلف األســ

ة ـــَّ ـــات ا���ـــــاديــ ـــر املنخالتنظيمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاصــ م العنــ
َ
ـــا .وأنَّ معظ مـ ـــات إنَّ ـــذه التنظيمــ ـــة �� �ــ رطــ

ــــبق ��  ــ ــ ــ ــ ــ ــــب السـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاحبة قصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خرجت من عباءة القاعدة باعتبار�ا ا��ركة األّم، وصـ

ـــ�ّ� رو�ّ� ع��  ــ ــ ــ ــ ــ ــ�ـا �و�ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــروع ا���ـادّي �� املنطقـة حيـث تنظر إ�� نفسـ ــ ــ ــ ــ ــ إدخـال املشــ
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ة" ة والدعو�َّ ـــاحة ا���اديَّ ــ ة �� الســ ليَّ ة األخرى؛ باألوَّ ـــائل ا���اديَّ ــ نظ�� و�� الت ،الفصــ

ة وكتي�تان  لتلك ا��ر�ات والفتيا ـــكر�َّ ــ ــ ــ ــ ــ ال�� �انت ت�بع ل�ا، و�� أر�ع مجموعات عســ

ا الكتي�تــان ف�مــا: كت�بــة طــارق بن ز�ــاد وأم���ــا عبــد ا��ميــد أبو ز�ــد.  تــان. أمــَّ ـــر�َّ ــ ــ ــ ــ ــ وســ

م�ن لوكت�بة امل
َّ
ا وَ لعَ وأم���ا ا��تار بَ ث ـــار وأم�ر. وأمَّ ة األنصـــ ـــر�َّ تان ف�ما: ســـ ـــر�َّ ��ا الســـ

 عبــد الكر�م التــار 
َّ
ة الفرقــان �ــان يتو� ـــر�ــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ن ��ــا  ي�� أبو ال�مــام قبــل أ� قيــاد�ي، وســ

ـــ�راء.  وقد حدثت �� ــ ــ � إمارة ال�ــ
َّ
ـــقاقات و�غي��ات كث��ةالقاعدة  يتو� ــ ــ ــــلت و  ا�شــ ــ ــ صـ

  .)181(ا، وغ���السيطرةو   ،�سط النفوذالقيادة، و إ�� التعارك الشديد من أجل 

  و�ان أبرُز 
َ

ق سراح�م مقابل فدية األجانب ثمَّ إطال  مصادر تمو�ل�ا اختطاف

 
َ
ة، وحماية  قوافل ا��ّدِ  ماليَّ

ُ
ار�ا بمقابل مادّي رات وت ، و��ب املمتل�ات ا���ومية جَّ

رة وغ���ــــا ــ��ــــة متطّوِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ�مــــة، وأسـ ــ ــ ــ ــ ــ ة �ــ م من توف�� مبــــالغ مــــاليــــَّ ��ــــا �ــــلُّ مــــا تقــــدَّ
َّ

. مك

نا بال ـــِ ــ ــ ــ  محتضــ
ً
عة، وم��أ ـــبة إ�� إياد أغومتنّوِ ــ ــ ــ ة(�ســ ــــار الدين اإلياديَّ ــ ــ ــ  تحالف مع أنصـ

ة والعر�يَّ  تكث�� من الزعاماوارتبط التنظيم �عالقاٍت وطيدة ب غا��)    .)182(ةالطارقيَّ

ات إر�ـــــابــ–تــقــوم تــزال  وال –م 2007مــنـــــذ عـــــام  قـــــامـــــت  ة �ــعــمــلــيـــــَّ يــــــَّ

ة، وقتل األبر�اء  ة وا��اصـــــــــــَّ �االغتياالت، والتفج��ات، وتخر�ب املمتل�ات العامَّ

�ـــا دول املنطقـــة �� عـــدد منأو ت�����م، ومئـــات ا��نود...إ��. 
ُ
�� . نـــدر �شـــــــــــــاط

مــا ، ا��زائر ومور�تــاينــا ة–ر�َّ ة والــدوليــَّ ِ  -وفق �عض التحليالت ا��ليــَّ
ّ
ة بــات فــاقيــَّ

عوا
�م  توزَّ جبـــال ن ب� خلف الكوال�س بي��م و��ن مخـــابرات الـــدولت�ن. وامل�مُّ أ�َّ

ل العسكري الفر����إيفوغاس 
ُّ

   .)183(ووسط ال��راء �عد التدخ

ة والر�ادة، وا��ركة األّم، العوامل ا إنَّ  لســـــــــــابقة (اســــــــــ�شــــــــــعار األســــــــــبقيَّ

والوصـــــاية) الســـــ�ب الرئ�س �� دخول�ا املســـــتمّر �� معارك شـــــديدة مع ا��ر�ات 
                                                             

 108-107ال�و�ة إ�� القضية/الطوارق من  - 181
 ، واملرجع السابق.128-125انظر: ما�� عودة االستعمار القديم مجموعة أبحاث (مرجع سابق)/ - 182
  ar.wikipedia.org/wiki //https انظر موقع:  - 183
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ة ��ن �ن غاو وت�بكتو و ب GOURMAغورما �� ا��زء الغر�ي  األخرى و�خاصـــــــــــَّ

ث ا��دودي (ما��/النيجر/بوركينا فاســــــــــو)
ّ
رر حيث ت منطقة مو��� إ�� املثل

َّ
 تك

ة أخرى م 2019منــذ ف��ــا معــارك داميــة  �ـا ، لعــلَّ أشــــــــــــدَّ بي��ــا وحر�ــات ج�ــاديــَّ

م بي��ا و��ن نصــــرة اإلســــالم واملســــلم�ن 2020ضــــراوة ما وقع �� شــــ�ر د�ســــم�� 

ا.
َّ

ف
ُ

  بقيادة إياد أغا�� ومعھ أحمد ك

   :حركة أنصار الدينثالثا: 

ـــر�عة. ــ ــــ�� لتطبيق الشـ ة �ســ ـــلفيَّ ــ ة سـ د أغ ر�� إياد�ا الطائقا و�� ذات مرجعيَّ

ـــان  ـــا��، �ــ ـــة التبليغ، وَح غــ ــاعــ ــوا �� جمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة كث�� مِ  ِظيعضـ ـــةن قـــــادبثقــ ــاعــ  �� ة ا��مـــ

   مختلف مناطق العالم.

ـــ� ــ ــ ــ ــ ــ ة مث��ة ل��دل (....) �ان أوَّ يقول إكناتھ ولد النقره: " إياد أغا�� �ــ ـــيَّ ــ ــ ــ ــ ــ  ل صــ

ا��جظ�ور عســـكرّي بارز لھ �� 
َ

  نوب لبنان عند ما أرســـلھ الزعيم اللي�� الراحل القذ

ـــرات من مقات�� الطوارق إ�� لبنان �� ــ ـــاند رفقة العشــ ــ ة لت ةملســ ـــعبيَّ ــ حر�ر ا����ة الشــ

ل رفقة �عض زمالئھ أّول  ِ
ّ
ــ� ــ ــ ة). ثّم عاد إ�� لي�يا مجددا ل�شـ ـــط�ن (القيادة العامَّ ــ فلســ

ـــرعان ما تبلورت �� ثوب ا����ة  خلية ـــعب (األزوادي) ســ ـــا�� الشــ ـــد الدعم لصــ ��شــ

 
َّ
ة لتحر�ر أزواد ال�� تو� ـــعبيَّ ــ ــ ــ ــ ــ ـــقاقات الحقة الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــھ فيما عرفت ا�شــ ــ ــ ــ ــ ــ � قياد��ا بنفســـ

  .)184(عملت ع�� إضعاف�ا" 

ـــان  ــ عمن املتمر �ـ
َّ
ـــذين وق ــ ـــام ع�� وا دين الـ ــ ة عـ ـــَّ ــ ـــاقيـ ــ ـــل �� م، 1992اتفـ ــ وعمـ

ــــب خ��اٍت  ــ ــ ــ ــ ــ ة؛ فاك�ســ ا ��  ا���ومة املاليَّ ـــّية، وتأث��ا اجتماعي� ــ ــ ــ ــ ــ ـــياســ ــ ــ ــ ــ ــ ة، وســ ـــكر�َّ ــ ــ ــ ــ ــ عســ

ـــارك ف��ا مَ جماعتھ.  ــ ــ ــ ــ ــ ــ دات ال�� شـ ـــبق لھ �� التمرُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالمي واحد.  طلٌب لم �ســ ــ ــ ــ ــ ــ ن ُع�ِّ إسـ

ــــال  ــ ــ ــ ــ ــ ا قنصـ ةعــــامــــ�  ول�ِ  ،ملــــا�� �� جــــدَّ
َ
ـــلطـــات س ل ــ ــ ــ ــ ــ ة قبــــل أن تطرده الســ ـــلفيــــَّ ــ ــ ــ ــ ــ بوس الســ
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ة ــــعوديــَّ ــ ــ ــ ــ ــ س ا��ركــةعــاد إ�� مــا�� و . ف )185(السـ ـــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــمــال مــا�� مع �� جبــال أغــارْ  أســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غــا شـ

 
َ
ـــالغ ــ ـــدال �ــ ــ ـــة من الطوارق ذوي النفوذ �� كيــ ــ ـــَّ مجموعــ ــ اس) اس بــ ـــَّ ــ  إ(العبــ

َّ
ـــان  ،نتال ــ و�ــ

ــــــف عـــام اإلعالن ع��ـــا من ــ ــ ــ ــ ـــاء ا��ركـــة من طوارق مـــا��  .م 2012تصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أغلـــُب أعضـ

ة. ة ج�اديَّ ـــلفيَّ ــ ة سـ ـــعبيَّ ــ ة اإليفوغاس الذين وجدوا ف��ا حركة شـ ـــَّ ــ   و�خاصـ
ُ
�ا �ان �دف

 
َ
ن �و  ا��افظة

َ
ة األساس املعل مات ا��ضارة اإلسالميَّ عة، وتطبيق الشر� ،ع�� مقّوِ

ـــال عن دولة ما��. ــ ــ ع بدل االنفصـــ ـــَّ ــ ــ ة و�التع وحكم ذا�ي موســـ اون مع ا��ركة العلمانيَّ

ة  ةالوطنيَّ ـــاليَّ ــ ــ ــ ــ ة من طوارق ) MNLA( االنفصـ واإليفوغاس  اإليدينانذات األغلبيَّ

ة من العرب
َّ
    .وقل

ة تحالفت  ــــار الدين اإلياديَّ ــ ــ ــــالمي  معحركة أنصــ ــ ــ القاعدة �� بالد املغرب اإلســ

)AQMI حركــة التوحيــد وا���ــاد �� غرب أفر�قيــا () وMUJAO ،( ـــتقطبـت ــ ــ ــ ــ ــ واســ

ـــددا ـــدف عـ ـــاطر�م الفكرة وال�ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن �شــ ـــا ممَّ ـــارج�ـ ـــا�� وخـ ات األخرى �� مـ ـــَّ  .من القوميـ

 
َ
�ــــة أنواعٌ  عــــت �� يــــد�ــــاوق ة امل�رَّ ــ��ــــة اللي�يــــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة، ا��فيفــــة والثقيلـــ مختلفــــة من األسـ

 يْ َس 
َ
عْت مع ا��ركت�ن األخ��ت�ن(حركة َس و م. 2012ام رت ع�� مدن شمال ما�� عط

ـــر�عة  ــ ــ ــ ــ ــــالح بقوَّ التوحيد، والقاعدة) إ�� تطبيق الشــ ــ ــ ــ ــ ذاقت دن، وقد أ�� تلك املة السـ

  الو�الت. الشعب والبلد

ــــم موقُف  ســ
َّ
 "ا�

ُ
ـــال بالغموض امل ــ ــــاركت �ا من االنفصـ د �� البداية"؛ فقد شــ تعمَّ

 
َ
ة ا��ركة ـــاليَّ ــ ــ ـــتقالق ��   االنفصــ ــ ــ م واالندماج التاّم 2012أبر�ل  ��16 إعالن االســ

ــــغط واملعار 2013مايو  26مع�ا ثّم تراجعت ��  ــ ـــديدة من م �� ظّل الضـ ــ ـــة الشــ ــ ضــ

ة األخرى ال�� ترى أنَّ أ�ــداف�ــا ال تتفق وأ�ــداف ا��ركــة  حلفــا��ــا ا��ر�ــات ا���ــاديــّ

ة.   االنفصاليَّ
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ة مث��ة  د" الذي وصـــفھ بھ، و�ونھ "�ـــ�صـــيَّ ن النقره "الغموض املتعمَّ وقد ب�َّ

ابدأ إيبقولھ:  "منذ تمّرداتھ األو�� إ�� اآلن ل��دل"  ، عتدالم اد أغا�� ســــــــــ��تھ قومي�

دا، ا م�شّدِ حارب �شراسة �� ال�سعي�يات ضّد ا���ش املا�ّ� قبل أن  وانت�� ج�ادي�

�تھ قنصـــال ل�ا بجّدة  ة ال�� عيَّ ر �� 1992يميل إ�� موادعة الدولة املاليَّ
َّ
م حيث تأث

ة،  ة بالفكر السلفي، وأصبح من حملة املشروع النضا�� �� بناء حركة قو�َّ السعوديَّ

�ة ال ســيما  تنظيم القاعدة �� بالد املغرب ســرعان ما كســ�ت ثقة 
َّ

ا��ماعات املســ�

ن، )186(اإلسالمّي"  �ن فلسطينّ�ِ ا يحارب مع قومّيِ ا طارقي�  . تراه إذن قومي�
َ
ا، ثمَّ يغي� بلتَ ف

ا، ثمَّ  ـــلفي� ــ ــ ــ ــ ا سـ  ج�ادي�
َ
ا، ف ـــر�عة �� ما��، فقومي� ــ ــ ــ ــ ـــَ لتطبيق الشـ ــ ــ ــ ــ الفِ سـ ا و ج�ادف ،ي� اي�  قومي�

ــــالط�ن يقول إكنـــاتـــھ ولـــ. معـــا ــ ــ ــ ــ ــ ص دور العلمـــاء وتـــأث���م �� بالط سـ
ُّ
د النقرة عن تقل

ة بفعل تراجع  ـــلطنات الطارقيَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب �� الســ ــ ــ ــ ــ ــ ص �ذا املنصــ
َّ
وأمراء الطوارق: "وقد تقل

ال�شاط العل�ّ� الذي عرفتھ املنطقة قبيل وأثناء و�عد دخول االستعمار الفر����" 
 السالح . )187(

ُ
� إصدار وتطبيق الشر�عة؟ حملة

َّ
ون؟؟؟؟َمن س�تو�   والقوميُّ

ة،  ة، والثقافيَّ ة، واإلعالميَّ ـــيَّ ــ ــ ــ ــ ــ ـــياســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــائل�ا الســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا والغرب �لَّ وســـ ــ ــ ــ ــ ــ ش فر�ســـ ج�َّ

ة ة؛واالجتمـــاعيـــَّ ـــكر�ـــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ـــائـــل  ، والعســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ��ـــا ب�ـــّل الوسـ ـــاحـــة ال�� ��ّيِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إل�عـــاد�ـــا عن السـ

ة االنفصالّية   .املتعاونة مع�ا وال�� �س�� بإشار��ا واألساليب ل��ركة القوميَّ

ل الدو�� ـــاعدة ح�وم��ا  و�عد التدخُّ ــ ــ ــ ــ ــ  �� ما�� ملســ
َ
ـــاء � ــ ــ ــ ــ ــ ن معظم أعضــ ة حركوَّ

ـــار الـــدين  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالمي لألزواد "م 24/1/2013 �� أنصـــ ــ ــ ــ ــ ــ بقيـــادة " CIA ا��لس اإلسـ

 
َ
اس الغ  إبـــَّ

ْ
ـــار الـــدين، ن ــ ــ ــ ــ ــ ــ  نـــائـــب حركـــة أنصـــ

َّ
واتال

َ
� ثمَّ مـــا لبث ــــما واأْن غ�َّ ــ ــ ــ ــ ــ بحـــذف"  السـ

و االنتماء  إلر�اب؛ لتتفادى ا��ام�ا با) HCAي" إ�� ا��لس األع�� لألزواد (ماإلسال 

ة ـــَّ ـــاديـ ـــات إ�� ا��ر�ــــات ا���ـ ـــاعـ ـــدفــــت ا��مـ ـــ��ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر�ــــات ا��رب ال�� اســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــادي ضــ ؛ ولتفـ
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ة تحديدا ب عدِم  ؛ا���اديَّ ـــماولتجنُّ ــ ــ ــــات، وقد �ان ل�ا ما  حالســ ــ ــ ل�ا بدخول املفاوضـ

ـــاءٌ  زاُل وال يَ . )188(أرادت ــ ــ ــ ــ ــ ــــار الدين وقائد�ا من حركة  أعضـــ ــ ــ ــ ــ ــ يخت�ئون �� جبال أنصــ

ةعمـال إأبـ �قومون أغـارغـا، و  ة وا��ركـة  .)189(ر�ـابيـَّ ــــاليـَّ ــ ــ ــ ــ ــ زان �� وا��لس االنفصــ
َّ

ي��ك

دت قيادا� منطقة كيدال. �  �ماوتوحَّ    . CMAتحت مس�َّ

    :)MUJAO( حركة التوحيد وا���اد �غرب أفر�قيارا�عا: 

�ة     
َّ

ة من ا��ر�ات املنحرفة املس� ْت  ا���اديَّ � عن تنظيم القاعدة �ال�� ا�شقَّ

ن ع�� مَ يْ . َ� من عرب ما�� ومور�تانيامعظم عناصر�ا  يبالد املغرب اإلسالم

ة برئاسة أحمد ولد عامر. يقود ا��ناح  قياد��ا عناصر من قبيلة األم�ار العر�يَّ

� بأ�يالعسكرّي سلطان ولد بادي، ومفت��ا املور�تا�ي حمَّ   اد ولد خ��و املك�َّ

نوا من استقطاب  القعقاع.
َّ
ةثمَّ تمك ة من فال  ةكب��  مجموعات إفر�قيَّ � و�خاصَّ نّ�ِ

  الشمال.

ة ة والعسكر�َّ ة  ولطبيع��ا االجتماعيَّ ترفض ا��ضوع للقيادات ا��زائر�َّ

ة �� املنطقة ة القاعدة ال�� رفضْت  ل��ر�ات ا���اديَّ  ��ا س��َ كث بل قاومْت  و�خاصَّ

ة األنصار" ا��ا ة أسوة ِبـ"سر�َّ ة بالقبائل العر�يَّ ة صَّ أفراد�ا �� تأس�س كت�بة خاصَّ

ما إن يرى أنَّ �ذه ا��ركة ن الباحث�ن مَ ح�� إنَّ مِ بالطوارق ضمن تنظيم القاعدة،  نَّ

ة  ة سلفيَّ ة. األو�� حركة ج�اديَّ ة ��ركة أنصار الدين الطارقيَّ �� ال���ة العر�يَّ

ة، و  ة. �ذهعر�يَّ ة طارقيَّ ة سلفيَّ ة  حركة ج�اديَّ ة الواقعيَّ ومعرفة العالقة االجتماعيَّ

د حر�ا��م واختالف�ا ب�ن ا� ة �� ما�� قديما وحديثا، و�عدُّ ة والعر�يَّ �موعات الطارقيَّ

    .نافر الطائفت�ن، ودليٍل ع�� الت ال���ام املزعوم ب�نلفيما بي��م، أك�ُ� تكذيب 
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 اعتمدت 
ُ
 التوحيد وا���اد  حركة

َّ
ة الال ة �� العمل ومناطق اس��اتيجيَّ مركز�َّ

د �� ا��سم النفوذ رغم معارضة القيادة  ة ال�� قد ال ت��دَّ ة ا��زائر�َّ املركز�َّ

  .)190( العسكري لتوحيد ا��ميع تحت قياد��ا وإدار��ا
َ
ز وجوُد�ا �� ت

َّ
 شمالمدن رك

م بالتعاون مع حركة أنصار الدين والقاعدة 2012ما�� �عد أن سيطرت عل��ا عام 

ةوا��ركة  ة الوطنيَّ خذت مدينة غاو عاصالعلمانيَّ  . و�س�ب االختالف ����ام. واتَّ

ة؛ األسلوبو  الفكر واأل�داف ة العلمانيَّ ة مع ا��ركة الوطنيَّ  دخلت �� معارك دمو�َّ

 
َ
 مدينة غاو وغ���ا. ومقاتل��ا وقيادا��ا من  فطردت األخ��ة

ُ
  عدُّ �

ً
ة جماعة  إر�ابيَّ

�ة أك�� إثارة للرعب، والتدم��، و 
َّ

ماملأخطر من مس�
َّ
ة �� شمال ماإل  اتنظ  .��ار�ابيَّ

ع أعضاؤ�ا  و��  دول ا��وار: النيجر، بوركينا فاسو. نب�م 2013 عام منذتوزَّ

 .)191( م أعلنت والء�ا لــ" داعش"2014و يولي

 خامسا: 
ُ
ع�ن بالدماء:كت�بة امل ِ

ّ
  وق

 
ُ
س�اا��زائري مختار بلمختار مباشرة �عد عزلھ من قيادة كت�بة امل  لأسَّ

َّ
م�ن. ث

ة مواقع اح��امَ  ـــرَّح �� عدَّ ــ ــــار الدين والتوحيدألّي خيار يتَّ ھ وصـــ ــ  فق عليھ حركتا أنصــ

ــــول  ،وا���ــاد ــ ــ ــ ــ ــ ـــر�عــة مــا لم ُيخــالف أصـ ــ ــ ــ ــ ــ وكــذلــك القبــائــل ال�� دعــْت إ�� تطبيق الشــ

د �لَّ َمن �شـــارك �� ا��رب �شـــمال ما�� ال�� وصـــف�ا با��بث واملكر  الشـــر�عة. وتوعَّ

ـــا ــ ب العلم وأبنـــ
َّ
ـــاء وطال ــ ـــا العلمـــ ــ ـــا دعـــ ــ ـــة عن الغرب. كمـــ ــ ـــالـــ ــ ـــالو�ـــ ــ ـــدعوة وا��رب بـــ ــ ء الـــ

ة جميعا ��  ــــالميَّ ــ ــ ــ ـــمال  إ�� ال��رة مور�تانيا اإلســـ ــ ــ ــ ــ ـــلم�ن �� شــ ــ ــ ــ ــ ـــرة إخوا��م املســ ــ ــ ــ ــ لنصــ

�م األو�� درِ يُ   ؛ إذ ما��!!! ـــرة فيھ، وأ�َّ ــ ــ ة العلم املن�شـــ
ّ
�ون ��م املعاناة، وا���ل، وقل

ـــ�ب القرابة وا��وار، فكيف وقد  ــ ــ ــــالمّي فيھ؛ �ســ ــ ـــروع اإلســـ ــ ــ ـــرة املشــ ــ ــ ــــبق إ�� نصــ ــ بالســـ

ـــبق�م البعيــــد؟؟؟ ــ ــ ــ ــ ــ مَّ انــــدمجــــت كت�يــــة بلمختــــار مع حركــــة التوحيــــد وا���ــــاد �� ث ســ
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ة، والقــدرات أو  ـــتجمع ب�ن ا����ة �� األو�� والك��ة العــدديــَّ ــ ــ ــ ــ ــ حركــة املرابط�ن ال�� ســ

ة �� األخ��ة   .)192(اإلم�انات اللوجس�يَّ

ـــة ا ثنا عن املدرسـ ـــيحّدِ ة ال�� أقامو�ا أو مَ أقول لعّل التار�خ سـ لإلســــالميَّ  و�اوَّ

ــمـــال مـــا�� ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة .�� شـ عط��ـــا �ـــذه  بـــل ينقض مـــا قـــالـــھ ال�ـــالـــة العلميـــَّ
ُ
ـــر�عـــة ال�� � ــ ــ ــ ــ ــ بـــالشــ

ة لنفس�ا �ا تر�د تطبيق الشر�عة ا��ر�ات ا���اديَّ   . مع أ�َّ

   سادسا: كت�بة أنصار الشر�عة:

ة  ـــائل اإلعالم الغر�يَّ ــ ــ ــ ــ ــ ار ولد حماه، الذي ُعِرف �� وســ ـــت ع�� يد عمَّ ــ ــ ــ ــ ــ ســ ـــَّ ــ ــ ــ ــ ــ تأســ

ـــاحب ال��ية ا��مراء"، و�و من قبيلة ــ:"صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل ب�ن  بــ ـــمال ما��. تنقَّ ال��اب�ش �� شــ

ـــ�سا��ماعات  ــ ــ ــ ــ ــ ــــار�وا �� ك قبل تأســ ــ ــ ــ ــ ــ ة بال��اب�ش والعرب الذين لم �شــ ـــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ت�بة خاصـــ

ھ  ة عن حركتــھ –ا��ر�ــات. لكنــَّ ــــ�� إل�عــاد القبليــَّ ــ ــ ــ ــ ــ أعلن أنَّ البــاب مفتوح  -و�و �سـ

ـــنغاي ــ ــ ــ ــ ــ ـــلم�ن عرب، و��م (طوارق)، وسـ ــ ــ ــ ــ ــ ل ل�ّل املسـ ِلَم التنقُّ
َ
، من ت�بكتو وغ���ا؛ ف

  �ن ا��ماعات األخرى ال�� لم يتولَّ قياد��ا؟ب

 
َ
ة بمختلف أطياف�ا �� رحالت مث��ة، بدأ �� ت ل ب�ن �ّل ا��ماعات ا���اديَّ نقَّ

ثّم طور السيف مع تنظيم القاعدة ضمن  الطور ال��بوي بجماعة الدعوة والتبليغ،

ــــار الدين، وأخ��ا ألكت�بة امل ــ م�ن، ثّم التوحيد وا���اد، فحركة أنصــ
َّ
س حث ـــَّ ــ ركتھ. ســـ

ــــ�ط  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ�ــب �ـ ــ ــ ــ ــ ــ ھ لم يكن "�ســ ل واالرتحــال ب�ن األطيــاف بــأنــَّ وقــد دافع عن �ــذا التنقــّ

ـــ ــــ�ــــب من �ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــھ ي��ـ ـــا تجعلـ ـــد أّ��ـ ــاعــــات وال�� �عتقـ جتمع ع�� ذات ال�ــــدف ذه ا��مــ

ال: إذا لم يكن الس�ب ؤ والس .)193(الواحد و�و العقيدة السليمة ورفع راية ا���اد"

  �و ال�ـــ�ط من تلك ا��ماعات أفال ي�ون 
َ
ة ،  �و الرغبة � القيادة، والطائفيَّ ِ

ّ
�� تو�

ـــا��....إ�� ؟؟؟؟؟  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــارض املصــ ــ  و و�عـــ
ُ
ـــاق ــ فـــ ِ

ّ
ـــ�َّ ات ــ ــ ــ ــ ــ ـــاإذا �ــ ــ ـــا تقول – �ـــ ــ ــــدف  -كمـــ ــ ع�� �ــ
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ِلَم عدُم االستقرار �� أّيٍ م��ا؟ 
َ
�اجٍة أِ� واحد(العقيدة السليمة ورفع راية ا���اد) ف

ـــ�س�� نفس �عقوب �ا ــ ـــ�ة �� تأسـ ــ ة و�� وا�ـ ة القبليَّ تي� لطائفيَّ
َ

ـــت  تك؟ك ــ ْ�سـ
َ
ْن ل

َ
و أ

   ؟؟؟؟أغل��م من ما��...؟ول�س تلك ا��ماعات من ال��اب�ش  قياداُت 

ة لتحر�ر أزواد:     سا�عا: ا��ركة اإلسالميَّ

ــ�ا منذ الثماني�يات الدبلوما�ــــ��  ســ ت�شــــط �� صــــفوف عرب شــــمال ما��، أســــَّ

ـــيد محمد   ــ ــ ـــرم أحمد ولد ســ ــ ــ ـــافة إ�� الوز�ر �� 1978ا��ضــ ــ ــ ح�ومات أغلب م إضــ

أحمد ولد ســـيد محمد، الذي ذ��� ولد أميا، وقدا�شـــقَّ األخ�� فيما �عد عن ما�� ال

ة.  ة املور�تانيَّ ـــيَّ ــ ـــارا للرئ�س املور�تا�ي ا��تار ولد داداه، وحمل ا���ســ ــ ــــ�شــ ــ عمل مسـ

ــــ�� أحمـــد ــ ــ ــ ــ ــ ة  وقـــد سـ ة واإلقليميـــة، العر�يــّ ــيـــد محمـــد لـــدى ا��ـــافـــل الـــدوليـــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ولـــد سـ

ة. ومليو  ـــيَّ ة، وغ���ما �� القضــ ــــالميَّ ـــُ واإلسـ ة يصـــــف �عضــ ــــالميَّ بذات  ھ�م حركتَ لھ اإلسـ

ـــع حّدٍ للتقاتل بي��ا و��ن ا��ركة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــ�� لوضــ ــ ــ ــ ــ ــ ة معتدلة" !!! كما سـ ــــالميَّ ــ ــ ــ ــ ــ �ات إسـ "توجُّ

ة، وتوحيد املوقف عند التفاوض مع ح�ومة ما�� ة االنفصاليَّ   .)194(الوطنيَّ

      :ج��ة تحر�ر ماس�ناثامنا: 

�ة 
َّ

ـــ� ــ ـــا��ا من الفالنيِّ غالب من ا��ر�ات املنحرفة فكر�ا،حركة مســ ــ ة أعضــ ن �يَّ

�ة �شمال ما��، 
َّ

ـــ" الذين �انوا يقاتلون مع ا��ر�ات املس� ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وُعِرفْت مجموع��م بـ

ــا".  ـــ�نــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاســ ـــة مـ ـــُّ  كت�بـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــأســ ـــِ أعلنــــت عن تـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ســ ـــل �� �ـ  2015أبر�ـ
َ
ـــة تي� ـــدينـ  نْ م �� مـ

ُ
و غ

)TENENGOU فَّ  ) بقيادة
ُ

 قر�ة ، �ســـبة إ�� اأحمد ك
َّ

ف
ُ

ا" ك ــــ"�ونَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  �� التا�عة لــ

ــــالمي، و�قـائـد و���منطقـة م ــ ــ ــ ــ ــ ، و�و ع�� عالقـة وثيقـة بـالقـاعـدة �� بالد املغرب اإلسـ

ــــار الدينحركة  ة أنصـــ ـــمام اإلياديَّ ــ ــــعون إ��إ�� حركة بو�و حرام.  ، ودعت لالنضــ  �ســـ

ة  ــــالميَّ ــ ة إقامة إمارة إســ ـــ�نا فوالنيَّ ــ ــ ــيغو) �� إقليم ماسـ ــ ــ ء ب�ن منطقة مو��� وســ (ا��زَّ
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ــــط ما��بو  ــ ــ  ، سـ
َ
ة (دولة ِدينا) ال�� أقام�ا أحمد الدولة اإل  من�َ�  نَ�ُ� ت ة الفوالنيَّ ــــالميَّ ــ ــ سـ

ــر امليالدي ــ ــ ـــع عشـ ــ و، �� القرن التاســ ومن األف�ار املنحرفة  .م)1862 -1818( لبُّ

ا�ا: ة  ال�� تت�نَّ �ن، و إحياُء قوميَّ ون للفر�ســـّيِ
ُ
االنفصـــاُل عن بما�و ال�� يحكم�ا موال

ة ـــر�عة اإلســــالميَّ ق الشـ طّبِ
ُ
ة ت ة إســــالميَّ ـــعيَّ  فوالنيَّ ة، �� مناطق�ا وتمنع القوان�ن الوضـ

�ن والعلماء     .وإباحة قتل�م مع تكف�� الزعماء الدي�ّيِ

ان ،ة ضّد الدولةتقوم ا����ة بأعمال إر�ابيَّ 
َّ
ة � ،واألجانب، والس� لُّ و�خاصَّ

دة. عارِ َمن �ُ  ـــّدِ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ�ا أو �عارض ا��ر�ات امل�شـــ ــ ــ ــ ــ ــ  ضــ
َ
ة ت عدَّ

ّ
 تدم��مات، م��ا �� وقد تب�

ــيخ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــر�ح الشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ِ ضــ
ـــّ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي�و أمادو مؤســ ــ ــ ــ ــ ــ  س (دولة دينا) �� مدينة حمد هللاســ

ُ
، وم�اجمة

ــــون ُبلو، يوم م. و 2015قاعدة ل���ش املا�� �� نارا يوليو  ال��وم ع�� فندق رد�ســ

ـــة  ــ ـــام20/11/2015ا��معـــ ــ  . ) 195(، وغ���ـــ
َ
ــــاتوق ــ ــــت املئــ ــ رت ، -وال تزال– تلــ ودمَّ

ــــاركت �� إو ، ى املمتل�ات والقر  ـــعشــ ــ ة، و اشـ ن االقتتال بل ن��ان الفتنة القبليَّ
ّ
�ن الفال

و)
ُ
ون

ُ
ـــادو (ُدوغ  وال�ــ

ُ
ونتِ خرٍة اختطفـــــت . و�� أ

ُ
اف ـــَ ـــة ِنيــ ــاطعــ ـــاء ِ��، �� مقـــ  25يوم األر�عــ

 URDورئ�س حزب  ، ســوميال ســ��ــ��، الوز�ر الســابق، وال��ملا�ي،م2020مارس

ـــة عـــأك�� أحزاب امل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة �� مـــا��، ارضـــ ـــيــَّ ــ ــ ــ ــ ــ والفـــائز بـــاملركز الثـــا�ي �� االنتخـــابـــات الرئـــاســ

ـــ�ّ�، وذلك أثناء  ھِطف �و وجماعة من مرافقياألخ��ة. اختُ  ــ ــ ــ ـــ��ـ ــ ــ ــ ھ ال�ـ ـــُ ــ ــ ــ ِتل حارسـ
ُ
وق

ة.قيامھ بح ة ال��ملانيَّ    ملتھ االنتخابيَّ

ة تث�ـت أ ـــرْت فيـديو�ـات بـاللغـة الفالنيـَّ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيدو�شــ ــ ــ ــ ــ ــ ھ صــ �ـا َمن اختطفتـھ، و�ـأنـَّ َّ�  

ـــ�مة و  ــ ــ ــ ــ ــ ة �ــ  بفدية ماليَّ
َّ
ـــراُحھ إال ــ ــ ــ ــ ــ ـــ�نا�ثم�ن ال ُي��ك ســ ــ ــ ــ ــ ــ  لدى ا��ماعات ءإطالق �ــ

ط ....إ��.، ثمَّ أطلقوا ســـراح �ّلِ مرافقيھو�عد تجديد إســـالمھ ح�ومة ما��،
ُ
ِلق وقد أ
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ـــراحــھ بتــار�خ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــم��  ��25 ثّم تو��َّ م، 2020أكتو�ر  8ســ ــ ــ ــ ــ ــ ببــار�س م 2020د�ســ

 رحمھ هللا �عا��.حيث �ان �� رحلة عالج، 

   :ا��نوب -حركة أنصار الدين: تاسعا

 
ٌ
�ة جديدة �� حركة

َّ
ة مس� ة أعضا�إر�ابيَّ ان جنوب ما�� ، غالبيَّ

َّ
�ا من س�

ة البمباره نصار أحركة شمال ما�� �� ن قاتلوا �� ، أعضاؤ�ا ممَ /املاند�غو�خاصَّ

من قبُل مجموع��م رفْت عُ م. 2013م و 2012ادة إياد أغ غا�� عام الدين بقي

 � وساحل العاج وغين�نا �وناكري.ت�شط ع�� حدود ما�بــ"كت�بة خالد بن الوليد". 

ة تف وقد تمَّ القبض ع�� أحد أ�ّمِ قيادي��ا سليمان  ،ج��ات �� املنطقةقامت �عدَّ

 
َ

علن ��   م.2016مارس  31، ع�� ا��دود مع مور�تانيا  يوم ا��م�س يتاك
ُ
كما أ

مّوِل �ذه ا��ركة باألس��ة م عن القبض ع�� �عقوب توري، مُ 8/5/2016

ات.  َمن ��ق بف واملعدَّ
َّ
سِرت شوكُ��ا، إال

ُ
  ��ا األّم.ركحك

 
َ
ك ت��ظل

َّ
قد تقاسمت مناطق النفوذ أو ا��ماعات �ذه ا��ر�ات أنَّ  عل

نة؛ فأنصار الدين �� كيدال،  والسيطرة حيث ي�ون ِثقُل �ّلِ حركة �� منطقة معيَّ

والقاعدة �� ت�بكتو، وحركة التوحيد وا���اد �� غاو. وكذلك ا��ر�ات ا��ديدة 

ة منطق ، من سغو وجزء ة مو��� وحوال��افج��ة تحر�ر ماس�نا �� وسط ما�� و�خاصَّ

دت 2018ومنذ  ا��نوب �� جنوب ما��. –وأنصار الدين �ذه أغلب م توحَّ

ة �ر ا� �ة ا���اديَّ
َّ

ا �ات املس� يادة إياد بق املسلم�ناإلسالم و �� جماعة نصرة ظا�ر��

ة �القاعدة وغ���اأغا�� 
َّ
  .باست�ناء قل

 
َ
 الوسائل،و  ،راف الفكري االنح�� وغ���ا  ا��ماعات�لُّ �ذه فقُّ تَّ ت

ة ة ب تكف�� ا��تمعات، وضرورة تطبيق الشر�عةو  ،واأل�داف، واالس��اتيجيَّ قوَّ

ة، ، السالح ة للغربوإقامة إمارة إسالميَّ  ،وتحر�ر البالد من السيطرة والتبعيَّ
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اMNLA  )CMAواالنفصال عند ة ) حالي� ة  ،و�عض ا���اديَّ ة القبليَّ -والطائفيَّ

فق أيضا و ع�� القيادة.  �سب��ا والتقاتل -اإلسالم وإن رفعت شعار إس�ات  ��تتَّ

ة، والدي�ّية،  ا��الف�ن ل�م ة، واالجتماعيَّ ة من ال�وادر العليا األمنيَّ و�خاصَّ

ة ة، والسياسيَّ خذت السالح والعنف، والتدم��، والتفج��،والعلميَّ و�ع وتر  . واتَّ

ال��يئة، واختطاف األجانب، ملسلمة اوز�ق األرواح وان��اك األعراض،  ،ن�ناآلمِ 

ة، وت���� املواطن�ن، وزعزعة األمن واالستقرار  ة وا��اصَّ وتخر�ب املمتل�ات العامَّ

�� لتحقيق ض�ا الُف وسيل�َ  �ذه اتخذت �لَّ  .و�عطيل مصا�� العباد والبالد�� البلد، 

ة الفر�سيَّ  .أ�داف�ا ل�ا يٌد  ة ال��ولم يخُل �عض�ا من التعاون مع ا��ابرات و�خاصَّ

ا.   طو�� ع�� �عض�ا تمو�ال وتوج��ا وعسكر��

ات، �َّ لو ق بالشر�عة ومقاصد�ا، و�فقھ الواقع واألوْ طبِ مُ  �ٌل جَ  أغلَ��م وحُد يَ 

  ّدِ مع رَ 
ُ
ة، �م وفكر�م املنحرف. ق أ�واءَ وافِ النصوص الثابتة إذا لم ت والقوميَّ

ة.  ر  وأغلُب وا���و�َّ اح-الش�يعة بأعمال�م  َمن تضرَّ ا ومعنو�� ما ك �م املسلمون. –سي�

 مَ 
َ
ت ت

َّ
نت لتواجد جيوش الدول الك��ى �� املنطقة، وقد ظل

َّ
 ك

ُ
ل��ا م بالسيطرة عحل

��ا ول��ب خ��ا��ا...إ��. تجد  كري ن�يجة االنحراف الفف عشرات السن�ن؛ الس��اتيجيَّ

ة املتأنواع ال��  أخطُر  -م��ا وا���ادّي  االنفصا��ُّ  -لدى �ّلِ تلك ا��ماعات فة طرِّ جسيَّ

     ا��ب�ثة �� التعامل با��ياة: 

   .وما يفعلھ أو �عتقده "التظا�ر بالعظمة وت��يم األنا"  -أ

ة. ف�ذا امل�ووس بنفسھ [وفكره] يمكنھ أن يَ �"لعب دور ال  -ب ى�يَّ أحيانا  تخفَّ

�اد ِ
ّ
�م سيقِلبون الطاولة  ؛خلف ستار االضط ا �� التالعب فإ�َّ �م ما�رون جد� وأل�َّ
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ة أفعال�م وعواقب  اآلخر�ن، ع�� ل مسؤوليَّ و�لومون غ���م باستمرار، بدال من تحمُّ

  .)196(قرارا��م"

تعانة ولو لالس -النقطت�ن السابقت�ن �� س�يل تحقيق-التاّم  االستعدادُ    -ت

م.�ذا � ش�دبالشيطان.  ��م أبو بكر األنصاري، وقد تقدَّ ر لقضيَّ ِ
ّ
 املنظ

   -ث
َ

 ك
ُ
ي إ�� كيانات تحت أسماء جديدة. وال اال�شقاقات وتكرار�ا ممَّ  ��ة ا يؤّدِ

بل األر�� واألقوى أنَّ أسبا��ا  هللا أحسب أنَّ الس�ب إسالمّي أو ج�ادي �� س�يل

ة، غلبة ال�وى، ثّم الرغبة الشديدة �� قومي ج�وي، طائفي قب��،  مص��ة ��صيَّ

�ة الِفرق ك�"إنَّ . ؛ فتال��� �عض�ا، وانزوى �� أخرى القيادة وتوسيع منطقة النفوذ

ة  ة لم تك�� �� ا��تمعات اإلسالميَّ � بأسماء إسالميَّ س�َّ
ُ
ال�� تحمل علينا السالح و�

 
ُ
 �عد زمن االستعمار واخ��اق أعداء �� تار�خ املسلم�ن امل

َّ
متّد إ�� خمسة عشر قرنا إال

 
َ
 مٍع و��م�شاإلسالم جماعات الشباب �� مجتمعاتنا، واستغالل ما يجدونھ من ق

ھ و�طالة ( ل العقل و�و معتقد أنَّ ِ
ّ
ضل

ُ
عوا صناعة ما�رة، �عرف كيف ت �م ُصّنِ ....) إ�َّ

ھ �عمل ملستقبل وطنھ" ر قومھ و�و ُمعتِقد أنَّ  )197(ع�� طر�ق الرشاد. وكيف يدّمِ

سبق السيف العذل، والت ح�ن  -إن أدركھ-وشعبھ. وقبل أن ُيدرك ا��قيقة

 مناص!!!!

 تقبل إضافة اإلر�اب إ��
َّ
ھ إر�اب،  "و�جب أال اإلسالم �� وصف اإلسالم بأنَّ

ة  ون، أو أنَّ �ناك جماعة إسالميَّ �ن إر�ابيُّ أو فيھ تطرُّف إر�ا�ّي، أو أنَّ اإلسالمّيِ

ة. �لُّ ذلك صناعة أعداء اإلسالم [ووكال��م]. أمَّ  نحن فإذا وجدنا جماعة  اإر�ابيَّ

ة وتضع ع�� وسم�ا ووصف�ا اسم اإلسالم، وصفنا�ا بأ�َّ 
َّ
ة، و ضال أنَّ �ا �� اإلر�ابيَّ

                                                             
ة البيان، عدد  - 196

َّ
ة للزعماء  35م/�2020ـ مارس 1441، رجب 35سنة  395مجل ، مقال: (االضطرابات النفسيَّ

 وسقوط البلدان �� �او�ة ا��روب. مّي عباس).
 90-1/89شرح أحاديث من ��يح مسلم، (مرجع سابق)  - 197
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االسم والوسم اإلسالمّي الذي وضعتھ ع�� رأس�ا بريء م��ا، وُ�مكن أن يصنع أعداء 

ة؛ ز�ادة �� �شو�ھ اإلسالم " و��ا إسالميَّ ة و�سمُّ
َّ
  .)198(اإلسالم جماعات ضال

   

                                                             
م، 2021عام  1، ط20أبو مو���/ من حديث يوسف ومو��� عل��ما السالم �� الذكر ا��كيم، د.محمد - 198

 مكتبة و�بة بالقا�رة.
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 ا
َ
  طلُب مل

ُ
  :الثالث

ةالعلماء والدعاة  �ودُ ُج  � � ف الفكري �� مواج�ة االنحرا وال�يئات اإلسالميَّ

  ما��

 بَ 
َ

ج�ودا كب��ة �� التصّدي  -يبذلون  وال يزالون –والدعاة  ل العلماءُ ذ

ة وحر�اتھوأسبابھ، لالنحراف الفكري ومظا�ره،  ة وا���اديَّ  ؛���ماوغ االنفصاليَّ

 ،و�يان خطور��ا ع�� األفراد وا��تمع ،بنقض أف�ار�ا ومعتقدا��ا، والتحذير م��ا

 اراالستقر وع�� والثقا��، والدي��،  ّي جتما��، والفكر اال  وع�� األمنوالدول، 

احة املتواألساليب مستعمل�ن الوسائل  السيا��� ووحدة الدولة والشعب...إ��،

إلقاء املواعظ وا��طب �� املساجد واإلذاعات، وتنظيم �إصدار الشرائط، و ل�م 

ة ةالندوات وامللتقيات العلميَّ ت ع و�شر�ا �� ، وكتابة البحوث العلميَّ
ّ
ة أو مجال لميَّ

 الردودو  وإصدار البياناتواملقاالت �� جرائد باللغة العر�ّية كــ"الصداقة"، ، �� كتب

  ...إ��.وال�شر �� مواقع التواصل االجتما��. والتقار�ر،

ة ما�� لم �عرف ل�س مِ  و ا َحَد  -حسب عل�� -ن املبالغة ألقوُل بأنَّ جم�ور�َّ
ً
ث

 ؛�موأقالم ذِوي التعليم العر�ي واإلسالميالباحث�ن والدعاة و حرَّك عقول العلماء 

 
َ
-2012مثل أحداث  ،وتحليال ونقداونقضا، وصفا  لكتابة عنھفاضت باف

ة،  م2013 ة، واألمنيَّ ة، والتعليميَّ ة، والسياسيَّ ة، واالجتماعيَّ وآثار�ا الدي�يَّ

ا ا، وإقليمي� ا، وداخلي� ة، محلي� ة ال أس�ث�� م�. !!!والوحدة الوطنيَّ  غالة الصوفيَّ
َّ
�م إال

�ام  ة والشيعة، ورجال�ما وأتباع�ما؛ فقد سارعت �� اّ�ِ ة أنصار الدين الدوليَّ و�خاصَّ

ة وا��ماعة  ة ومساند��م،  -زورا و��تانا–أ�ل السنَّ ة ا��ماعات ا���اديَّ ِبَمِعيَّ

  وتأليب ا���ومة عل��م وع�� مساجد�م، وشعارا��م.

 -ي �ذا ما جاء �� كتا�ِ 
َ
ْيضو�و غ

َ
� ع� أقوى دليل وأسطع بر�ان -ْيض من ف

؛ وموقف�م من ا��دثوالدعاة العلماء والباحث�ن أولئك �� حراك وال غرابة  ما سبق.
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َ
ت الفل، فاألمر َجل  بولقد اختلط ا��ابل ة، تنواشتدَّ

ُ
 -� م�ِّ النابل؛ وال ت�اد ت

َّ
إال

�م �ن ودولاملسلم �عضب�ن العدّو والصديق، وال ب�ن موقف  -بصعو�ة شديدة

م وموقف غ�� املسلم�ن ودول�م الك��ى، وال ب�ن ما�ّ�ٍ يَ 
َّ
مل وآخر يححقيقة تظل

ر و�خّرِب، و�ُ  ة التار�خ ر بوحدة ما�� باسم املطالبة با��قوق تاِج السالح و�دّمِ يَّ

ة واالنفصال ب ع��  والعرقيَّ ِ
ّ
أو باسم اإلسالم وتطبيق شر�عتھ، أو ��ما معا؛ فيؤل

�ن  دة.جماعات ودوال ما�� واملالّيِ وال ب�ن مسلم حقيقّي ما�ّ�ٍ أو غ��ه  أل�داف متعّدِ

ِدين ُمطارَ أحباشا منحر�� الفكر من دول شّ��، وآفاق أخرى؛ وُمتطّرِف�ن ُمخّرِ��ن 

ِمن ُدوِل�م �س�ب التخر�ب والتدم��، وإ�الك ا��رث وال�سل باسم ا���اد �� 

براء ِمن فكر�م املنحرف  اإلسالم وضرورة تطبيق شر�عتھ، واإلسالم ا��ّق 

   .وأعمال�م

من أن تجتمع �لمة معظم أولئك العلماء والباحث�ن ع��  -أيضا-وال غراَبة 

ر�فات الكث��ة والتح ع�� االف��اءات والتضليالت والردّ  اإلن�ار الشديد والتنديد

 املتنّوِعة
ُ
ة امل مات، والتعاون الع، و�يان األ�داف ا��قيقيَّ

ُّ
اة بتلك التظل

َّ
كري سغط

ة ا��اور  ن�ؤالء املتمّرِديواملادّي واالس��اتي�ّ� ب�ن  �ا��زائر،  ةو��ن الدول اإلقليميَّ

ام بل�� �ومباري  ومور�تانيا، و�ور�كنا فاسو أمر��ا ا و و��ن فر�س . و�ي��م أيضاأيَّ

ة �عض الدول الك��ى و  مات الدوليَّ
ّ
، وعصابات ��ر�ب �ّلِ أنواع وأمثال�ا من املنظ

ة الرت�اب العنف والقتل �� س�يل السيطرة ع�� الساحة ،املمنوعات      .املستعدَّ
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  :ن نماذج تلك ا���ودمِ 

ال:   :  ا��وارج مراسلةما جاء ��  أوَّ

م ا��ـــــديـــــث عن ا��وارج شــــــــــرق مـــــا�� منتصــــــــــف  الـــــذين ظ�روا �� تقـــــدَّ

ات من القرن العشر�ن امليالد                ي.الس�يعنيَّ

ى للرّد عل��م عُ  وقد (النيجر، �� الداخل وا��ارج لماء منطقة غاو تصــــــــــدَّ

ة)  ةــــمراسلما جاء �� أبرز الردود . ، وغ���مغانا، ساحل العاج، توغو، السعوديَّ

؛  -رحمھ هللا -�ــــــــــــــ)1420ة الشـــيخ عبد العز�ز بن عبد هللا بن باز (ت ــــــــــــــســـماح

ھ  ـــتفحل أمروذلك أنَّ ــ ــ ــ ا اســـ
َّ
ـــنَّ  مل ــ ــ ــ ــــار الســـ ــ ــ ــ ة أنصــ ة (جمعيَّ ــــالميَّ ــ ــ ــ ة اإلســ  و�لغ إ�� ة)ا��معيَّ

ــ وفًدا ومعھ رسالة إ�� رئ�س�ا لإلصالح والن�� 1403عام  الشيخ ابن باز أرسل �ــــ

ـــّدِ األبواب ال�� قد  ــ ـــلم�ن والدعاة، وســ ــ ـــاد، واألخذ بيد�ا إ�� توحيد �لمة املســ ــ واإلرشــ

 
ُ
ى الدعوة

َ
ؤ�

ُ
 ت

ُ
ة ونحو�ا،  ؛ن ِقَبل�امِ والدعاة ـــ�ب �ذه ا��معيَّ ــ ة، وأف�ار�ا املنحرف�ســ

� فا��ا –ا وكيف أ�َّ ـــرُّ ــ ــ ــ ــ ـــت�ون  -بتصـــ ــ ــ ــ ــ قات ســـ ة  من معّوِ ــــالميَّ ــ ــ ــ ــ ـــر الدعوة اإلســ ــ ــ ــ ــ  واألمن�شـــ

  :و�ان لرسالتھاالستقرار �� بالد املسلم�ن. و 

، ظ�ر ��  - ـــال��ٌّ ــ ــ ــ ــ ــ ، وإصــ ، ودعويٌّ ، وعل��ٌّ ـــدى دي��ٌّ ــ ــ ــ ــ ــ أعمال�م  موافقِة بيان صــ

��، و�عض ضـوابط التكفمختلفة، منحرفة ت�ـ�يح مفا�يم ألعمال ا��وارج، و�� 

ة.و�غي�� مواق   ف كث�� م��م؛ فخرجوا من ا��معيَّ

-  ِ
ّ

ة؛ بتوحيد صـــــف ـــا��ة الوطنيَّ ـــتقرار واملصــ دور كب�� �� تحقيق األمن واالســ

  .)199(املسلم�ن، ومنع التقاتل والتناحر بي��م، أو االصطدام مع ا���ومة

  امللتقى الدعوي العل�ّ�: ثانيا:
ُ
ة  (الداعية يات الفكر�َّ �� مواج�ة التحّدِ

ة)  بما م. تنظيم رابطة 3/7/2011-�1ـ 1432/ 1/8-�26/7و والعقديَّ

                                                             
ة وأثر�ا التعلي�� والدعوي �غرب أفر�قيا، رسالة ابن باز  - 199 انظر التفاصيل �� بحثنا: املراسالت العلميَّ

ة، العدد  ة قراءات أفر�قيَّ
َّ
ة 3نموذجا، مجل   15-8م ص�2008ـ د�سم�� 1429، ذو ا���َّ
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ة برعاية ��نة الدعوة �� أفر�قيا ة طو�ى للدراسات اإلسالميَّ  الدعاة �� ما�� و�ليَّ

ون . شارك ف��ا بالر�اض ث ثال داعية من جميع مناطق ما��، ومن�سبون إ��  )60(ستُّ

ة، واإل  )33(وثالث�ن  ة، والدعو�َّ ةج�ة من املؤسسات التعليميَّ ة، واالجتماعيَّ  .عالميَّ

) 44(أر�عة وأر�عون والبا�� داعية ) 16(ستة عشربواقع داعيت�ن من �ّل إقليم 

 
ُ
مت من بما�و. ق ة 23(ثالث وعشرون ّدِ ) ورقة عمل �� موضوعات مختلفة و�خاصَّ

ق بالشيعة وعقائد�ا املنحرفة وخطر�ا ع�� أمن ا��تمع وسالمة الوطن.
َّ
     ما يتعل

و) الن ثالثا:
ُّ
ة �� م��د السالم (م��د اإلمام محمود دي� دوة العلميَّ

م، تنظيم مكتب �27/5/2012ـ 6/7/1433األحد بما�و، ِبَبدالُبوغو، 

ة ا��امسة  عنوا��ا: و  �اتب �ذه السطور،�ان رئ�سھ لرابطة الدعاة �� ما��، البلديَّ

ة" �� ثالثة محا ة والسياسيَّ ل: تار�خ "أزمة شمال ما��، ا��ذور التار�خيَّ ور، األوَّ

ليل رض بالتفصيل والتحالتوارق �� شمال ما��، د.عبد الرحمن عبد هللا س����، عَ 

طِلقت عل��م (أسماؤ�م)،
ُ
ة، وأصول�م، وحيا�ُ  للمصط��ات ال�� أ �م االجتماعيَّ

ة ة، والسياسيَّ ة مع اآلخر�ن شعو�ا وح�وماتواالقتصاديَّ . )200(، وعالقا��م التار�خيَّ

 لكنَّ الباحث 
ّ
ة ذكر�ا الدكتور س���� و�� عبد الرحمن جال و وصف حقيقة تار�خيَّ

 السلطات، واستغالل األحداث،  -قديما وحديثا-العادة املعروفة �� الطوارق 
ُ
زعزعة

ة، و وعدم ا��  لسلطة قو�َّ
َّ
، وصف ما ذكره الدكتور بن�يجة اذجذكر نمو قد ضوع إال

 "ثورة غضب"
ُّ
�م أحد الباحث�. يقول جال  -تحت ثورة الغضب–ن املعاصر�ن و: "وا�َّ

�ا جرت عاد��م باستغالل األحداث وان��از ضعف األنظمة  ة الطوارق بأ�َّ قوميَّ

ة لقضاء وطر�م، كما فعلوا �� آخر مملكة ما�� ح�ن أخذ توارق مغشرن  السياسيَّ

(مسوفة) �غ��ون ع�� مدينة ت�بكت و�فسدون �� األرض من �ّلِ ج�ة، ح�� ا���ب 

                                                             
ِشر ��: الصداقة، جر�دة - 200

ُ
ة، جامعة، يصدر�ا باللغة العر�ية نادي األدب والثقافة ببما�و،  � ة، إخبار�َّ ش�ر�َّ

 2م/2012يوليو  64العدد 
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ّ�، وطرد التوارق حامياتھ، وحكموا ت�بكتو وأروان ووالتة أر�ع�ن عاما، النظام املا�

� ع�� ب�� �� 737بدءا من  ر�ا ُسّ�ِ و�� موضع  . )201( �ـ"873رجب  5-�4ـ ح�� حرَّ

ما جرت : جالو يقول آخر  ة الطوارق بأنَّ ة �� ���ء اّ��ام عموم قوميَّ
َّ
"ل�س من الدق

نظمة السياسّية لقضاء وطر�م". و�نا األ ضعف  باستغالل األحداث وان��از�م عاد�ُ 

�م �انوا دائما ع الدائرة ل�شمل د.زا�ر ر�اض، الذي نقل عنھ" أ�َّ  مصدر ��ديد وسَّ

. ثمَّ �ستدّل للرّد عل��ما بـأّن الطوارق )202(ألمن الشعوب �� منطقة وسط النيجر" 

ة �� مملكة س ة والسياسيَّ ة �� ا��ياة الثقافيَّ س أدّل نغاي. ول��انوا "دعامة أساسيَّ

 
َ
ة ال�� أ ا أسرة أقيت إ�� اململكة. ومن أنَّ ��َد ْس ع�� ذلك من ا��دمات العلميَّ

ة م�ّمة منالطوارق �انوا �ُ  لون كتائب عسكر�َّ ِ
ّ
الة �� ا���ش  ش� فرقة ا��يَّ

  .)203(السن�ّ�"

و  أين وجھ االختالف ب�ن لكن
ُّ
بتأث��  د.س����صف ما قالھ ح�� ي ماو�ي��جال

ما �و و ضب" "ثورة الغ حال  ��الطوارق �عض إ�� ا��انب اإليجا�ّي من دور  ش���إنَّ

ة تلك املمالك والدول  نفيا والدكتوران لم ي ؛ إذ �ع�شون ف��ا و�خدمو��ا كغ���م.قوَّ

ء و حالة أخرى و�� ا��انب  اذكر  بل ،�ذا السل�ّ� عند اس�شعار�م ضعف ال��ّ�ِ

لَت وح�� أس  ؟؟؟؟أو الدولة السلطة أو اململكة 
َّ
-ا ����ا ألم تذكر م رة أقيت ال�� مث

ي كقا��� تمبكتو أ� ل غزوتھبيالذ��� قمنصور َمن �ان يراسل  -كما ذكر غ��ك

 ثورة الغضب"تحَت  ما قلَت  ف�ل قلَت ؟ حفص عمر بن محمود بن عمر أقيت

دة �� كالم�ما أو ثورة الفرح" العل�ّ� والنف���ّ  ر  للعادة ا��دَّ
َّ

�ا ما ذكراو  ؟؟؟أو ت�نك

                                                             
، نقال عن: تار�خ التوارق �� شمال ما��، د.عبد 464-463ص 1التدو�ن التار��� ململكة سنغاي حاشية  - 201

مة �� ندوة "أزمة شمال ما�� ا��13الرحمن س����/ ة"، الورقة املقدَّ ة والسياسيَّ  ذور التار�خيَّ
 580املرجع نفسھ/ - 202
 581-580املرجع السابق/ - 203
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اه إكناتھ النقره بــ:"معادلة الفرص وال��ديدات" �� حديثھ عن عالق��م ا�و م سمَّ

  .)204(ببعض الدول املعاصرة ال�� �ع�شون ف��ا

أنَّ الدكتور عبد الرحمن لم يكن تحت تأث�� "ثورة  -والع�دة ع��َّ –أنا أجزم

مة �� الندوة أو ألقا�ا؛ ف�و عالم، و�احث  الغضب" عند ما كتب الورقة املقدَّ

ة،  ءال ينقصھ ���. ، وذكر مصادره ومراجعھمقتدر وخب�� ة، والعلميَّ من املن��يَّ

ة.    دوقد قرأت الورقة قبل تقديم�ا �� الندوة، ثمَّ �عواملوضوعيَّ
َ
ل ف�أن ف �ا صَّ

 ، ا�شر�لي
َ
مُت ف�� ْن و�عد أ ِ

ّ
  اُحك

َّ َ
ٍة مل

َّ
م�ا لل�شر �� مجل  بإحدى دول ا��ليج ا قدَّ

ة -تحت الضغط-أعرضْت   ول�س ألسباب علميَّ
َّ
صة وال ت�شر إال ة متخّصِ

َّ
؛ ألنَّ ا��ل

ما أْعرضْت  �ا إنَّ مة، وأل�َّ
َّ

أي �عد االن��اء من  ،�� آخر ��ظة اعن �شر� بحوثا ُمحك

ة  ة من عدد ذلك اللِ إعداد ال���ة ال��ائيَّ
َّ
  َق حيث لم يبإ�� املطبعة  مةقدَّ املا��ل

َّ
إال

ة � قر ِ� َم  وال تزاُل  .ال��ب
َّ
ة وصالحھ لل�شر �� مجل تھ العلميَّ اري ع�� مصداقيَّ

ة ةعلميَّ ما  ومراجعھ ه. وإذ ذكر الدكتور فيھ مصادر تلك ، وصورة ال���ة ال��ائيَّ

 
َ
 أن ت

َّ
  رجع إل��ا�ان عليك إال

ُ
د النموذج الذي ذكرهأو ت اعِ  فّنِ    .لمي�

ف -حقيقة-لست أدري  و تصرُّ
ّ
ق التوار  اُت ما الذي يدّل عليھ عند الباحث جال

ة �� أحداث ما�� منذ ة  .م إ�� اآلن2012االنفصالّية وا���اديَّ فاقيَّ ِ
ّ
فح�� مع ات

كح�ومة �� كيدال وتتصرَّف  ،تصدر قرارات وأح�اما CMAم؛ ال تزال 2015

ة
ّ
 ا��ديثةقول �� تكرار تمرادت الطوارق وما ذا ي !!!أو دولة داخل دولة دولة مستقل

مة رغم �ّل التنازالت امل ،منذ االستقالل�ا، وتوقي��ا وأسبا��ا، وأغراض�� ما��  قدَّ

د�عد  ل�م ة ا���� مختلف األج�زة ؟ وعن ترك اآلالف م��م لوظائف�م �ّل تمرَّ �وميَّ

د؟؟؟ اه �و ر�اض، د.س���� و د.قالھ وما   وال��اق بإخوا��م عند �ّل تمرُّ الذي سمَّ

م.بــ:"معادلة الفرص وال��ديدات"، وقإكناتھ النقره   د تقدَّ

                                                             
 118انظر: الطوارق من ال�و�ة إ�� القضية/ - 204



�ة   د.هارون املهدي م�غا                            2سلس� دراسات ثقاف��ة ودعوی
   

168 

د التوارق ضّد الدولة من عام ندوةلتلك ال الثا�يا��ور  م إ�� 1963: تمرُّ

رات. د.م2012  عبد القادر إدر�س م، األسباب وامل�ّ�ِ
َ
ع بالتحليل يغا، ت �بَّ

دوالتفصيل  ، وأسبابھ م)2012-1953( �م قبل االستقالل و�عدها�تمرُّ

ة، وامل غاتاملزعومة وا��قيقيَّ   . )205(سّوِ

يھ السيا��ّ� وا���ادي، د.�ارون امل�دي ميغا. اآلِخ  د ا��ا�ّ� ِ�شقَّ ر: التمرُّ

ا ا���ادي  �شمل السيا��� ا��انَب  ا���ومي، والتمرُّدي، واألطراف ا��ارجّية، أمَّ

حد التمرّد السيا��� وا���ادي منذ االنطالق  .)206(�دف تطبيق الشر�عة�ف وقد اتَّ

�ما وج�ان ِلعملة واحدة؛ فاالنفصا ة قبل أن و�أ�َّ ما جاءت ع�� سالح ا���اديَّ ة إنَّ ليَّ

  CMAيان ب�نوا��ة للعِ  بي��ما، وال يزال التعاون بي��ما �� صورةٍ  ��الفيدبَّ ا

ة وأنصار الدين HCAو  دهو ا. ، وغ���اإلياديَّ
َّ

تقر�ر مجموعة خ��اء األمم  ذلك ما أك

حدة  نم عن األوضاع �� ما��2020ف��اير  28املتَّ ة العالقة والتعاون  . فقد ب�َّ قوَّ

ة  CMAب�ن  فاقيَّ ِ
ّ
عت ات

َّ
ة و��ن ا��ر�ات 2015ال�� وق م باسم ا��ر�ات االنفصاليَّ

رات. وكذلك حركتا ( ة، وعالقة األو�� ب��ر�ب ا��ّدِ )  GATIAو MAAا���اديَّ

  �تان ع�� ا���ومة.و ا��س

ة، وع�� مدالندوة  موضوعاُت  نم�شورة �املة ع�� الشبكة العنكبوتيَّ ة وَّ

نة د.خالد العن��  اب شمال ما�� مجلسي، ومدوَّ تَّ
ُ

لة �� مواقع . ومُ علماء وك
َ
تناق

ة مختلفة  . وقد ع�� الشبكة العنكبوتيَّ
َ
ة ال يْت قِ ل �� إقباال منقطع النظ��، و�خاصَّ

نة الع ة. ي، ن�� جاءت �� مدوَّ اب الذين تناولوا القضيَّ اول حونقل م��ا الباحثون والكتَّ

 الوسائل والسبل إزال�َ القوم ب�ّلِ 
َّ
عا��. ا ُيف��وا، بفضل هللا ��ا، ثمَّ �شو���ا، ومل

                                                             
ِشر ��: الصداقة (املرجع السابق)العدد  - 205

ُ
 3-2م/2012أغسطس  �65

ِشر ع�� حلقات ��: الصداقة (املرجع نفسھ) العدد  - 206
ُ
، 2012/2نوفم��  68د ، والعد9م/2012س�تم��  �66

 ، وغ���ا.4م/2012د�سم��  69والعدد 
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وْي : "َسمو�م ِبـة ب�ّلِ السوء ح�� وَ ووصفوا الباحث�ن الثالث
ُ
دا �

ْ
�َنة غان

َ
 Ganda  ك

Koy". 

 را�عــــا: 
ُ
ة الــــدراســــــــــــــة ، املؤتمر الوط�� اإلســــــــــالمياألع�� للمجلس  العلميــــَّ

لتطبيق الشر�عة �� العصر ا��ديث، ما وقع �� السالح  مُل َح " للعلماء، �عنوان:

ـــ يوليو 1433رمضان  "ما�� نموذجا ــ ــ ا و�شر�� ) صفحة.��48 حوا��( م�2012ــ

ة �� بما�و  �املة جر�دة الصداقة ال�� تصدر   .)207(باللغة العر�يَّ

 
ُ
�

ْ
ـــ�� جان ــ ة. جاءت بطلب من ح�ومة ال��وفسـ ـــاركوندا تراوري االنتقاليَّ ــ ��  شـ

ة امل فة بإعداد�ا ما ال يقلُّ ال��نة العلميَّ
َّ
  �ل

ً
ـــر�ن عامل ــ ــ ــ ــ ــ  عن عشــ

ً
 من مختلف ا وداعية

ــــات  ــ ــ ــ ــ صــ ـــُّ ــ ــ ــ ــ ـــ�ادات العليا والطوائفالتخصـــ ــ ــ ــ ــ ـــاء �� املؤتمر الوط�� وحام�� الشـــ ــ ــ ــ ــ ، أعضـــ

 . مللعلماء وغ���
ُ
 ث

َ
م �عد نقاش مفتوح 2012ســبمت��  �23ا  �� بما�و  مَّ إقرارُ مَّ ت

مــة الفــاروق، نم�� القــاعــة الك��ى ب
َّ
ر�ن من مختلف منــاطق مــا��. جمع علمــاء آخظ

ـــارك ــ ــ ـــطور  �اتُب  شــ ــ ــ ـــفة خب�� - �ذه الســ ــ ــ �� �ّل خطوات إعداد�ا إ��  -بحث عل��ّ بصــ

  . إقرار�ا

ـــاس �ــــان ال�ــــدف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة األســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاورة امنطلقــــت�ون أن من الــــدراســ  ا��ر�ــــات ��ــ

ة  وتوز�ع�ـا ع�� مختلف ا���ـات . م��10/1/2013 لقـاء للتفـاوض يوم ا���ـاديـَّ

�جمتواملؤسسات ذات الصلة وامل
ُ
ات الديبلوماسّية؛ ف� ة. مثليَّ    إ�� الفر�سيَّ
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ر �� �ذه الدراسة العلمية باألدلة النقلّية والعقلّية ة تقرَّ   :والواقعيَّ

ــــم ع�ُ مَ  ْن طـــائفـــة من املـــالي�ن ومَ  أنَّ حمـــَل  - ــ ــ ــ ــ ــ ــــالح بـــاسـ ــ ــ ــ ــ ــ م من غ�� املـــالي�ن للسـ

ــــالم، بل من ا���اد الذي نا -وال واقعا ال نقال وال عقال-ا���اد ، ال ُ�َعدُّ  ــ ــ ــ ــ ــ دى بھ اإلسـ

 
ٌ
ــولـھ �و محـار�ـة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــادٌ  ،� ورسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيمـة ��  وفســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد جســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب عل��مـا مفـاسـ �� األرض، ترتـَّ

  واألموال. ،واألعراض ،األنفس

دُّ  -وال يزالون يرتكبونــھ –أنَّ مــا ارتكبوه  - ـــر�عــة، ال ُ�عــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم تطبيق الشــ ــ ــ ــ ــ ــ -بــاسـ

ـــا ــ ــ ــ   -أيضــ
َّ
ھ ال يتوف

ّ
ــــالم؛ ألن ــ ــ ـــر�عة ع�� الوجھ الذي نادى بھ اإلســـ ــ ــ ــ فيھ  رمن تطبيق الشــ

ـــائلــھ، بــل �و ان��ــاٌك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوابطــھ، وال وســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر�عــة، وال ضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــروط تطبيق الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ألعراض  شــ

ــــفٌك  ــ ــ ــ ـــلم�ن، وســ ــ ــ ــ ـــلم�ن، وت��يُل  املســـ ــ ــ ــ ــــالم واملســـ ــ ــ ــ ــــورة اإلســ ــ ــ ــ ــــو�ٌھ لصــ ــ ــ ــ  لدما��م، وفيھ �شــ

 مل�اســـب عظيمة
ٌ
ة النصـــوص �� غ�� منازل�ا، وإضـــاعة ة معنو�َّ ات َجَنْ��ا ا��معيّ  وقوَّ

 ت.اإلسالمّية �� ما�� ع�� جميع املستو�ا

ِ بِ 
ّ
مت ھ ناء ع�� ذلك �ل     :م��ا إليك مقتطفاٍت  ،توصياٍت الدراسة قدَّ

  لسلطات الرسمية �� البلد:ل

1.  
ُّ
 راالنطالق �� َحّلِ �ذه األزمة من ثواب�نا الدي�ية واالجتماعية، وعدم التأث

 بالضغوط األجن�ية ال�� تمارس ضدنا.

ـــد الدولة من مؤامرة خط��ة، ظ وإدراك ما يُ التيقُّ  .2 ــ ــ  حاك ضــ
ُ
ق الدولة غرِ قد �

صـــنعوا �ذه  ْن امة من العنف وعدم االســـتقرار والوحدة، و�ل �ذا ملصـــ��ة مَ �� دوَّ 

 .و�س�رون عل��ا األزمة

ب باملاليِّ  .3 رّحِ
ُ
ــــاركة �� بنائھ أن ت ــ ــ رون العودة إ�� مجتمع�م للمشــ ّرِ

َ
�ن الذين ُيق

ـــار الـــدين وحلفـــا��ـــا؛ فتُ  حركـــةن �ـــانوا �� مَّ مِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن ��نـــة مـــاليـــَّ أنصــ من العلمـــاء، ة (�ّوِ

ـــة) ل��لوس مع�م  ـــد�ي، وا���ومـــ ــاور��م وا��تمع املـــ ــ ـــذ �� ومحــ خـــ �تَّ ـــُ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ســ وتقر�ر مـــ

 شأ��م.
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 تحكَم  .4
َّ
ـــائل اإلعالم  أال ــ ــ ــ ــ ــ ــھ وســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر�عتھ من خالل ما �عرضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالم وشــ ــ ــ ــ ــ ع�� اإلســـ

�ة عن اإلســـــالماألجن�ية ال�� تتعمَّ  ــوَّ ــ ــــورة ُمشـ   ؛د تقديم صـ
ً
ــــات أعداء  خدمة ـــياسـ لســ

ــــالم. بل ع�� ا���ومة وال�و  ـــر�عة اإلســـ ــ ــــالم وع�� الشــ ادر �� ما�� أن تتعرَّف ع�� اإلســـ

ـــ�ن ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ،من خالل علماء البلد ا��لصــ ــ ــ ــ ــ ــ  المي �� �لية القانون منوتدر�س النظام اإلســ

ـــات تخِقَبل م ــ ــ ــ ــ ــ ــم للدراســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــية)، أو افتتاح قسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ�ن ثنائ�� اللغة (العر�ية/الفر�ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صـ

 (ثنا�ي اللغة) ليدرس ف��ا أبناء ما��. اإلسالمية

ــــوح حقيق .5 ــ ــ ــ ــ ــ ــــالمية ، ونظرا لعدم وضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــية لدى كث�� من الدول اإلسـ ــ ــ ــ ــ ــ ة القضــ

  نق��ح إيفاد وفود إ�� �عض �ذه الدول لتوضيح حقيقة ما يجري �� ما��.

والعلمانية تقديم مبادئ ا��تمع وحضارتھ ع�� األف�ار األجن�ية  .6

  .املستوردة

 مُ  .7
ُ
، وا��سو�ية، والرشوة ،والفساد اإلداري  ،والعدوان الظلم حار�ة

 ا ،.إ��.وامليوعة.
ُ
 األسباب املباشرة للتمرد والتطرف. ن أ�ّمِ مِ  دُّ عَ ل�� �

8.  
ُ
 ة وخاصَّ بال��بية األخالقيَّ  العناية

َّ
مراقبة  �ة، معة �� صفوف القوات املس�

تصرف ا���ش الوط�� واملوظف�ن �� جميع أنحاء البلد؛ بحيث ال يصدر م��م أي 

 ن يصدر منھ ذلك.ظلم للشعب، ومعاقبة مَ 

  لفا��ا:ركة أنصار الدين وح��

َدُم االغ��ار بمــا حقَّ  .1 ـــكر�ــة، حيــث أج��وا ا���ش عــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب عســ ــ ــ ــ ــ ــ قوه من م�ــاســـ

ـــَ  ــ ــ ــــ�اب من جميع �ذه املناطق، وســـ ــ ــ � عن عِ� فاالغ��ار �ُ  ؛يطروا عل��االنظامي لال��ــ

  ھ الندم.وعاقبتُ  ،الصواب
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2.  
َ
 ت

ُ
ــــ�ــاب �ــامــل وفوري من املــدن ال��  لبيــة ــ ــ ــ ــ ــ مــا يطلبــھ ا��لس منكم من ا��ـ

ـــا إ�� ـــا؛ رجوعـ ـــيطرون عل��ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل �ســ ـــة والعقـ ـــا ع�� األرواح واألعراض  ؛ا��كمـ ـــاظـ وحفـ

�ا من ضرور�ات دي�نا اإلسالمي.
ُ
 واألموال ال�� ُ�َعدُّ ِحفظ

ـــتماع ألقوال العلماء من �عثة ا��لس ُح  .3 ــ ــ ــ ــُن االســ ــ ــ ــ ــ ــــالمي األع�� سـ ــ ــ ــ ما فياإلسـ

 يتعلق بموضو�� ا���اد وتطبيق الشر�عة.

ـــتغالَل وجودكم تفو�ت .4 ــ ــ ــ ــ ـــة ع�� َمن ير�د اسـ ــ ــ ــ ــ اح الجتي ؛دن�� �ذه امل الفرصـ

  ية�ذه املناطق اإلســـالم
ُ
مة لتحقيق أ�داف قدي ؛عت�� أرضـــا من أرض اإلســـالمال�� �

ـــكرّ�ة  دائمة ــ ــ ــ ــ ـــتقرار ف��ا بقواعد عســـ ــ ــ ــ ــ ـــيطرة واالســـ ــ ــ ــ ــ هللا –وأخرى  ،ل�م ف��ا، و�� الســـ

ــاوة والعنـــاء  .-أعلم ��ـــا ــقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ�بـــا ��لـــب مز�ـــد من الشـ ــ ــ ــ ــ ــ اكم أن ت�ونوا ســ اكم ثم إيـــّ فـــإيـــّ

 املناطق. إلخوانكم املسلم�ن �� �ذه

 إ�� مجتمع�م للمشاركة �� بناء دول��م علمي� ع�� اإلخوة املاليِّ  .5
ُ
، ا�ن العودة

ا ا، وسياسي� ا، واقتصادي� واجتماعي�  ا. كما أّن ع�� املسلم�ن غ�� املالي�ن أن يرجعوا عمَّ

ارتكبوه �� حق املسلم�ن املالي�ن من أخطاء باسم ا���اد وتطبيق الشر�عة، 

�م للمشاركة �� بنا��ا علميا واجتماعيا، واقتصاديا، وسياسيا؛ و�رجعوا إ�� دول

 وأنِذْر َعش��َ {تحقيقا لقولھ �عا��:{
َ
 ت

َ
 ك األ

ْ
 �ِ رَ ق

َ
 �اأ�ُّ يَ  {{وقولھ: ]، 214[الشعراء  }}�ن

 
َّ
 آمَ  يَن ِذ ال

ُ
 ن

ُ
وا أنف

ُ
 وا ق

ُ
 م وَ َسك

َ
 لِ ْ� أ

َ
م ن

ُ
 يك

ُ
 ودُ اًرا َوق

َّ
 ارَ َ� وا�ِ�  اُس �ا الن

ُ
؛ ]6[التحر�م}}ة

�� مجتمعا��م ودول�م ل�سوا أحسن حاال من املسلم�ن �� ما��. و رحم فاملسلمون 

 
َ

��م مُ حوقد لو  ھ عن عيوب غ��ه.ھ عيو�ُ غلتْ هللا امرءا ش ن دون مطارَ ظ أنَّ غالبيَّ

 .ِقَبل دول�م

حمل السالح ع�� املسلم�ن من ا��ظورات الشرعية املعلومة من الدين  إنَّ  .6

 بالضرورة.
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ــــال  إنَّ  .7 ــ ــ ــ ــ ــ ـــر�عـــة اإلسـ ــ ــ ــ ــ ــ  ل��يـــاة مَ  اميـــة نظـــامـــتطبيق الشــ
ٌ
ع عليـــھ إال أنــھ جمَ مُ  بـــدأ

 وتحقيق مجموعة من الشروط والضوابط. ،والوسائل ،بحاجة إ�� ��يئة الظروف

رة �م بــا���ــاورجمُ أيــدي النــاس،  ده، فال يجوز لكم قطُع تقوى هللا �� عبــا .8

 وجلـُد 
َّ

ـــر�عـة �� �ـذا امليـدان، فـاتقوا هللا �� دينكم وتـذك ــ ــ ــ ــ ــ ا و ر �م؛ ��ـالفـة ثوابـت الشــ

 الوقوف ب�ن يديھ �عا�� يوم القيامة.

  :قّية املسلم�نلب

ــــم تطبيق  إنَّ  ــ ــ ــــالح باسـ ــ ــ ــوا ملا وقع �� ما�� فحملوا السـ ــ ــ ــ سـ غ�� املالي�ن الذين تحمَّ

ـــالح  ــ ــ ــ ــ ــ موا �ؤالء بــاملــال والســ ـــة �عض األفراد والــدول الــذين دعَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر�عــة، و�خــاصــ ــ ــ ــ ــ ــ الشــ

ـــ�يالت األخرى، ع�� �ؤالء أن يتَّ  ــ ــ ــ ــ ـــقوا هللا �� أواإلعالم وال�ســ ــ ــ ــ ــ ـــ�م و�� املســ ــ ــ ــ ــ لم�ن نفســ

ـــد العظيمة ال�� وقعت ــ ــ ــ ــــ�م و�الد�م؛ فاملفاســ ــ ــ ــ ع��  -وال تزال تقع -وأموال�م وأعراضـ

  يد �ؤالء من أك�� الكبائر إسالميا وإ�سانيا.

  ، بماكواإلسالمي األع�� ا��لس 

 
و وقد قام ا��لس 

ُّ
منذ بداءات األحداث بقيادة اإلمام محمود ديك

�ن أس��ا 161طالق سراح (م بج�ود أّدى �عض�ا إ�� إ2012 ِ
ّ
) مئة وواحد وست

ن من  فتح قنوات اإلغاثة 
ُّ

�ن، والتمك ا من جنود ما�� عند ا���ادّيِ عسكر��

ة إ�� مناطق الشمال، والتقى وفُد  الوسطاء �� حّلِ ال��اع  ه ببعضاإل�سانيَّ

وْمباوَ 
ُ

 ،تھري، ومندو�ھ وز�ر خارجيَّ �الوسيط الدو�ّ� رئ�س بوركينا فاسو بل�� ك

ؤوليھ، و�عض الزعماء واألئمة ما�� ووزرائھ، وقائد االنقالب ومسورئ�س 

�ِ  والعلماء، والنصارى.
ْ
ن

َ
 ِلث

ً
ة؛ محاولة ّما �م ِ�م عبل ح�� قيادات ا��ر�ات ا���اديَّ

ة.            عليھ وللدخول �� حوارات علميَّ
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ة، ولقاءات ج�ود  نفسھوللمجلس  ة، واجتماعيَّ ة، وإعالميَّ  معأخرى دعو�َّ

ة، يا���ات ا��كوم ة سلميَّ �� مواج�ة ال يزال يبذل�ا ة، وتظا�رات احتجاجيَّ

�ن �� محار�ة اإلسالم وقيمھ �� مجاالت مختلفة، عام الفھ كموق مشار�ع العلمانّيِ

ه، وموقفھ من حاولة م من وثيقة تنظيم األسرة، وإخراج املسلم�ن لالحتجاج ضدَّ

ة �� من�� التعليم اال لإدخال ال ه �� وطيَّ ع املسلم�ن ضدَّ بتدا�ي، وقيادة تجمُّ

طات اوغ���ا، إضافة إ�� ال�ش ،م2019 ف��اير 15مارس بتار�خ ) 26( ملعب

ة لكث�� من أعضا��ا ا��لص�ن ت�ناول مختلف األحداث  طابيَّ
َ

ة وا�� الدعو�َّ

ة.    والقضايا الوطنيَّ

، 6قم بيان اتحاد علماء أفر�قيا حول اندالع ا��رب �� ما��، ر  ا:خامس

  :قال  ثمَّ  أ�داف االتحاد ذكر البيان م.�19/1/2013ـ 7/3/1434بتار�خ 

ة أمور نذكر   :م��ا انطالقا من �ذه األ�داف أعلن االتحاد عن عدَّ

حسب متا�عة األحداث قبل اندالع ا��رب ُيلقي االتحاد باللوم ع��  -

�ة ملبادر��ا إ�� ال��وم ع�� املناطق الواقعة ت
َّ

��ومة حت سلطة ا�ا��ماعات املس�

ا أج�ض مساَر  ل األجن��. ممَّ ى إ�� التدخُّ   املفاوضات، وأشعل فتيل ا��رب، وأدَّ

ھ ال ي��  - ة يرى االتحاد أنَّ ة وا��قائق امليدانيَّ بناًء ع�� الضوابط الشرعيَّ

 
ُ

�ة من ��وم با���اد �� س�يل هللا، وأنَّ ما  وصف
َّ

ما قامت بھ �ذه ا��ماعة املس�

ب ع�� أفع عة. ال�م من املفاسد أعظُم ترتَّ
َّ
  من املصا�� املتوق

�ة بحكم ر�اط الدين إ�� العودة يَ  -
َّ

ھ االتحاد بالنداء إ�� ا��ماعات املس� توجَّ

  إ�� مبادئ الشرع وصوت العقل ��قن الدماء.

ة،  - ر االتحاد من استغالل �ذه األزمة �� إثارة الصراعات الدي�يَّ ِ
ّ

ُيحذ

ة، �� �ذه امل ع العر�� والدي�� واملذ���.والنعرات العرقيَّ   نطقة املعروفة بالتنوُّ
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�س�نكر االتحاد األعماَل ا��الفة ملبادئ اإلسالم من االعتداء ع�� املدني�ن  -

ا��م  ة، وخطف الر�ائن ع�� اختالف ج�سيَّ أو ُدور العبادة خالل األعمال ا��ر�يَّ

��ا األبر  ة ال�� يروح ��يَّ ات التفج��يَّ   �اء.وأديا��م، والعمليَّ

ة ومعا��ة  - ة التوعية والتثقيف ل��سيخ مبدإ الوسطيَّ د االتحاد أ�ميَّ ِ
ّ

يؤك

ا��ا �� طالِ مش�لة الغلّو �� الدين، و�ُ  ة وغ���ا بالقيام بمسؤوليَّ ب ال�يئات العلميَّ

  ذلك.

ة  - ع عن ا��الفات العرقيَّ
ُّ
يدعو االتحاد الشعَب املا�� إ�� الت�اتف وال��ف

ة  ة واملذ�بيَّ   من أجل تجاوز �ذه ا��نة.والدي�يَّ

  رئ�س االتحاد واألم�ن العام  إمضاءب�ان البيان 

بتار�خ ، بيان رابطة الدعاة �� ما�� حول أحداث شمال ما�� :ساساد

  م بما�و. جاء فيھ:�27/1/2013ـ 15/3/1434

ف الرابطة ع�� �ذه األحداث وما نتج ع��ا من اندالع ا��رب. -   تأسُّ

ة، انطوت ع�� مطالب �ا و ِملش�لة الشمال جذوُر  - خلفّيا��ا التار�خيَّ

ة، من ِقبل �عض شعوب املنطقة، ول�ست صراعا  ة وثقافيَّ ة واجتماعيَّ سياسيَّ

ا.   دي�ي�

�ة �� املنطقة برفع دعوى تطبيق الشر�عة  -
َّ

إنَّ قيام �عض ا��ماعات املس�

انالس فات أساءت إ�� اإلسالم، كسفك الدماء، و�شر�دارتبط بأفعال وتصرُّ 
َّ
� ،

آلمن�ن. وارتبطت تلك الدعوى بجماعات الغلّو كتنظيم القاعدة وَمن ع�� وترو�ع ا

ب عل��ا َضرر بالغ ع�� املسلم�ن �� البالد.   شا�ل��ا، ترتَّ

�ة �َ  -
َّ

عن ن�� اإلسالم �� الدعوة إ�� هللا،  عيٌد أنَّ ما تقوم بھ ا��ماعات املس�

ة متُّ بأّي صلة إ�� ا���اد �� س�يل هللا حسبوال يَ  ر �� الكتاب والسنَّ   .ما �و مقرَّ
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-  
ُ
 ت

ُ
د الرابطة مسا�� ح�ومة ما�� ��ماية وحدة ترا��ا وتحقيق األمن  ؤّ�ِ

واس�نجاد�ا �� ذلك بالدول األخرى ِلصّدِ �ميع مواطن��ا والسالم واالستقرار ِ� 

 
َ
�ة ال�� ت

َّ
وذلك �عد إج�اض�ا  ؛داعْت الحتالل أراض��ا��مات ا��ماعات املس�

  السل�ّ�. ج�ود ا��ّل 

ة  - ة الدوليَّ ات اإلسالميَّ مات وال��صيَّ
َّ
تدعو الرابطة جميع الدول واملنظ

ة إ�� مساعدةواإل ة وا��ليَّ شعب ما�� املسلم، والرجوع إ�� علماء البلد عند  قليميَّ

خاذ املواقف ِ
ّ
  .)208( ات

ة: (من�� ا��وارج: عار ودمار) سا�عا:  تنظيم دعاة وزارة الدورة الشرعيَّ

ة واألوقاف والدعوة واإلرشاداإل الشؤون  ، ، بمقّر رابطة الدعاة �� ما���� ما�� سالميَّ

 م19/8/2014-�17ـ 22/10/1435-20، بما�و
ُ
مت ف��ا أوراق ، ق من ّدِ

: التعر�ف با��وارج و�يان صفا��م ) داعية. من تلك األوراق18(ثمانية عشر ِقبل

اب نعالما��م، وش���م والرّد عل��ا، و   موذجا، وَمن لھ إعالن ا���ادوحركة الشبَّ

ات ا��طف واالغتيال:  ة نموذجا)، وحكم عمليَّ جماعة ((تنظيم الدولة اإلسالميَّ

ة الوسطي: فتاوى علماء السعودية  بو�و حرام نموذجا)، ومن�� السعوديَّ

ة،  (املعاصر�ن:  ع�د امللك ف�د وامللك عبد هللا)، وحكم األعمال االنتحار�َّ

ة   .....إ��واإلباضيَّ

 دَ (  م:2015دورة اآلل عام ا: ثامن
ُ
الدعاة واألئمة وا��طباء �� ما��:  ورة

�ـ 5/6/1436-1 تنظيم رابطة الدعاة �� ما�� )معا ألجل اآلل واأل��اب

 م. 21-25/3/2015
ُ
 ق

ٌ
مت ف��ا بحوث ة كث ّدِ ��ة تناولت الشيعة من عدَّ

ة الشيعة. ج�ود الشيعة ووسم��ا: بيان م، جوانب ع � ائل�م ��ا�يَّ � ما��. �شر ال�شيُّ

                                                             
 2م/2013يناير/ف��اير  70انظر: الصداقة (مرجع سابق)، العدد  - 208

�ة   د.هارون املهدي م�غا                            2سلس� دراسات ثقاف��ة ودعوی
   

177 

أك�� ش��ات الشيعة ان�شارا �� السنغال وغرب أفر�قيا والرّد عل��ا. وسائل الشيعة 

عا�شة ر��� هللا ع��ا والشيعة. الشيعة و�شأ��ا سالي��م �� الدعوة إ�� مذا���م. وأ

دو��ا....إ��.�� العالم و�� الس   نغال، وش��ات يرّدِ

 " :تاسعا
ُ
حاد علماء  "والعالج ن: األسباب �� الدي لوِّ ظا�رة الغ

ّ
تنظيم ات

  أفر�قيا

حاد  ضَع وَ  ِ
ّ
 االت

ً
ة

َّ
 ؛واج�ة �ذه الظا�رة �� �ّلِ دول االتحادملة عموسَّ  خط

قيمت ف
ُ
بالتعاون مع القطاع الدعوي ضّد الغلّو �� الدين التحص�ن  ندواُت أ

خمس فر�قية من ب�ن أ ) دولة13(ثالث عشرة �� وال��بوي �� املنتدى اإلسالمي 

ط إلقام��ادولة ) 15(عشرة  ِ
ّ
ط

ُ
عت خ  12-5توار�خ إقام��ا ب�ن  ف��ا، توزَّ

  . )209(م2015/د�سم��

ة �� اإلطار  �� �ذا م مكتب األمانة العامَّ
َّ
ألع�� ابالتعاون  مع ا��لس  ما��نظ

و �� الدين، األسباب والعالج). ندوة اإلسالمي
ّ
وذلك يوم الس�ت  (ظا�رة الغل

ة) ةم �� قاع13/6/2015
َّ
ة السل بملعب موديبو كيتا، حضر�ا جمع غف��  (كرَّ

ة،  ،والعلماء ،من الدعاة واملثقف�ن، وطلبة العلم، وممثل وز�ر الشؤون الدي�يَّ

 ،تناولت األوراق: التعر�ف بالغلّو وأسبابھ ومظا�ره، مخاطره وآثارهوغ���م. 

  والتحذير منھ، والعالج وطرق التحص�ن.

م إ�� مؤتمر الغلّو واإلر�اب �� ما��: "نبذة عن ظا�رة عاشرا " بحث مقدَّ

 19-16اإلر�اب والتطرُّف وظا�رة الغلّو �� أفر�قيا، املنعقد �� أبوجا نيج��يا 

                                                             
ت ف��ا الندوة ��: بوركينا فاسو، ت��انيا، بن�ن، أوغندا، - 209

َّ
، جنوب ال�ام��ون، إثيو�يا، ما�� الدول ال�� ُنِفذ

ة عن الندوات بتار�خ  أفر�قيا، جزر القمر، النيجر، غي�يا ب�ساوو، السنغال. انظر:  تقر�ر األمانة العامَّ

 م.28/1/2016
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نةل�ذا الكتابس من البحث األص�� قت�َ م، و�و مُ 2016أكتو�ر   ، وم�شور  �� مدوَّ

 .�ارون امل�دي ميغادما�� إ�� املؤتمر:  وفُد  هعدَّ ، أا��لس وموقع قراءات أفر�قّية

ق العاّم، والشيخ عبد العز�ز يتابري مُ  م ورقة الوفد، ود.عمر بمبا امل�ّسِ رحمھ –قّدِ

، ود.أبو بكر صديق س����، والشيخ �ود �و�ي، و الشيخ إدر�س حنا�و�و -هللا

ن من السفر). بما�و 
َّ

  م.14/10/2016حمزة (لم يتمك

ھ �� أزمة ما�� "القتال ب�ن املسلم�ن صوره وأسباب :حادي عشر

ة"2012 م ل��صول ع�� درجة املاجست�� ��  م، دراسة فق�يَّ بحث تكمي�� مقدَّ

الفقھ وأصولھ، إعداد الطالب محمد ا��اج عثمان ميغا، إشراف د.بو�اري كندو، 

�ـ، قسم الدراسات العليا، اختصاص الفقھ �1437ـ 1436العام ا��ام�ّ� 

ة بالنيجر.وأصولھ، �لية الشر�عة والقانون، ا��امع    ة اإلسالميَّ

مة، ف ة قّيِ ر، وعَ  ٌد ُج� �ا�و�� دراسة علميَّ ق للموضوع،  رٌض عل�ّ� مقدَّ
ْ
شّي

  وتوثيق. 

 
َ
ز ع��  ناول ف��ا القتالَ ت

َّ
تھ، ودواعيھ، وضوابطھ. ثمَّ رك �� اإلسالم ومشروعيَّ

ة �� ما�� و�شأ��ا وفصائل�ا وأ�ّم  ،البعد الدي�ّ� �� األزمة فعرض ل��ماعات ا���اديَّ

ة، وتطبيق الشر�عة �� شمال ما�� وما ينقص�ا  أف�ار�ا: فكرة إقامة خالفة إسالميَّ

ة،  ب عليھ من اس�باحة دماء املسلم�ن من ضوابط شرعيَّ والتكف�� وما ي��تَّ

ل �� ثمَّ وأعراض�م وأموال�م، وا��روج ع�� ا��اكم.  ة، فصَّ آثار األزمة االجتماعيَّ

ة، والدي�ّية ة ألف�ار ا��مو ، ليختم مباح��ا بدراسة تقواالقتصاديَّ ة فق�يَّ اعات �ميَّ

ة.   ا���اديَّ
َ
 بَ  ْد وق

َ
  .)210(ج�دا كب��ا �� مناقش��ا نقال وعقال لذ

                                                             
ة /2012القتال ب�ن املسلم�ن صوره وأسبابھ �� أزمة ما��   - 210  126-22م، دراسة فق�يَّ
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ا جاء ف��ا ة أنَّ ما�� دولة  ممَّ مت قات لثالثة أنواع من العدوان ض�عرَّ إسالميَّ

ا عل��ا جميعا �ن. السرعة املناسب ، لم يكن ع�� املستوى وال �� التوقيت وِبرّدٍ مَّ

�ن،�ار�ّ� العدوان ا� ة ل�س معظم أعضا��ا مالّيِ يھ والردُّ عل من ِقبل حر�ات ج�اديَّ

؛"حقٌّ  ھ قتال ضّد العدوان، و�لُّ القوان�ن عند األمم املاضية وا��اضرة  طبي��ٌّ ألنَّ

ة  داخ��ّ والعدوان ال .)211(تجعلھ من ا��روب العادلة" ِمن ِقبل حر�ات انفصاليَّ

ةوج يھ الفق�اء، �اديَّ ين و�شمل،(حروب املصا��) �سّمِ  ،والبغاة ،قتال املرتّدِ

�ن. والرّد عليھ واجب دي�ّ� ووط�ّ� وشع�ّ�. "إنَّ  وا��ار��ن، أي املتمرّدين، وا���ادّيِ

 املتداب�� العنف 
َ
ةشا��ة ل��رب قد ت نف �ذه ، وتداب�� الع��أ إل��ا الدولة اإلسالميَّ

 �ُ ومنع الب�� الذي يحدث داخل ا��تمع املسلم؛ فت�ون لدرء الفتنة، 
َ
د أ ھ منَ �ّدِ

 وِك 
َ
 و   .)212(ھ"يان

ُ
نا ما نحن بصدده، و�م أ�ل ع�ودالناق���  عدوان ، و�م أنواع، ��مُّ

ل �� العدوان الداخ��ّ ت ،ا��رب أي الطائفة األو��
َّ
؛ فاملتمّردون يك�سبون تمث

فاقيَّ  ِ
ّ
عة وجديدة �عد �ّلِ ات د، و�رغم ذلك لم ُيرَ م�اسب كث��ة ومتنّوِ ا و عُ اة تمرُّ

اتو الع� فاقيَّ ِ
ّ
ة د أو االت فاقيَّ ِ

ّ
 قليال-؛ إذ ال يلبثون �عد �ّل ات

ّ
بتمّرد  ح�� يقوموا -إال

فق عل��ا؛ فال يَ  ،آخر ا ُفون ��ا. وللع�ود واملواثيق والوفاء ��أو ينقضوا �عض املتَّ

ة؛ فال يجوز نقض� خاذم�انة عالية �� اإلسالم واإل�سانيَّ ِ
ّ
�ا ا وال التالعب ��ا؛ بات

  .)213(وسيلة غدر وخيانة

� اختلفُت  � �� َ�عِض املصط��ات ال� -وال أزال–منذ البداءة  مع الباحث لكّ�ِ

، وإن �ان املع�� الغالب ��( قاتل/فاعل) الداللة ع�� املشاركة، �القتال ،استعمل�ا

الصلوات،  م (حافظوا ع��كث�� �� القرآن الكر� األخ��و�أ�ي للتكث��، و�مع�� فَعل و 
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ه �و ، جاوز �� بي��ا إنَّ هللا ُيدافع، وحشرنا�م فلم �غادر م��م، وروادتھ ال�� �و

� بالقتال عن املدافعة كما �� �ُ . و والذين معھ) � املاّر حديث ع�َّ ِ
ّ

 ب�ن يدي املص�

ھ" أي فليدافعھ
ْ
ُيقاِتل

ْ
ل

َ
ا ِلَم ال ي�ب�� استعمال القتال �� حال �ؤالء "ف ملتمّرِدين ا. أمَّ

�ن �ن وا���ادّيِ   ؛االنفصالّيِ
َ
�مف و من قبُل ومن �عُد  معتدون، ُ�غاة أل�َّ ن، ، إر�ابيُّ

ة بالقّوة  �، وعمالء من الداخل، ير�دون فرَض أف�ار�م ا��اصَّ أحباش من آفاق ش�َّ

 مع اإلجماع ع�� افتقاد وألنَّ القتال ُ�عطي املع�� الذي أرادوه (ا���اد)والعنف؛ 

؛ )214("بمف�وم ا���اد �� س�يل هللا وقد ر�ط اإلسالم القتالوابطھ. "شروطھ وض

: "�و االست�ناء الذي ال يجوز وألنَّ الباحث نفسھ يقول عن القتال االصطال��ّ 

 ملدافعة الذين َيفِتنون املسلم�ن �� دي��م أو يخرجو��م من ديار�م"، 
َّ
ال��وء إليھ إال

ة ا لتجسيد ل�ذا امل��اج؛ ففي البداية و�عد ما "ولقد �ان م��اُج الدعوة اإلسالميَّ

 
َ
صاعَد ح�� عرَّض لھ املسلمون مِ �

َ
ن أذى �� عقيد��م، وفتنٍة �� دي��م، واضط�اٍد ت

ِذن هللا 
َ
ة، وجعل�م ��اجرون إ�� املدينة، أ

ّ
د إذن–اقتلع�م من وط��م مك  -مجرَّ

ة �� الدعو للمؤمن�ن �� القت � دينھ ة إ�� هللا وإ�ال"، و"إنَّ م��اج الشر�عة اإلسالميَّ

ما �و با��كمة واملوعظة ا��سنة وا��دال بال�� �� أحسن"  ) 215(ل�س بالقتال وإنَّ

ة التا�عة وألنَّ القتال ِمن أجل اقتطاع؛" ة لدولة مست أجزاء من البالد اإلسالميَّ
ّ
قل

ة قائمة ( ة ف��ا كما ي�ّ�عم�ا ا��ماعات ا���اديَّ ...) ِبدعوى إقامة خالفة إسالميَّ

م َعمٌل غ�� 2012من خارج ما�� وداخلھ] الفاعلة �� الصراع �� ما�� من عام [

ة ال�� تدعو إ�� وحدة  ھ يتعارض مع النصوص والقواعد الشرعيَّ
َّ
مشروع؛ ألن

ھ بحذاف��ه ع�� ا��ر�ات نفُس  جري ا��كُم . و�َ )216(املسلم�ن �� كيان واحد"

ة ة  القوميَّ ةالعلمانيَّ الع�ود �ّلِ  داخ�ّ� ونقِض ذات العدوان ال االنفصاليَّ
                                                             

 25القتال ب�ن املسلم�ن (مرجع سابق) /- 214
 25، 24املرجع نفسھ / - 215
 98املرجع السابق / - 216
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ات فاقيَّ ِ
ّ
د أن �َ  واملواثيق واالت  بمجرَّ

َ
فر�سا  ُوعوِد  ح ل�م أد�ى فرصٍة منسن

ةب ع االنفصاليَّ ةوإغراءا�ِ  ،أو بحكم ذا�ّي موسَّ ة والعسكر�َّ ة واملعنو�َّ  ،�ا املاديَّ

ة للقضية، وُضعف ا��كومة أو ظ�ور واستغالال�ِ  ة واالقتصاديَّ �ا السياسيَّ

ذين من  ل���ء من إمالءات فر�سا مخالفٍة  اِت عالم ِ
ّ

أو إ�عاد �عض عمال��ا املتنف

ة     .مناصب قياديَّ

ال" �� ح�� مصط�� "االقتت �ؤالء املعتدين بطوائف�م الثالثة ال ي�ّ� مع بل

اِن ِمَن  قولھ �عا��: {{
َ
ت

َ
اِئف

َ
ؤِمنِ  وِإن ط

ُ
ْصِ�ُ�وا َبْيَ�ُ�ماامل

َ
أ

َ
وا ف

ُ
ل

َ
ت

َ
ت

ْ
 اق

َ
ِإن �ن

َ
  ف

ْ
ت

َ
 َ�غ

ْمِر هللاِ 
َ
� أ

َ
ِف�َ� ِإ�

َ
� ت ْبِ�� َح�َّ

َ
ِ�� ت

َّ
وا ال

ُ
اِتل

َ
ق

َ
َرى ف

ْ
خ

ُ
� األ

َ
اُ�َما َع�

َ
]. 9ات }[ا���ر ...}إْحد

فالب�ُ� قد ي�ون ابتداًء أي قبل االقتتال و��ون من �عُد، وكال�ما شأن َمن نحن 

  بصدد�م. 

ا  قال  ھي��ء بمع�� التفاعل أي ال�شارك، و�فقد  )افتعل(صيغة  اقَتتلأمَّ

 ع�� -�نا–ولعلَّ األْو�� حمل�ا  .)217(الراغب األصف�ا�ي والسم�ن ا��ل�� ��"اقتتلوا"

غة، التصرُّف باج��اد، ومبال :واستعماالتھافتَعل (اقتتل) من دالالت الكث�� ما �و 

ف،
ُّ
ل وت�ل كعمل واعتمل،  )القتل(الفعل�� تحصيل واستعداد وإصرار،  و�عمُّ

ان األندل��� عن . ، وص�� واصط��وكسب واك�سب، وحمل واحتمل يقول أبو حيَّ

ْم ِإن قولھ �عا��: {{الصيغة �� 
ُ

ْم َعْن ِديِنك
ُ

وك � َيُردُّ ْم َح�َّ
ُ

ك
َ
ون

ُ
وَن ُيقاِتل

ُ
 َيَزال

َ
...َو ال

اُعوا 
َ
ِدْد اْسَتط

َ
ُ�ْم وَمْن َيْرت

ُ
ْعَمال

َ
ْت أ

َ
ِئَك َحِبط

َ
ول

ُ
أ

َ
َيُمْت َوُ�َو �اِفٌر ف

َ
ْم َعْن ِديِنِھ ف

ُ
 ��ِ  ِمْنك

َيا واآلِخَرة
ْ
ن ِدد افتعل]، قولھ: "يَ 217.....}} [من آية البقرة الدُّ

َ
وجاء  )..(..من الرّد  رت

ف؛ إذ َمن باشر دين ا��ّق يبعد أن  افتعل �نا بمع�� ِ
ّ
ھ مت�ل ب؛ ألنَّ ل والتكسُّ التعمُّ

                                                             
اظ �� تفس�� أشرف األلفاظ، م��م لغوي  - 217 م��م مفردات ألفاظ القرآن، األف�ا�ي (قتل)، وعمدة ا��فَّ

 لسم�ن ا��ل��، تحقيق و�عليق د.محمد التون��(قتل).أللفاظ القرآن الكر�م، ا
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ل وال لذلكف؛ يرجع عنھ ب �و أحد تجاء افتعل �نا، و�ذا املع�� و�و التعمُّ كسُّ

ة)218("ال�� جاءت ل�ا افتعلاملعا�ي  ف الردَّ ِ
ّ
. ، مستعدٌّ ل�ا، ُمصرٌّ عل��ا، ف�و مت�ل

ل أنَّ  و�ذا أ�سب للسياق وأو�� بنظم اآلية؛ ف والتعمُّ
ُّ
تھ يبذل طاق ھووجھ الت�ل

ة و�ظ�ر رغبتھ الشديدة، وج�ده، ف �لَّ ���ء �� الردَّ
َّ
مع أنَّ  ،واإلصرار عل��ا و�ت�ل

ة ومعن اب�ن يديھ أمور  ةحسيَّ ة وعقليَّ ة، نقليَّ ة، و�َّ ةو  إيمانيَّ ة واقعيَّ   ،وإ�سانيَّ
َ
ھ عُ ردَ ت

 ع
َ
 . عليھ مأقَد دع، وَ تلم ير ن االرتداد ف

ُ
 تَ ْق ذلك شأُن امل

َ
؛ إذ منحن بصدد�َمن و  ن�ْ ِتل

ف �� التصرُّف
ُّ
ل والت�ل رار ع�� اإلصوإرادة وقوع الفعل و  ،فيھ املبالغة �� التعمُّ

  تحقيقھ، و�و
َ
طب قبل  ھما يحول دونأخٍذ بغ�� ن مِ  ،تل اآلخرق

َ
و�تدارك ا��

ض نقوَعدم ، وا��وار ،املوا�ع السابقة �� االرتداد، والقرابة� �امع وجودھ، عوقو 

ات السابقة،  فاقيَّ ِ
ّ
  داٍء عاالستمداد من أعدم و الع�ود واالت

ُ
�م �� تدم�� بالد أ�دف

ة املسلم�ن والسيطرة عل��ا   ، �لُّ �ذهملصا���م ا��اصَّ
ٌ
ة وا��ة نحن  فيمن جليَّ

  ...إ��.بصدد�م

وا، "أي فإن ابتدأت يُ 
ُ
ِ� إحدا�ما وقتالھ ع�� اقتَتل

ْ
د �ذا املع�� تفر�ع َ�� ؤّ�ِ

  إحدى الطائفت�ن قتاَل 
ُ
ب�ُ�: الظلم . والإ�� اإلصالح فقاتلوا الباغية صِغ األخرى ولم ت

معناه واالعتداء ع�� حّقِ الغ��، و�و �نا ُمستعَمل �� معناه اللغوي و�و غ�� 

� تب�� ــ"الّ�ِ
َ
قاِتل؛ الفق��؛ ف

ُ
نَّ �غ��ا أل  �� الطائفة الظاملة ا��ارجة عن ا��ّقِ وإن لم ت

�
َ
�ا يحمل الطائفة املب�  . )219("عل��ا أن تدافع عن حّقِ

َ
ك ��ؤالء �

ُ
وْ فما بال ا ع�� عدَّ

 -وال يزالون –أفسدوا و وا���ومة بالقتل والتدم�� والتخر�ب، والبالد الشعب 

  ا��قوق �� األنفس واألموال واألعراض، وهللا ال يحبُّ الفساد؟؟؟؟ بان��اك

                                                             
ان األندل���،دراسة وتحقيق و�عليق د.عادل عبد املوجود وزمالئھ  - 218 ، 2/159تفس�� البجر ا��يط، أبو حيَّ

م، دار الكتب، ب��وت لبنان، وانظر: املغ�� �� تصر�ف األفعال محمد عبد ا��الق �1993ـ 1413عام  1ط

رة.1408عام  3، ط122-121، 112-111عضيمة / ة باملدينة املنوَّ  �ـ ا��امعة اإلسالميَّ
 بدون. وانظر ما �عد�ما. 240-26/239-25تفس�� التحر�ر والتنو�ر ابن عاشور  - 219
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� ملصط�� (الصراع) ال أرى أيضا استعمال الباحث م�َّ
َ
؛ " ألنَّ اإلسالم قد ت

ي إ�� أن يصرع القوّي الضعيف  ھ يؤّدِ
َّ
�� �ذا امليدان برفضھ فلسفة الصراع؛ ألن

 والتعّدد واالختالف ال�� ��  ف��يلھ و�ن�� التنّوع
َّ
؛ فح�ن ة من س�ن ا��لوقاتسن

�ا فلسفة التدافع الذي �و حراك يحّل 
َّ
رفض اإلسالم فلسفة الصراع أحلَّ محل

  .)220(التوازن محلَّ ا��لل الذي يص�ب عالقات الفرقاء املتمايز�ن"

 
ُ
�" الذي ورد عند الشيخ �ونتاو؛ ألنَّ ما جرى  �ما استعماُل ِمثل

َّ
"ال��اع املس�

� ع�� دولة وشعب.  ل�س نزاعا بل اعتداء
َّ

ر مس�
َّ
ا ُيؤط الشيخ لھ  استعماُل ور�مَّ

ھ إليھ بالدرجة األو��،  ِتب ف��ا املقال وَمن ُوّجِ
ُ

بإطار السياق والظروف ال�� ك

ب�ب باإلشارة يف�م.
َّ
  والل

� � الباحث�نو  أخرى ت��ز ج�ود أولئك العلماءو�حوث  مقاالتثا�ي عشر:  

  :محار�ة االنحراف الفكري 

  � ِ
ّ
 "ال�

ُ
� �� ما��"، الشيخ إبرا�يم �ونتاواع امل

َّ
بدأه باإلشارة إ�� ، )221(س�

ل الفر���� ألسباب   مواقف متباينة �� العالم اإلسالمي من التدخُّ
َ

ملام التاّم دم اإلعِ ك

ة  .بجذور األزمة فاقيَّ ِ
ّ
د من ات � �� ما�� وما �عقب �لَّ تمرُّ

َّ
وعرض توار�خ التمّرد املس�

 
ُ
اجديدة. ي الطوارق م�اسب عِط � ات التمّرد أمَّ

ّ
دف  أبرز محط ة  اتيذكر تمرُّ عرقيَّ

ة د �عد االستقالل  قو�َّ -1962يدعو معظم�ا إ�� االنفصال عن ما��، أّول�ا: تمرُّ

 (مصط�� �ان قةالبالف فم من ِقبل زعماء ووج�اء الطوارق �� كيدال، ُعرِ 1964

ام استع �ستعملھ ا���ش الفر���� لوصف املقاوم�ن من ا��زائر وتو�س ماره أيَّ

دات �� أعوام  م، 2009م، 2006م، 1996م، 1990ل�ما)، ثّم توالت التمرُّ

م) وحركة 1988م. ومن أبرز حر�ا��ا: ا��ركة الشعبية لتحر�ر أزواد (2012

                                                             
 25القتال ب�ن املسلم�ن(مرجع سابق)/ - 220
ة عدد  - 221  39-32(مرجع سابق)/ 16قراءات إفر�قيَّ
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وا��ركة  غا،نْ بقيادة إبرا�يم باَ�  م)2006مايو الديمقراطي ( 22تحالف 

ة لتحر�ر أزواد ( ة.م) وغ���ا من 2011الوطنيَّ ة والعر�يَّ  ا��ر�ات الطارقيَّ

د ( ات ال�� �انت �عقب �لَّ تمرُّ فاقيَّ ِ
ّ
لت أ�مُّ مرتكزات االت

ّ
-1990وقد تمث

 إ�� �غذيِة  يتؤّدِ  الم) وال�� 2009
َّ
أوسع،  ذا�يٌّ  كٌم : ُح ل�ا وقوداو أخرى  إال

ة �� الشمال، دَ  ة ُج مْ الالمركز�َّ  واس�يعاب مقات�� الطوارق �� الوظائف العموميَّ

ة  ة، وصل عدد�م �� اتفاقيَّ ة واملدنيَّ م إ�� 1992ومؤسسات الدولة بما ف��ا األمنيَّ

 ثالثة آالف فرد. 
ُ
وتنمية  األمن وم��ا: تنمية الشمال، ومبادرات للمصا��ة، واستعادة

ة  فاقيَّ ِ
ّ
وأن ت�ون ل�م م)، و�سليم األس��ة ل���ومة، 2006منطقة كيدال (ات

ة �� أفراد ا���ش و  األمن وقاد��ما، و�� اإلدارة، باملنطقة. ومع ذلك ُي��ظ األغلبيَّ

�ن الطوارق وظائف�م ��  �ن واملدنّيِ د ح�� ي��ك مئات العسكرّ�ِ ھ ما أن يقوم تمرُّ أنَّ

�ة جديدة لِ  وتفا�ماٌت ا���ومة بطر�قة غ�� شرعّية. 
َّ

دمج�م �� القوات املس�

ر ��  : اح��اُم قوان�ن رتكزاتتلك امل م)، ومن2019بالرتب ال�� جاؤوا ��ا (تكرَّ

د 2011الدولة، وعدم التعرُّض للسلم العاّم ( م العائدون من لي�يا ووقود التمرُّ

   األخ��)....إ��.

  ثمَّ خرج الشيخ �ونتاو بم��وظات، م��ا:  

ة الدولة، ولم  - ة بحتة تنصُّ ع�� علمانيَّ د �انت انفصاليَّ �لُّ حر�ات التمرُّ

 
ُ
ة.بدولة إسال  -ولو ��ظة–ناِد ت ة إياد  ميَّ وشارك َزعيُم حركة أنصار الدين ا���اديَّ

ة، ما عدا حركة  ة العلمانيَّ دات االنفصاليَّ  غا�� �� معظم التمرُّ
ْ
غ

َ
ر م لصغ1963أ

� مناصب عليا با
َّ
ھ. وتو� ن �عض الوزراء باسمھ�� الداخل وا��ارج، لدولة، سّنِ ، وُعّ�ِ

عاوَن مع ا��
َ
غِدقت عليھ أمواٌل طائلة، و�

ُ
�ن. وال وأ �ومة �� محار�ة �عض االنفصالّيِ

ة وال�� قبل�ا َمن �عملون بإمرتھ.  يزال �� ا���ومة ا��اليَّ

�ة   د.هارون املهدي م�غا                            2سلس� دراسات ثقاف��ة ودعوی
   

185 

رات �� شمال  - اح وتدب�� حركة ا��ّدِ يَّ ِ�مت باختطاف السُّ "ا��موعة ال�� ا�ُّ

 م.2012ما�� �� نفس�ا ال�� تقود ا��ركة األخ��ة" �� 

ند ما أرادت ا���ومة ضمَّ �ّلِ لالختالف فيما بي��م ظ�رت حر�ات أخرى ع -

د؛ لصعو�ة ا���ام�م  ى إ�� عودة �عض�م إ�� التمرُّ ا أدَّ ات ممَّ فاقيَّ ِ
ّ
فصائل�م إ�� االت

 ض�م ال�سو�ة.فر ولمع األخرى 

ة األخ��ة " - اب ددٌ عَ انضمَّ إ�� ا��ركة االنفصاليَّ  ،والوزراء ،من النوَّ

ام الواليات ،ومسؤول�ن عن ا���ش
َّ
  ،وُح�

َ
 الذين ت

ُ
وا مناص��م فرارا إ�� ال��راء ر�

ع�� ح�ن غفلة من الدولة. وم��م نائب رئ�س جماعة أنصار الدين عّباس 

 الذي ا�شقَّ 
َّ
اس)أغ إنتال بَّ

َ
ة  )(...(الغ وقاد جماعة جديدة باسم ا��ركة اإلسالميَّ

ا" ونَّ
ُ
نت بتار�خ بأزواد �عد ال�ز�مة �� �   .م14/1/2013، وت�وَّ

ان املنط -
َّ
لون أقلَّ 1,300,000قة حوا�� ("أنَّ س� ِ

ّ
 %9نم ) �سمة، ُ�ش�

ان ما��.
َّ
  من مجموع س�

ُ
والدول  من الدولةم��م عناية كب��ة  ِطي الطوارُق عوقد أ

ما��ا
َّ
ةالك��ى ومنظ � عدد م��م مناصب  . ففي السنوات العشر�ن املاضيَّ

َّ
[تو�

ة] نة من ثالث�ن م] 2012[ن مجموع الوزراء �� ا���ومة ا��الية مِ ف(....)ِوزار�َّ امل�وَّ

ُ�ما التعليم العا��، والتدر�ب، وثالثة وزراء  د ف��ا وز�ران من العربجَ و .) يُ وز�را(..

الثقافة، والشباب والر�اضة، واألسرة واملرأة والطفل. �لُّ ذلك  �ممن الطوارق، و 

 فإنَّ �عي�ن الوزراء ال يت
َّ
د ودعوى ��م�ش�م. وإال  �� ما�� مُّ من أجل القضاء ع�� التمرُّ

 .)222(يأو ا���و حسب االنتماء القب��"

ة لم يطلبوا االنفصال بدعوى  - ان اآلخر�ن �� الشمال �م الغالبيَّ
َّ
أنَّ الس�

 بل ينادون بالبقاء �� الدولة. ال��م�ش
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ة أ�ّمِ وأشار الشيخ إ��  �ة االنفصاليَّ
َّ

ة وا���اديَّ ،  MNLAا��ماعات املس�

ة.أنصار الدين، وجماعة التوحيد و  ة األزواديَّ  ا���اد، والقاعدة، وا��ركة اإلسالميَّ

ة، وا��راك  ة و االنفصاليَّ ت إ�� طالق جز�ي ب�ن ا���اديَّ وذكر �عض األحداث ال�� أدَّ

سل�ّ�ٍ لألزمة بالدخول �� مفاوضات. ثّم أبدى م��وظات  �ّلٍ والدو�� ِ�  �اإلقلي�

ة أو ت��يصا �ا: عامَّ ِ
ّ
  عن األحداث �ل

�ن وأسبا�ِ من ش�اوى االن - �ن العلمانّيِ اإل�ماُل،  :�ا املزعومةفصالّيِ

ما ا��قيقة  ة أنَّ وال��م�ش. وإنَّ ة القبليَّ ة العص�يَّ قديما  مدوافع� أك�ُ� �� والعرقيَّ

ة قليلة لد��م  -وقد تقّدم ال���ان-�مل السالحِ� وحديثا 
َّ
شا قل  كيف ي�ون م�مَّ

َّ
وإال

ة خمسة وزراء من ثالث�ن، و�ذا غ�� األعدا د األخرى �� املناصب العليا املدنيَّ

ة.  واألمنيَّ

ة الطوارق قِ  -
َّ
اوالعرب ل

َّ
ة �ؤالء بال�سبة إ�� س�

ّ
ان الن الشمال وقل

َّ
ُس�

ان الدولة
َّ
�ا بال�سبة إ�� س� ِ

ّ
 .�ل

 مَ  -
َ
ة من  ُب طل مك�ن تتطبيق الشر�عة جديد �س�ب ما �ان ل��ر�ات ا���اديَّ

ة �� املعارك ضّد ا���ومة  ة ؛ ألنَّ من الصعو�طالق�ما الظا�ري قبل لالنفصاليَّ

ة الدولة �ن وإسالميَّ ة االنفصالّيِ �ن ف�َم ا��مع ب�ن علمانيَّ يف ، وكعند ا���ادّيِ

�م  اجتمعا عند زعيم أنصار الدين وحلفائھ؟ لعلَّ ذلك الطالق الظا�ري وإدراك أ�َّ

ة بالدرجة األو�� ة القبليَّ ر�و  ،وج�ان لعملة واحدة ُصِنعت من العص�يَّ  ما ُيفّسِ

بات السر�عةاألمر
ُّ
ده التقل ت ر�اح مغايرة . و�ؤّ�ِ ما �بَّ

َّ
ن ا��ماعات �ل ا يجعل ممَّ  وتلوُّ

اس وحركتھ بات الغبَّ
ُّ
�ن ب تحديد أ�داف�م صعبا. وأك�� مثال ع�� ما سبق تقل

ة متعاونة مع�ا ��ار�ة  ة وقوميَّ ة مقاومة لفر�سا وا��يوش األجن�يَّ إسالميَّ

�ة ا��ماعات 
َّ

رٌّ والواقع أنَّ � .األخرى املس�
َ
ما �� ذ بات إنَّ

ُّ
للرماد ��  لَّ �ذه التقل
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ف�و  ؛، وغياب الو�� اإلسالمّي الكب�� لدى الطوارق ، ونفاٌق �� املبدإ واملوقفالعيون 

  وإياد يٌد واحدة.

ة  أغلُب  - �ن، و أعضاء ا��ماعات ا���اديَّ مطاَردون من �م ل�سوا مالّيِ

  .بلدا��م

ئة ال��ب، والفو���، وان��اك األعراض، ونزوح حوا�� نصف من اآلث - ار السّ�ِ

ان إ�� ا��نوب والدول ا��اورة
َّ
    .الس�

� �و األع�� ثمَّ تناول الشيخ �ونتاو دوَر ا��لس 
َّ
نصب ماإلسالمي الذي يتو�

ة.  م �عض�ا. ذلك الدور مسؤول عالقاتھ ا��ارجيَّ ظ�ر من بداءات األحداث وقد تقدَّ

ة ل��روج من األزمة، نحو: ع�� �ّلِ ثمَّ خت م تقر�ره بتوصيات ومق��حات عمليَّ

دة با��رب ع�� املتمّردين إدراُك وتحقيُق  ة املنّدِ ة و�خاصَّ ة العامليَّ  ا���ات اإلسالميَّ

َم يجب ،ال يختّص بج�س دون غ��ه ،أنَّ اإلسالم �و للمسلم�ن �� العالم
َ
عل��ا  وِمن ث

��م �م أنَّ دولعظمُ الذي يرى مُ  �� والوقوف بجانب شعبھالس�ُ� ضّد ما يحدث �� ما

ل إسالمّي، ولم ترتفع أصوات الدول  ت قرابة سنة �املة ولم �شا�دوا أيَّ تدخُّ
َّ
احُتل

ة لنجد��م كما يجدو   لن التنديد واالس�ن�ار �عد التدخُّ وال�يئات اإلسالميَّ

و الفر����؛ فلم يَ  �م سيعدُّ َضْوا املوقف؛ ولذلك فإ�َّ
َ
اندة أيَّ مس -ول�م ا��ق–ن رت

 ل�م
ً
 للمحتّل من أفراد أو �يئات أو دول، معاداة

َ
ة الدعوة إ��  . وأنَّ ع�� قادة األمَّ

ة  ة، الرسميَّ ة العامليَّ إيقاف ا��رب من الطرف�ن، والضغط ع�� ا���ات اإلسالميَّ

مة التعاو 
ّ
ة، للقيام فورا ��ذا الواجب الذي قعدت عنھ منظ  ن م��ا وغ�� الرسميَّ

اإلسالمي، ورابطة العالم اإلسالمي، واألز�ر، ورابطة علماء املسلم�ن، وغ���ا. وأن 

، )223(�ا بوصف�ا وسيطا �� الصراع ال طرفا فيھ كما شا�دنا عند الكث��لي�ون تدخُّ 

   ستأ�ي نماذج.
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 " ة ِ��صر �ل ِمن دروس مستفادة ِمن األزمة �� ما��، محاولة قرائيَّ

ة والس ة �� األحداث ا��ار�ة بما��ا��وانب اإليجابيَّ  لبيَّ
ُ
ر ع�� ِش " د.غورو انجاي. �

، تناول ف��ا بالتفصيل والتحليل )224( من جر�دة الصداقةمختلفة حلقات �� أعداد 

ة ت قجوانب عدَّ
َّ
را��ا وتالحق أحدا��ا،ب تعل د املواقف األزمة حسب تطوُّ  و�عدُّ

ة، واألحوال والظرو  ة والدوليَّ ة واإلقليميَّ    إ��..ف �� الدولة نفس�ا..الداخليَّ

بت وقد 
َّ
يات مختلفة: -وفق الباحث–تقل  17"أزمة شمال ما��"  تحت مسمَّ

م، ثمَّ "أزمة ما��" 2012مارس  22ثمَّ "أزمة السلطة ببما�و" �� م، 2012يناير 

ة �� ما��" د �� ما��، وتأث�� سقوط موعرض ل���ء  .وأخ��ا "أزمة ال�و�َّ ن تار�خ التمرُّ

ا�� 
َ

ة2012مارس  22نقالب وا، ھفيالقذ كما عَرض  .م وعراك األحزاب السياسيَّ

ة، وتداعي ة والدوليَّ ة، اإلقليميَّ ة وا���اديَّ �ة االنفصاليَّ
َّ

�ا ع�� �ال��ماعات املس�

ة ث عن املاليَّ �� األزمة، وتقص�� كث�� من  ةوالسلبيَّ  ةاإليجابيَّ الدروس . وتحدَّ

ة    .....إ��.ا���ات املاليَّ

  -إذن-ة األزم
ُ
ة، بل وعقو�ة من وم�شابكة قضايا كث��ة  وليدة ة وخارجيَّ داخليَّ

؛ "تذك��ا باالنحراف عن القيم واملبادئ القو�مة". وح�ومات -حسب الباحث– هللا

 
َ
قة بالشمال "الما�� املتعاقبة �عد االستقالل ل ِ

ّ
ل إ�� حّلٍ للمشكالت املتعل  م تتوصَّ

 االقتص من الناحية السياسّية، وال
�
ال

ُ
ة، بل إنَّ ك ة، وال العسكر�َّ ة، وال االجتماعيَّ اديَّ

ة وج ة، و�انت �� معظم�ا أقرَب ز م��ا حاولت إيجاد حلول �س�يَّ ئات إ�� توف�� م� ئيَّ ّدِ

نات لتلك القضايا بأوجھ متفاوتة" ِ
ّ

  .)225(ومسك

                                                             
، 8م/2012أغسطس  65: العدد -حسبما وقفت عل��ا–انظر: جر�دة الصداقة (مرجع سابق)، األعداد  224

 70، والعدد 6م/2012د�سم��  69، والعدد 6م/2012نوفم��  68، والعدد 2م/2012س�تم��  66والعدد 

 .7م/2013أغسطس  76، والعدد 8م/2013مارس/أبر�ل  71، والعدد 6م/2013يناير/ف��اير 
 م/2012س�تم��  66، وانظر: العدد 8م/2012أغسطس  65املرجع السابق، العدد  - 225
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ة يذكر أمورا د.غورو و�� حديث �ّلِ  شعوُر : أحد�ا ،عن الدروس اإليجابيَّ

�ِدق باألرض والشعب املاليِّ 
ُ
�ن بمختلف طبقا��م وأعراق�م وأجناس�م با��طر ا�

ام ألفا ع�� يقظة ضم�� �عد ُس  ي ذوِ  شعوُر : ثان��امر �وناري. بات عميق من أيَّ

�ن بضرورة العناية با���ش. ثال��ا: كشفت أحداث  ة من املالّيِ الضمائر ا��يَّ

��ا كمواقف ا���ومات وقرارا��ا زارِ ْف االنقالب عن الكث�� من أسباب األزمة وُم 

ات الرديئة عام  فاقيَّ
ّ
نت للمتمّرِدين فقد مَ  ؛م2006م، 1992ا��اطئة �� االت

َّ
ك

 
َ
ل السيطرة ة ع�� مناطق الشمال، وس�َّ ة واإلدار�َّ ة واألمنيَّ �م األمر عل� تالعسكر�َّ

ات واألحزاب : را�ع�ا. فيما �عد الكشف عن طبيعة وحقيقة �عض ال��صيَّ

 السياس
ُ
ة �� البالد من خالل مواقف�ا ا� خلت �� عراك سيا��� ع�� �ة؛ إذ د�زِ يَّ

، ا��كموحدة الوطن بقدر ا�تمام�ا باالحتفاظ بمقاليد ب ��تّم  ا��كم؛ فلم

: الدور الوط�� الرا�ع خامس�اوحماية مصا���ا وذا��ا.  ،والوصول إ�� الرئاسة

�ن؛ "فقد أس�موا ج �� �ذه املرحلة –ميعا لرجال الدين املسلم�ن واملسيحّيِ

ة موا حلوال  -العص�بة من حياة األمَّ ة. وقاموا بوساطات، كما قدَّ ة وفاعليَّ بإيجابيَّ

ھ يرجع الفضل األك(... ا ما����تلف القضايا الصعبة ال�� مرَّت وتمرُّ ��  أنَّ
َّ
�� ) إال

 اإلسالمي والدور األعظم لقادة ا��لس األع�� 
َ
 –ِتئوا الذين ما ف

َّ
 قوا�مة ب�اف

ا ��  �سعون ليال و��ارا إليجاد حلول لألزمة -وعناصر�م (...) فَبصماُ��م وا��ة جد�

ِ روح الوفاق والوئام ب�ن أبناء 
ّ

��دئة األجواء وإخماد نار الفتنة وا��الف، و�ث

ة، لوطن الواحد �� مختلف أعراق�م وأجا ة والدي�يَّ ناس�م وانتمائا��م الفكر�َّ

ة �ا��م السياسيَّ ة وغ���ا".  وتوجُّ : "أوجدت طبقة جديدة من آِخراوالطائفيَّ

ة  ر ف��م من خ��ات وكفاءات إدار�َّ
َّ
�ن لم ُ�عَ�د ل�م مثيل �� البالد ِملا يتوف السياسّيِ

ة" ة وتقنيَّ   .)226(وفنيَّ
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ات واملثالب ال�� ارتآ�ا؛ فذكر عددا، ثمَّ عرج د. "مدى  :م��اغورو ع�� السلبيَّ

ة سوء ا��الة ال�� �ان املا ون �ع�شو��ا من الناحية االجتماعية (األخالقيَّ ليُّ

ة، خالل العقود  ة، وح�� الفكر�َّ ة، واألمنيَّ ة، والسياسيَّ خاصة)، واالقتصاديَّ

األخ��ة؛ فقد اختفت مشاعر اإلخالص �� العمل لد��م، وكذا حبُّ الوطن 

ء اوالت��ية من أجل إعالء شأنھ والدفاع عنھ بالغا�� النف�س. وأيضا اختف

ة أك�� �� اختالس املال العاّم، ". برز مشاعر اإلخاء والتعاون  ت �ذه السلبيَّ

ة، وفرار ا��نود من املعارك تارك�ن العتاد للعدّو، وميل قادة ا���ش  وا��سو�يَّ

ة إ��  ة، وعدم ا�تاوالساسة عامَّ ة مللذات واملص��ة ال��صيَّ ام األحزاب السياسيَّ

  واطن الصا��. بمش�لة التمرُّد وال ب�ناء امل

اتومن ال ين بأش�ال�م ا��تلفة أيادَي : أنَّ وراء املسلبيَّ ة مو  تمرّدِ �ة خفيَّ ّجِ

ة،   ة، وج��انيَّ ة، محليَّ ة وغر�يَّ ة شرقيَّ رة، وفق ما كشف عنھ مصادر إخبار�َّ ومدّبِ

ي املتمرّدين ألصناف من  ة. بل كشفت �ذه املصادر عن مدى تلّقِ ة، ودوليَّ وإقليميَّ

 ،والتأييد من أفراد ودول ورؤساء، كتأم�ن املأوى، وتوف�� األس��ة والتدر�ب الدعم

ة ة والدعاية، وا��صانة الديبلوماسيَّ  .واألموال، واللوجس�يك، واملنابر اإلعالميَّ

�ا. وم��ا:  ِ
ّ
�ن وحد�م ع�� حل م األزمة ح�� فاقت قدرة املالّيِ

ُ
تأث��  "ضعفوم��ا: تفاق

املا�ّ�. نر�د بالتأث�� �نا ذلك الذي يقود ا��تمع املا�ّ� إ�� دعاة اإلسالم �� ا��تمع 

الر�ّ� املادّي، والصالح األخال��، والسمّو الرو�ّ�، نحو خالق العباد. وأعتقد أنَّ 

لون  ِ
ّ
�م يمث ة الذين يرون أ�َّ الدور الر�ادي ل�ذا الفشل �عود إ�� قادة املسلم�ن وخاصَّ

ان ما��. ف�م غ�� قادر�ن  % �95سبة عالية من األتباع تصل إ��
ّ
من مجموع س�

ع�� توجيھ �ذا الكّم ال�ائل من جما��� الشعب املسلم نحو الرشد واالستقامة 

  وعبادة هللا حقَّ عبادتھ �� السّر واإلعالن".
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�م لد.غورو ��ومھ الشديد والالذع ع�� دعاة اإلسالم و�قول: "  تاِ�عو�ُ  م فإ�َّ

نا ال  !!ال �� األمس القر�ب، وال اليوم ةيوما ع�� قدر املسؤوليَّ  يكونوا
َّ
ملاذا؟ ألن

 
ُ
خذون أيَّ تداب�� ت

َّ
 نرا�م يت

َ
ر إ�� اآلن ت�ناسب وقدر مسؤوليا��م أمام �ذا ذك

  الشعب املا�ّ� املسلم املغلوب ع�� أمره...".

: "وأنا ال أرى أين يوجد اإلتقان �� أعمال قادة املسلم�ن بما��  -أيضا-يقول 

ظ بھ �عض عناصر�م من أقاو�ل ذات معھ ع��م، أو فيما يلفيما نراه و�سف

ة".   الصبغة املستقبليَّ

و�واصل انتقاداتھ الالذعة لقادة املسلم�ن ودعا��م فيذكر ل�م �عض 

  ؟وما ذا وراء ضعف تأث���م �� ا��تمع املا��ّ السّ�ئة  األوصاف
َ
: اف�من أوصمِ ف

ة، والش�رة باسم اإلسال غالبّي��م �عمل لتحقيق الذات بل لنيل م�اسب ماد م يَّ

�ن �� �ذه البالد.  -إ�� حّد كب��–ال غ��، ف�م  �ن ورجال الشارع العادّيِ �السياسّيِ

فقون فيوم��ا: تزايد انقساما��م يوما �عد يوم "ف�والء القادة 
َّ
�م ال يت ما بدا أ�َّ

ا و�لَّ ما يقّرِب إليھ؛ فأصبح النصارى  ا َجم� ون املال حب� سبو��م ال يح بي��م، و�حبُّ

ة"   .)227(عند املسائل الرسميَّ

 ُ� 
َ

 شك
ُ
قة ��ر لھ تناول

َّ
 اھ لألزمة بتفصيل وتحليل للكث�� من ا��وانب املتعل

خذه عنو سمن ا��ر�دة حاول ف��ا اإلجابة عن المختلفة �� أعداد 
َّ
نا اؤال الذي ات

ب وجاء بج�د، ملقاالتھ   .طّيِ

امن أطروحاتھ  �� كث�� لكنَّ  لو�
ُ
ة شديدة، وإلقاء الكالم جزافا، وعاطفيَّ  ،غ

ة . او�عميمً  صاف واألو �� ما��، وقادِ��م اإلسالم  دعاةال��وُم الالذع ع�� و�خاصَّ

��  كو��م ع�� قدر املسؤولية ال  دِم وعَ الفشل الذر�ع، ال�� وصف�م ��ا � السّ�ئة

                                                             
مارس/أبر�ل  71و ،6م/2013يناير/ف��اير  70، و6م/2012د�سم��  69الصداقة (مرجع سابق) األعداد:  - 227

 7م/2013أغسطس   76، و8م/2013
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ِة  ا،  ّبِ ، وُح األمس وال �� اليوم، واألنانيَّ ا َجم� �ِس� ��وغ���ا حاملال ُحب�
ُ
 م��ادت ت

ة األساس. ف�ان دور�م �ذا  دات األزمةمِ  -عنده-القضيَّ  . ن ُممّ�ِ
َ
 بصدد �نا ناسل

ا نحن بصدده. مناقشتھ  قبُل  ح�� ال تخرجنا ممَّ
ُ

نَّ : إ-والع�دة ع��َّ –وقد قلت

ا حرَّكت عقول علما��ا ذِوي التعليم العر�ي واإلسالمي 
ً
ة ما�� لم �عرف َحدث جم�ور�َّ

ا عنھ وال�شر كتابة الففاَضت ب ؛�موأقالمَ  ا وخارجي� -2012مثل أحداث داخلي�

  وما �عد�ا، م2013
ُ
غات.سمع ذكر �عض امل  �� بحوث أخرى أنَّ ما قبل  ّوِ

ُ
دت

َّ
وأك

ة 2012أحداث  ، وازدياد وع��م، وعلما��م املسلم�نقادة م أقوى ف��ات قوَّ

�ا �م، وأنَّ �لَّ �ذه وغ�� وتأث���م ع�� ا��كومات وقرارا��م املضاّدة لثوابت دي�

بقيادة فر�سا وأمر��ا   ATTن أسباب الغضب الغر�ي ع�� الرئ�س مِ 

ة. سلَمة الدولة العلمانيَّ
َ
ة والعمالء �� الداخل؛ ب�َ�ة أ       واملنظّمات الدوليَّ

اإل�غاالٌت، واملغالطات الكث��ة، والتعميمات �� األح�ام  توصلقد ل

وُرو  الدكتور وإلقا��ا جزافا وصلت ب
ُ
 غ

ْ
ن

َ
 علماءَ  -بقصد أم بدونھ–جعل  إ�� أ

 
َ
 املسلم�ن ودعا�

َ
 �م وقاد�

َ
 ،ATTالسادس �� األزمة �عد الرئ�س  �م الطرف

ة،  ة وا���اديَّ ة،العسكرّي  واالنقالبوا��ر�ات االنفصاليَّ  ، واألحزاب السياسيَّ

   والدول ا��اورة والك��ى. 

سبق من دور ا��لس  تناقض ب�ن ما ذكره ع��م �نا وماولديھ �عض ال

ا ودولة فاضلة؟؟؟ر�د موقاد��م. و�ل �ان يع�� اإلسالمي األ  إنَّ ف جتمعا مثالي�

ة ِحسبة  ج�ازُ لد��ا الدول ال��   مدعومة وقو�َّ
َ
 ع�� ما يوما  قَو لم ت

ُ
طالب بھ ت

كما خلط ب�ن القيام بالدعوة واستجابة املدعّوِ�ن و�غي�� سلوك�م إ�� الدعاة؟ 

 ا��سن أو األح
َ
ج�

ُ
ة وُ��ا�اسن؛ فما من ثمار ت وأين املعّوِقات  !!!!� ب�ن عشيَّ

دا��ا؟ 
َّ
ة وُمَول ع �� طر�ق�م وأبرز�ا العلمانيَّ

َ
وض

ُ
  الكث��ة ال�� ت
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ِة  -قبل األحداث و�عد�ا–�� ج�ود العلماء والدعاة إنَّ  ، التوعو�َّ

ة اتيَّ ة، وا��مِعيَّ ة، وا��ماعيَّ ، الفرديَّ
ً
ذا ، املذكورة �� �واملواج�ة كتابة وخطابة

ْيض–الفصل 
َ
يٌض من ف

َ
 وغ��ه،  -و�� غ

َ
ة اردودً ل ة ،علميَّ ة ،واقعيَّ  ع�� ،ميدانيَّ

ا.  تلك األطروحات. علَّ شباب الدعاة يرّدون  عليھ يوًما مَّ
َ
  ول

 
ُ
 من الدعاة  ك بي��م فإن لم تجعل نفسكأخ��ا أين م��لت

َ
 أف
َ
 ل

َ
 من ست

 ؟ فأين العلماء ا��سو��ن ع�� املسلم�ن
َ
مت شل ھ ل�ذا ا��تمع الذي ترى فما قدَّ

فشال ذر�عا �� األخذ بيده إ�� تحقيق وقادة املسلم�ن جميعا والعلماء الدعاة 

   ؟ا��ّق  عبادة هللا

          

    املس�شار السابق  -رحمھ هللا �عا��–للدكتور عبد العز�ز محمد ميغا

ة بحوث وأوراق قّدم�ا إ�� مؤتمرات ونبرئاسة الدولة   املعلومات دوات مختلفة.عدَّ

دت املؤتمرا -�� أغل��ا- األساس  ضوعوأماك��ا؛ �س�ب وحدة املو  ت�� نفس�ا وإن �عدَّ

ز عليھ
َّ

دا، وأ�دافا (انفصال، وإقامة  الذي رك ة إمارة "أزمة شمال ما��" تمرُّ إسالميَّ

ة وداعم��ا)، ة وج�اديَّ �ة انفصاليَّ
ّ

ات (جماعات مس� ق الشر�عة)، و��صيَّ  تطّبِ

ة. استخرج�ا �� من حاسو�ھ  ھ محمد  -�عد وفاتھ–ووسائل، وآثارا سلبيَّ ابُن عمَّ

 القا��� سليمان ميغا، من تلك األوراق:

ة ما��"- د �� شمال جم�ور�َّ وآثار�ا �� ��ديد الوحدة  حر�ات التمرُّ

ة"، ة ثوابت وقيم" جامعة  الوطنيَّ مة إ�� املؤتمر الدو��"الوحدة الوطنيَّ ورقة مقدَّ

ا جاء �� اإل  ة بالر�اض. لم أقف ع�� تار�خ املؤتمر. ممَّ مام محمدبن سعود اإلسالميَّ

د �� شمال ما��. طالورقة: منا ة للتمرُّ ة التار�خيَّ ان. ا��لفيَّ
ّ
ق شمال ما�� املوقع والس�

ت شمال ما�� عام 
َّ
ة ال�� احتل م. اآلثار 2012حر�ات التمّرد وا��ماعات اإلر�ابيَّ

ة. السلبّية الجتياح   شمال ما�� ِمن ِقبل مرتزقة الطوارق وا��ماعات اإلر�ابيَّ
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"التنمية الشاملة وا��كم اإلسالمّي الرشيد، وواقع حكم ا��ماعات -

�ة �� شمال ما��"
َّ

مة إ�� املؤتمر الدو��"اإلر�اب وضرره ع�� املس� ، ورقة مقدَّ

المّي م، تنظيم رابطة العالم اإلس2016مارس  30-29التنمية واالستقرار، 

ا جاء ف��ا: التنمية وأنواع�ا العلميَّ  ة،  ةبالسعودّية. ممَّ ة، واالجتماعيَّ والثقافيَّ

ة واحتالل�ا لشمال ما��: األسباب، األ�داف، اآلثار ة. ا��ر�ات اإلر�ابيَّ  واالقتصاديَّ

ة   .السلبيَّ

ة وقضايا ا��الف، قراءة �� موقف ا��لس األع�� اإلسالمي من - "املرجعيَّ

�ة �� مناطق شمال ع�� يد ا��ر� الشر�عة ا���اد وتطبيقدعاوي 
َّ

ات املس�

مة إ�� املؤتمر الدو�� "علماء السّنة ودور�م �� م�افحة اإلر�اب  ما��". ورقة مقدَّ

ة والتعليم  والتطرُّف" تنظيم رابطة العالم اإلسالمّي ووزارة الشؤون اإلسالميَّ

ة وقعوا �� موقف أ ام. ذكر ف��2016تانيا، مارس �األص�ّ�، مور  نَّ علماء أ�ل السنَّ

 ع تِ ج وابتالء وفتنة؛ �س�ب االختالف محر 
ْ
 ل

ُ
ث��ة ا��ماعات املتطّرِفة �� قضايا ك ْم ك

ق بالوالء وال��اء، والتكف��، وا���اد، وإقامة اإلمارة اإلسالمّية، وتطبيق 
َّ
تتعل

ا �ان ا��تمع الوا�� يرجع إ�� العلماء الرا���ن �
َّ
لص�ن � العلم، ا��الشر�عة. ومل

 
ً
ة �� ما�� اعتمدوا �� الدين، للنجاة من الوقوع فر�سة -ألولئك فإنَّ علماء السنَّ

ة �� الف�ن، وع�� فقھ األولو�ات �� الدعوة إ�� هللا –بتوفيق هللا   . ع�� الثوابت الدي�يَّ

ن أنَّ علماء السّنة قاموا بدور  و�� قراءتھ ملوقف ا��لس األع�� اإلسالمي ب�َّ

  ا��وانب اآلتية:  رَض صال�� لكشف ا��اطر، وعَ إ

ة �� ما�� رغم ما بذلھ آخرون ل�شو�ھ صورة  علماء  السّنة وا��ركة اإلصالحيَّ

�م ��م. ة والتخو�ف من مذ���م، ولفق ال�ُّ   علماء السنَّ

ة وت ة ودعاوي ا���اد وإقامة اإلمارة اإلسالميَّ بيق طا��ر�ات املتطّرِفة واإلر�ابيَّ

  �� شمال ما��.الشر�عة 
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ة وااللتقاء بقادة ت ، كز�ارة املناطقا���ود ال�� بذل�ا ا��لس أ�مُّ  
َّ
لك ا��تل

ان تلك  .ا��ماعات
ّ
ة وتوصيل�ا لس� ة والطبيَّ وجمع الت�ّ�عات لشراء املواّد الغذائيَّ

ث عن حلول حاللتب�� ما�� وخارجھ والس�� لدى السلطات العليا ا��تلفة  .املناطق

ة عن  .والتفاوض ص�ن إلعداد دراسة شرعيَّ ة من العلماء املتخّصِ وت�و�ن ��نة علميَّ

 
َ
 والرّد ع�� الذين .مقت�سات م��ا قَل ا���اد وحمل السالح لتطبيق الشر�عة، ن

�ن ة عن األحداث وأصدروا فتاوى �� نصرة البغاة اإلر�ابّيِ ثوا �� الدول العر�يَّ  ؛تحدَّ

َن بَ ف لجأو خطأ�م من خمسة  �َّ عدم االل��ام با��لم واألناة لتحقيق رؤ�ة  �ا:ھ: أوَّ

ة ��يحة عن املوضوع. ثان��ا: عدم إعمال قاعدة درء املفاسد وجلب املصا��  علميَّ

ات العمل  . ثال��ا:األزمة عند ا��ديث عن عدم اال�تمام بأمر املسلم�ن وال بأولو�َّ

ة وعَ   سلم�ن. وآخرا: عرٌض اإلنصاف ب�ن امل دمُ اإلسالمي. را�ع�ا: التفرقة العنصر�َّ

حاد علماء أفر�قيا بتار�خ أل  ِ
ّ
م حول �19/1/2013ّم النقاط ال�� وردت �� بيان ات

  األزمة.

مة إ�� املؤتمر الدو�� "موقف اإلسالم من العنف والتطرُّف" - ، ورقة مقدَّ

يات الغلّو والعنف والتطّرف". تنظيم وزارة  ة �� ظّل تحّدِ ة اإلسالميَّ "واقع األمَّ

ة والتعليم األص�ّ�، مور�تانيا، ف��اير الشؤون ا ز ف��ا ع�� 2018إلسالميَّ
َّ

م. رك

ثالثة جوانب: العنف والتطرُّف �� م��ان الشرع. أحداث العنف والتطرُّف �� شمال 

شمال ما��. ال ي�اد ما ذكره � ما��. موقف علماء ما�� من أعمال العنف والتطرُّف �

 رقة الثالثة.�� اآلِخر�ن يختلف عّما تقّدم �� الو 

ات ��  - ة وا��ماعات با��كمة وفقھ األولو�َّ
َّ
"آثار ال��ام دعاةأ�ل السن

مة إ�� ندوة الثبات أمام موجات الف�ن �� شمال جم�ورّ�ة ما��".  ورقة مقدَّ

–"ا��كمة �� تجديد ا��طاب الدعوي" كر��ّ� سماحة الشيخ عبد العز�ز بن باز 

ة باملدين ،لدراسات ا��كمة �� الدعوة -رحمھ هللا لم  املنّورة. ةا��امعة اإلسالميَّ
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أقف ع�� تار�خ الندوة �� الورقة ال�� ُ�ِ�بت، وال تلك اآلثار غ�� اإلشارة إ�� أنَّ 

ات أثرا �� نجاح العمل الدعوي والكشف عن مخاطر دعاة  ل��كمة وفقِھ  األولو�َّ

ھ أعاد ف فق مع مقاصد الشر�عة �� الدعوة إ�� هللا. كماالفساد ال�� ال تتَّ  ��ا ذكر أنَّ

د واحتالل شمال ما�� من ِقبل مرتزقة الطوارق وا��ماع ة، ت اإلر�ابيَّ احر�ات التمرُّ

�ا وردت  �� األوراق السابقة. وآثاره
ُّ
ة. �ل  السلبيَّ

قة،�� تقديم معلومات ��يحة -رحمھ هللا–إنَّ ا���د الذي بذلھ 
َّ
 ، موث

ة �� مؤتمرات وندوات متعّددة، و� ��ٌد وواقعيَّ
َ

 � أماكن و�الد وتوار�خ مختلفة، �

ب �� بيان ا��قيقة وكشف العُ   عظيم، �ان لھ صدى كب�� وطّيِ
َ
أنا ِعد بوار. ال أس�

 
ٌ
 أن ي�ون �عُض�ا �� الّ�ِ وإخوة

َ
� � 
َّ
وِ��َّ و�و يحضر إحدا�ا ل

ُ
� �فتھ إ��اء حياتھ؛ فقد ت

ة الإ�� ا���ج�ُده ينضّم  و�عد �لمٍة ألقا�ا.قطر  مة ال�� بذل�ا علماود العلميَّ ء قّيِ

�ا �� ج�ا� ودعاة ما�� �� بيان االنحراف الفكري والتطّرف والغلّو واإلر�اب و�عض

ة ع�� مختلف جوانب ا��ياة، والفرد وا��تمعما�� وخارج  ،ھ، وآثاره السلبيَّ

 والدولة. 

ل ج�ود  من �عضھ ال�� تناولت األزمة -أيضا-من املقاالت  ِ
ّ
جوان��ا وتمث

ب عليھ:العلماء   والباحث�ن �� ما�� �� محار�ة االنحراف الفكري وما ي��تَّ

  ،ة   .)228(عبد املؤمن بمبا" د."ا���اد �� الدولة املدنيَّ

  "229(أ.محمد بن مصطفى سنكري "أحداث شمال ما�� تحت ا���ر(. 

 �أسلوب االستف�ام اإلن�اري التكذي�� أو اإلبطا�� تناول جانبا من األزمة �� مقالو 

  .)230(" �ذا؟ ج�اد ج�اُدكم "أيُّ  :آخر

                                                             
 4م/2012يوليو  64انظر: الصداقة، العدد  - 228
 3م/2013يناير/ف��ابر  70انظر: الصداقة، العدد  - 229
 5م/2013أغسطس  76املرجع نفسھ، العدد  - 230
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 وُس َ�  :. جاء فيھ)231(ي�رق" أ.ا��سن ج��يل املد"فر�سا واملشاغبون الطوا 

ة، وتحر�ر شمال ما�� ،املصا��   ومعضلة مدينة كيدال. ،وعشق ال�و�َّ

  ة لتحر�ر أزواد اة (ا��ركة الوطنيَّ ة املسمَّ "الوجھ اآلخر ل��ركة الطوارقيَّ

MNLA  ( .س عبد الرؤوف أحمدأ� ا  .غ�َّ كرِممَّ
َ
-"الدافع الرئ�س الذي �ان  أنَّ  :ذ

�� ما�� والنيجر، قديما وحديثا،  حّرِك التمّرد الطوار�� ��يُ  -وال يزال �ّلٍ من جم�ور�َّ

ن �ذه العبارة َو ُ�  َو لم يزل ُ�  ّقِ
ُ
ام االستعمار الفر���� قد ل . وإذا �ان أحد أجداد�م أيَّ

ر �� العالم دولة �ساملن�نة
َ
م ن

َ
 �� : (ل

َّ
ك��ا سود و�يض في�ون السود �م السادة إال

زل َ� 
َ
 ما�� والنيجر). و�انت �ذه الفكرة �� املرارة الدفينة ال�� لم ت

ْ
� عقول�م سة �وَ ل

حرّ 
ُ
ة ت د فاشل، يج�دون أنفس�م و�تجا�دون من أجل إيجاد �و�َّ ك�م عقب �ّلِ تمرُّ

ة �عرق�م مع �و��ا ض ة خاصَّ ة وجغرافيَّ ة سياسيَّ �م لم ثقافيَّ
َّ
ر�ا من ا��ال. ولعل

ب عر��، وأسرعَ  إ��اد عقدي، وأشدَّ  ضالل فكرّي، وأك�َ�  يدروا أنَّ أعظَم   �عصُّ

  ،سلوك �شرّي �� �ذا العصر انحسار ثقا�� وحضاري، وأقبَح 
َ
ل َمن يدَّ يَ  ْن أ �� تخيَّ

ن من ال�شر �� زاو�ة من العالم دون أن  العقل والو�� انفراد قبيلة أو ج�س مع�َّ

لك فكيف إذا �انت ت قاسم غ��ه �� التفاعل االجتما�� والسيا��� وا��ضاري".ي

ة من غ���م؟    الزاو�ة منطقة �سك��ا غالبيَّ

ة لتحر�ر أزواد    -ل�ا كما يّد�� املنتمون -"وقضّية ا��ركة االنفصاليَّ
َ
نصبُّ ت

 �� �ذه الزاو�ة، زاو�ِة االنطواء والتَّ 
َ

 وْ ق
َ
ق مُ � ضع �� إطار قب�� وثقا�� وجغرا�ق ق". ّيِ

َّ
خل

ما تحمل أ��ا��ا ع�� االستعالء، والتمظ�ر بمظ�ر الشرف،  -غالبا-"وتلك فكرة 

ة والتطاول  ب األع��، وكرا�يَّ ، والتعا��، والتعاظم ع�� اآلخر�ن، ثماُر�ا التعص�

ب ر د وا��روج ع�� الدولة، وإعالن ا���ا التمرُّ حايل والتآمر. و��اي�ُ تالعرق اآلخر، وال
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سا��ا، مُ  اوع�� شع��عل��ا  عِ أو مؤسَّ ية تارة ال��م�ش واإل�مال، وطورا االضط�اد دَّ

ة"   .)232( وعدم املساواة �� توز�ع ال��وات الوطنيَّ

اب شمال ما��آِخرا: مَ 
َّ
ت

ُ
  :واألزمة جلس علماء وك

ة 2012أحداث  وليُد �و  �ذا ا��لس م �� شمال ما��، وما ُي�شر بالعر�يَّ

ةمن أ�اذيب، وتحر�فات و  ة، �شو��ات ل��قائق التار�خيَّ ةواالجت وا��غرافيَّ  ،ماعيَّ

ة انيَّ
َّ
�، واإلقلي�ّ�، والعال�ّ�، اإلسالمي والعر�ّي  .والس�

ّ
وتضليالت للرأي العاّم ا���

د وا��ماعات ا���ادّية، ورجال�ما، وأ�داف�ما  .وغ���ما لصا�� حر�ات التمرَّ

 تك�س�� ذْت والدعم املادّي واملعنوي والعسكرّي ال�� أخ
َ
 ا؛ ف

َ
من ة علميَّ  د �وادُر عق

ة من مختلف  ة غاو وت�بكتو، يحملون أع�� الدرجات العلميَّ أبناء شمال ما�� و�خاصَّ

��اء �� مجال البحث العل�ّ� والتعليم العا��
ُ

ملنطقة معرفة ا�� و ،االختصاصات، خ

و اللغة والتعليم، عقدوا  �عض�م، وتار�خ�ا وا��تمعات ف��ا حمِل �� ععزم الثنائيُّ

اب �� الداخل وا��ارج ،و�شر�ا التفنيد و�يان ا��قائقراية  تَّ
ُ

 وتزو�د الباحث�ن والك

ة، و باملعلومات الدقيقة وال��يحة عن األزمة،  صادر املبالندوات والبحوث العلميَّ

ة غ��  ،االن��ن�ت مواقع، و املراجعو  ة علميَّ ووسائل التواصل االجتما��، تحت جمعيَّ

ة  ا. سياسيَّ   مع��ف ��ا ح�ومي�

ما عا م ف�ان من ج�وده �� محار�ة االنحراف الفكري االنفصا�� وا���ادّي 

  :واقع�� عدد من املم�شورة  ، و��يأ�ي

ة  -أ  :الندوات العلميَّ

ة �� م��د السالم الندوة ال - و) علميَّ
ُّ
 غوو دالبُ بَ بِ (م��د اإلمام محمود دي�

ة والس ة" س"أزمة شمال ما��، ا��ذور التار�خيَّ  بق ذكُر�ا.ياسيَّ
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 13حد وم األ " تنظيم ا��لس ي�� املنظور اإلسالمي املواطن الصا��ندوة " -

رئ�س �ان ا��اضر ال بحمد هللا، بما�و. اإلسالمي م، املركز الثقا��2015د�سم�� 

  أ.يو�س سعيد توري، ثمَّ التعليقات واملداخالت.

ة يا �ان القائمون ع�� �ذه ا��ر�ات االنفصاليَّ مَّ ـل قون ة وا���اديَّ �م ب �شدَّ أ�َّ

م باسم اإلسال من قتٍل وتدم�� و�شر�د  فعلون و�حاولون �سو�غ ما يمسلمون، 

  . الصا��ة واملسلم�ن واملواطنة

ل �� �عض جوان��ا �� 
َّ
ا �انت املواطنة الصا��ة تتمث

َّ
ع لالقبول باومل تنوُّ

د، ألفرادمُ ، �� مجتمع متماسك، ا��، والدي��، والقب��، والسيا���الثق ه جميعا وحَّ

  وعل��م واجبات، وأ�داف، و�سعون �� مصا�� العباد والبالد. حقوق 

امنا، ومجتمعاتنا، 
ّ
ة لدى شعو�نا، و�الدنا، وُح� ا صارت ا��اجة ماسَّ

َّ َ
ومل

 ،سليم ،��يحا، ذ�ورا وإناثا، إ�� و�� حقيقي، صغارا وكبار  ،أفرادا وجماعات

ة املواطن الصا��، و�أثره ال �� تحقيق التوازن  التاّم ب�ن حاجة الفرد  بأ�ميَّ الفعَّ

وعالقاتھ مع اآلخر�ن، و�� تحقيق مصا�� العباد والبالد، ودرء املفاسد واألضرار 

  ع��ما.

التنفيذي للمجلس مناقشة �ذا املصط��  أى املكتُب رَ ل�ّلِ ما سبق وغ���ا 

ة،  ة وموضوعيَّ ا؛ ف�انت �ذه الن�علميَّ ا وإ�سانيَّ ف��ا: ون الباحثذكر ال��  دوةإسالمي�

ة، مواصفات إيما مجمل مواصفات املواطن الصا�� ة، وأخالقّية، ووجدانيَّ نيَّ

ة، ونموذجا وع ة، وسياسيَّ ة، واجتماعيَّ رة...قليَّ  إ��. �� ��يفة املدينة املنوَّ

ت  وال�شر  الكتابة  -ب
َّ
ة�� ا��ال ة ، و�خو مواقع ع�� االن��نت ،العلميَّ اصَّ

نة  اب شمال ما�� سمجلمدوَّ  :علماء وكتَّ
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ة ألزمة شمال ما��" )1 ة والفكر�َّ محمد سيدي ا��تار د. "األ�عاد التار�خَّ

ة اإلجاباِت  )233( -رحمھ هللا-جالو الصا��  عن األسئلة  ناقش بتفصيل وموضوعيَّ

ان شمال ما�� قديما وحديثا وما اسم �ذه املنطقة 
َّ
األر�عة اآلتية: َمن �م ُس�

حّرِك �ذه األزمات �� ما��؟ ما األف�ار والتصّورات للقوم ع�� �ذه التار���؟ َمن يُ 

ر املستقب�� لواقع املنطقة وواجب أبنا��ا؟   التحر�ات؟ التصوُّ

حاد العال�� لِ  )2 ِ
ّ
ر ِك املس�ن علماء املسلم�نو�� إطار الردود ع�� موقف االت

�ة �شّدة ل��رب ع�� ا��ر�ات 
َّ

ة �� شمال ما��املس� و�و  حمھ هللاكتب ر ،ا���اديَّ

حاد، ِ
ّ
ا �عنوان:  عضو �� االت ة"رد�  "موقف علماء املسلم�ن �� ما�� عن األزمة املاليَّ

ل  8م 2013مايو  20بتار�خ األحد  بالتفصيل �ـ. أجاب فيھ 1434ر�يع األوَّ

 وال��ا��ن 
َ
 عن ثالثة أسئلة: َمن الذين خ
ْ
 ل

َ
ات �� شمال ما��؟ ما ذا فعل  ف العمليَّ

� ما�� إلخماد الفتنة؟ ما موقف علماء املسلم�ن �� ما�� بخصوص علماء املسلم�ن �

نة ا��لس. وسيأ�ي مز�د من الردود  األزمة؟ والرّد م�شور ع�� موقع االتحاد ومدوَّ

حاد ِ
ّ
 وغ��ه. ع�� موقف االت

ة لألزمة �� ما��" )3 ة واالجتماعيَّ د.عبد الرحمن عبد هللا  "اآلثار الدي�يَّ

 .)234(س����

د.عبد الرحمن عبد هللا س����،   "رق) �� جنوب ال��راءالتوارق (الطوا" )4

 .م2012

                                                             
ة، عدد  - 233 . (ع�� الشبكة 31-24م/ 2013يونيو -�ـ أفر�ل1434جمادى اآلخرة -، ر�يع اآلخر16قراءات أفر�قيَّ

اب شمال ما��) ة ومدّونة مجلس علماءوكتَّ  العنكبوتيَّ
ة عدد  - 234 ة ومدّونة مجلس علماءوكتَّ 55-48(مرجع سابق)/ 16قراءات أفر�قيَّ اب . (ع�� الشبكة العنكبوتيَّ

 شمال ما��)
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ة الطوارق �� ما��" )5  .)235( (= د.�ارون امل�دي ميغا)سعد امل�ديأ.  "قضيَّ

ة " )6 وتوظيف�ا السيا��� �� أزمة  )TOPONYMIE(طو�ونيميا إش�اليَّ

م�شور �� موقع قراءات  م،2016-8-17أ.عبد الكر�م س���� "شمال ما��

ة، و� نة ا��لس. أفر�قيَّ ة. � مدوَّ  (ناقش �سمية و�شره أيضا بالفر�سيَّ
َ
من  )ادزو أ

ا، ا، واملتواِط  خالل �ذا املصط�� اجتماعي� ا، ولغو�� ان. وتار�خي�
َّ
ئ عند أغلب الس�

ة أنَّ وأث�ت  عدم ��ة االستعمال ا��ر�ي االنفصا�� وغ��ه لھ، منطلقا من إش�اليَّ

�ا ال �س�ند ع �� أّيِ دليل اجتما��، وال تار���، وال لغوي، وال �ذه ال�سمية برغم"أ�َّ

ان....إ�
ّ
  �ع�� تواطؤ الس�

َّ
�ا مدعومة من ِقبل أولئك الُقوى ومِ إال امي خرائطأ�َّ  ن رسَّ

ا يدفع بالباحث إ�� ال�ساؤل عن أصل �ذه ال�سمية،  ة، ممَّ تفت�ت الدول اإلسالميَّ

ة وراء إ��اح وسائل اإلعالم ع�� ف ل�ا؟ وَمن الذي  واأل�داف ا��فيَّ
َّ
ال��ديد املكث

ة ل�ا ع�� االن��ن�ت   .)236("وراء الطفرة اإلعالميَّ
ُ
ا،  مَّ ث ا، ولغو�� ر املصط�� علمي� حرَّ

ة ُس  ا، وتواطؤ أغلبيَّ ا، وتار�خي� ان املنطقة والبواجتماعي�
َّ
 ا�

ُ
ق�نحث�ن ا� ع�� خطأ  �ّقِ

 االستعمال ا��ر�ي والسيا��� والعسكري لھ.

سل�� واملصا��ة �� دولة الن�ّ� ص�� هللا عليھ وسلم وتطبيقا��ا التعا�ش ال" )7

ة �� غرب أفر�قيا ة مد.عبد الرحمن عبد هللا س����،  "�� املمالك السودانيَّ
َّ
جل

                                                             
ة عدد  - 235 ة ومدّونة 2013س�تم�� -�ـ يوليو1433رمضان -رجب 13قراءات أفر�قيَّ م. (ع�� الشبكة العنكبوتيَّ

اب شمال ما��).  مجلس علماءوكتَّ
) ِوفق وصف الباحث لھ:  �و" العلم الذي يدرس �سمية املناطق، TOPONYMIEمصط�� الطو�ونيميا ( - 236

ة، و��تّم بدراسة أسماء األم
َّ
ة �اف ة والفلكيَّ اكن، و�شتمل �� مف�وم�ا العاّم ع�� دراسة ال�سميات ا��غرافيَّ

معنا�ا ومبنا�ا، وأصل�ا وان�شار�ا �� مختلف املناطق، �أسماء األماكن املأ�ولة والدول والبلدان، واملعالم 

ة، �ا��بال واأل��ار وال��اري، وامل�شآت ال�� يقيم�ا ال� ة الطبيعيَّ لساحات شر �الطرق واملبا�ي واا��غرافيَّ

بات...إ��." ص  ، البحث املذ�ور أعاله.2وغ���ا، إضافة إ�� أسماء ال�واكب والنجوم واملذنَّ
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ة مع�د مبارك قسم هللا للبحوث  مة الدعوة اإلسالميَّ
َّ
اإلسالم �� إفر�قيا، تا�ع منظ

نة ا��لس.    م،2014والتدر�ب، العدد املزدوج الثالث والرا�ع   وم�شور �� مدوَّ

ة �� إدارة أزمة شمال ما��" أ.محمد الطا�ر ميغا )8 من  .)237("املراوغات الدوليَّ

ة  ال��ديدمرواغا��م:  ات الدوليَّ ��ن �� املنصَّ
ّ

�ن وللمس� ة -والوعيد لإلر�ابّيِ و�خاصَّ

م �والدعوة إ�� ضرورة قتال�م وطرد�م؛ ألنَّ خطر�م وضرر  -من الرئ�س الفر����

ى إ�� الدول ا��اورة وأورو�ا.  ذه ثمَّ أخذت �ال يقتصر ع�� ما�� فحسب بل يتعدَّ

ة ا��ركة  MNLAتنخفض ش�ئا فش�ئا وتدعو إ�� التفاوض مع  الل��ة ال��ديديَّ

�ن.  ة، وأن تقتصر ا��رب ع�� القاعدة وا���ادّيِ ة وأنصار الدين اإلياديَّ االنفصاليَّ

املتحدة ب�ن ِ�ي مون ل��رب وطلبھ من مجلس األمن لألمم  معارضة األم�ن العامّ و

حاد  ِ
ّ
�ن.  ورّدِ رئ�س االت  �عطي الضوء األخضر ��ار�ة �ؤالء اإلر�ابّيِ

َّ
الدو�� أال

 �ي عليھ بأنَّ موقفھ ضُ ار�قي بو�ي يفاإل 
ٌ

� عف ن، واع��اف ضم�� باإلر�اب واإلر�ابّيِ

ة أو دي ع ع�� حمل السالح لتحقيق مطالب سياسيَّ ة.و��ّ�ِ  �يَّ

عدم ا��رب من لدول الك��ى غامضة كموقف أمر��ا �� ا كما أنَّ مواقف

ة قبل ان��اء االحتالل.  البداية مع الدعوة إ�� إجراء انتخابات عامَّ

م. ردٌّ ع�� 2013يناير  27ن ما�� إ�� املسلم�ن �� �ّل أرجاء العالم" "مِ  )9

مي �عنوان
َّ
شمال  : "حقيقة الوضع ��تضليالٍت وتحر�فات للتار�� عبد الرحمن الال

حاد علماء أفر�قيا" �شر�ا ع�� تو���  ِ
ّ
ما�� (أزواد) و�عقيب �اّم ع�� بيان ات

Twitter حاد ِمن أحد العلماء الدكتور ، وصلت إ�� ِ
ّ
سعيد سيال األم�ن العاّم لالت

ْتھ، يطلب الرّد عل��ا؛ فأحالھ د.سيال   َ�مَّ
َ
ة أ  � �اتبإ� -جزاه هللا خ��ا-�� السعوديَّ

� وجدُت  حاد، لكّ�ِ ِ
ّ
ق باملش�لة ال بيان االت

َّ
 ا فيھم �ذه السطور بخصوص ما يتعل

ة؛  لة، خالية من أّي حقيقة علمّية أو واقعيَّ ِ
ّ
ة، ُمضل ْتھ نف��� و عاطفيَّ

َ
 لمفعاف
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س�ِسغ الردَّ 
َ
ة، وتوضيحا ل��قائق، الدكتور من  . و�عد إ��اٍح عليھ � ، ول��اجة املاسَّ

 وتطِي�با لقلوب �ؤالء ا
َ
 �مَّ ��لص�ن من غ�� ما�� الذين أ

ُ
ُي�شر ع��ا  وما ��م املش�لة

نُت من إقناع الزميل د.عبد الرحمن س����، فأحلُ��ا إليھ؛ من أ�اذيب
َّ
، تمك

ل تفضَّ
َ
نة ا��لس. -جزاه هللا خ��ا–ف  ��ذا الرّد. و�و م�شور ع�� مدوَّ

ة من األزمة �� ما��" أ. محمد الطا�ر ميغ )10 ا "موقف الدول العر�يَّ
ة من األزمة ال�� �ش�د�ا شمال ما�� )238( . نقتطف منھ ما يأ�ي: "موقف الدول العر�يَّ

� أك�� مع 2012منذ أك�� من سنة [عام 
َّ

ا. و�دأ يتج� م] �ان موقفا غامضا جد�

ل ا���ش الفر���� ملساعدة ا���ش املا�ّ�. منذ بدأت األزمة لم �سمع تنديدا  تدخُّ

اج��ح عليھ �عض ة ل�ذا التصرُّف ال�م�ّ� الذي واحدا وصر�حا من أّي دولة عر�يَّ 

ّرِف�ن ن دول�م من املتطأبناء ما�� املرتزقة �� ا��ارج مع مساعدة �عض املنبوذين مِ 

ة تأوي �ؤالء، وجميع  رات. بل �انت �ناك دول عر�يَّ �ن، ومن م�ّرِ�ي ا��دَّ الدي�ّيِ

ا�� اكة دخلت إ�� متصر�حا��م �انت تصدر من �ذه الدول، وكذلك أس����م الفتَّ 

عن طر�ق حدود�ا أو ع�� أجوا��ا. وقد وردت أخبار متواترة كث��ة بأنَّ طائرات دولة 

ق �� الشمال منذ بداية الثورة ِ
ّ
نة �انت تحل ة معيَّ ت ولم كتَ (.....) و�ناك دول َس  عر�يَّ

 تقل ش�ئا".

د و�عده–"وقد استغاثت دولة ما�� ُيضيف  ة �بجارا��ا العر  -قبل التمرُّ يَّ

 لنجد��ا 
َ
 �َ ْس من �ذه األزمة ال�� أ

ْ
  مت

َ
� �ا بطر�قة مباشرة أو غ�لقِ �ذه الدول �� خ

رغمت �ذه الدوُل مباشرة
َ
ة ما��  ، لكن دعاء�ا �ان للصّم والبكم، بل أ  ��عجم�ور�َّ

�ن وال�� يدر�ون فشل�ا ُمقدَّ اإل  الدخول �� مفاوضات مع �ؤالء ىر�ابّيِ
َّ
يلتقي  ما، وأ�

  نام ع�� مائدة"؟الذئاب واألغ
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وا الثلث األخ�� من الدولة ب�ّلِ إم�انا��م و�قول: 
ُّ
ا أراد املعَتدون أن يحتل

َّ
"مل

 فر�سا 
َّ
ة �� مجال ا��رب لم تجد ما�� َمن ُ�غي��ا إال ة وا����اتيَّ  -بقدر إل��–العسكر�َّ

ة(...)�ال�� استجابت بطر  من �نا بدأت التنديدات تصدر من �نا  قة غ�� عاديَّ

وا اك. و�ن
ُّ
�ن الذين احتل

ّ
�ة إ�� القراصنة ا��تل و�ذه التنديدات ل�ست موجَّ

ل فر�سا لنجدة ما��
ُّ

رة، ما و�� �� الغرغ أرا��� ما�� منذ أك�� من سنة بل إ�� تدخ

لوا أرض ما�� وطنا  �ن أن ُيحّوِ ج�سّيِ
َّ
ذا ير�د �ؤالء ��ذا االس�ن�ار؟ أير�دون ل�ؤالء الال

�م ل�م؟ أم إن�ار إلسالم أ ل ال��ري؟ أم أ�َّ ة دخلت �� اإلسالم منذ القرن األوَّ مَّ

ة"؟  دون اللون األبيض ع�� اللون األسود كما �انوا يفعلون �� ا��ا�ليَّ   يؤّ�ِ

للرّد ع�� �عض املغالطات ال�� ترد من �عض محمد الطا�ر أ.ثمَّ انتقل 

ة ارحول األزمة الدول العر�يَّ وال�ا: "السود الكفَّ
ُ
إنَّ  ،لبيض املسلم�ن"يقتلون ا ، أ

ون �ذا يج�لون حقيقة اإلسالم �� ما�� و�تجا�لون كيف بدأ �ذا "
َّ
الذين يتول

ل الطوارُق اإلسالَم النموذ�� وال  ِ
ّ
القتال. ففي تار�خ ما�� القديم واملعاصر ال يمث

ھ إسالمٌ املسلم�ن املثالي�ن بل �ان املواطنون يَ  زون من إسالم�م؛ ألنَّ دون ب تقزَّ

ا من ِقبل وال وضوءمساجد  ، فقبل عشر�ن عاما �ستحيل أن ترى م��دا مب�ي�

أ بل  احاطالطوارق، والطار�� وإن �ان مُ  ھ ال يتوضَّ
ّ
ل ايُ ببحر من املاء فإن مفّضِ   ".لتيمُّ

سآِتيك �شا�د �ذه العبارات أو أشّد ع�� لسان �عض علما��م �� السعودّية 

  د.محمد بن محمد األم�ن األنصاري. 

 : "ثاني��ا
ٌ
ة ومن  مغالطة ة العامليَّ مات اإلسالميَّ

َّ
صدرت من �عض املنظ

ة ِ� �عض الدول ا��اورة  �ّلِ األزمة �� شمال وال�� تدعو إ�� إجراء مفاوضات جادَّ

�ا س�تفاوض مع َمن؟ أمَ  ما��".  إنَّ  طوارق ال َع دولة ما��" لم ترفض املفاوضات لك�َّ

ين الذين لم يبق ل� �ن املتمرّدِ  ب�اء أطالل�ا �عد طرد�م شرَّ املالّيِ
َّ
م �� الشمال إال

�م طردة من ِقبل املقاتل�ن األجانب ؟" و�ش�د تار�خ�م التفاو��� �� �ّلِ التمردات أ�َّ
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ة "أم س�تفاوض مع �ؤالء املس���ن ال  وال ذمَّ
�
ون ����ء إ�ال َيرَعون إال � ذين ال يمتُّ

 بحمل السالح واالعتداء عل��ا؟ ومعلو الدولة 
َّ
�ا منذ �شأة إال

َّ
ة �ل م أّن الدول العر�يَّ

رت عدم الدخول �� مفاوضات مع  � باسم الدين قرَّ
َّ

مش�لة اإلر�اب واالعتداء املس�

�ن فكيف يُ  إ؟ أن تفعل ما يرفضو��ا كمبد �ون دولة ذات سيادة�ِ ج�ؤالء الالضم��ّيِ

. فقد ھما نزعمع�� وما حدث �� شركة مصنع الغاز بإنمناس �� ا��زائر خ�� دليل 

�ا ترفض  رفضت ا��زائر الدخول �� مفاوضات مع مختطفي الر�ائن مّدعية أ�َّ

�ن بل قالت ا املفاوضات مع اإلر�ابّيِ �ا فوق اإلر�اب، ووصف��ا باال  :رفضا بات� عتداء إ�َّ

ا من أراض��ا  ع�� سيادة ا��زائر. ون منأولئك [و ف�ذه قطعة صغ��ة جد�  اإلر�ابيُّ

فون من دول أخرى و ، وا��أبناء ا��زائر
َ
و�ا �ذا الو ا��زائر] من تط

َ
ْعط

َ
صف أ

 الر�يب فما بالك بما�� ال�� 
ُ
اتتِ حأ دي ا���سيَّ  لَّ ثلثا أراض��ا من ِقبل محار��ن متعّدِ

ة واحدةمنذ أك�� من سنة (...)     ؟"أال ُ�عدُّ �ذا مكيال�ن مختلف�ن لقضيَّ

�� العالم العر�ّي  �� ما صدرت عن �عض املشا��� "ردَّ عل��ا آخر مغالطة 

ل ا���ش الفر���� إلنقاذ ما�� من حرب  دون و�س�نكرون تدخُّ من علماء ورؤساء ينّدِ

ة. نقول ل�ؤالء العلماء ستطمس�ا مِ  -بدو شّك –شعواء �انت  ن ع�� ا��ر�طة العامليَّ

كم ع�� ال���ء فرٌع عن ؛ فا��إّن التنديد ����ء �ستلزم اإلحاطة ��ذا ال���ء"

ره ء (...) أين كنتم عند ما �َ . "ون!!!تصوُّ
َّ
 قول ألولئك العلماء األجال

َ
 ت �ذه الطوائفغ

ل املسلمون ف��ا  ِ
ّ
ان؟ " %90الباغية ع�� أرض دولة مسلمة ُيمث

َّ
. من مجموع الس�

 
َ
�ا دولة غ�� مسلمة؟ لقد ت ل فر�سا أل�َّ لت فر�سا �� ح"�ل �س�نكرون تدخُّ رب دخَّ

لت اا��ليج ب�ن العراق و  ة �� حرب أفغا�ستان و�� العراق للمرة الثانيل�و�ت، وتدخَّ

�ن بالتعاون مع  "و�� لي�يا؟ ر �� مور�تانيا ��ار�ة ا���ادّيِ ولفر�سا معسكر متطّوِ

ل ن�يل فما موقفكم من " ط؟ و ح�ومة نواكش �ذه التدخالت املتكررة؟ أ�ناك تدخُّ

 وآخر غ�� ن�يل"؟ 
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ئة، سبل ، أسبابھ، مظا�ره، آثاره الس�ِّ االنحراف الفكري "   )11

ة ما��" د.�ارون امل�دي ميغا، رمضان  �ـ 1437معا��تھ، وواقع جم�ور�َّ

ص من البحث األص�ّ�  ل�ذا الكتاب الذي سبقت اإلشارة إليھ 2016 م. و�و  م��َّ

نة ا��لس. مة، وم�شور  �� مدوَّ  �� املقدَّ

� الكفيل عن املكفول "�ْل َس  )12
َّ

 .)239(؟" أ. محمد الطا�ر ميغا�تخ�

ث �� �ذه املقالة عن العالقة ب�ن املتمّرِدين قديما وحديثا و��ن فر�سا ال��  تحدَّ

نون ��ايَ    ،تحصَّ
ُ
ا، و وت م ل�م دائما غطاء سياسيا، وإعالمي� ا قّدِ ا وعسكر�� دعما مالي�

ا ما حار�تولوجس�ي� �ن إنَّ �ن دون االنفصالّيِ -. وكيف أنَّ فر�سا �� حر��ا ع�� ا���ادّيِ

  -ع�� أرض الواقع
ُ
ة امل ب وتركت الس�ب؟ "ف�لُّ املصائب ال�� �ع�ش ف��ا جم�ور�َّ س�َّ

ف�� ال�� أعلنت ا��رب ع�� ما��، و�� ال��  MNLAما�� اليوم جاءت من طرف 

دن ، وأباحت مت �لَّ ا����اتلبَ ت وَس �بَ الل شمال ما��، و�� ال�� �َ قدعت إ�� است

عاونت مع � استقطبت و�، و�� ال�الشمال ال�� �سكن ف��ا السو�غاي غاو وت�بكتو"

ة. ل أعضاؤ�ا بأس����م  ا��ر�ات ا���اديَّ ل فر�سا َيتجوَّ و�عد ثالثة أش�ر ِمن تدخُّ

ذ�بت إ�� مناطق�م منفردة دون [فر�سا] "إنَّ كفيل�م !!! �� كيدال آمن�ن ُمطمئِن�ن

�ن، وتقو  لول ا��ار��ن اإلسالمّيِ
ُ
رِد ف

َ
 ممصاحبة ا���ش املا�ّ� بل �عاونت مع�م �� ط

ة واملسموعة واملقروءة] بدعاية كب��ة ل�م". ة [املرئيَّ  و�االت األنباء الفر�سيَّ

م إ�عاِم بِ  يض –النظر فيما تقدَّ
َ
ْيض من ف

َ
تجد أنَّ العلماء والدعاة  -و�و غ

ّتاب والباحث�ن 
ُ

�ة ج�ودا كب��ة �� مواج -وال يزالون يبذلون –�� ما�� بذلوا والك

ا �ان مص- االنحراف الفكري  دةالوسائل ب -دره ومحّرِكھأي� إلقاء � ،واألساليب املتعّدِ

ة، وكتابة املواعظ وا��طب �� املساجد ، وتنظيم الندوات وامللتقيات العلميَّ

ة أو �� كتب، واملقاالت  ت علميَّ
ّ
ة و�شر�ا �� مجال � جرائد �و�شر�ا البحوث العلميَّ
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 وإصدار البيانات��، و�� مواقع التواصل االجتما باللغة العر�ّية كــ"الصداقة"

  والردود....إ��.

ة وال ع�� ��وأنَّ ج�ود�م لم تقتصر ع�� ا��ماعات املعروفة   الساحة املاليَّ

ت ل�شمل نماذج خارج ما�� ؛ �س�ب االنحراف الفكري املش��ك ما�� وحد�ا بل امتدَّ

فاق �� الوسائل واألساليب واأل�داف،  ِ
ّ
ون ل�ا د ي�وما قوالتعاون بي��ا، بي��م، واالت

ة باب، وداعش، و�و�و حرام...إ��. كما شملت شمثل: حركة ال ،من تأث�� ع�� املاليَّ

�ا��وارج �� غانا، والعالم،  غرب أفر�قيا�عض�ا �� �عض دول  وجودَ �م ج�ودُ 

وسائل مواج�ة املّد و  الشيعة �� السنغال وغرب أفر�قيا و�شأ��ا �� العالم،و 

    الشي�� �� أفر�قيا.

 
ً
ة  ، نحو: ذكر ج�ود �عض العلماء من غ�� ما��إ��  إضافة من�� السعوديَّ

، و " الوسطي: فتاوى علماء السعودية املعاصر�ن: (ع�د امللك ف�د وامللك عبد هللا)

ة �� األمن واالستقرار بما��: قديما " ة خارجيَّ ة إسالميَّ نماذج من دور قيادات دي�يَّ

  وحديثا" ....إ��.

ة � �ان لإلذاعات  ات، � أغلب مناطق ما��األ�ليَّ والقنوات ، والصوتيَّ

ة �� مناطق ما�� ة اإلسالميَّ وِنياتا،  التوعية كدام��،ج�ود �� كب�� أثٌر ، الفضائيَّ

ة
ّ
وسائل التواصل و ا��موعات واملواقع ا��تلفة ، وكذلك والسن

  ...إ��. االجتما��
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  الرا�ع: طلب ملا

 
َ
فمن ج�ود امل ُب جارِ ت ِ

ّ
  حراف الفكري �� مواج�ة االن ؤل

ة�� إطار ج ة والفك �ود العلماء والدعاة والباحث�ن �� املواج�ة العلميَّ ر�َّ

ة �ة وغ���ا، ول��ر�ات املنحرفة لالنحراف الفكري  والعمليَّ
َّ

 ،وغ��ه ا��م�� املس�

 ،���و�� ،بدافع دي��؛ بج�ود متواضعة �� املواج�ة �اتب �ذه السطور شارك 

 �عض األوراق البَ وذلك بتقديم ؛ ، وعل��ّ ووط��
َ

ة �� ملتق ة ع يات وندواتحثيَّ لميَّ

ة ات،  أقام��ا ج�ات إسالميَّ ات وجمعيَّ ت علميَّ من �ليَّ
ّ
�يل�ا وت�ة أو �شر�ا �� مجال

ة،  العليا  الدراسات ة ��و�خاصَّ وتزو�د �عض الباحث�ن ع�� الشبكة العنكبوتيَّ

 تلك ا���ود، وإن ب أبرُز لعلَّ �ذا الكتاومراجع ل�ا عالقة باملوضوع.  بمعلوماٍت 

م �عض�ا �� املطلب السابق، سبقھ كث��،  و�ن وورد تفاصيل أك�� عن العناتقدَّ

ما �و مختصرات
َّ
  م��ا:، أو إشارات اآلتية �� مواضع أخرى. فما ُيذكر �نا إن

مة إ�� امللتق "ن وسائل مواج�ة املّد الشي�� �� أفر�قيامِ " أّوال: ى ورقة ُمقدَّ

و املنعقد �� بما� ية �� مواج�ة التحّديات الفكر�ة والعقدية "الدعوي: "الداع

تنظيم رابطة الدعاة �� ما�� . م3/7/2011-�1ـ 2/8/1432إ��  30/7من 

    قتطف م��ا ما يأ�ي:ن . و�لية طو�ى للدراسات اإلسالمية

ّن �ذه الطائفة �عتمد ع�� �ّل وسيلة مادّية أو معنوّ�ة �ستطيع ��ا تحقيق إ

ع �� العالم أ�داف�ا ا ُس�ا �شُر ال�شيُّ
ْ
َدٍم وكسُب مواطِن  -و�خاصة أفر�قيا -ل�� َرأ

َ
  ق

د ا أتباعا، أوإمَّ  ال�  َسنام أ�داف�ا كسُب الرأي العاّم ين، أو ُمحاِيدينُمؤّ�ِ
ُ
. وذروة

 ،و ال�شكيك ف��اأ�قائق، و�دم الثوابت اإلسالمّية اإلسالمي برغم �شو�ھ ا�

 وسائل مواج�ة املّد الشي�� �� أفر�قيا أ�ّمِ  منان و�. والطعن �� كبار ال��ابة

   :كور أعالهال�� وردت �� البحث املذ
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حِسن توجَ  الوسائل العلمّية: -
ُ
د وسائل علمّية كث��ة ملواج�ة املّد الشي�� إذا أ

�ا بدقة وإخالص، م��ا:
ُ
  استعمال

ـــھ  املعرفـــة الواســــــــــعـــة بحقـــائق املـــذ�ـــب الشــــــــــي�� -1 ـــاتـ ـــھ، وعالقــ ومرتكزاتــ

اإلســالمية و�خاصــة املذ�ب الســّ��؛ فا��كم ع�� ال�ــ��ء أو مواج�تھ فرع  باملذا�ب

ره. و  ــوُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعوب أفر�قيــا أك��عن تصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلم�ن م��م وغ���م-شـ ــ ــ ــ ــ ــ  أقـّل  -املســ
ّ
ال �عرفون إال

ـــائلھ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة، وعن وســ القليـل عن �ـذا املـذ�ـب، و عن مرتكزاتـھ، وعن أ�ـدافـھ ا��قيقيـّ

 املادّية واملعنوّ�ة، الظا�رة وا��فّية.

ة" عنــد الشــــــــــيعــةالتوعيــة ا -2 يــَ
ْ

ق
ُّ
 لشــــــــــــاملــة بحقيقــة "الت

َ
، و��وِ��ـــا الرك��ة

ـــاَس ال�� ينطلقون م��ا �� مواقف�م، وعال ــ ــ ــ ــ فا��م ا��تلفة.  فاألسـ ـــرُّ ــ ــ ــ ــ  �ذهقا��م، وتصـ

 
ُ
 التوعية

ٌ
ة �� مواج�ة املّد الشي�� �� أفر�قيا.  وسيلة  ضرور�َّ

ع وحّب آل الب�ت املت -3 ـــيُّ ــ ــ ـــرورة التفر�ق ب�ن ال�شـ ــ ــ  التوعية بضـ
ُ

ر �� جتكثيف ِ
ّ

ذ

ھ �� االن�سـاب أل�ل الب�ت و�� 
ُ
ع ودعات نفوس املسـلم�ن �� أفر�قيا؛ فقد وجد ال�شـيُّ

 
َ
�م املن� ـــاءً حّ�ِ ـــا غطـ ـــدوا ف��مـ ـــا، وجـ ـــأفر�قيـ ـــَرْ�ن بـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا اج شــ ـــا، ودرعـ ةدي�يـ ـــَ ر�ـ

ُ
ـــا، وت ـــاعيـ  تمـ

را يضغط عليھ �� �شر مذ�بھلِ  ،صبةخ ِ
ّ
اسا ومؤث �ساب واك بذر دعوتھ، ووترا حسَّ

 . األتباع

ـــادر واملراجعتوف�ُ�  -4 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات ال�� تحتوي ع�� املصــ ــ وم �� مختلف العل املكتبــ

ـــة واملعـــارف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة و�خـــاصــ ــــالميـــة الـــدور�ـــة، بـــاللغـــات ا��يـــّ ــ ــ ــ ــ ــ ت اإلسـ
ّ
ات، وا��ال ، واملطو�ـــّ

ـــية، واإل�غل��ية، وال� ــ ــ ــ ــ ــ ، والفر�سـ
ُ
د ��غالية، و�عض اللغات األفر�قية؛ إذ توجالعر�ّية

ة مكتباٌت  ـــيعيَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــــادر واملراجع �� مخشــ ــ ــ ــ ــ ــ ة باملصــ نيَّ
َ
تعلق ، وما يتلف العلوم والفنون غ

ــّ�� والطعن �� ثوابتھ، وذلك �� مدن  ــ ــ ــ ــ ع والدعوة إليھ، ومحار�ة املذ�ب السـ ـــيُّ ــ ــ ــ بال�شــ

ة مع إيران. ـــيــّ ــ ــ ــ ــ ــ � توف�َ� �ــذ عــدد من الــدول األفر�قيــة ال�� ل�ــا عالقــة دبلومــاســ
ّ
ه يتو�
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ـــفاراُت إيران وم��قّياُ��ا الثقافية ــ ــ ــ ــ ــ ـــي���ا ســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن �ســ ــ ــ ــ ــ ــ ْ�َر ع�� حســ ـــَّ ــ ــ ــ ــ ــ و أ املكتبات والســ

 . مرتبطون ��ا

ــــات و  ،علميةللقيام ببحوث الدعُم املادي واملعنوي  -5 ــ ــ ـــةدراســ ــ ــ صــ ِ
ـــّ ــ ــ  ،متخصــ

ـــة او  ــ ـــامــ ــ ة، و إقــ ـــّ ــ ـــدوات واملؤتمرات، ال�� �َ املراكز البحثيــ ــ ع  �تمُّ لنــ ـــيُّ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة ال�شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدراســ ــ بــ

ة وغ���مامواج�تھو  ة واإل�غل��يَّ  .، وترجم��ا إ�� اللغات األخرى �الفر�سيَّ

�� �ّل دولة أفر�قّية عن املّد الشـــــــي�� بدراســـــــات علمّية ميدانّية  القيامُ  -6

، ومؤســـســـاتھ، وأتباعھ و�شـــاطا��م. و�ســـ�يل الوصـــول إ�� �ذه الدراســـات؛ ومراكزه

طط لِ 
ُ

ـــع خ ــ ــ ــ ــ ــ  م��ا �� وضــ
ُ
ـــتفادة ــ ــ ــ ــ ــ ـــ��اتيجية، و�� تحديد األ�داف العاّمة اتعمَّ االســ ــ ــ ــ ــ ــ ســ

 واملرحلّية للمواج�ة.

ـــي�� �� العال الوســــــــــائل اإلعالمّية: - ــ ــ ــ ــ ــ ـــ�د الواقع الدي�� الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــورا �شــ ــ ــ ــ ــ م حضـــ

ـــائل إعالمية متنّوِعة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــات و�يئات ووسـ ــ ــ ــ ــ ـــســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاطا دؤو�ا ملؤسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــعا، و�شـ ــ ــ ــ ــ ــ إعالميا واســ

ــــات، واللغات ــ ــ ــــصــ ــ ــ ـــاليب، والتخصــ ــ ــ ــ ـــ��َدف�ناألسـ ــ ــ ــ ـــي�� ، واملسـ ــ ــ ــ د الشـ ــــ�يل التمدُّ ــ ــ ؛ �� ســ

ھ، و�� س�يل كسب الرأي العاّم اإلسالمي، م��ا: 
ّ
  بالعالم �ل

ـــائّية:  -1 ــ ــ ــ ــ ة كث��ة جد� القنوات الفضـ ـــيعيَّ ــ ــ ــ ــ ـــائية الشـ ــ ــ ــ ــ عرب � "ا �القنوات الفضـ

ـــايت،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــايت""و سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و وغ���ما. ، نايل سـ
ً
ـــتقطب دعاة ــ ــ ــ ــ ــ ـــيات  �ســ ــ ــ ــ ــ ــ من مختلف ا���ســ

ة. ليُ  ـــّ ـــا��م ا��ليــ ة أو بلغـــ ـــّ ــــات ا��يـــ ـــاللغــ ـــة إ�� أقوام�م بـــ �ـــ ـــة موجَّ موا برامج دعو�ـــ ـــّدِ قـــ

 
َ
 بالعر�ية  دَّ مواج���ا ال بُ لِ ف

ّ
من إيجاد قنوات فضائّية س�ّية كقناة "ِوصال" ال�� ت�ث

ة وات والقنثّم بالفارسّية،  ة �� أفر�قيا الفضائيَّ  باللاإلسالميَّ
ّ

ة ال�� ت�ث غات الوطنيَّ

ة ـــنَّ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيع دائرة ، ب�ّل فروع�ا كقناة الســ ــ ــ ــ ــ ــ م��ا، وتوســ مع تنو�ع برامج�ا، ولغا��ا، ومقّدِ

 .ف�ن��َد املس

2-  
ُ

بيان  ، مع ال��ك�� ع��الندوات واللقاءات �� القنوات الفضائية تكثيف

ـــيعّية ع�� أمن ــ ـــر أو تقوى ف��ا،  خطورة ا��معّيات الشــ ــ ـــتقرار الدول ال�� تن�شــ ــ واســ
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أ أو  ـــاديـا، أو اجتمـاعيا. وإبراز تلـك ا��طورة من خالل فكر�ـ� ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيـا، أو اقتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيـاســ ــ ــ ــ ــ ــ ســ

 
َ

ة كحزب هللا �� لبنـــان، وأحـــداث حزب هللا �� مـــدينـــة كـــ ��يــا دونـــا ب�يجالنمـــاذج ا�َ�يـــَّ

ـــرأك�� من  قبل ــ ــ ـــنوات،  عشـــ ــ ــ ـــباب ا��قوحزب هللا �� العراق، وغ���ا، ســـ ــ ــ ة يَّ يقواألســـ

ـــنغال وغامبيا لقطع  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ عالقا��ا مع إيرانالســ ــ ــ ــ ــ ــ ام الرئ�ســ �. ..إ���� جامي..و  �ن وادأيَّ

   واالستقواء عسكر�ا. وكيف أّن من املبادئ الرئ�س �� املذ�ب الشي�� اإلعدادَ 

ـــــــــدار األشــــــــــرطة، و ، وال��امج التلفز�ونّية إنتاُج  -3 ت إصــ
ّ
ال�ــــــــــ�ف وا��ال

دة اللغات ،والســـياســـية ،الثقافية �ة إ�� أفر�قيا و�لغا��ا متعّدِ  و  ،املوجَّ
ُ
 االســــتفادة

ف من ال��ك�� ع�� التعر� دَّ ال بُ ، و ومواقع التواصـــــــل االجتما�� اإلن��نتواقع ممن 

ـــيعة ومراكز�ا، والتح ـــات الشــ ـــســ  بمؤســ
َّ
ـــاطا��ا. اط عام  - لع الباحثذير م��ا ومن �شــ

ــــاّدة الع -م 2011 ـــد جمع املـ ة عنــ ـــَّ ـــة للميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدراسـ ـــذ�ورة أعاله لــ ـــد ع�� املــ موقع قيــ

ـــاء �عنوان:  ـــيعة �� أفر�قيا"اإل�شـــ ــــات الشـــ ـــســ ـــماء وأعالم  "مؤســـ ع فيھ أســـ ـــِ ) 17(ُوضـــ

 دولة أفر�قية، و�الضغط ع�� أّي عَ سبع عشرة 
َ
ات مؤسس ك قائمة بأ�ّمِ م يخرج لل

ـــيعة ��  ــ ــ ــ ــ ــ ـــاطا��ا، وطلٍب  دولة،الالشــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــماء مدير��ا، وأ�ّم �شــ ــ ــ ــ ــ ــ مع �امل عناو���ا، وأســ

اقة، يعة!!! وأحيانا تحت أســماء مُ بإضــافة معلومات حول مؤســســات الشــ مّوِ�ة و�رَّ

ــــالمي العر�ي اإلفر�قي �� أبيدجان، وجمعيَّ  ــ ــ ـــانحو: املركز اإلســ ــ ــ ـــالة والتضـــ ــ ــ من ة الرســـ

 . )240(اإلسالمية بالسودان...إ��

ة جّدا ��   :الوســــــــــائل االجتماعّية - ـــائل االجتماعّية م�مَّ ــ ــ ــ ــ ــ عدُّ الوسـ
ُ
مواج�ة �

ة الشعب، املّد الشي�� �� أفر�قيا ال�� تمسُّ ع   م��ا:امَّ

                                                             
م. والدول ��: ما��، نيج��يا، س��اليون، توغو، ساحل �14/6/2011ـ، �12/6/1432ان ذلك يوم الثالثاء  -240

العاج، غانا، بوركينا فاسو، أوغندا، أثيو�يا، جنوب أفر�قيا، جيبو�ي، رواندا، ز�مبابوي، السودان، 

 مور�شس، �و�غو كي�شاسا، ت��انيا.
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ــبـــاب وت�و�نـــھ �� مختلف جوانـــب ا��يـــاة، دي�يـــ�  -1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، ايــ� ا، وعلمالعنـــايـــة بـــالشـ

ا ـــي� ، واجتماعي� وثقافي� ـــياســ ـــادي� ا، وســ د أنَّ ا، واقتصــ
َّ

ـــب ا...إ��؛ فقد تأك اب كث��ا من الشــ

ــافيـــة اإليرانيـــَّ  لون بِ الـــذين يلتحقون بمـــدارس املراكز الثقـ ـــَ ــ ــ ــ ــ ــ نح مة �� أفر�قيـــا أو ُيرســ

ــيــــَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــطــــادةوغ��ه ة إ�� إيران دراسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من تالميــــذ املــــدارس  -:     أ�عنــــايــــة �م فرقــــة مصـ

ــــالميَّ  ــ ــ طة؛ لظروف ة الذين لم يَ ة العر�يَّ اإلسـ ِ
ـــّ ــ ــ ـــ��م �عد املتوســ ــ ــ نوا من إتمام دراســ

َّ
تمك

ة ـــر�م املـــاديـــّ ــ ــ ــ ــ ــ ــعبـــة أســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طر�قـــا إ��  -�عـــد الثـــانو�ـــة–جـــدوا ، وكـــذلـــك الـــذين لم يَ الصـ

 ة وغ���ـا. و�ِ ا��ـامعـات الوطنيـَّ 
ْ
 تـا الطـل

َ
ُ� ائفت�ن ت ـــ�ئ�ن، �مـا: تم�َّ ــ ــ ــ ــ ــ حقيقة ب ا���ـُل  �شــ

 
ُ
 مذ�با إسـالميا �املذ�ب السـ�� ونحوه. والرغبة

ّ
ع؛ إذ ال ترى ف��ا إال الشـيعة وال�شـيُّ

ــــالمّية �غض النظر  ــــالمّي العر�ّي و�� أّي دولة إسـ ـــلة التعليم اإلسـ ـــديدة �� مواصــ الشــ

ـــُّ  -عن املذ�ب العقدي ف��ا.  ب ــ ــ ــ ــ ــ ـــر من طالب التخصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات غ�� الشــ ــ ــ ــ ــ ــ عية �الطب، صــ

ـــناعات النفطية، وغ���ا. و�ؤالء  ـــاد، والصـ ��م م وإن �ان كث�ٌ� –والقانون، واالقتصـ

  -مسلم�ن
َ
وْ و ، س�تَ و ثقافة إسالمية ض�يلةوُ ذ

َّ
خاذ القرارن ل ِ

ّ
  .فيما �عُد مواقع ات

2-  
ُ
ف�ن عاّمة -أيضــــــــــا-الِعناية

َّ
 ، عن طر�ق تقديم برامج دي�ّية وثقافيةباملثق

ة ��م ـــّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ف�ن طـــائفـــة املف؛ خـــاصـــ ف�ن ثقَّ
َّ
ة طوائف ا��تمعـــات األفر�قيــ ن أ�ّمِ مِ واملوظ

ـــتقطا��م مادي�  ــ ــ ــ ــ ــ ع ودعاُ��ا �� اسـ ـــيُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ�� مراكز ال�شـ ــ ــ ــ ــ ؛ ألّ��م ا، وثقافي� ا ومعنو�اال�� �ســ

عون ��  ـــتقبال؛ ثم ألّ��م ُموزَّ ــ ــ ــ ــ ـــيطرون ع�� مقاليد األمور �� الدول حاليا أو مســ ــ ــ ــ ــ املســ

 ��ا.جميع مجاالت ا��ياة، ومراكز الدولة وإدارا

ة -3 ـــــــــــار�ع ذات الصــــــــــبغـــة االجتمـــاعيـــّ م خــــدمـــات  إقـــامـــة املشــ قــــّدِ
ُ
أي ال�� ت

ــــفيات، اجتماعية مجانيَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــ�شـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرة بحياة الناس اليومية، �املسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلة مباشــ ــ ــ ــ ــ ــ ة ذات صــ

 والف�ّ�. ومراكز الت�و�ن امل��ّ  ة،واملراكز التعليميَّ 

ـــَّ ا��معيَّ  ج�وِد  تنظيُم  -4 ــ�ّية والت�ســــيق بي��ا �� األعمال ات واملؤسـ ـــات الســ سـ

م�ا. قّدِ
ُ
 االجتماعية واإل�سانّية ال�� ت
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ـــيَّ ةالوســـائل الســـياســـيَّ  - ـــياســ ـــائل الســ  :  من الوســ
ُ
د �مَّ ة امل ة �� مواج�ة التمدُّ

  الشي�� �� أفر�قيا:

�َ�قيــَّ  -1
ُ
ة، اإلكثــار من امل ــ�يــّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفــارات الــدول السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة �� سـ ة والــدي�يــّ ات الثقــافيــّ

ـــدوات ـــد النــ ـــة، وعقــ ــافيــ ـــة الثقـــ ـــا �� مجـــــاالت التوعيــ ـــا��ــ ــاطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل �شــ  واملؤتمرات وتفعيــ

ـــابقات الدي�ّية والثقافّية ــ ــ ــ ــ ـــفار "يقول د.القفاري:  .العلمّية، واملســ ــ ــ ــ ــ لْت ســ  اُت وقد تحوَّ

ـــيعة �� إيران إ�� مركزٍ  ــ ــ ــ ـــباب،  دولة الشــ ــ ــ ــ ــــفوف الطلبة والشــ ــ ــ ــ للدعوة إ�� مذ���ا �� صـ

ـــلم�ن �� العالم. و�� ـــلم�ن أك�� من ا�تمام�ا بدعوة والعامل�ن املســـ  ��تمُّ بدعوة املســـ

 .  )241(" ال�افر�ن

ر العالقات السياسيَّ  ُد ا��يِّ  االستغالُل  -2 اع�ا ة أو انقطواملدروس ِلُفَرص توتُّ

مع  ن الســـيا�ـــ��، والثقا��، والتنموي،ب�ن دول أفر�قّية وإيران؛ وذلك بتقو�ة التعاو 

ـــتغالُل بوثائق مرئيَّ  ــ ــ ــ ــ ــ م �ذا االســ ة ومقروءة عن ميل أ�ل تلك الدول األفر�قية. ُيدعَّ

ع  ـــيُّ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ–ال�شــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــطدام بالطوائف وا���ومات  -�موك�ُ إذا قو�ت شــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــراع واالصــ ــ ــ ــ ــ ــ إ�� الصــ

   �م.ءَ البلد إذا لم تتماَش ومباد ة، والالمباالة بقوان�نو�خاصة الس�يَّ 

د الشي��    :الوسائل االقتصادّية - من الوسائل االقتصادّية ملواج�ة التمدُّ

  �� أفر�قيا:
ُ
 واملباشـر، لعامّ املشـار�ع االسـ�ثمارّ�ة الطو�لة األمد، وذات النفع ا إقامة

�االسـ�ثمار �� ا��ال الصـ�ّ�، والزرا�ّ�، والتخصـصـات العلمّية �� التعليم العا��، 

ة �� ظــّل الفرص املتــاحــة ال  و�� مجــال امليــاه والك�ر�ــاء...إ��. ـــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ات  فتتــاحو�خــاصــ �ليــَّ

صات. دة التخصُّ ة متعّدِ    وجامعات أ�ليَّ

                                                             
، بدون. (من كتب 5اإلمامية اإلث�� عشر�ة، عرض ونقد، د.ناصر عبد هللا القفاري/أصول مذ�ب الشيعة  - 241
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�ة �� شمال ن تطبيق الشر�عة ما قامت بھ ا��ر��ل مِ "ا: ثاني
َّ

ات املس�

نةالعنكبوتية م�شور ع�� الشبكة(م. 08/01/2013بما�و ؟ "ما��  ، وع�� مدوَّ

اب شمال ما��  )مجلس علماء وكتَّ
َ
 ، و�

َ
ف مقاال ر ش ِ

ّ
ال املؤل ��  -�عّدة حلقات–مفصَّ

تحت عنوان: االس��زاء بالشر�عة والتمي�� �� تطبيق�ا �شمال  جر�دة الصداقة

  .)242(ما��"

م ا ـــتقدَّ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمال ما�� ��ديث عن ا��ر�ات املســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيطرت ع�� شــ ــ ــ ــ ــ ــ �ة ال�� ســ
َّ

وما �

تَب  ؛ -حســب زعم�ا–من تطبيق الشــر�عة  قامت بھ
َ

ف فك ِ
ّ
 املؤل

َ
بيان ل �ذه الدراســة

ــــالم والعم�ّ�، ف�ا الفكري اانحر  ــ ــ ــ ـــرَّ باإلســـ ــ ــ ــ ــ ولتفنيد زعم�ا، وتأكيد أنَّ ما قامت بھ أضــ

ا جاء �� الدراواملسلم�ن     :سةأشدَّ الضرر ؛ ف�ان ممَّ

مات عند �ّل مســـلم حقيقي أنَّ 
َّ
ســـل

ُ
شـــر�عة اإلســـالم صـــا��ة ل�ّل زمان  ِمن امل

ـــــوص  ــ ــ ــ ــ ـــت�بط�ــا العلمــاء من النصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوابط ال�� اســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــروط والضـ ــ ــ ــ ــ ــ ق بــالشــ طبَّ
ُ
وم�ــان، وت

 فيھ
َ
 وال ُمجاملة

َ
لوا القول ف��ا. �ذا أمر ال ُمحابة ـــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرعّية وفصــ ــ ــ ــ ــ ــ ھ ، وال ي�تطح فيالشــ

  .  ع��ان

ـــمال ملِك  ــ ـــر�عة) ال عالقة لھ نَّ ما جرى �� مدن شـ ــ � (تطبيق الشـ ــــ�َّ ا ُ�ســ ا�� ممَّ

ـــر�عة و  -ال من �عيد ال من قر�ب و  – ــ ــ ــ ــ ــ ھ بالتطبيق ا�َ�ّقِ للشــ وه كذلك؛  ألنَّ ـــمَّ ــ ــ ــ ــ ــ إْن ســ

ھ حصــر الشــر�عة الشــاملة ل�ّل يفتقد  الشــروط والضــوابط األســاس؛ فضــال عن أنَّ

ــا�ر. ــ ة و�عض املظــ ـــَّ ــــائيـــ ـــدود ا��نــ ا �� �عض ا��ـــ ـــَ ـــَر�ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاة َحصــ ــــؤون ا��يـــ ــ ــ ــ ــ ــ  �ظ�ر و   شـ

ـــر�عة ــ ــ ــ ــ ـــ��زاُء بالشــ ــ ــ ــ ــ ـــمال ما�� ع�� أيدي  ،االســ ــ ــ ــ ــ والتمي�ُ�  والتمييُع �� تطبيق�ا بمدن شــ

��ن 
َّ

ـــ� ــ ــ �ن املســـ من خالل املوازنة ب�ن ما َجرى �� مدينَ�ْ� غاو  و ت�بكتو  و ب�ن ا���ادّيِ

ي، : جلــَد الزا�ففي مـدين�� غـاو  و ت�بكتو تجـد عنـد�م   مــا َجرى �� مــدينــة كيــدال.

                                                             
 ، وأعداد �عده ال يحضر�ي أرقام�ا .2م/2013، يناير/ف��اير 70انظر: الصداقة (مرجع سابق) العدد  - 242
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ن، ـــَ ــ ــ ــ ــ ــ ة، وقطع يــــد  ورمي ا��صــ ـــدَّ ــــ�ن ملـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرب أو ال�ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالضــ والتعز�ر ع�� التــــدخ�ن بـ

ا من حـــّدِ ا�ِ�رابـــة (قطع اليـــد والرجـــل ِمن خالف)، ومنَع الـــدخـــان  ــــارق، ونوعـــً ــ ــ ــ ــ ــ ــ الســ

)(Cigarette  ) ْبغ ا  Tabacوالتَّ ـــا َبيعــــً ـــغ �� الفم) منُع�مـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاملضــ ل بـ ـــَ ـــتعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ُ�ســ

ـــراو�ل ــ ــ ـــان والســ ــ ــ ــا�دة التلف��يون، وقطَع القمصــ ــ ــ ــ ـــتعماال، ومنَع مشـ ــ ــ د لت�ون عن واســ

إن لم  -�� و�ـ� ال��ار –، وضـرَب املرأة �� الشـارع قليال نصـف السـاق أو أسـفل منھ

ـــاترا،  والزواج بــاإلكراه، و تطليق املرأة من زوج�ــا بــاإلكراه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تكن تل�س لبــاســـ

ــــدي  ــ ��ن، والتعرُّض باألذى ا��ســ
َّ

ـــ� ــ ــ فات أولئك املســ ـــرُّ ــ ــ ده ع�� �عض تصــ ـــ�ب تمرُّ ــ ــ �ســ

ئة ن قد �ع��ض ع��الشديد ِمل  فا��م السّ�ِ   و�دم املزارات... .إ��. ،�عض تصرُّ

ا �� مــــدينــــة كيــــدال فتطبيُق  ـــأ�ي: قطعالشــــــــــر�عــــة َمحصــــــــــوٌر  أمــــَّ ـــا يــ  ُ◌ فيمــ

ــــفل منھ ــ ــ ــاق أو أسـ ــ ــ ــ ــــــف السـ ــ ـــراو�ل لت�ون عند نصـ ــ ــ ـــان والســ ــ ــ ـــور قليال القمصــ ــ ــ ، وحضــ

بول التعرُّض للناس أو ممتل�ا��م بأذى من أّيٍ �ان، 
َ
ـــ�د، وَعدم ق ــ ــ ــ ــ ا��ماعة �� امل�ـ

بُغ(  Cigarette)لـــدخـــان (ومنع ا ا التَّ ــاال. أمـــَّ ـــتعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ا واســ ُمبـــاٌح Tabacَبيعـــً
َ
) ف

ـــاء �� �ـــّلِ م�ـــان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ق؛ ألنَّ اإلدمـــان عليـــھ �� مجتمع الطوارق عنـــد الرجـــال وال�ســـ
َ
ُمطل

ـــر ــ ــ ـــاي األخضــ ــ ــ ـــرب الشــ ــ ــ ك وزمان �اإلدمان ع�� شــ  َمن رِحم ر�ُّ
َّ
ـــاء إ��  وتوجيھُ  .إال ــ ــ ال�ســ

ـــاتر ــ ة ب�ّلِ والتفر�ق بي��نَّ و�� ،اللباس الســـ ـــَّ ــ ــــوق بتحديد ج�ة خاصـــ ــ  ن الرجال �� الســ

      طرف مع إتاحة الفرصة ل�ّلِ طرف ل�ش��ي من الطرف اآلخر.

قت ّبِ
ُ
ا ا ما َعدا�ف��ا الشــــــــــر�عة �� مدينة كيدال أمَّ  �ذه �� األمور ال�� ط

 تطبيق الشر�ع
ُّ
�ا مدينة فاضلة ة ف��افلم يث�ت قط   ؟؟؟ �اوكذلك َمن ف�؛ أأل�َّ

ُق بقي �� زعم ت
َّ
 كتو ال���� مدينة ت�ب ِ��دم املزارات طبيق الشــر�عة: ما يتعل

ب ع�� فما حر�ات  أنصـــار الدين والقاعدة. ��ا قام
َّ
لك ت �دم�ان ل  ؟ ا�دم� ذا ي��ت

                ا يأ�ي:ِمل  ؛ع�� اإلسالم واملسلم�نضرٌر  أشدُّ   ملزاراتا
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ى إ�� اعتبــــار�ــــا تراثــــا عــــامليــــا  -أ ـــا، ، و أنَّ �ــــدَم�ــــا أدَّ ـــا��ــ ـــادة بنــ مع�� ذلـــــك إعــ

ا �ــانــت عليــھ قبـل  ـــع ممــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ�ــل أك�� وأوســ ــ ــ ــ ــ ــ والعنــايــة ��ــا وا��ــافظــة واإلنفــاق عل��ــا �شــ

ة تأمرنا ب. ال�دم َرر�ن"، والقواعد اإلسالميَّ ِ الضَّ
ّ

ـــ "األخذ بأخف ــ ــ ــ ــ ــ َرر ال ُيزال ــ " و "الضَّ

ـــدَّ منھ"....إ��. ــ ـــَرٍر أشـــ ــ ل�� دة البناء ام و�عد إعابي��ا قبل ال�د قارنةوال مجال للم ِبضـــ

ـــ�د��ا. ـــد،   شـ ــا�� واملفاسـ ة ب�ن املصــ
َّ
ـــلُم العاقل الوا��، املوازن بدق سـ

ُ
امل�اســــب و وامل

ـــائر،  ــ ــ ــ ــ ــ ��َ وا��ســـ
َ

 خ�َ� ا��
ُ

ما �و َمن �عرف �ن، وإنَّ رَّ
َّ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ن يْ ل�س َمن �عرف ا����ين والشــ

 ْ� رَّ
َّ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرَّ الشــ ــ ــ ــ ــ ــ :" ل�س العــاقــل الــذي �علم ا���� من -رحمــھ هللا-ن. قــال ابن تيميــة وشــ

ماُل الورع أن �علم  ،ّر الشـــ
َ

�ن". "وك ما العاقل الذي �علم خ�َ� ا����ين وشـــرَّ الشـــرَّ إنَّ

ـــان خ�َ�  ــ ــ ــ ــــيل  اإل�ســ ــ ــ ـــر�عة مبنا�ا ع�� تحصـــ ــ ــ ــ �ن، و�علم أنَّ الشــ ـــرَّ ــ ــ ــ ـــرَّ الشــ ــ ــ ــ ا����ين وشــ

ــد أو تقليل�ــا"  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا�� وتكميل�ــا، و�عطيــل املفــاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ �ــذا املوقف �و الــذي .  )243(املصـ

ِلص لـــدينـــھ ووطنـــھأن يقفـــھ املســــــــــلم املـــ -�� رأ�ي-ي�ب��
ْ

�
ُ
 ا��ُّ العـــاقـــل الوا�� ا�

ة، و�زن  -أيضا-وأن يقفھ ، وشعبھ ة وا��اصَّ �لُّ َمن ��تّم باإل�سان و�شؤونھ العامَّ

  مقاصد الشر�عة، وقواعد�ا. األمور بمواز�ن 

   -ب
ُ

ة وا��ماعة الذين يدعون إ�� �غي��  إضــــــــــعاف
َّ
جانب دعاة أ�ل الســــــــــن

واملوعظة ا��سـنة؛ بتصـو�ر�م �� صـورة برابرة من ز�ار��ا با��كمة  ا��انب الس��

ـــا�ّي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدَّ �ــّلِ مــا �و إ�ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ابيون دعــاة إ�� دين دخيــل ع��  ،ضــ �م َو�ــَّ  أفر�قيـامــا�� و و�ــأ�َّ

ما �ان ُيقال من ُ�َ�ٍم �� بَ 
َ
ل

ْ
ة ِمث يَّ ِ

ّ
ات القرن العشر داءات ال��ضة الس� �ن منذ خمسي�يَّ

  ا.��ذه البالد وغ���ا من مناطق غرب أفر�قيامليالدي 

ــــالم   -ت ــ ــ ــ ــ ــ �ــامــات لإلسـ ة من اّ�ِ ـــائــل إعالم غر�يــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــره وســـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــادقــة ع�� مــا ت�شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املصـــ

ة وعداوة ا��ضارة والعنف والتدم��.   واملسلم�ن بال��بر�َّ

                                                             
 10/512، 20/54مجموع الفتاوى  - 243
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 كيف 
َ

أنَّ ما قامت بھ تلك ا��ر�ات باســــــــــم (تطبيق الشــــــــــر�عة) �� أرأيت

ما �و 
َّ
 � ولرســـــــولھ، وســـــــ�ٌ� �� األر  -�� ا��قيقة-مدن شـــــــمال ما�� إن

ٌ
 ضُمحاَر�ة

فسادا، وِنفاٌق، واس��زاٌء بالشر�عة، وتمي�ٌ� وتمِييٌع �� تطبيق�ا، وإضراٌر  باإلسالم 

ھ، بل و��  ِ
ّ
ة وا��ماعة  �� �ذه املناطق و�� ما�� �ل

َّ
واملسلم�ن و�خاصة أ�ل السن

ة !!!!  نصــــــ�ب وافر "أثناء املســــــلمة وقد �ان للعنف ضــــــّد املرأة غرب أفر�قيا عامَّ

�ة أعمال عنف 2012س احتالل الشــــــمال �� مار 
َّ

م ارتكبت ا��ماعات املســــــ�

تصـــــــــــاب ا��مـا�ّ�، واالســــــــــتعبـاد وأحيـانـا االغ ج��ــــــــــ�ّ� بمـا �� ذلـك االغتصـــــــــــاب

 
َ
 دى عل��ّن ا����ـــ�ّ�، والزواج القســـري". وغالب ال�ـــ�ايا فتيات قاصـــرات، ُ�عت

  .)244(�� م��ل أ�ل�ّن أو �عد ال��وم ع�� حافالت النقل والسيارات

�ة أثنا"إنَّ �ذه األعمال ا
َّ

ة ال�� قامت ��ا �عض ا��ر�ات املس�  ءإلجراميَّ

��ن �� الد��2012 ما�� من  الصراع
َّ

ولة م تظ�ر لنا أنَّ دخول �ؤالء املس�

�ا ل�س ل ما �ان دخول�م ف��ا لإل وسيطر��م ع�� شمالّ�ِ
َّ
اد سفإلصالح وإن

 .)245(والتخر�ب"

بحــث  "ة نموذجــا َمن لــھ إعالن ا���ــاد: تنظيم الــدولــة اإلســــــــــالميــَّ ": ثــالثــا

مت فبھ  قدَّ ِ
ّ
ة: (من�� ا��وارج: عارٌ إ��   املؤل رعيَّ

َّ
ورة الشـــــــــ )  تنظيم دعاة  ودمارٌ  الدَّ

ـــ، 22/10/1435-20وزارة الشـــــــــؤون اإلســـــــــالمية بالر�اض، بماكو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ -�17ــــ

  تناولت .م19/8/2014
ً
ة ـــيَّ ة قضـــ ـــرعيَّ ة الشـــ قديمة وجديدة،  �ذه الدورة العلميَّ

                                                             
(نقال عن سليمان بالدو، 72 -71م (مرجع سابق)/2012ره وأسبابھ �� أزمة ما�� القتال ب�ن املسلم�ن صو  - 244

ة من  ة العامَّ حدة، ا��معيَّ م، 2014يناير  10تقر�را��ب�� املستقّل امل�ّ� بحقوق اإل�سان �� ما��، األمم املتَّ

. لم 16-16ت  ص) من جدول األعمال القنية و�عز�ز القدرا10) البند (25مجلس حقوق اإل�سان، الدورة (

 أقف عليھ)
 (نقال عن سليمان بالدو) 72املرجع السابق/ - 245
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ـــُل و�� َح  ة مـ ـــَّ ـــاديـ ـــلم�ن؛ بِ  حر�ــــات ج�ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالح �� وجوه إخوا��م املســ ــ ــ ــ ــ ــ ُ�َ�� كث��ة، للسـ

 فيـھ ، والغـايـة فكري النحراف ال وأ�ـداف مختلفـة، مبنـا�ـا ا
ُ
ـــيلـة� ــ ــ ــ ــ ــ ــّوِغ الوســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من . فسـ

ــــالم وخ��ا��ا.  ــ ــ ــ ام، ومواالُ��م لألعداء والتمك�ُن ل�م �� بالد اإلســ
َّ
ـــُق ا��� ــ ــ ــ ا����: ِفســـ

ر�عة، والس�ُ� �
َّ

 . ة الرَّاشدة...إ��� إعادة ا��الفومن األ�داف: تطبيق الش
َ
ب ْم يل ��تَّ

ســل، وأ�ل األخضــر واليا�س
َّ
اعد بل ســ -فحســب -ع�� ذلك اإلتياُن ع�� ا��رث وال�

ـــا– ـــاعد �� �عطيل  -أيضـــ ـــلم�ن �� ديار�م وخارج�ا. كما ســـ �� تأليب األعداء ع�� املســـ

ـــَد  ــ ــ ــ ــ ــ ـــا�� أو  مقاصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ٌم  ع�� جلب املصـــ ـــد أو تقليل�ا ُمقدَّ ــ ــ ــ ــ ــ ة كدرء املفاســـ ة ُم�مَّ ـــرعيَّ ــ ــ ــ ــ ــ شــ

ـــدَّ تك ـــرر أشــ رر ال ُيزال بضــ ـــَّ �ن، والضــ رَّ
َّ

ـــ ـــّرِ الشــ ميل�ا، واألخذ بخ�� ا����ْين و تفادي شــ

  منھ، وغ���ا.

ة ِلَم تنظيم الـدولـة و�و �عيـد عن مـا��؟   ــــالميــَّ ــ ــ ــ ــ ــ إذا �ــان تنظيم الــدولــة اإلسـ

ھ قــد �ــان لنــا  ا فــإنــَّ
ً
ا م�ــانــ �ن –�عيــدا عنــَّ ـــار الــّدين،  -نحن املــالّيِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ �� القــاعــدة، وأنصـــ

 مطابِ وحركة الت
ً
ــــورة ــ ــ ــ ــ ا وصــ لھ  قةوحيد وا���اد �� غرب أفر�قيا وغ���ا، نموذجا حي�

ئة  ــّ�ِ ـــلو�ا، وآثاًرا ســـ ات ا��مس ال�� ُ�َعّد قوال وعمال وســ افظة ِحفظ�ا وا�� ع�� ال�ليَّ

ة قبلنا، بل ح�� �� �عض  ـــماو�َّ ــ ـــرا�ع الســـ ــ ـــر�عتنا و�� الشـــ ــ ا �� شـــ ـــرور�� ــ ــــالم��ا ضـــ ــ ع�� ســ

ة. ـــعيَّ ــ ـــ"داعش" أو كما أنَّ ا القوان�ن الوضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دة لـــ ا مؤّ�ِ �ة �� ما�� إمَّ
َّ

ـــ� ــ ��ر�ات املســـ

              ا�عة ل�ا.بم

ا���اد  .�عر�ف ا���اد لغة واصطالحا، وشروطھ، وضوابطھ، وصوره

ة، و�ذل الوُ  تدور  لغة: شقَّ
َ
ة ا��يم وال�اء والدال حول امل د ُ��ْ سع، والطاقة، وا�مادَّ
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الطاقة واستفراغ الوسع �� ا��رب أو وا���اد: املبالغة �� بذل  ،الُوسعبمع�� 

طيق من 
ُ
  . ) 246( ���ءاللسان وما أ

ْ�َ� ا���اد شرعا
َ
اِفًرا غ

َ
�ا �و: " ِقَتال ُمْسِلٍم � : ورد لھ �عر�فات كث��ة، من أ�ّمِ

" ِ
َّ

ِلَمِة ا�
َ
ًء ِل�

َ
ِم َوِإَباِئِھ؛ ِإْعال

َ
ْسال

ْ
ا ش. )247(ِذي َعْ�ٍد َ�ْعَد َدْعَوِتِھ ِلإل  ا���ادأمَّ

ُ
فقد  روط

 القتا��  ��اد�ل -رحمھ هللا–بن قدامة ذكر ا
ُ
 شروط، � �َمع ع�� وجو�ھا�

َ
 �:سبعة

ة، والسالمة من الضرر، ووجود  ة، والذ�ور�َّ اإلسالم، والبلوغ، والعقل، وا��ر�َّ

 
َ
 �ّلِ شرط من �ذه الشروط السبعة النفقة. ثمَّ ذ

َ
ة

َّ
العلماء  وزاد �عُض  .)248(كر أدل

ُن الوالدين املسلَم�ن إذا �ان لوجوب ا��� شرطا ثامنا
ْ
 ��ادا�اد ع�� الفرد و�و: إذ

  ة.فرض كفاي

ا   ا���ادأمَّ
ُ
�ا ضوابط ل: أن يكون ا���اد مع إمام:  فأ�مُّ املسلم�ن أو  األوَّ

ذي لم ال) وإمام املسلم�ن حاكم�م املسلم (امللك أو رئ�س الدولة أو األم�� بإذنھ،

ا بالبيعة املباشرة لھ، أو بالع�د إليھ، يَ  ْس بكفر صر�ح، واستقرَّ بيده ا�ُ�كُم إمَّ تل�َّ

ة واملغالبة ق ��ذه الطرق الثالث .أو باالس�يالء بالقوَّ
َّ
رَجع يُ  و�ناك تفاصيُل تتعل

�ا  أن ت�ون الغاية من ا���اد إعالَء �لمة هللا.الضابط الثا�ي: . إل��ا �� مظاّ�ِ

ديُم دعوِة اإلسالم ِملن ُيراُد قِ الضا
ْ
ق

َ
�مبط الثالث: ت

ُ
ن لم تبل، تال غ�م إذا �انوا ممَّ

  ،الدعوة
ُ
� العلماء.فيجب تبليغ

َ
 الضابط الرا�ع:  أن يكون   �م ع�� الرا�� من قو�

                                                             
ة ج�د ، و لسان العرب،  بن منظور  - 246 م��م مقاي�س اللغة أل�ي ا��س�ن أحمد بن فارس بن زكر�اء ، مادَّ

ة ج�د.   األفر�قي املصري، ، مادَّ
  املوسوعة الفق�ية ال�و��ية مادة: ا���اد . - 247

م، 1985 -�ـ 1405، طبع دار إحياء ال��اث العر�ي 9/163الدين عبد هللا بن أحمد ابن قدامة  املغ�� ملوفق - 248

 .   83الطبعة األو�� ، و�نظر أيضا كتاب: فقھ ا���اد ��سن أيوب/ 
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الضابط ا��امس: ال ج�اد �� دار . ا���اد بالعدل �عيدا عن العدوان والب��

ا ما يقع ف��ا من اإلسالم. ِفتنة وإفساد. الضابط  أمَّ
َ
قتال ب�ن املسلم�ن ف

َي ا���اد إ��  ي��تب عليھ مفسدة أعظم السادس: أن يؤّدِ
َّ
؛ مص��ة را��ة، وأال

رِع لتحقيق املصا�� ودفع املفاسد عن 
ُ

ما ش وذلك ألنَّ ا���اد بجميع صوره إنَّ

سلمة الدولة امل الضابط السا�ع: وجود اإلسالم واملسلم�ن أفرادا وجماعة ودولة.

طة 
ْ
ل ة، وا��تمع املسلم، وا��اكم، والسُّ

َّ
وُمقّوِما��ا: األرض املستقل

ة وال ت�ون راية  الراية الضابط الثامن: وجودُ   .اإلسالمية...إ�� وأن ت�ون إسالميَّ

ة. ة وجا�ليَّ ُمعَسكُر  بأن ي�ون  الضابط التاسع: تمايُز الصفوف �� امليدان؛ عص�يَّ

ار �� ج�ة، وُمعسكُر  الضابط العاشر: االقتداء املسلم�ن �� ج�ة أخرى.  الكفَّ

بال�دي النبوي �� موازنة األمور الختيار خ�� ا����ين أو دفع أع�� املفسدت�ن 

باحتمال أدنا�ما. الضابط ا��ادي عشر: أنَّ نصرة املسلم ألخيھ إذا اعتدى 

ار من ج�اد الدفع الواجب ع�� األعيان ، لكنَّ �ذه النصرة 
َّ

ة الواجبعليھ الكف

دة بقيود يَّ
َ

   .)249( ل�ست مطلقة بل ُمق

   

                                                             
ينظر:  التفاصيل �� كتاب: ا���اد �� س�يل هللا كيف نف�مھ؟ وكيف نمارسھ؟ للدكتور محمد سعيد   - 249

م ب��وت لبنان.و كتاب: مختصر ج�اد املسلم�ن ب�ن ف�م �1993ـ1414الفكر املعاصر،  رمضان البوطي، دار

�ـ بدون.وضوابط ا���اد �� الشر�عة 1427الغالة وتخذيل املرجف�ن للدكتور عصام عبد هللا السنا�ي، عام 

للدكتور عبد الو�اب منصور الشقحاء، مقال م�شور ع�� �ذا الرابط: 

http://www.altaleeah.com/vb/showthread.php?t=1215  وحمل السالح لتطبيق الشر�عة �� العصر ،

  م  بما�و، ما��.�2012ـ يوليو 1433، ا��لس األع�� اإلسالمي، رمضان ما وقع �� ما�� نموذجاا��ديث، 
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ن:   بإ�عام النظر �� الشروط والضوابط ي�ب�َّ

-  
َ
ـــروط ــ ــ ــ ــ ــ   أنَّ الشــ

َ
ـــالفرد، ت ق بـــ

َّ
ــــوابط فتتعل ــ ــ ــ ــ ــ ا الضـ ـــَّ ـــلم الفرد، وأمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاملســ ق بـــ

َّ
تعل

ــــا���ـا ودفع  ــ ــ ــ ــ ــ ة؛ فمراعـاة تحقيق مصــ ــــالميـَّ ــ ــ ــ ــ ــ ة اإلسـ ولـة، وأحيـانـا بـاألمـَّ وا��تمع، والـدَّ

ـــد ع��ــا أ�مَّ  وأ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مــة ع�� "وجــب. والقــاعــدة معروفــة  املفــاســ ة  مقــدَّ ــ��ــة العــامــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املصـ

ة   ."املص��ة ا��اصَّ

ال�شر�ع اإلسالمي تقديم درء املفاسد أو تقليل�ا ع��  ن أ�ّمِ مقاصدمِ أنَّ  -

 جلب املصا�� أو تكميل�ا.

ـــم - ــ ـــرا�ع الســ ــ ة بل الشــ ــــالميَّ ــ ـــر�عة اإلسـ ــ ـــد الشــ ــ �ا اومن أ�ّمِ مقاصــ ِ
ّ
ة �ل حفظ و�َّ

ات أو ال�ليـــَّ  ـــرور�ـــَّ ــ ــ ــ ــ ــ �� توفات ا��مس ال�� يجـــب أن ��ـــدف ا���ـــاد إ�� تحقيقـــھ و الضــ

 لمحافظة ع�� سالم��ا.  الوسائل واألساليب ل

-   
ٌ
و و�من ثالث ِفَرق:  األو��: النفس والشــــــــيطان.  إنَّ الذي ُيجاَ�د طائفة

ار واملنافقون، و   ج�اد ينحصر ع�� الفرد نفسھ.
َّ

َ�ا {قال �عا��: الثانية: الكف ُّ�
َ
ـــاأ ــ ــ ــ ــ ــ { َيــــ

ـــاِفِق�َن وَ ٱلنَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َنــ
ُ ْ
اَر َوٱمل فَّ

ُ
ك

ْ
ــاِ�ِد ٱل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ �ُ� }اِ��ُّ َجـ صـــِ

َ ْ
َس ٱمل

ْ
ُم َوِ�� َواُ�ْم َجَ�نَّ

ْ
ْ�ِ�ْم  َوَمأ

َ
 َعل

ْ
ظ

ُ
ل

ْ
[  }غ

 ،البغاة ،الطائفة األخ��ة مجموعة من املســـلم�ن:  ا��وارجو  ]. 9ســــورة التحر�م 

ــــالح و و�م قوم يخرجون ع�� اإلمام  ــ نعة م موف�� ؛ھ لتأو�ل�ر�دون خلعَ يحملون الســ

اج �� كّفِ  ـــَ ـــال�م.  ُيحتــ ــام�م �� قتــ ــ ـــة إمـ ـــاس معونــ �م إ�� جمع ا���ش؛ فيجـــــب ع�� النــ

اع الطرق (أ�ـــل ا�ِ�رابـــة)،
َّ

طـــ
ُ
ـــام وخرجوا عن  ق ـــة اإلمــ ــاعــ و�م قوم امتنعوا من طـــ

  .  والضالالت أر�اب البدع واملنكرات. وف��م شوكة قبضتھ �غ�� تأو�ل

  والذي ال ُيجاَ�د �و:  

م ذكُره. املسلم الذي لم يصد - ا تقدَّ   ر عنھ واحد ممَّ
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-  
ُ
ھ ال يجوز قتل

َّ
ار ذ كر العلمـــاء أنـــ

َّ
 من الكفـــ

ٌ
�م وال التعرُّض ل�م بـــأي ِفرقـــة

ة   صـــورة من صـــور األذى، و�م: الذمي، واملعاَ�د، واملســـتأَمن. والدولة اإلســــالميَّ

ــعبـــا وح�ومـــة  – ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلم�ن ول�ـــذه الفرقـــة  -شـ ــ ــ ــ ــ ــ فـــة بتقـــديم ا��مـــايـــة لرعـــايـــا�ـــا املســ
َّ
ُم�ل

ـــبطوا ــ ـــديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد الشـــ ــ ـــاء الوعيــ ــ ـــد جــ ــ ـــا الثالث، وقــ ــ ـــار  تحر�م د �� ئف�ــ ــ ـــاء �ؤالء الكفـ ــ دمــ

ة ��م �� الكتاب والسنَّ   .  وأقوال السلف الصا�� وا��لف وأعراض�م أو أذيَّ

ت عل��ا نصوص الكتاب قد و  ،وط والضوابطر �لُّ �ذه األمور من الش
َّ
دل

ة ق�ن من السلف وا�والسنَّ ق�ن ا��ّقِ ِ
ّ
ا أغفلھ ت �لف،، وأقوال العلماء املدق لك ممَّ

ال�� تحمل السالح �� وجوه  -تنظيم الدولة وغ���ا–ا��ر�ات املنحرفة فكر�ا 

  املسلم�ن �� ما�� و�� غ���ا. 

ة �� األمن واالستقرار ن دَ نماذج مِ ": را�عا ة خارجيَّ ة إسالميَّ ور قيادات دي�يَّ

 بَ  "بما��: قديما وحديثا
ٌ

م حث ف قدَّ ِ
ّ
ة: �� الدورة التأ�يھ املؤل  دور القيادات(ليَّ

ة  لم واملصا��ة الوطنيَّ ة �� �عز�ز الّسِ م��، )�� ما��الدي�يَّ
َّ
طة العالم راب اال�� نظ

ة اإلسالمي بالتعاون مع مكتب �يئة اإلغاثة  ة، �� بما�و مااإلسالميَّ � بتار�خ �العاملّيِ

نة مجلس علماء (م 23-26/8/2014 ة، ومدوَّ م�شور ع�� الشبكة العنب�وتيَّ

اب شمال ما��و    .) كتَّ

ـــيطرة ا��ر�ات 2012ال�� وقعت �� ما�� عام الفظيعة إنَّ األحداث  ــ ــ ــ ــ ــ م �ســ

ة االنف ة وا���اديَّ ـــاليَّ ــ �ة صــ
َّ

ـــ� ــ ــــمال ما��،  ع��املســ ــ ـــر� وزعم�ا تطبيَق مدن شـ ــ عة، الشــ

ـــا تبع ذلـــــك من  ــ�يومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــام  �م��شـ  ، م2013عــ
َ
ـــَ ف   ْت تحــ

ُ
ــــداث ـــذه األحـ ع��  األبواَب �ــ

ـــارع�ا لقيادات  ــ ــ ــ ــ ة مصــ ة، و�احث�ن وعلماء، و�يدي�يَّ يَّ
َ

ـــفة عامل ــ ــ ــ ــ ة ذات صــ ــــالميَّ ــ ــ ــ ئات إســـ

اب ـــ�فيِّ  وكتَّ ـــيِّ  �ن،و�ــ ـــياســ ـــائل ، و��� مناطق مختلفة من العالم العر�ي ،ن�وســ � وســ

ة، مواقع  ـــائيَّ ــ ــ ــ ت، قنوات فضـــ
َّ
ــــ�ف ومجال ــ ــ ــ دة ( إذاعات، �ــ ـــل اإلعالم املتعّدِ ــ ــ ــ التواصــ
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ةاالجتما�ّ�،  ـــبكة العنكبوتيَّ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدار أح�ام جائرة)الشــ ــ ــ ــ ــ ــ  أدنا� ،؛ إلصــ
َ
ـــلم�ِ �َّ ا ت ــ ــ ــ ــ ــ �ن م املســ

ة لدول غرب أفر�قيا ـــاديَّ ـــاد، األفارقة �� ما�� و ا��موعة االقتصــ  اون معبالتع، و�شــ

ار وأعداء اإلســـالم ة) الكفَّ لقتل املســـلم�ن (العرب والطوارق)  (فر�ســـا والدول الغر�يَّ

 
َ
ــــ�م. وأعال�ا ت ــ ــ ــ ــ ــ ـــِ وت�����م من أرضـ ــ ــ ــ ــ ــ ار األفارقةب�م ُف صــ ــــعون  الكفَّ ــ ــ ــ ــ ــ دة إلباالذين �سـ

ـــ ـــارك ف��ا ارقة. لم�ن غ�� األفاملســ ـــلم�ن �شــ ة ع�� املســ ـــلي�يَّ ـــ�م حر�ا صــ واعت���ا �عضــ

ا ع�� و�� قا��ائرة وتأث���ا الســـل�� وقد �ان صـــدى �ذه األح�ام أبناء ما�� واملنطقة.  

ة  ـــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلم�ن �� مـــا��، و�خـــاصــ ــ ــ ــ ــ ــ ا، و املتعلمكث�� من املســ ــــالميـــ� ــ ــ ــ ــ ــ ا إسـ ع�� و ن �عليمـــا عر�يـــ�

ة م ���ء م��ا- وغ���م قيادا��م الدي�يَّ نة.و -قد تقدَّ    لم تكن ردود �عض�م ��ّيِ

ا   بالتعاون مع مكتب �يئة اإلغاثةالعالم اإلسالمي قامت رابطة فلمَّ

ة  ة �� بما�و اإلسالميَّ -الذي �شرف عليھ األخ الدكتور عبد العز�ز محمد ميغاالعامليَّ

ة وطلبة، وقع االختياب�نظيم �ذه الدورة ل -رحمھ هللا اتب �ذه �ر ع�� قيادات دي�يَّ

م  ؛ب�لمة للمشاركة السطور   فقدَّ
ً
ة بالعنوان املذ�ور أعاله ورقة ا ورد .علميَّ   ف��ا: ممَّ

ھ عَ  ة �ْ أنَّ ات اإلسالميَّ � ازد�رت ال��غرب أفر�قيا � �ّلِ القرون واملمالك واإلم��اطور�َّ

ة  ة إسالميَّ ة ُوِجَدْت قياداٌت دي�يَّ ة ُمخلصف��ا ا��ضارة والثقافة اإلسالميَّ ة خارجيَّ

باع ال�وى  ِ
ّ
��م، �عيدة عن ات ة املسلم�ن وخاصَّ ة، والع ،�� النصيحة � ولعامَّ ص�يَّ

ة،  ة، وتحقيق الوئام وا���و�َّ ة واإل�سانيَّ ة الدي�يَّ �ان ل�ا أثٌر كب�� �� ترسيخ األخوَّ

ا �� العصر ، و�عز�ز السلم، واالستقرار االجتما�ّ�ِ، �� املنطقة. أمَّ ��ديث ا الوط�ّ�ِ

ا ��  ة أثرا إيجابي� ة ا��ارجيَّ ة اإلسالميَّ ٍة من تلك القيادات الدي�يَّ
َّ
فقد وجدنا ِلقل

بمختلف �ان دوُر الكث��ين م��م و�� املقابل  .م وغ���ا2012أحداث ما��

انتماءا��م امستو�ا��م و  ئا وسلبي� ة وجائرة، ، سّ�ِ ة ع�وأح�ام�ا عاطفيَّ � مب�يَّ

  �ا.يأ�ي بيا�ُ املغالطة، 
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ة اإليجا�ي لتأث�� ال ِمن ة ا��ارجيَّ ة اإلسالميَّ  ديم:�� القلقيادات الدي�يَّ

�ـ) الذي 911(ت اإلمام ا��افظ جالل الدين عبد الرحمن بن أ�ي بكر السيوطي

ة، ولقاءات ��  �ان ب�نھ و��ن سالط�ن بالد السودان الغر�ي وعلما��ا مراسالت علميَّ

لكة (مم ط�ن وعلماء بالد السودان الغر�ي عمومالسال مراسلة  من أش�ر�ا القا�رة. 

سنغاي وما��)، ولسلطان �اشنھ خصوصا. وقد ضمّ��ا الوصّية بتقوى هللا، 

وعدم االغ��ار بالدنيا وز�ن��ا، والدعوة إ�� الوقوف عند حدود  ،والتذك�� باآلخرة

 �الفاتاألح�ام الشرعّية، وإ�� العدل ب�ن الرعّية، واألمر باملعروف وإن�ار ا�

 نكما طال��م باستفتاء أ�ل العلم الثقات مِ الشرعية ال�� سمع ع��ا �� دول�م. 

  . )250(حملة الشر�عة عن �ّلِ ما َ�عِرض ل�م من مشكالت

و�� تار�خ الفتاش ��مود كعت أّن أسكيا محمد الكب�� إم��اطور سنغاي 

وسألھ ، )251(�ـ من أداء ا��ّ� 903عام  �� عودتھاإلسالمّية التقى السيوطي بمصر 

ة، وا�ِ�سَبة ة، والسياسيَّ ة، واالجتماعيَّ . عن قضايا شملت الشؤون الدي�يَّ

وافقت إجاباُت السيوطي ع��ا إجاباِت علماء السودان الذين �ان أسكيا قد سأل�م 

�ـ) وغ��ه، كما يقع ا��افر ع��  �909الشيخ محمد بن عبد الكر�م املغي��(ت 

 �� إقرار ا؛ )252(ا��افر
ْ

،  ،ألمن االجتما��فساعدت والدي�ّ�، واالستقرار السيا��ّ�ِ

  والوئام الوط��...

                                                             
، مكتبة الثقافة 2/265انظر: نيل االب��اج بتطر�ز الديباج، أحمد بابا الت�بك��، تحقيق د.ع�� عمر - 250

م ، واإلسالم �� نيج��يا والشيخ عثمان بن فوديو الفال�ي، آدم عبد �2004ـ 1423عام 1ي�ية، القا�رة، طالد

 م.�1978ـ 1398، عام 3، ط89هللا اآللوري /
، �شر �وداس ودالفوس ، 68، 13-12انظر: تار�خ الفتاش �� أخبار البلدان وا��يوش، محمود كعت / - 251

 م�1913ـ 1332مطبعة بر�ن ، بار�س عام 
 15انظر: املصدر السابق/  - 252
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خة بحوا��  ـــ 898عام وللســــيوطي رســــالة م�مة مؤرَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م للعلماء �1493ــ

ا ع�� أخرى  والســـالط�ن �� غرب أفر�قيا أرســـل�ا إليھ الشـــيخ شـــمس الدين محمد  رد�

ـــّما�ا "  ــ ــ ــ ". وقد رّد مطلب ا��واب بفصــــــــل ا��طاببن محمد بن ع��  اللمتو�ي، ســ

ا�ـــا " ــمـــّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالـــة سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيوطي برســـ ــ ــ ــ ــ ــ  رد الكبــد ا��رور ��و�َ  فتح املطلــب امل��ور عل��ـــا الســ

  . )253(" ا��واب عن األسئلة الواردة من التكرور

ة، وأخرى  ة و�عليميَّ ة، وثقافيَّ ة، وعقديَّ ـــــــــائُل فق�يَّ و�� �ذه الرســـــــــــالة مســ

ة، ة واالقتصـاديَّ ؤون دارة شـة وإو�السـياسـة الشـرعيَّ  تتعلق بالعادات االجتماعيَّ

ـــ�راء، و��  ،والــدولــة النــاس ــ ــ ــ ــ ــ ــــودان الغر�ي، وداخـــل ال�ــ ــ ــ ــ ــ ــ �� �عض مجتمعـــات السـ

  حوض ��ر السنغال. 

 إجاباِتھ وتناوُ 
ّ

ة وال شــّك �� أن �ا ل�ذه القضــايا الشــاملة قد شــاركت بقوَّ
َ
ل

�� تحقيق األمن واالســـــــتقرار �� ا��تمع اإلســـــــالمي وقتئذ (ومنھ شـــــــعوب وأجزاء 

بـا �عليميـا وثقـافيـا، كب��ة �� جم�ور�ـَّ  ًدى طّيِ ة)؛ حيـث وجـدت صـــــــــــَ ة مـا�� ا��ـاليـَّ

ـــــــيا، وإصـــــــــالحيا ـــــــياســ ا، وســ ـــــــائل نفســـــــــھ، ولدى الســـــــــالط�ن  ،واجتماعي� لدى الســ

ف�ن، و�� ا��تمعات ال�� �شــــــــــرت ف��ا.
َّ

ل وامللوك، والعلماء واملثق نا القول فصــــــــــَّ

ة.  ف��ا �� بحوث أخرى �املراسالت العلميَّ

ة نماذج    ثة: �عض علماء بالد ا��رم�ن الشر�ف�ن:حديإيجابيَّ

ــ)1420(ت  عبد العز�ز بن عبد هللا بن باز سماحة الشيخ . -رحمھ هللا -�ـــ

ة)  ـــنَّ ــ ــــار الســ ة أنصـــ ة (جمعيَّ ــــالميَّ ة اإلســـ م بيان موقفھ من (ا��وارج) ا��معيَّ وقد تقدَّ

                                                             
، دار الكتب 294-291، 291-1/284ينظر نّص الرسالت�ن ��: ا��اوي للفتاوى، عبد الرحمن السيوطي ، ج - 253

و�ر�د ��ا  -تارة–م. و���ظ أّن السيوطي �ستعمل �لمة " التكرور" �1988ـ 1408العلمية، ب��وت، عام 

 السودان الغر�ي.
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ات  ـــبعي�يَّ ـــرق ما�� منتصــــــف الســـ ـــر�ن امليالديمن ال�� ظ�رت �� شـــ وما  ،القرن العشـــ

ب    .)254(�ان لرسالتھ من صدى طّيِ

ــمــاحتــھ وكــذلــك موقف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــائـل  سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ت والتحّري بمختلف الوســ الثــابــت �� التث�ــُّ

ــــاليب ــ ــ ات،واألســـ ـــيَّ ــ ــ ــ ــــ�صــ ــ ــ ا  ، ومن مختلف ا���ات  وال�ـــ ينقلھ إليھ �عُض َمن �ان ممَّ

ة �عض �� رون بـــاألحـــداث تـــاِج يُ  ــــالميـــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ـــري مِ البالد اإلسـ ــ ــ ــ ــ ــ  ،وعـــاطفّي  ،ن منطلق عنصــ

ـــ��ن، وتلفيق   �ذا من .و��ــ
ٌ
ـــالة ـــلت رســ ــيخ وصــ ــ  من حامد ��3/2/1412  الشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ �ـــ

ة املكرمة 
َّ

ة �� مك اث عن أحدآنذاك محمد األنصاري الطالب �� دار ا��ديث ا����يَّ

ـــا: ـــال ف��ـ ـــا�� قـ د �� مـ   التمرُّ
ُ
ـــأ  " فـ

ُ
ـــدك  بـــأنَّ إخوانكم �� اإلســــــــــالم ا��قيقيَّ  العلَم م فيـ

ة مـــــا�ـ�(...)عـر�ـ�ـم و�ـ�ـمـ�ـم، أشـــــــــــرافـ�ـم  ،ر�ـموأنصـــــــــــــــا ،الـبـيـض مـن جـمـ�ـور�ـــــَّ

بالضغط الشديد  [تقوم] دول�ُ�م العلمانّية )255(وغ���م من البيض  ،وطوارق�م

 
َ
 عل��م، ت

َ
 ��ب أموال

َ
 �ِد �م، و�

َ
ت ، و ث��محرق ُج م بيو��م، و�عدم نفوســـــــــ�م، وت ســـــــــدَّ

ن من إعــــدام �ــــذا ا���س بــــأكملــــھعل��م أبواب ا��روج إ�� ا��ــــارج لِ 
َّ

 ....."تتمك

�� ا��ارج لالســـتفســـار من مكتب الدعوة ��  الرســـالة إ�� مدير الدعوةالشـــيخ أحال 

ــــوع وإرفـاق مـا لـديـھ من معلومـات. و�ـان من ثمـار ج�ـده رحمھ  ــ ــ ــ ــ ــ مور�تـانيـا عن املوضـ

ل  ا كشـفتھ ، وماآلتية -رحمھ هللا–هللا �عُض ز�ارات إمام ا��رم امل�ّي  الشـيخ السـ�ّيِ

  .م��ا ما ورد �� رسالة ذلك الطالب من حقائق وتلفيقات

ات �� سبع -رحمھ هللا– الشيخ عبد العز�ز بن صا�� بوي إمام ا��رم الن ي�يَّ

ـــر�ن امليالدي ــ ــ ــ ــ ــ ـــل �� أفر�ـل  ..القرن العشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فـھ امللـك فيصـ
َّ
ـــع ��ر �1973ل ــ ــ ــ ــ ــ م بوضــ

ا اكتمل بناؤه �األســــاس ل��امع الكب�� �� بما�و (جامع ا
َّ
 مللك فيصــــل)، ومل

َّ
فھ أيضـــا ل

                                                             
ة وأثر�ا التعلي�� والدعوي �غرب أفر�قيا، رسالة ابن باز انظر التفاصيل � - 254 � بحثنا: املراسالت العلميَّ

ة، العدد  ة قراءات أفر�قيَّ
َّ
ة 3نموذجا، مجل  15-8م ص�2008ـ د�سم�� 1429، ذو ا���َّ

 �ان �� العبارة �عقيد بالتقديم والتأخ�� فقمنا ب��ت�ب الصياغة من غ�� ز�ادة وال نقصان. - 255
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مة عطّية محمد ســا1979عام 
ّ
-رحم�م هللا–لم م بافتتاحھ، و�ان ب�ــ�بتھ العال

ـــرات ولقاءات مع العلماء وغ���م.  كما  ــ ــ ــ ــ ــ ة ما�� ��  اإلمام زار، وقام بمحاضــ جم�ور�َّ

ـــ�� تراوري ــ ــ ــ ــ ــ ــــبق ا����ال مو�ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد الرئ�س األسـ ات ع�ـ ـــَّ ـــاني�يـ للــــدعوة إ�� وحــــدة  �� الثمـ

ة  ـــائـل اختالفيَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ�ـب مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلم�ن �� مـا��، وعـدم التنـابـذ والتنـاحر فيمـا بي��م �سـ ــ ــ ــ ــ ــ املســ

ة باملدينة. كنُت  �عض�ا من الس�ن.   �� ذلك الوقت طالبا با��امعة اإلسالميَّ

ل إمام ا��رم امل�ّي  الذي زار جم�ورّ�ة  -رحمھ هللا– الشـــــــيخ محمد الســـــــ�ّيِ

ـــر�ن  ــ ــ ــ ــ ــ ات القرن العشــ ة مرَّات؛ فقــد زار منــاطق مختلفــة من مــا�� �� ثمــاني�يــَّ مــا�� عــدَّ

ـــ�� تراوري و�ــــان ال�ــــدف �و الــــد ــ ــ ــ ــ ــ ام الرئ�س ا����ال مو�ــ عوة إ�� وحـــدة امليالدي أيــــَّ

 
َ
ـــر بي��م من تناحر وت ــ ــ ــ ــ ــ ـــلم�ن �� ظّلِ ما بدأ ين�شــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــائل عقديَّ  ٍذ نابُ املســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ�ب مســـ ــ ــ ــ ــ ــ ة �ســ

ة.    وفق�يَّ

ام الرئ�س ألفا عمر  -أيضا–وزار�ا  �� أواخر القرن العشر�ن امليالدي أيَّ

د الطوارق والعرب  ة 1996-�1993وناري، �� ظّلِ تمرُّ م؛ فزار املناطق الشماليَّ

ع�� حقيقة ما �ان ي�شره كث�� من جاليات أولئك املتمردين الذين من ما�� للوقوف 

ة  ة املرئيَّ ة ودول ا��ليج وغ���ا �� وسائل اإلعالم العر�يَّ �ع�شون �� السعوديَّ

ة " ةجر�دة املسلمون واملقروءة و�خاصَّ  وقف (تمَّ فيما �عُد  " ال�� �انت تصدر �� جدَّ

ة �� حّقِ  ��اتزعم  اوصور  اأخبار  صدور�ا) �انت ت�شر ارت�اب فظا�ع وإبادة جماعيَّ

�ال��  ،ج�شا وشعبا وح�ومة املسلم�ن الطوارق والعرب من ِقَبل األفارقة الوث�ي�ن

اري عمر األنصسبقت �� خطاب الطالب حامد األنصاري إ�� الشيخ ابن باز!! و�ان 

"، وقد ْرقالرجال الزُّ " ھكتابوأعاد �شر�ا �� ، َمن ي�شر�ا �� جر�دة املسلم�ن رَز أب

علنةار رئ�ز 
ُ
ة) امل  ،بالل أغ الشر�ف وأ�داه ���ة من الكتاب س الدولة (األزواديَّ

شباُب ا��راك املقاِوم � عل��ا . َع�م30/4/2012بتار�خ توقيعھ مباركتھ لھ و عل��ا 

ة ��رك��مل�م �� مقّرِ�م  ة من غاو.  �عد طرد ا��ركة ا���اديَّ   االنفصاليَّ
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لھل ا َ��َّ
َ
ل  قد �ان ِمل مْن سمع–خالل ز�اتھ الشيخ الس�ّيِ

َ
 -ول�س َمن رأى ك

ا �� دَ  ة كث��ة  ِض حْ أثر كب�� جد� ما التلك املزاعم واألخبار لدى شعوب ودول عر�يَّ  سيَّ

ة ��    . ودول ا��ليج السعوديَّ

قة بالصور  ُت ردأو وقد 
َّ
�� غ�� �ذا �ذه ا���ود  نعتفاصيل ونماذج موث

  .)256(املوضع

ة الســــــــــــابقــة ال��  بــإ�عــام النظر �� ة اإلســــــــــالميــَّ مواقف القيــادات الــدي�يــَّ

ة ة واإل�ســـــــــانيَّ ة اإلســـــــــالميَّ ـــوما تق انطلقت من األخوَّ ــ ــ ــ ــ يانھ من التآزر والتعاون، تضــ

ـــــــادقة � ـــــــيحة الصــ ��م ومن النصــ ��م وخاصـــــــــَّ قتھ من ، وللمســـــــــلم�ن عامَّ وما حقَّ

ما ن��تبإ�عام النظر �� مو نجاح،  �ا إنَّ ـــاعدة �� امل��  اقف�ا نجد أ�َّ ــ ــ ــ ــ ــ األمن  �عز�زســـ

ة  ـــعبيَّ ــ ــ ــ ــ ـــا��ة الشـــ ــ ــ ــ ــ ة، وتحقيق املصـــ ــيخ الوحدة الوطنيَّ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتقرار، وترســ ــ ــ ــ ــ ة والدي�واالســـ يَّ

ة ما�� ـــ�يحة، ؛ بجم�ور�َّ ــ ــ ــ ــ ــ �ا انطلقت انطالقة �ــ  َ� أل�َّ
ُ
ـــا�� العباد دف ــ ــ ــ ــ ــ �ا تحقيق مصـــ

رره�عيدة عن ال�وى والز�غوالبالد، و�انت  ــوُّ ــ ــــ�� قبل تصـــ ن���ا ، م، وا��كم ع�� ال�ـــ

ت وال ة ،تحّري، والتدقيقالتث�ُّ  إ��.....واملوضوعيَّ

ة، والبحــــث العل�ّ�ِ الــــذي ال �عرف ا��ــــامالت  ة، واملوضــــــــــوعيــــَّ
َّ

إنَّ الــــدقــــ

 ســــــــــؤاال م�مـ�  الورقت�ن الســـــــــــابقت�نوال�وى فرضـــــــــــت ع�� 
َ
ا و�و: أل  ا جـد�

ُ
د وَج م ت

                                                             
بحثنا: (التواصل الثقا�� وا��ضاري ب�ن اململكة العر�ية السعودية وجم�ور�ة ما�� : دور قيادات  انظر  - 256

ة باململكة �� األمن الثقا�� والدي�� و�� االستقرار والتماسك االجتما�� بجم�ور�ة ما��  ة ودي�يَّ علميَّ

ل لالستعراب اإلفر�قي.املسار  مة إ�� املؤتمر األوَّ ي، الثا�ي: التواصل الثقا�� وا��ضار نموذجا). ورقة مقدَّ

ة واململكة العر�ية السعودّية سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، ثقافيا.  محور التواصل ب�ن الدول اإلفر�قيَّ

ة، تمَّ االن��اء من إعداد�ا بتار�خ  تنظيم مركز البحوث والتواصل املعر�� بالر�اض اململكة العر�ية السعوديَّ

ل�2020س�تم��  27
ُ
ِعدَّ ال�عقاده أوائل م. أ

ُ
َ◌ تزو�د املركز املذكور و�عض �2021 املؤتمر �عد أن أ م. وقد تمَّ

ة م��ا.                       الباحث�ن �� دور اململكة ب��� إلك��ونيَّ
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ة �ان ل�م  قياداٌت  ة خارجيَّ ة إســــــــــالميَّ  مواقف -بما�� �� األحداث األخ��ة –دي�يَّ

ئة ع�� األمن واالســــــتقرارســــــلب ة تركت آثاًرا ســــــّ�ِ ا�ش والتع ،والوحدة الوطنية ،يَّ

  ؟املسلم �� أغلبھ ما��مجتمع السل�� �� 

ة تواإلجاب ة واملوضوعيَّ ات القيادلكث��  من �ان ب��. لقد  :قول ة العلميَّ

ة  ة ا��ارجيَّ ة اإلسالميَّ ةم 2013-��2012 أحداث عام الدي�يَّ  ،مواقف سلبيَّ

ئة ع�� األمن واالستقرارجائرة،  ،ئةس�ِّ   ، والوحدة الوطنية �� ما�� ،تركت آثاًرا سّ�ِ

ة؛ ألنَّ أ��اب  ة والعامَّ �ن ا��اصَّ وحفرْت جروحا عميقة �� نفوس كث�� من املالّيِ

ره �ذه املواقف انطلقوا من ا��كم الِبناء ع�� معلوماٍت و  ،ع�� ال���ء قبل تصوُّ

�ٍة مستقاٍة  باع ال�وى، أو من من مصادر �اذبة ومغّرِضة، أو ناقصة أو مشوَّ ِ
ّ
ات

ب ال   ، أو ل���ء �� نفس �عقوب....إ��.عنصرّيِ التعصُّ

  : من تلك املواقف

ال �� رئ�سھ الشيخ الدكتور  )1
َّ
موقف االتحاد العال�� لعلماء املسلم�ن ممث

 ما�� ح�ومة، الذين رأْوا �� م�اجمة ناصر العمر وأمينھ العامّ يوسف القرضاوي 

ة  وا���ش الفر���� وقّوات دول غرب أفر�قيا لتك ا��ر�ات �ة ا���اديَّ
َّ

ر�ا حاملس�

ة ع�� املسلم�ن �وفس�� وقد أخ���ي ال� .واملنطقة ما�� شارك ف��ا أبناء�ُ  ،صلي�يَّ

مة الشيخ عبد هللا بن سف�� ما�� األسبق �� دول ا��ليج محمود ز��� 
َّ
أنَّ العال

ة �فمح ھ عارض بقوَّ أدرى م��م �شؤون ما��  و�و–ذا القرار، وحاول وظ بن بيَّ

ة لكن بدون  -اجتمعاتھ وإسالم�وم توضيَح الكث�� من اإلش�االت حول القضيَّ

  واألغرُب  جدوى.
ُ

حاد موقف اختالف ِ
ّ
تنظيم الدولة عن موقفھ من " -�نا– االت

ة ا �� داِعش(�� العراق والشام  اإلسالميَّ
ً
) حيث أصدر االتحاد نفُسھ بيان

ب م أعلن فيھ "3/7/2014
َّ
ن ل��الفة باطل شرعا، ال ت��ت أنَّ إعالن فصيل مع�َّ
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ب عليھ آثار خط��ة
َّ
ة، بل ت��ت ة �� العراق  عليھ أيُّ آثار شرعيَّ

َّ
ع�� أ�ل السن

 ع�� "وَ  ". و�� سور�ا والثورة
ً
وأشبھ  ،االفتقار إ�� فقھ الواقعجد �� اإلعالن داللة

ة ب�ّلِ قوا�م �شاركباالنقضاض ع�� ثورة الشعب ال�� 
َّ
. )257("ف��ا أ�ل السن

 
َ
ِ ل

ّ
 يت االت

َ
 نفسھ فيما وقع �� شمال ما�� من ِقَبل ا��ر�ات �ذا حاد وقف

َ
املوقف

ة والقاعدة وحلفا��ا أنصار الدين وحركة التوحيد وا���اد �� غرب  ،االنفصاليَّ

ْرَض دولة طاأفر�قيا؛ ف�ما فصيالن مُ 
َ
ل ف �ان أراد األوَّ

َّ
نان مس� ة خالصة عيَّ رقيَّ

ة، وأرا ةوعلمانيَّ ْرَض إمارة إسالميَّ
َ
ر ف

َ
ة �� العراق . د اآلخ �ا وسور وإذا �ان أ�ُل السنَّ

ل واألخ��  ر األوَّ ا–�م املتضّرِ ا وخارجي� داِعش" ال�� أ�وُن من أعمال " -داخلي�

ة نَّ ة للشيعة �� حرِ��ا الشعواء ع�� السُّ مْت خدمات مجانيَّ �ا قدَّ إنَّ ف ،أضرار�ا أ�َّ

ل واألخ�� من أعمال �ذه ا��ر�ات  ر األوَّ تضّرِ
ُ
ة و امل ة االنفصاليَّ و�� �  �� ما�ا���اديَّ

�ا  ِ
ّ
ةغرب أفر�قيا �ل �ا استأَسَد  ،-أيضا-�م أ�ل السنَّ الة ْت عل��م غوأ�وُن أضرار�ا أ�َّ

 
َ
ة وغ ��ا وأعوا�َ الصوفيَّ  ، و�عض رجاالت ا���ومة�م �� الداخل وا��ارجوغائّيِ

�ن والعمالءالعلم ابل من انّيِ وا ا��ابل بالنَّ
ُ
ط

َ
ل

َ
�م خ ؛ فأعلنوا ا��رب شعواء ح�� إ�َّ

و، 
ُّ
القول والعمل والوسائل �� محاوالِ��م اليا�سة لإلتاحة باإلمام محمود دي�

� للمجلس    �� ما��. اإلسالمي األع�� الرئ�س السّ�ِ

ـــار�خ االثن�ن  لعلمـــــاء والـــــدعـــــاة بمملكـــــة البحر�نَبيـــــان ا )2 ــ ل ر� 9بتــ يع األوَّ

ــ 1434 ــ ــ ــ ــ ــ ع عليھ (2013يناير  �21ــ
َّ
واحد وثمانون ) 81م عن ا��رب �� ما�� وق

ــــ�وت عنھ،  ــ ــ ــ ــــم، و�عّدٍ ال يمكن الســـ ــ ــ ــ ـــا. جاء فيھ: أنَّ ا��رب عدوان غاشـــ ــ ــ ــ ــ ــــ�صــ ــ ــ ــ مع �ـــ

ة من معاونة ا���ش الفر���� �� حر�ھ ملا��، ودعوة تحذير ا ة واإلسالميَّ لدول العر�يَّ

ة وا��طباء والدعاة إ��   �عر�ف الناس بمحنة الشعب املا��. األئمَّ

                                                             
     www.aljazeera.netم7/7/2014مقال ف��� �و�دي" داعش ب�ن ��افت�ن"  - 257

 

�ة   د.هارون املهدي م�غا                            2سلس� دراسات ثقاف��ة ودعوی
   

231 

3(  
ُ
ة وطالبت نقابة ـــ��  الدعاة املصــــر�َّ ام الرئ�س محّمد مر�ــ ة األنظم جميَع أيَّ

ة مــا�� و�ــدعم املقــاومــة �� مــا��  ة برفض العــدوان ع�� جم�ور�ــَّ ــــالميــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ة واإلسـ العر�يــَّ

  باملال والسالح. 

ـــاء وذ�ـــــب الشــــــــــيخ محمـــــد ا��ســــــــــن الـــــددو )4 ــ ، رئ�س مركز ت�و�ن العلمـــ

تانيا، إ�� أنَّ ما تقوم بھ فر�سا من مساعدة ا���ش املا�� لقتال تلك ا��ر�ات بمور�

ة "  "  ،من �ل تلك األخطاء ال�� يرتك��ا �عض املســــــــــلم�ن" وأفظَع  أعظَم ا���ـاديـَّ

 
ً
ما شرعا وجر�مة     ".نكراء، وأمرا محرَّ

ـــال د. )5 ـــل النحوي وقــ ـــا –ا��ليــ ا موقف مَ  - من مور�تـــــانيــ
ً

ـــ غــ ــّوِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن اعت��ت مسـ

ةا��رب ح ـــلي�يَّ ــ ــ ــ ون أن ي��كوا فرصـــــــة  : "ر�ا صـ إذا لم يقبل الســـــــاســـــــة والعســـــــكر�ُّ

ملعركــة نــاعمــة �ســــــــــ��ــدف اإلقنــاع بــأدواتــھ املنــاســــــــــبــة طــاملــا �ــان ذلــك ممكنــا؛ 

ة  فســـيكون من حّقِ كث��ين أن ينظروا إ�� �ذه ا��رب باعتبار�ا حر�ا اســـتعمار�َّ

ة أخرى   . )258("صلي�يَّ

ـــنقيطي  )6 ــ ــيخ أبو املنذر الشــ ــ ــ ا الشـ  ب�نفقأمَّ
ً
 د وجد �� املعركة �� ما�� معركة

ـــــــــــاء ع�� دين هللا.  ة تر�ـــد القضــ جمـــاعـــة �ســــــــــ�� إ�� تحكيم الشــــــــــرع ودول كفر�ـــَّ

ة ال�� قامت من أجل تحكيم الشــــــــــر�عة   تجد اإلمارات اإلســــــــــالميَّ
َّ
و�ســــــــــتغرب أال

ًد 
َ
   .)259(وال نصًرا من املسلم�ن اسن

ة قد جاءت اســــــت  لطلب ُمختار والغر�ب أنَّ �عض املواقف املور�تانيَّ
ً
جابة

ھ 
ُ
عون بالدماء"، فقد ســــبقت دعوت ِ

ّ
ُمختار األعور أ�ي العّباس أم�� كت�بة "املوق

ْ
َبل

ة، والقرابــة، وا��وار- ب العلم ��  -و�و يضــــــــــرب ع�� أوتــار القوميــّ
َّ
العلمــاء وطال

                                                             
ل  11ء ، األر�عا12434الشرق األوسط عدد  - 258   م.2013يناير  �23ـ 1434ر�يع األوَّ
م:موقع املقر�زي  - 259 م.  19/1/2013بتار�خ  www.almaqreze.net  .hanein.infowwwانظر عن �ّلِ ما تقدَّ

sunnah.net www.dd  م.2013/ 22/1بتار�خ 
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ة 
ّ
مور�تانيا لنصــــــرة إخوا��م املســــــلم�ن �� أزواد؛ �ســــــ�ب معانا��م، وا���ل، وقل

ابـــة بحكم القر  -كمـــا يقول –ة �� �ـــذه املنطقـــة؛ فـــاملور�تـــانيون العلم املن�شــــــــــر 

  . )260(وا��وار أو�� بالسبق إ�� النصرة من البعيدين الذين سبقو�م

صَّ الشـيخ الدكتور مبارك لقد و  )7
َ

ة عبيد ا��ر�ي بن خ ذه �من السـعوديَّ

ة ��   قليال. ذكرالقضــــيَّ
َّ
  إحدى خطبھ �� ا��معة، ال ي�اد يخرج عن الســــابق�ن إال

ــــــــــــائــــل  -وال تزال–�� فيــــديو ا��طبــــة ال�� تنــــاقلتــــھ  مواقع ومجموعــــات ع�� وســ

ان شــــمال ما��التواصــــل االجتما�ّ� 
َّ
 ســــ�

ّ
اه (أزواد) �م العرب والطوارق -أن ســــمَّ

وا جميعا ملقاوم��م ودحر�م ت بالد�م ؛ "ف�بُّ
َّ
. "و�عض األفارقة. وأنَّ فر�سا احتل

 أقول لھ: 
َ
عَ ت

َّ
د أنَّ �عض كبار املتعاون�ن مع االســــتعمار جم �� تار�خ ذلك الوقت تن

ف�ن لديھ  الفر����ِّ 
َّ
 مس�شارون، وقضاة. رجال م��م، واملوظ

ة �قول ع��م: "يـــدينون بـــاإلســــــــــالم جميعِ و 
َّ

�م وع�� مـــذ�ـــب أ�ـــل الســــــــــنـــ

نوا وا��ماعة". 
َّ

�م تمك  ،من تحر�ر بالد�م "وأعلنوا االستقاللم 2012عام وإ�َّ

ةتطبيق الشــــــر�عة اإلســــــال  اوأعلنو  ين ال�افر الذ الغرَب  ب �ذا األمرُ �ِ� �ُ فلم  ؛ميَّ

ة محـار�ـة  ال ير�ـدون للمســــــــــلم�ن أن ينـالوا حقوق�م فـأعلنـت ا��رب عل��م ب��ـَّ

  .اإلر�اب وملنع تطبيق الشر�عة"

ة وا��ماعة 
َّ
ة أ�اد أعتقد أنَّ ملف�وم أ�ل السن وتطبيق الشر�عة اإلسالميَّ

 
ً
ة ره ا��كُم  -ا�ن-�ا ســب�ُ  عند الشــيخ مبارك ضــبابيَّ والغلوُّ  ،ع�� ال�ــ��ء قبل تصــوُّ

ور عن الدكتســــــيأ�ي ؛ فالشــــــديد �� ا��ماســــــة، والتلب�ُس عليھ ِمن �عض القوم

ة أدرى �شــــــــــعا��ا-محمد األنصـــــــــــاري 
َّ

�م ��-وأ�ل مك ة امل أ�َّ نطقة ما ب�ن أشــــــــــعر�َّ

�ندعو�ِ  ة وجماعة. ّيِ
َّ
ة وا��ليج أ�ل ســــــــــن  و ، و�� الســــــــــعوديَّ

َ
ن ما وصــــــــــف�م بھ ت معَّ

                                                             
 saharamidia.net.5/12/2012 WWWراء ميديا، أخبار الساحل شمال ما�� انظر: �� - 260
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ئة ال�� ذكر�اول أداء الصــــالة وصــــوم رمضــــاح  ثمَّ  )261(ن، والعادات الســــّ�ِ
ُ
��  ْل ق

قيُ ة إســــــالميَّ أيُّ شــــــر�عة با�  ل واألخ�� م��من تلك حال�ممَ  �اطّبِ ر األوَّ  ، واملتضــــــّرِ

  ؟ ؟؟؟؟�م املسلمون 

ة،  حقيقةواقرأ  ة، لي��اليَّ ة، علمانيَّ ة ف�� حركة قوميَّ ــــــــاليَّ ا��ركة االنفصــ

، ولم يكن أبــدا �� أجنــد��ــا تطبيق وُعمالِ��ــا �ــّلِ �ــــــــــ��ء من فر�ســــــــــــا مــدعومــة ��

 -كمـــا يزعم الشــــــــــيخ الـــدكتور –الشــــــــــر�عـــة 
ُ
ت إ�� مجـــاملـــة ا��ر�ـــات ، واضــــــــــط رَّ

ة ال�� ساعد��ا �� السيطرة ع�� شمال ما��  ة تطبيق الشا���اديَّ ر�عة؛ �� قضيَّ

 
ْ

نت ا تب�َّ  حقيق  فلمَّ
َ
ة ة وراجع . وطرد��ا إ�� كيدال�ا �ْ حار�َ تلك  ا��ركة االنفصــاليَّ

م–التمييع  فيما قاموا بھ من تطبيق الشــــــــــر�عة ب�ن غاو وت�بكتو و��ن  -وقد تقدَّ

  كيدال!!!!!!

ة  [العرب والطوارق] أعلنت فر�ســــــــــا ا��رب عل��م" -أيضــــــــــا- يقول: ب��َّ

محـار�ـة اإلر�ـاب وملنع تطبيق الشــــــــــر�عـة". راجع معلومـاتـك ف�� مغلوطـة!!! من 

ة ؟ أل�ست ا��ركة االنفصاليَّ وال تزال تتعاون مع�ا ج�ارا ��ارا  الذي جاء بفر�سا

 ال�� 
ْ

ت ا، ب تقوَّ ا، واســـــ��اتيجي� ة؟ وإ�� اآلن َمن يدعم�م ســـــياســـــي� ا��ر�ات ا���اديَّ

ا ا، ومالي� لع ع��  ؟فر�ســـــــــا وعمال��ا غ��ُ � ...إ�وعســـــــــكر�� ِ
ّ
لعلَّ الشـــــــــيخ الدكتور يط

ن، أو مقاالتھ الثالثة ال�� تقّد مقاالت أبو بكر األنصـــارّي �� موقع ا��و  م ار املتمّدِ

م دا��م قديما  نقل�ا حرفًيا إ�� �ذا الكتاب، وما تقدَّ عن األ�داف ا��قيقية لتمرُّ

  .واستمدادا��ا وحديثا

�م  �م �عـــاملوا مع العرب والطوارق املـــاليِّ الشــــــــــيخ مبـــارك وا�َّ �ن وحكومـــا��م بـــأ�َّ

ـــــــــاع�ن  ة عنصــــــــــ�عة �عاملوا مع�م باللتطبيق الشــــــــــر  -�� رأيھ–املســــــــــلم�ن الســ ر�َّ

                                                             
من �ذا الكتاب،  والتعر�ف بالعرب �� جنوب ال��راء أزواد وعاصم��م تمبكتو،  372-362 انظر: صفحة - 261

ة.1428، مكة املكّرمة 34-32د.محمد بن محمد بن األم�ن األنصاري/   �ـ، ف�رسة مكتبة امللك ف�د الوطنيَّ
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�� ل قرد أحاديث نصـــــــرة املســـــــلم ألخيھ املســـــــلم. و وأ ،ودعا إ�� نصـــــــر��م. املقيتة

روا من �ــّل ا��وانــب  فــات  -وال يزالون –بــا� عليــك َمن الــذين تضــــــــــرَّ من تصــــــــــرُّ

دات وحروب �ؤالء الــذين تــدعو املســــــــــلم�ن إ�� نصــــــــــر��م؟ ومــا دين أغلــب  وتمرُّ

ة �ن و�خاصَّ ان شمال ما�� غ�� الطوارق والعرب؟ املالّيِ
َّ
ة س�  ؟؟؟غالبيَّ

ا قنــــاة ا��ز�رة  )8 ث وال حَرج؛ فوموقع�ــــا (ا��ز�رة.ن�ــــت) أمــــَّ مــــا أك�َ� فحــــّدِ

 األخبـــار واملقـــاالت ال�� يَ 
ُ

ة ا��ـــار �شــــــــــ ا من أبـــاطيـــل  عن القضــــــــــيـــَّ وف��ـــا الكث�� جـــد�

دة وتلفيقات اتوتحر�ف وأ�اذيب، ٌب بالباطل ، و�متعمَّ . عربالللطوارق و عصـــــــــــُّ

 
َ
ْم ت ــــ�يل املثال-النظر  نعَّ ــ ــ ــ ــ ــ �خ "إقليم أزواد/ ما��" بتار  مقالبِ �عض ما جاء ��  -ع�� سـ

 " م:11/2/2016
ُ
ـــــــــا�ــــــــــ��كوِّ امل ـــمال ما�� �املعروف لبالد أزواد ��  ن األســ ــ ــ ــ ــ ــ �م شــ

�وِّ  %�35ســــــــــب��م حوا�� ..) .( الطوارق 
ُ
�ســــــــــب��م  )..(.ن الثـــا�ي �م العرب(...) وامل

ــمُّ )...( 25% ــ �ا: الســــو�غاي، ولغ��م مز�ج من عرقيات من الزنوج ) ...(كما تضـ أ�مُّ

ة. و�ســكنون �� األصــل ما ب�ن مدي -لغة الزنوج األو�� �� ما�� -البمبارة نة والفالنيَّ

ة املتعـاقبـة عملـت  م 1991منـذ انقالب –غـاو والنيجر. لكنَّ ا��كومـات املـاليـَّ

ة ��شــــــــمال ما�� فأعط��م أرا�ــــــــ�� واســــــــعة �� إقليم أزوا�ع�� ر�ط�م  ــــــَّ  د، وخاصــ

  ....". %30و�سب��م)....(تمبنكتو   وغاو

ـــ�يحـة أو متجـد �� �ـذا املنقول ت�ـاد ال  ــ ــ ــ ــ ــ �� عتحر�ف�ـا خفى يعلومـة واحـدة �ــ

��ــا، مبتــدىء �� قراءة تــار�خ املنطقــة  ـــادر واملا؛ فــوحــديثــ اقــديمــوجغرافيَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ راجع املصــ

قــة ل��قيقــة بــاملئــات ِ
ّ
ة. و�م املوث فيـھ  ا تقــّدم تجــدراجع  �عض مــختلف اللغــات ا��يــَّ

ب �ذه ال�سب املئو�ة 
ّ

  . املزعومةما يكذ

ـــھ تجده �� القنوات العر�ية ا ــ ــ ـــ��ء نفسـ ــ ــ ا ألخرى املرئية وغ���ا، ولقاءا��وال�ـ

ـــرة، أّما  مع  ــ ــ ــ ـــرة وغ�� مباشــ ــ ــ ــ ـــب �� برامج مباشــ ــ ــ ــ ـــالي�ن الطوارق والعرب فحســ ــ ــ ــ اإلنفصــ
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ــــوتا أو مقابلة �� �ذه القن ــ ــ ــ ــ ــ نادرا  وات إالا��موعات القبيلة األخرى فال تجد ل�ا صـ

  جّدا

ل�� ا قنــاة ا��ز�رة �� مقــاالت موقع األبــاطيــل والتحر�فــاتمــا أك�� مثــل �ــذه 

ـــر�ع بتــار�خ املنطقــة  ــ ــ ــ ــ ــ د�ــا مرور ســ ِ
��ــايفنــّ ��  ولو �� كتــاب تــار��� أو جغرا�� وجغرافيَّ

ة لاملرحلة االبتدائية. وكذلك تقار�ر مراسل��ا الت ة وغ���افاز�َّ  .)262(الصوتيَّ

   واألد�� واألمرُّ 
َ
 أ

ْ
 تتغافل �ذه  ن

ُ
ــــوات امل ــ دةاألصــ ــ�نكرة، نّدِ ــ ــ ِ ، املســ

ـــّ ــ بة، املتعصـــ

ل ب ـــفة للتدخُّ ــ ــ ــ ــ ـــلي�يَّ ا��رب الواصــ ــ ــ ــ ــ ـــلم�ن الطوارق والعربع��  ةالصــ ــ ــ ــ ــ أن رُّ األم ،املســ

ة تتغافل عن  ل الفر���� ب��َّ �ن للتدخُّ التعاون االستخبارا�ي واللوجس�� املور�تانيَّ

ـــمـال مـا�� معرف��ـا بـاملنطقـة ــ ــ ــ ــ ــ ان شــ
ّ
ـــ�ـ ــ ــ ــ ــ ــ ة، و�و �عـاون  و�لغـة ســ وتركيبـا��م االجتمـاعيـَّ

ــــار إليھ كث�� من املراقب�ن  ــ ــ ــ قوه أشـ
َّ
ـــياعُ ووث ــ ــ ــ وماذا عن   .)263(�موإن �غافلھ �ؤالء وأشــ

  التعاون ب�ن ا���ش الفر���� واملور�تا�ي وكذلك األمر��ي �� محار���م بمور�تانيا؟

كري سصرَّح الرئ�س الفر���� �والند وأشاد بدعم اإلمارات املادّي، والعقد ل

ة �� ما�� ة الفر�سـيَّ ات العسـكر�َّ ة �� أبو ظ� ؛للعمليَّ �، انطالقا من القاعدة الفر�سـيَّ

ات �الطائرات املوجودة ف��ا . ولم تصـــف تلك األصـــوات )264(واســـتخدام �عض املعّدِ

ــ�نكرة  ــ ــ ــ ـــع��ما ال مور�تانيا وال اإلمارت املســ ــ ــ ـــوال شـــ ــ ــ ة ضـــ ـــلي�يَّ ــ ــ ــــاركة �� حرب صـــ ــ ــ ّد باملشــ

  .!!!!عرباملسلم�ن الطوارق وال

                                                             
ر إ�� حرب إر�اب"  - 262  م"10/2/2016و كذلك  مقال: "أزواد ِمن ثورة تحرُّ
 45(مرجع سابق)/16انظر: قراءات إفر�قية عدد  – 263
 63انظر: املرجع نفسھ/ - 264
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9(  
َ
ــــك �ُ� غ ــ ــــت،  أولئـ ــ ا من ا��زائر، واملغرب، وقطر، وال�و�ـ ـــد� ــ كث�ٌ� جــ

ة،  ـــَّ ــ ـــعوديـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــابر، و�� و �� أأفرادا، ووالســـ ــ ات، وفوق املنـــ ـــَّ ــ ـــاط ا��معيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالس ســ ــ ا��ـــ

ما التمثيل.و    ال��ف، ومواقع التواصل االجتما�ّ�. ل�س ال�دف االستقصاء وإنَّ

ــيح ل��قــــائ اُت ء�ــــانــــت بــــدا ــ ــ ــ ــ ــ ــ الثـــة دول الثق ِملن بــــالــــالتفنيــــد، والبيــــان والتوضـ

ــــ�لة، األخ��ة مِ  ــ ــوا �� املشـ ــ ــ ن خاضـ ــــائط املذ�ورة مَّ ــ ــــلنا ع�� عناو���مع�� الوسـ ــ ، وحصـ

ــــات والبحوث إل��مة ء�انت البدا ــ ــ ــ ــ ـــاَل �عض الدراســـ ــ ــ ــ ــ ــ ي بر�ده االلك��و� �َ� �لٌّ عَ  ،إرســ

ـــة ا��لس  ــ ــ ــ ــــالمياألع�� كدراســ ــ ــ ــــوعات ندوة اإلســـ ــ ــ ـــمال ما�� ا��ذور ، وموضـــ ــ ــ ــ "أزمة شــ

ة وال ة الطوارق �� ما��...التار�خيَّ ة" بمحاور�ا الثالثة، وقضــــيَّ حم هللا ر  إ��. ســــياســــيَّ

غاي دنا بالعناو�ن.ميغا �عا�� أخانا الشيخ عبد الرحمن السَّ   ، الذي زوَّ

ة  )10 ِتُم �ـــذه املواقف الســــــــــلبيـــَّ
ْ

خ
َ
ئـــة أ بمحمــد  بـــل ا��ـــائرة والســــــــــّ�ِ

ة البيـــان "معركـــة املركز واأل 
َّ

ھ بمجلـــ ا طراف إفر�قيـــســــــــــليمـــان الزواوي �� مقـــالتـــِ

؛ فقد انطلق من خلط األوراق غ�� امل�شــا��ة ببعض، ومن  )265(الوسـطى نموذجا"

ـــب مفرداتھ �و ـــري حســ ب العر�� والعنصــ ـــُّ باع ال�وى، ومن التعصــ ِ
ّ
 أفارقة ضـــّد " ،ات

�ن ؛"طوارق وعرب ـــالّيِ ـــة تكف�� غ���م من املـ ـــدرجـ ّد "لـ الطوارق  أفـــارقـــة مـــا�� ضـــــــــــــِ

ث عن ال"ناملســــــــــلم� �ـــا �و يتحـــدَّ
َ
� �املســــــــــلمون تط��� العر�� الـــذي �عرَّض لـــھ ؛ ف

ـــطى  ــ ــ ــ ــ ــ ة إفر�قيا الوسـ �نجم�ور�َّ �ن والوث�ّيِ ــــــــيحّيِ  تط���ذلك ال جعليف من ِقبل املســ

اتھ ـــيَّ ــ ــ ــ ــــ�صــ ــ ــ ماتھ ،��ـــ ة  ،ونتائجھ ،ودوافعھ، ومقّدِ ع�َن ما حدث �� ما�� قبل جم�ور�َّ

  أفر�قيا الوسطى !!!. وإليك الدليل من مقالتھ:

ـــالي�ن تط��� عر�� ودي�� من ا  .أ ار(ملــ ـــَّ دائمـــا و يقول: "  )الوث�ي�ن أو الكفــ

ـــان، و�تمُّ التعامي عن يكون �ناك مســــــــــلمون  عند ما ــ ــ ــ ــ ــ �غيب معاي�� حقوق اإل�ســ

                                                             
ة البيان، السنة  - 265

ّ
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 ن يقومون بـالتط��� مَ االنقالب ع�� الــديمقراطيــة، و�تمُّ غضُّ الطرف عن مالحقــة 

ة ات �� حالة من ا��مود العر�� واملذابح اإلث�يَّ ـــرو ا��ر�َّ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل، و�دخل مناصــ ــ ــ ــ ــ ــ  ��السـ

 من التط��� العر�� والـدي�ّ�، حـدث ذلـك من قبـُل 
ُ
ة َرغ القوى املضـــــــــــادَّ

ْ
ف

َ
� � ح�� ت

ة تط��ٌ� عر��ٌّ ودي��ٌّ للمسلم�ن )266("ما�� . إذن ما وقع �� ما�� تجاه ا��ر�ات ا���اديَّ

ات حقوق اإل�سان ألنَّ ال��ايا مسلمون قام بھ غ�� املسلم�ن !!. !، ونام عنھ جمعيَّ

ــ� ــ ــ ع �� أفر�قيا الزواوي ُمصـ
َ
ماتھ وخاطئ �� الن�يجة واأل�داف؛ فب�ن ما وق ب �� ُمقدَّ

  الوسطى وما وقع �� ما�� ُ�عد املشرق�ن.  

ـــــــــــدَّ "  .ب ـــــــــــّد "!!! و "طوارق وعرب أفـــارقـــة ضــ الطوارق  أفـــارقـــة مـــا�� ضــ

ة لنجدة أفارقة !!! يقول الزواوي: ""املســــلم�ن ات الفر�ســــيَّ كما تمَّ اســــتدعاء القوَّ

جاه العاصـــــمة بماكو، و�اتت املطارات ما�� �عد ما تقدَّ  ِ
ّ
م الطوارق املســـــلمون بات

ل  ـــــــــــــا �� البالد �� خطر الوقوع �� يـــــد الطوارق وتبـــــّدِ ال�� �ســــــــــيطر عل��ـــــا فر�ســ

دات الصــــــراع؛ لِ  ة ثانية وتدفع الطوارق إ�� الشــــــمال، و�عيد محدَّ تأ�ي فر�ســــــا مرَّ

ة إ�� صـــــــــــا�� األفارقة ع�� حســـــــــــاب املســــــــــلم�ن، الذين عاد
َّ

�وح ��الكف
ُّ
 وا إ�� ال�

ة  �م مــذابح دمو�ــَّ ت ضــــــــــــدَّ
َّ
ا��بــال والك�وف �عيــًدا عن مواطن ال��وات، وشــــــــــ�ــ

  .)267("شائنة تحت سمع و�صر فر�سا وا��تمع الدو��

ــــــــلم�ن �� ما�� من مناطق�م لصــــــــــا�� غ���م"  .ج : " !!! يقول "تفر�غ املســ

ة  ـــَّ ـــ��اتيجيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت اســ ـــانــ ـــدو إفراغ املســــــــــلم�ن من �ـــ ــــك الـــ ـــنع القرار �� تلــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاطق صــ  ل منـــ

 
ً
ة ـــَّ ـــ��اتيجيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــّلٍ مَ مُ  اســ ــــك النمط �� �ـــ ر ذلــ ـــة، وتكرَّ مـــ

َّ
ـــة ومنظ ـــا��، والنيجر،  ن��ـــ من مـــ

  .)268(ونيج��يا، واملناطق األخرى حول القارة "

                                                             
ة  - 266

ّ
  38-322/37، العدد 29البيان، السنة مجل
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َ
م ت

َ
 وك

َ
ـــال ــــُب  ك��مـــ ــــاب ال��ــ ـــان �� ال��  -وال يزال–الُ��ــ ة البيـــ

َّ
ـــ أن ت�ون مجلـــ

   �شرت �ذا املقال.

ة كفـانـا ج�ـد  ــــعوديـَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبق من لكنَّ أحـد علمـاء القوم �� السـ ــ ــ ــ ــ ــ تكـذيـب �ـّلِ مـا سـ

ة ضــــّد املســــلم�ن غ�� العرب والطوارق لاملواقف ا ة والعنصــــر�َّ �ما ، الواصــــفة لســــلبيَّ

  . باملسلم�ن الصادق�ن ا��الص�ن

�ـا نـذكر ِ
ّ
ِل مـا يردُّ بـھ ع�� مـا جـاء �� املواقف �ل قـْ

َ
عـاوي  عنـھ وقبـل ن  �عض الـدَّ

�ئان من اإلقصـا�ي، شـ والقب��، والتحر�فات لعالق��ا باالنحراف الفكري العنصـري 

دا��م ـــاس ِلتمرُّ يات األســ ِ
ّ

ـــمال ما�� "�عود إ�� ثالثة املغذ �� أنَّ املنطقة أي شــ ؛ ف�و يدَّ

ـــر: ــ ــ ــ ــ ــ ـــاصــ ــ ـــان عنـــ ــ ـــار....ثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال: األنصــ ـــا أوَّ ــ ـــا: ِكْنتـــ ــ الزنوج ل: " . و�قو ) 270(.....ال��اب�ش") 269(يــ

و] كت"، "وما بقي �� املدينة [ت�ب�م من ا��نوب ومن نيج��يا�� تمبكتو  املوجودون 

ْوا من ا��نوب ومن نيج��يا
َ
 الزنوج الذين أت

ُ
 جماعات

َّ
ما يوجد ".والنصــارى  إال  "إنَّ

ة ��   )271(الزنوج و�عض الطوارق الذين أتوا من الشــــرق" إذن الســــنغاي و�م األغلبيَّ

�ا قديما وحديثا ِ
ّ
وأبرز م�ّون ململكة ســـنغاي ال�� ســـيطرت ع�� املنطقة  ،املنطقة �ل

لغ��م و  �يا وا��زائر و�خاصة ما �سمونھ اآلن ��تان بـ (أزواد)،�ل�ا بما ف��ا جنوب لي

  الغالبة ف��ا
َ
ــــعوب املنطقة َمن ال ُيتمِ  لَّ ق ــ ـــنغ، ن إحدى ل��ا��اقِ ن جميع شــ ــ -اي الســـ

بون من ا��نوب ونيج��يـــا؟  -إذن
َ
ــان أرأيـــَت ُمجَتل ــ�ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التحر�ف والكـــذب البواح  وسـ

انية أك�� م�ّونات مملكة غانا، والثا��نوب من السونن�ي واملاند�غ والفوالن، األو�� 

ـــا،  ــ�نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاسـ ـــة مــ ـــا��، واألخ��ة أك�� م�ّونــــات مملكـ ـــة مـ ـــا َمن تزعم أك�� م�ّونــــات مملكـ يـ

ت من تحر�ف و  التفر�غ للعرب والطوارق من املنطقة؟   قائق؟تز�يف ا��ولم يت�بَّ

                                                             
�ا. - 269  فاملعورف كتاب��ابضّمِ

َّ
 كت��ا بكسر ال�اف، ولذلك عالقة بالعدواة ب�ن القبيلت�ن، ستأ�ي اإلشارة، وإال

األم�ن التعر�ف بالعرب �� جنوب ال��راء أزواد وعاصم��م تمبكتو، د.محمد بن محمد بن  - 270

ة.1428، مكة املكّرمة 42-11األنصاري/  �ـ، ف�رسة مكتبة امللك ف�د الوطنيَّ
 18، 17، 16املرجع نفسھ بال��ت�ب/  - 271
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ـــتَ ا ــ ــ ـــھ و�و يذكر يجميعا عوا مِ سـ ــ ــ ــــاري نفسـ ــ ا قوم إ�� د.محمد بن األم�ن األنصــ

 
ْ
ــّ� ــ ـــة تماما لإلســـــالمعادات سـ ـــتمو� ،ئة بل مناقضــ صــ ـــَّ ـــ�ة �� �ؤالء الذين خصــ  مرا�ــ

ــــودان  ـــلم�ن باإلســـــالم دون غ���م من السـ ـــا مالذين رميتمو�املســ ة واملشــ ركة بالوث�يَّ

ة حرب ��  :" -ليھوالع�دة ع– . يقول الطوارق والعرب ع�� اإلسـالم واملسـلم�نصـلي�يَّ

ـــان مِ  ٍ �الصـــــالة �� عماد الدين، ول�س لإل�ســ
ّ
. ن حظ ـــّلِ �� وما أك� اإلســـــالم ما لم ُيصــ

ون من �ذا ا��تمع 
ُّ
�ن ؛ !!!�� املنطقة] والطار�� [العر�ي الذين ال ُيصــل ِ

ّ
ألنَّ املصــل

 ؛ م �الوضـــــــوء ســـــــواء �ســـــــواءيمُّ أنفســـــــ�م جعلوا الت
َ
مون وإن �انوا ع�� ف�م َي� يمَّ

� وقد يَ باملاء. ســـــــاحل ال��ر وع�� ب�� مملوء  ِ
ّ

مم أحد�م ثمَّ يصـــــــ� ثمَّ  -ما يزعكم–�يَّ

ن جـادلـُت ألم يقل يدخل املاء ِلَ�ســــــــــبح، و�ذه مصــــــــــ�بة ـــ�م ممَّ ــ ــ ــ ــ ــ . وقـد قلـُت لبعضــ

دونھ.  ِ
ّ
َر؟ و�و الفقيھ الذي يقل

َ
ف

َ
ــوٍء وعذٍر ك ــ ــ ــ ــ � بال وضـــ

َّ
ـــ� ــ ــ ــ ــ ـــري: َمن صــ ــ ــ ــ ــ ــيخ األخضــ ــ ــ ــ ــ الشـــ

�ن و ن �ذا أنَّ الرجل �ع�ش �� اوأ�عُد مِ  ِ
ّ
م بال عذســـــــبع�ن و�و يَ إلســـــــالم ســـــــت ر �يمَّ

اشــــــــــر��
ّ
ا � وإنــ ــــعــا��ــاأرأ .)272( إليــھ راجعون" ، إنــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ة أدرى �شـ

َّ
، ومن يــَت إنَّ أ�ــل مكــ

  نصّدق أنتم أو الدكتور األنصاؤي؟

ـــ ــ ــ ــ ــ ــــالم ف��ياوماذا عن الصــ ــ ــ ــ ــ م اإلسـ
ُ
ـــرت ــ ــ ــ ــ دون الزنوج؟  مم عند �ؤالء الذين َحصــ

  -ھوالع�دة علي–األنصاري نفسھ و�و م��م، يقول الدكتور ِ��  اسمعوا ا��واب ِمْن 

؛ ف�م "موقف �ذا ا��تمع ِمن صـــــــــ:  ـــــــل��ٌّ  ســ
ٌ

ة موقف يام رمضـــــــــان بصـــــــــورة عامَّ

زعم ب [وطوارق�م] ُيفطرون كما �شــــاؤون، وقليٌل َمن يصــــوم �� عرب �ذه البالد

�ن والســبع�ن وما ُعمره صــام، 
ّ
ما عاش الرجل م��م ا��مســ�ن والســت املرض. ور�َّ

ـــــــــــاء وال إطعـــام وأعـــذارا ضــــــــــعيفـــة، و�م  ،و�ـــذكرون أســــــــــبـــابـــا وا�يـــة !!!وال قضــ
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ون ف�م يصومون، يصومون �عد  ا السودانيُّ ة. وأمَّ موجة ال��رة إ�� البالد العر�يَّ

  . )273(كما يحرصون ع�� الوضوء"

ثنا الدكتور  ـــا-حدَّ ــ ـــائدة ف��م فقال:  -أيضــ ــ ة األخالق عن األخالق الســ " قضـــــيَّ

مــا �و بنــاء ع�� التقــاليــد 
َّ
ق من األخالق إن ات، فمــا ُيطبَّ �ــا كث�ٌ� من الســــــــــلبيــَّ

َ
نــاول

َ
ت

 والتقليد، 
َّ
ل�س بناًء ع�� ما جاء �� الشــــــــــر�عة، ف�ذا ا��تمع مجتمع مختلط إال

  .)274(ما شاء هللا"

ا و   مِ أمَّ
ُ

 العقيدة ف�ُ  ن حيث
َ
لبة

َ
ل غ ةع� �ّ�ِ  األشعر�َّ

ْ
نتصار (األنصار� ال

َ
ل

َ
�( 

ھ فيقول ع��م:. )275(
َ
نت

ُ
ا ك ـــرك،  أمَّ ــ ـــرت ف��م البدع قديما، وألواٌن من الشــ ــ "قد ان�شــ

 
َ
ل

َ
ـــاوغ ــ ـــ�راء �� خ�م كيْوا �� مشـــ ــ ــيخ [الكن�� الكب��] �� ال�ـــ ــ ــ ـــل �� ق�� الشــ ــ ما �و حاصـــ

ه أحد  ـــافرون إ�� ا��زائر وإ�� مور�تانيا. ف�ذا الق�� ال يمرُّ ــ ــــلك�ا املســ ـــبل ال�� �ســـ ــ الســ

م لھ القر�ات.   وطاف بھ من �ذه القبائل، وقدَّ
َّ
موا  ما عدا األنصـــــــــــارإال و�م ما قدَّ

ـــا، ولم يكن َمن يُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــونھ. و�ذاألحٍد تقد�ســ ــ ــ ــ ــ ــ سـ �م  بل ،بھ �� تلك البالد معروفون  قّدِ

ة.  ــيــــَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــأت �� ا��تمعأ�عــــُد عن �ــــذه القضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و�ــــلُّ مــــا عنــــد�م �و العبــــادات ال�� �شـــ

ــــالمّي �� العبـادات ومعروفـة.  ــ ــ ــ ــ ــ �ن، وإن �انوا اإلسـ لوا إ�� أن يكونوا قبورّ�ِ ولم َيصــــــــــِ

ةإولكنَّ ". "يقّرِ�ون الصـــــدقات والذبائح ع�� وجھ الصـــــدقة نتا ع�� قمَّ
ُ

 خوا��م ك

  .) 276("�� مشايخ�م االبتداع والغلوّ 

�ا  ِ
ّ
ا بل متناقٌض �� ت��ئة جماعتھ وت�����ا �ل ــــاري عاطفيٌّ جد� ــ والدكتور األنصـــ

ات واإل�غــال ��  ـــركيــَّ ــ ــ ــ ــ ــ �م بــالشــ ِ
ّ
نتــھ �ل

ُ
ة، و�� رمي الك ـــرعيــَّ ــ ــ ــ ــ ــ عن البــدع وا��ــالفــات الشــ

ة من العداوة  نطلٌق ومالبدع وتقد�س األ�ـــ�اص؛  ة ال�� ثالشـــديدة املتوارَ التار�خيَّ
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ـــة ب�ن ـــائمـ ـــاعت�ن ال تزال قـ ـــھ بــــارزة �� ا��مـ نتـ
ُ

ـــھ ع�� الك ـــاره بقومـ ـــا أنَّ روح افتخـ . كمـ

 بدون وضــوء، وعدَم صــ  -أيضــا- فما أعظَم  . )277(عباراتھ
َ
م رمضــان، بدون ياالصــالة

ـــر��َّ �� ـــھ.الفر�ق�ن عذر شــ ـــنوات طو�لة، كما قال �و نفســ ـــافرو  ، لســ ا ح�� إذا ما ســ

ة �ـغـ�ـَّ  ـــَّ ــ ـــا و�ـإ�ـ� الـبـالد الـعـر�ـيـــ ــ ـــة وا�ـ�ـتـمـع� ا�ـ�ـكـم فـ�ـ�ـمـــ ــ � الـبـ�ـئـــ ـــا بـتـغـ�ـُّ ــ ؛ !!!� غـ�ـ��ـمـــ

 
ُ
ؤون للصـالة، و�صـومون رمضـان، وت ة  -ال�� جاؤوا ��ا–ح عقيد��م صـبِ فيتوضـَّ يَّ ِ

ّ
سـ�

ـــة ــ ــ ــ ــ ة خالصــ ـــلفيَّ ــ ــ ــ ــ   �لو . ســ
َ

ــيخ ــ ــ ــ ــ ــــون شـــ ــ ــ ــ ســـ ــــار ال يقّدِ ــ ــ ــ �م ال  يلزم ِمن �ون األنصـــ نتھ أ�َّ
ُ

الك

سون غ��ه،  ة يقّدِ �ما ���� و�خاصَّ   .؟؟؟ات�بكتو ال�� خصَّ

ـــا  ـــال�� أن نقول أك�َ� الــــذي �عن�نـ ة �� االتحــــاد العـ ـــَّ ـــدي�يـ ـــادات الـ ألولئــــك القيـ

�ن، و  ـــرّ�ِ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلم�ن، ودعاة البحر�ن وعلما��ا، ونقابة الدعاة املصــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلعلماء املســ ــ ــ ــ ــ ــ يخ الشــ

ـــنقيطي، والزواوي،  ــ ــ ــ ــيخ مبارك عبيد ا��ر�ي، الددو، والنحوي، والشـــ ــ ــ ــ ــ م وغ���والشــ

ا من  ��  غ�� العرب والطوارق -والظالم للمسلم�ن  أ��اب املوقف السل��ّ كث�ٌ� جد�

ة بِ  �ناملدافع -ما�� ةمّية جا�لية وعاطفّية وحقوَّ ة وا���اديَّ  عن ا��ر�ات االنفصـاليَّ

ـــر�عة وما قاموا بھ من تدم�� وتخر�ب ــــم تطبيق الشــ –نقول ل�م جميعا �ؤالء ، باسـ

ـــ�م ـــ�ادة �عضــ م  -ِ�شــ
ُ
ـــرت �م   اإلســـــالمَ ف��م َمن حصــ تط��� تعرَّضـــــون ليَ بما��؟ وقلتم إ�َّ

ل ن ، مِ �عر�� ودي� �ن زنوج ِقبــَ �ن وأفــارقــة، وث�ّيِ �ن.مــالّيِ ـــلي�ّيِ ــ ــ ــ ــ ــ ِفي مــ مــا أعظَم  وصــ
َ

ا خ

ْم  .!!! ِ
ّ
  .الل�مَّ سل

ة  ثة باســــــــــم اإلســــــــــالم أفرادا�� ا��ارج إنَّ ع�� القيادات الدي�يَّ أو  ،املتحّدِ

ة،  ،�يئات ة أو حكوميَّ ـــلم�ن أ�ليَّ ــ ــ ـــيحة � وللمسـ ــ ــ ــوا النصـ ــ ــ ون، فيما يقولأن يخلصــ

ة، ـــَّ ــ ـــ�يـــ ــ ــ ــ ــ ــ دوا من ال�وى والعصــ ـــال� وأن يتجرَّ ــ ـــان،والقول بـــ ــ ــــار الف�ن ب�ن  �تـــ ــ ـــأجيج نــ ــ وتـــ

توا و�َ وأن يَ من دول أخرى غ�� دول�م �م، املسلم�ن،  نوا؛ فا��كم ع�� ال��ت�بَّ �ء ت�يَّ
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ة، و��  ة ا��ا�ليَّ ـــعال نار ا��ميَّ ـــ�م َيٌد طو�� �� إشــ ره؛ فقد �ان لبعضــ ــوُّ ــ فرٌع عن تصـ

ـــرْ  ة، و�� ا�عدام �عميق شــ ـــعبيَّ ـــا��ة الشــ خ �� جدار الوئام االجتما�� والدي�ّ�، واملصــ

ـــتقرار،  ـــ�يعوالاألمن واالســ ـــد،  ��ــ ـــد أو بدون قصــ �س لع�� االنحراف الفكري بقصــ

ــــوع حدي�نا�� ما��  ــ ــ ــ ــ ــــــب–موضـ ــ ــ ــ ــــعوب  -فحسـ ــ ــ ــ ــ بل �� كث�� من ا��تمعات والبالد والشـ

ئة ومنطلقا��ا ة؛ �س�ب مواقف�م السّ�ِ   .ءاألسو اإلسالميَّ

ة �� الداخل الدوُر  مقاومة االنحراف األك�� ��  وع�� القيادات اإلســــــــــالميَّ

، وثقــــافــــة التالحم االجتمــــا��الفكري ب�ــــّلِ أشــــــــــ�ــــالــــھ، و��   �شــــــــــر الو�� الــــدي�ّ�ِ

ة، عواملصـــــا��ة  ،، و�� ترســـــيخ األمن واالســـــتقرارواملواطنة الصـــــا��ة ن الوطنيَّ

مــــٍة حكب �ــــلُّ ذلــــكا��تلفــــة،  مــــابجوان��والنوازل لواقع علم و�صــــــــــ��ة، وفقــــھ ا

وعــــدل، ورّدِ ا��قوق إ�� أ�ل�ــــا، وتقــــديم درء املفــــاســــــــــــــد أو تقليل�ــــا ع�� جلــــب 

  املصا�� أو تكميل�ا. 

ة �� ظّل ما يحصـــل وما  ة امللقاة اليوم ع�� عاتق علماء األمَّ "إنَّ املســـؤوليَّ

ع، أك�� من أّيِ وقت م�ـــــــــ��؛ إذ عل��م أن ي�شـــــــــطوا لوقف ال��يف ال
َّ
 ذي�و متوق

ة بت�ــــــــــ�يحلم ينقطع عقودا من دمــــاء املســــــــــلم�ن  ، وللعمــــل ع�� توحيــــد األمــــَّ

ات، والبعــد عن إذ�ــاء النعرات ال�� تخــدم أ�ــداف  االنتمــاءات، ونبــذ العصــــــــــ�يــَّ

 
َّ
َيعلم األفراد أنَّ َمن أراد الســالمة لنفســھ وأ�لھ وشــعبھ فعليھ أال

ْ
ة. ول أعداء األمَّ

ط �� دماء املســـلم�ن وغ�� املســـل م�ن املعصـــومة، فضـــال عن الشـــماتة ف��ا أو يتورَّ

  أو الكذب واالف��اء عل��ا. .)278(الفرح ��ا"

  

   

                                                             
ة البيان، عدد  - 278

َّ
ة س�يل  33م/�2020ـ مارس 1441، رجب 35سنة  395مجل ، مقال: (إعالء مصا�� األمَّ

 حقن الدماء ا��رَّمة سيد حمدي).
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  ا��اتمة:

ف أنَّ االنحرا ا��مد � الذي بنعمتھ تتّم الصا��ات؛ فقد أعان ع�� بيان:

ھ لدين ا��تمع وما يؤمن بھ من ِقَيٍم وأخالق، وما ميُل الفكر ومخالفتُ "الفكري 

ة �سود فيھ من ثقافة،  ھ عن الوسطيَّ
ُ
وما تحكمھ من أنظمة وقوان�ن، وانحراف

جاه التطرُّف، سواء ِ
ّ
د أو التفر�ط". واالعتدال بات   �� ال�شدُّ

ر والعقل، و �عد 
ّ

 زَّ َج �عر�ف االنحراف الفكري مُ ا��ديث عن التفك
ً
  أ

َّ
با، ومرك

ل إ�� الرا�ع وم بحثمن امل-طاف البحث  ة -طال��ااألوَّ ق ت حول قضايا كث��ة وم�مَّ
َّ
تعل

ة �� طلب العله ال�� م��امظا�رُ باالنحراف الفكري:  ة، والفوضو�َّ م : ال�ز�مة النفسيَّ

ا،  و�� التفك��، وسوء التعامل مع املعلومات غ�� املالئمة ملا عند املنحرف فكر��

ب األع��. : � م��اال�كري فاالنحراف ال وأسباُب  ...إ��.وال��وء إ�� العنف، والتعصُّ

ة، ن أسباب مِ  ة، وتر�و�َّ ة، ونفسيَّ داخل مجتمعاتنا، شملت أسبابا علميَّ

ة �الغزو الفكري، واالنفتاح  ة. وأسباب أخرى خارجيَّ ة، وسياسيَّ ة، ودي�يَّ واجتماعيَّ

ا ؛ فذكر م��ا: آثار االنحراف الفكري  ووقف لبيان آثارِ اإلعالمي غ�� املنضبط. 

ة، وآثار  ة ودي�يَّ ة. و�� سبل ا عقديَّ ز ع��  معا��ةاجتماعيَّ
َّ

االنحراف الفكري رك

ة ة، والعمليَّ ة، والفكر�َّ ، ومواج�ة عوامل ان�شاره ، والسياسّيةاملعا��ة األسر�َّ

  ووسائلھ وَمْن وراءه.

 
َ

ف
َ
 نا ثمَّ َوق

ُ
� ا���ات ال� فمن ان�شار االنحراف الفكري، ع�� عوامِل  البحث

امة العلم تقف وراءه املرجئة واملع��لة، والعوملة بجميع أنواع�ا، ارات ال�دَّ ة والتيَّ انيَّ

ة، والشيعة، وقوى ال�يمنة �� العالم. ث عن عالقة و  ونحو�ا، ثمَّ الصوفيَّ تحدَّ

�ت فاالنحراف الفكري بإثارة الف�ن �� ا��تمعات وزعزعة أم��ا واستقرار�ا، 
ُ
ك�

ع باسم اإلسالم ح�� ت�اد
َ
رف

ُ
 ا��تمعو ��زُّ قناعات الفرد  -من ك����ا -الرايات ال�� ت
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�شار �� ان ،وضعف التحص�ن الشر�� ،وا��وارج ،وعن أثر الرافضة. �� الثوابت

؛ لي�تقل �عد ذلك إ�� بيان أثر الفرق �� ان�شار االنحراف الفكري ي ر كفاالنحراف ال

. وأثر االنحراف الفكري �� �شأة اإلر�اب و�غذيتھ، مع ذكر �� مجتمعاتنا املعاصرة

  نماذج من الفرق املنحرفة.

ھ 
ُ
ل من ش�ع�� –��ا  واكتوْت وحيث إنَّ االنحراف الفكري قد ان�شرت ن��ان

فقت أف�اُر  ا��تمعاُت  -األش�ال ة �� �ّل م�ان، واتَّ �موأ�د ،أ��ابھ اإلسالميَّ
ُ
 ،اف

 
ُ
ف البحث ،�مومنا�ُ�  ،�مووسائل

َّ
: واقِعھ، ما��االنحراف الفكري ��  عند توق

�اتب من ج�ود  �� مواج�تھ، وأخ��ا نماذَج  منھ، وج�وِد العلماء والدعاة ونماذَج 

ودور �عض العلماء والدعاة من خارج ما�� ��  نفسھ �� مواج�تھ. �ذه السطور 

فة �� والتالحم االجتما�� �� ما��، وطائاثقالمن الدي�� و ���يج عدم االستقرار واأل 

ل ج�ود العلمالبحوث ال�� الندوات و فذكر مقتطفات من ع�� عكس �ؤالء.  ِ
ّ
ء اتمث

ف ِ
ّ
  .وغ���م وج�ود املؤل

 :مع أ�ّم النتائج ال�� م��اخاتمة البحث �ذه ت ثمَّ جاء

ة املسلم -األصل �� اإل�سان  )1 �و سالمة الفكر والعقل، ح�� تطرأ  -و�خاصَّ

 طوارئ كث��ة ومختلفة تنحرف بھ إ�� اإلفراط أو التفر�ط.

2(  
ُ

ب عل�ِمل  االنحرافات؛ أنواع ن أخطرِ مِ  والدي��ُّ  الفكريُّ  االنحراف ما من �ا ي��تَّ

عدُّ ا��افظة عل��ا من املعلوم 
ُ
ات ا��مس ال�� � أعمال عنف، وأضرار شديدة بال�ليَّ

 من الدين بالضرورة.

�ة وِج�اٌت كث�ي��ز ف��ا،  تدفع إليھ، ومظا�ُر  لالنحراف الفكري أسباٌب  )3

ا أو عالنية،  يھ سر� ِ
ّ

غذ
ُ
دة � بل  -فحسب – سّ�ئة ال تقتصر ع�� صاحبھ وآثاٌر ومتعّدِ

ة؛ فوجب الس�� �� معا��تھ  تتجاوزه إ�� أسرتھ، ومجتمعھ، ودينھ، ودولتھ، واألمَّ
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وا��ق  ،انطالقا من دي�نا ا��نيف ومقاصدهبمختلف الوسائل واألساليب والسبل 

 اإل�سا�ي.

ليب اسالتجا�ات من أ�ّمِ الوسائل واأل إنَّ �غي�� األف�ار واآلراء واملواقف وا )4

ة مستقيمة.إ�� �غي�� السل ة قو�َّ  وك، و�ناء ��صيَّ

ة البضاعة ��  )5
َّ
ي واالستدالل، مع قل ��الفة من�� السلف الصا�� �� التلّقِ

ات، أك�ُ� ومقاصد الشر�عة العلم الشر�� ان�شار  األثر �� ، و�� فقھ الواقع واألولو�َّ

 االنحراف الفكري.

ة الناس و  )6 ع �� وسائِل وأساليِب تثقيف عامَّ  التوسُّ
ُ
��م ثقاضرورة  خاصَّ

ً
فة

ة بموقف اإلسالم ال��يح �� مختلف شؤون ا��ياة،  ھ ح�� ال يقتصر العلم بعامَّ

ة.ّصِ ت�ع�� ا�  �ن �� الشر�عة أو الدراسات اإلسالميَّ

د، والظلم، االفسجميع أنواع ن بذل �ّلِ ُمستطاٍع للقضاء ع�� ال بدَّ مِ  )7

ة واالس��زاء بالدين و�املتمّسِ والطغيان،  خذ  -ا�ا  كث��ا مَّ فإ�َّ ك�ن بھ؛ وال��ر�َّ تَّ
ُ
ت

ب عليھ  .ذر�عة لالنحراف الفكري ول�سو�غ ما ي��تَّ

  التوصيات:

ة �س�يل الوصول إ�� البحوث  )1 بمختلف الوسائل، واألساليب، العلميَّ

 �� 
ٌ
ة �� أفر�قيا؛ إذ ال يزال يوجد بلبلة من ملوقف اواللغات؛ لتعمَّ الفائدة، و�خاصَّ

ان فكر �ؤالء املنحرف� ضرُّ باإل  عنف والذين يقومون بأعمال قتل و  ،��
ُ
سالم تدم��، ت

 واملسلم�ن �� �ل م�ان.

 إ�� الصواب. وع�� من يحاولون  )2
ُ
ع�� َمن ابُتِ�� بانحراف فكري العودة

تقوى هللا �� الوسائل، واألساليب، وعدُم خلط ا��ابل  وا��وار معھ معا��تھ

 بالنابل، واإلخالص � �عا��.
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3(  
َ

 الك
ْ

 اش
ُ

 ف
ُ
ة وأمل ور ا��فّيِ لبعض ا��ابرات الغر�يَّ � ذرع�ا �ستمرُّ عن الدَّ

ا، ، ان�شار االنحراف الفكري  ا، وسياسي� ا، وإعالمي� ا ومعنو�� خاذودعمھ مادي� ِ
ّ
 ا�وات

ا ل بادة إ، و زعزعة الدول ل�شر الفو��� �� ا��تمعات و  وسائللمنحرف�ن فكر��

ة  ة -فر�سيَّ بالو�الة  -لثالث  ما�� والنيجر و�وركينافاسوالسو�غاي �� الدول القوميَّ

�ن ومدسو  �ن وج�ادّيِ ا�ا باحثون -�ن من مخابراتھسع�� أيدي انفصالّيِ  . -كما سمَّ

ة، ودراسات   :املق��حات بذُل مز�ٍد من ا���ود �� القيام ببحوث علميَّ

صة، حول مختلف القضايا ال�� تتصل بحياة الفرد املسلم،  ا ب�ن و�شر�متخّصِ

ة و�مختلف اللغات والوسائل، الع ة وا��اصَّ   و�س�يل الوصول إل��ا.امَّ

 
 

نا محمد مصّلِ الل� ْم ع�� نبّ�ِ ِ
ّ
  وَسل
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  املصادر  واملراجع

ة لألزمة �� ما��،  د.عبد الرحمن عبد هللا س����،  )1 ة واالجتماعــيَّ اآلثار الدينـيَّ

ة قراءات إفر�قية،  العدد 
َّ
 –�ـ أبر�ل 1434آلخرة جمادى ا -، ر�يع اآلخر 16مجل

 م. 2013يونيو 

ة ألزمة شمال ما��، سيدي ا��تار محمد الصا��  )2 ة والفكر�َّ األ�عاد التار�خَّ

ة عدد  -رحمھ هللا-جالو  �ـ 1434جمادى اآلخرة -، ر�يع اآلخر16قراءات أفر�قيَّ

  م. 2013يونيو -أفر�ل

ة  ع�� اإلر�اب العال��،أثر االنحراف االعتقادي  )3  د.سعد نموذجا،ال��وديَّ

  م �2005ـ،  1416عام  8-7/ع�� الش�را�ي

اإلر�اب أسبابھ ووسائل العالج، عبد العز�ز بن عبد هللا آل الشيخ، املف��  )4

م للدورة  للمجمع الفق��  17العام للمملكة العر�ية السعودية، بحث مقدَّ

ة املكرمة �
َّ

 -�19: اإلسالمي، التا�ع لرابطة العالم اإلسالمي، املنعقدة �� مك

  م18/12/2003 -�13ـ الذي يوافقھ 24/10/1424

دات ا��تلفة ملواج�ة االنحراف الفكري، د.عبد الرحمن  )5 األسس وا��ّدِ

ة: دور اإلعالم �� مجا��ة االنحراف 11معال اللو�حق/ م للدورة التدر��يَّ ، بحث مقدَّ

  م( شبكة األلوكة).20/1/2010-�16ـ، 5/2/1431-1الفكري، القا�رة 

 آللوري،االم �� نيج��يا والشيخ عثمان بن فوديو الفال�ي، آدم عبد هللا اإلس )6

  م.�1978ـ 1398، عام 3ط

أضواء البيان �� إيضاح القرآن بالقرآن، محمد األم�ن بن محمد ا��تار  )7

 ، دار عالم الكتب، ب��وت، بدون  ت.1/432الشنقيطي 
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يمية اقتضاء الصراط املستقيم ��الفة أ��اب ا���يم، ، ابن ت )8

�ـ  1415عام  5، تحقيق و�عليق د.ناصر عبد الكر�م العقل، ط1/293

  م،  دار املسلم لل�شر والتوز�ع، الر�اض.1994

ة، د.طھ  )9 االنحراف الفكري مف�ومھ، أسبابھ، عالجھ �� ضوء الكتاب والسنَّ

 عابدين طھ، بدون. (م�شور ع�� الشبكة العنكبوتية)

ك سالم، مركز اإلعالم االنحراف والتطرف الفكري، أحمد مبار  )10

 األم��، بدون ت. 

باب وأثر�ا ع�� األمن االجتما��،  )11
َّ

ة لدى الش االنحرافات الفكر�َّ

ة الشر�عة  د.عبد ال�ّ� القاس عبد املؤمن عمر، جامعة اإلمام امل�دي، �ليَّ

ة. بكة العنكبوتيَّ
َّ

  والقانون، السودان، م�شور ع�� الش

ت مطارق الباحث�ن، �ارون التار�خ اإلسالمي �� غرب أفر�قيا تح )12

ة قراءات أفر�قية،  العدد
َّ
�ـ أكتو�ر 1425، رمضان 1امل�دي ميغا، مجل

 م. 2004

تار�خ الفتاش �� أخبار البلدان وا��يوش، محمود كعت �شر  )13

  م�1913ـ 1332بار�س عام  بر�ن،مطبعة  ودالفوس،�وداس 

ار، ط )14
َّ
�ـ 1426عام  2تجديد الو��، أ.د.عبد الكر�م ب�

  م.2005

التخطيط االس��اتي�� لتحقيق األمن الفكري باململكة العر�ية  )15

ة، سعيد ع�� حس�ن اللقيطي    السعوديَّ

التداب�� الواقية من االنحراف الفكري، دراسة تأصيلّية، تميم  )16

ات  م الستكمال متطلبَّ عبد هللا السلمان، إشراف أ,د,عبد هللا ف�د ا��يد، بحث مقدَّ

ة نيل درجة املاجست��، جامعة ن ة بالر�اض، �ليَّ ة للعلوم األمنيَّ ايف العر�يَّ
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ص ال�شر�ع ا��نا�ي اإلسالمي،  ة، تخصُّ الدراسات العليا، قسم العدالة ا��نائيَّ

  م.�2006ـ 1427عام 

التعر�ف بالعرب �� جنوب ال��راء أزواد وعاصم��م تمبكتو،  )17

مكتبة �ـ، ف�رسة 1428د.محمد بن محمد بن األم�ن األنصاري، مكة املكّرمة 

ة.  امللك ف�د الوطنيَّ

التفج��ات وال��ديدات ال�� تواجھ اآلمن�ن، أسبا��ا، آثار�ا،  )18

م للدورة  حكم�ا الشر��، وسائل الوقاية م��ا، د. و�بة مصطفى الزحي��، بحث مقدَّ

ة املكرة  17
َّ

�ـ 14424/ 24/10-19للمجمع الفق�� اإلسالمي، املنعقدة �� مك

   م.2003/ 18/12-13الذي يوافقھ 

اد، م�شورات  )19 ة، عّباس محمود العقَّ التفك�� فر�ضة إسالميَّ

ة، ب��وت   صيدا، بدون ت ن-املكتبة العصر�َّ

تلب�س إبل�س، ابن القيم ا��وزي عبد الرحمن بن ع�� أبو الفرج،  )20

 م، دار الكتاب العر�ي، ب��وت.1985-م1405تحقيق د.السيد ا��مي��، عام 

ُد الطائفي �� أفر�قيا: ال )21 ُع �� ما��، دراسة ميدانّية التمدُّ يُّ
َ

ش
َّ
�

تحليلّية، إعداد/د.�ارون ميغا  و د.عبد الرحمن س���� ، باحثان من جم�ورّ�ة 

 م (غ�� م�شور)�2009ـ، أكتو�ر 1430ما��،  ذي القعدة 

ا��اوي للفتاوى، عبد الرحمن السيوطي ، دار الكتب العلمية،  )22

 م.�1988ـ 1408ب��وت، عام 

لعر�ي املعاصر، حقيق��ا وواقعّي��ا، رؤ�ة ا��داثة �� الشعر ا  )23

اب، دار القلم، ط ة، د.وليد القصَّ ة وفنيَّ م د�ّي، �1996ـ 1417عام  1فكر�َّ

 اإلمارات العر�ية املتحدة.
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َحمُل السالح لتطبيق الشر�عة �� العصر ا��ديث، ما وقع �� ما��  )24

  ا�و، ما��ا��لس اإلسالمي األع��، بم م�2012ـ يوليو 1433موذجا) رمضان ن

ة  مقا ا��طوط العر�ضة لألسس ال�� )25 عل��ا دين الشيعة اإلماميَّ

د مجب الدين، مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم، بدون ت.ثاال ة، السّيِ  �� عشر�َّ

ة) �� العالم اإلسالمي، طلعت رميح، ةالدولة الوطنيَّ  )26 (القوميَّ

ـ مارس �1441رجب  395العدد  35البيان، إصدار املنتدى اإلسالمي، سنة 

 م2020

اة بـ(أنصار الدين) لعثمان َمدان  )27 َدمِدم ع�� الفرقة املسمَّ
ُ
الردُّ امل

وي، ط
َ
 م، بدون م.1444عام 1حيدرا، أبو بالل إبرا�يم جك�� الفان

سبل الوقاية من االنحراف الفكري وتحقيق األمن الوط�� من  )28

ة �� املدارس السعوديَّ  ر التوحيد �� املرحلة الثانو�َّ كة �� ة، بحث للمشار خالل مقرَّ

مسالقة االنحراف الفكري وأثره ع�� األمن الوط�� بدول مجلس التعاون ا��لي��، 

ة).1425إعداد د.سليمان قاسم العيد، عام    �ـ ( ع�� الشبكة العنكبوتيَّ

ل، د.  )29 شرح أحاديث من ��يح مسلم، دراسة �� سمت الكالم األوَّ

 م�2015ـ 1436عام  1محمد أبو مو���، مكتبة و�بة، القا�رة، ط

ع، د.مو���  )30 الشيعة والت��يح: الصراع ب�ن الشيعة وال�شيُّ

 م بدون مطبعة.�1988ـ 1408املوسوي، عام 

ة، إسماعيل ا��و�ري ( ت  )31 ال��اح تاج اللغة و��اح العر�يَّ

ار، ط393
ّ
 م.�1984ـ 1404عام  �3ـ ) تحقيق أحمد عبد الغفور عط

ة،   )32 ة، إخبار�َّ جامعة، يصدر�ا باللغة الصداقة، جر�دة ش�ر�َّ

  العر�ية نادي األدب والثقافة ببما�و، أعداد مختلفة.
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ة ملوقف املسلم �� الف�ن، معا�� الشيخ صا��  )33 رعيَّ
َّ

الضوابط الش

   بن عبد العز�ز آل الشيخ، بدون تار�خ وال مطبعة.

الطوارق من ال�و�ة إ�� القضية، األستاذ إكناتھ ولد النقره، من  )34

ة، عام إصدارات املركز امل م، 2014ور�تا�ي للدراسات والبحوث االس��اتيجيَّ

  طوب بر�س الر�اط.

ة، د.عبد العز�ز عبد  )35 العبادة وأثر�ا �� تر�ية النفس اإل�سانيَّ

ة 1424عام  1الرحمن ا��يميد، ط �ـ، طبع و�شر وزارة الشؤون اإلسالميَّ

ة. ة السعوديَّ   واألوقاف والدعوة واإلرشاد، اململكة العر�يَّ

ار، طعصر  )36
َّ
عام  3نا والع�ش �� زمانھ الصعب، أ.د. عبد الكر�م ب�

 م دار القلم دمشق.�2007ـ 1428

العلماء وتحص�ن الشباب من الفكر املنحرف (األسس  )37

م للمشاركة �� مؤتمر دور   اللو�حق، بحث مقدَّ
َّ
دات)، د.عبد الرحمن بن معال وا��ّدِ

م مركز الدراسات والبحوث، جامعة العلماء �� الوقاية من اإلر�اب والتطرُّف، تنظي

ة، الر�اض.   ة للعلوم األمنيَّ   نايف العر�يَّ

ة حول  )38 الغلوُّ �� الدين �� حياة املسلم�ن املعاصرة، دراسة علميَّ

ة، ط م، �2002ـ 1423عام  5مظا�ر الغلّو ومفا�يم التطرُّف واألصوليَّ

سة الرسالة، ب��وت، لبنان.    مؤسَّ

ر، األسباب، العالج، د.محمد أحمد لوح، الغلوُّ �� الدين: املظا� )39

  م ( م�شور ع�� الشبكة)2014/ 8/11بتار�خ 

فتح الباري شرح ��يح البخاري ابن ��ر العسقال�ي، قرأه  )40

 ت��يحا وتحقيقا الشيخ عبد العز�ز بن باز، دار الفكر بدون  ت

ار )41
َّ
 .فصول �� التفك�� املوضو��، د.عبد الكر�م ب�
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ة البيان، فقھ االستضعاف، د.�ا�ي ع )42
َّ
بد هللا ا��ب��، مجل

 م. 2016ف��اير  -�ـ يناير1437، ر�يع اآلخر 344، العدد31السنة

ة �� حياتنا، عادل محمد العبد العا��، ط )43 بدون تار�خ،  1الفوضو�َّ

  مؤسسة ا��ر����  الر�اض.

م، 2012القتال ب�ن املسلم�ن صوره وأسبابھ �� أزمة ما��  )44

ة" بحث تكمي�� مقدَّ  م ل��صول ع�� درجة املاجست�� �� الفقھ دراسة فق�يَّ

وأصولھ، إعداد الطالب محمد ا��اج عثمان ميغا، إشراف د.بو�اري كندو، العام 

�ـ، قسم الدراسات العليا، اختصاص الفقھ وأصولھ، �1437ـ 1436ا��ام�ّ� 

ة بالنيجر.    �لية الشر�عة والقانون، ا��امعة اإلسالميَّ

 1، ط168بن محمد ا��رجا�ي/كتاب التعر�فات، الشر�ف ع��  )45

 م دار الكتب العلمية، ب��وت لبنان. �1983ـ 1403عام 

لسان العرب أل�ي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور  )46

 ب��وت، –األفر�قي املصري، �شر دار صادر 

ما�� عودة االستعمار القديم مجموعة أبحاث ��ماعة من  )47

ة، الدوحة قطر.م، منتدى العالقا2014عام  1الباحث�ن، ط ة والدةليَّ  ت العر�يَّ

ة البيان،(من إصدارات املنتدى اإلسالمي) العدد )48
ّ
، 322مجل

رجب  35، سنة 395م والعدد �2014ـ أبر�ل 1435، جمادى اآلخرة 29سنة

 م�2020ـ مارس 1441

مجموع الفتاوى، ابن تيمية، جمع وترت�ب عبد الرحمن بن محمد  )49

  م.       �1991ـ 1412ض، عام العاص��، دار  عالم الكتب، الر�ا
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ـــا،  )50 ــ ـــدعوي �غرب أفر�قيــ ــ ـــا التعلي�� والــ ــ ة وأثر�ــ ـــَّ ــ ــــالت العلميــ ــ ــ ــ ــ ــ املراسـ

ة، العــدد  ة قراءات أفر�قيــَّ
َّ
ـــالــة ابن بــاز نموذجــا، مجلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة 3رســ �ـ 1429، ذو ا���ــَّ

  م.2008د�سم�� 

مش�لة الغلّو �� الدين �� العصر ا��اضر، األسباب، اآلثار،  )51

 م بدون مطبعة. �1998ـ 1419عام  1العالج، ط

�ـ) تحقيق ش�اب 395م��م املقاي�س �� اللغة، ابن فارس ( ت  )52

م، دار الفكر للطباعة وال�شر، �1994ـ 1415عام  1الدين أبو عمرو، ط

 ب��وت لبنان.

املغ��، موفق الدين عبد هللا بن أحمد ابن قدامة، طبع دار إحياء  )53

  م، الطبعة األو�� 1985 -�ـ 1405ال��اث العر�ي 

ق عل��ا د.ع�� عبد مقدم )54
َّ
د ل�ا وحقق�ا و عل ة ابن خلدون، م�َّ

�ـ، دار ��ضة مصر للطبع وال�شر، الفجالة، 1401، عام 3الواحد وا��، ط

  القا�رة.

امللل والنحل ، محمد بن عبد الكر�م الش�رستا�ي ، تحقيق محمد  )55

  �ـ، دار املعرفة، ب��وت.1404سيد كيال�ي، عام 

ما السالم �� الذكر ا��كيم، ِمن حديث يوسف ومو��� عل��  )56

 م، مكتبة و�بة بالقا�رة.2021عام  1د.محمد أبو مو���، ط

ة نموذجا، بحث  )57 َمن لھ إعالن ا���اد: تنظيم الدولة اإلسالميَّ

ة: (من�� ا��وارج: عار ودمار ) إعداد/د.�ارون امل�دي  رعيَّ
َّ

ورة الش م إ�� الدَّ مقدَّ

-20ة بالر�اض، بما�و ميغا. تنظيم دعاة وزارة الشؤون اإلسالمي

  م19/8/2014-�17ـ، 22/10/1435
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ة، ابن تيمية،  )58 ة �� نقض كالم الشيعة القدر�َّ ة النبو�َّ م��اج السنَّ

م، طبع ع�� نفقة �1991ـ 1411عام  2تحقيق د.محمد رشاد سالم، ط

صاحب السمّو املل�ي األم�� عبد هللا بن عبد العز�ز بمناسبة افتتاح املدينة 

ة (    جامعة اإلمام محمد) .ا��امعيَّ

من وسائل مواج�ة املّد الشي�� �� أفر�قيا، إعداد/ الدكتور  )59

مة إ�� امللتقى الدعوي: " الداعية �� مواج�ة  �ارون امل�دي ميغا. ورقة ُمقدَّ

-�1ـ 2/8/1432إ��  30/7التحّديات الفكر�ة والعقدية "املنعقد �� بما�و من 

  � و�لية طو�ى للدراسات اإلسالمية. م. تنظيم رابطة الدعاة �� ما�3/7/2011

رة �� األديان واملذا�ب واألحزاب املعاصرة، الندوة  )60 املوسوعة امل�سَّ

  العاملية للشباب اإلسالمي.

ة لتحقيق األمن الفكري باململكة  )61 ة وطنيَّ نحو بناء اس��اتيجيَّ

ة، عبد ا��فيظ عبد هللا املال�ي   العر�ية السعوديَّ

ة �� األمن واالستقرار نماذج من دور قيادات دي�يَّ  )62 ة خارجيَّ ة إسالميَّ

م �� الدورة  بما��: قديما وحديثا، إعداد/ د.�ارون امل�دي ميغا، بحث مقدَّ

ة �� ما�� )، ال��  لم واملصا��ة الوطنيَّ ة �� �عز�ز الّسِ ة: (دور القيادات الدي�يَّ التأ�يليَّ

م��ا رابطة العالم اإلسالمي بالتعاون مع مكتب �يئة 
َّ
ة، �� بنظ ما�و اإلغاثة العاملّيِ

نة 26/8/2014-23ما�� بتار�خ  ة، ومدوَّ م.(م�شور ع�� الشبكة العنب�وتيَّ

اب شمال ما�� ).   مجلس علماء وكتَّ

نيل االب��اج بتطر�ز الديباج، أحمد بابا الت�بك��، تحقيق د.ع��  )63

  م.�2004ـ 1423عام 1عمر، مكتبة الثقافة الدي�ية، القا�رة، ط

ة عند املسلم�ن ال�ز�مة ال )64 ة انظر كث�ب ال�ز�مة النفسيَّ نفسيَّ

  د.عبد هللا ا��اطر، من م�شورات املنتدى اإلسالمي بالر�اض، بدون ت
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�ة �� شمال  )65
َّ

�ل من تطبيق الشر�عة ما قامت بھ ا��ر�ات املس�

م. م�شور ع�� الشبكة 08/01/2013بما�و ما��))؟  د.�ارون ميغا، 

نة " م اب شمال ما��".العنكبوتية، وع�� مدوَّ  جلس علماء وكتَّ

ان محمد  )66 وسائل مقاومة الغزو الفكري للعالم اإلسالمي، د.حسَّ

ة، سنة 
َّ

ان، سلسلة رابطة العالم اإلسالمي، مك  �ـ 1401عام  5العدد  1حسَّ

ل  11، األر�عاء 12434الشرق األوسط عدد  ال��ف: ر�يع األوَّ

  م.2013يناير  �23ـ 1434

1) faculty.ksu.edu.sa/27846/page   
2) http://ar.wikipedia.org/wiki                                       
3) http://www.aljazeera.net/news/reportsandint

erviews/2014/6/14        
4) http://www.altaleeah.com/vb/showthread.php

?t=1215 
5) islamion.com/news 
6) movement.com/32368.-www.islamist    

7) www.aljazeera.net  7/7/2014   

8) www.almaqreze.net  
9) www.hanein.info   19/1/2013  

10) www.dd sunnah.net   22/1 /2013  

11) www.alukah.net 
12)  www.assakina.com/studies/5304.html 
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CET OUVRAGE 

Dieu a créé l’Homme en bonne image et nature, 
et lui donne un esprit sain qui est capable de bien 
réfléchir, donc il est évident que la bonne pensée 
soit de son origine jusqu’à ce que des intrus 
viennent le mettre hors de lui. 

Si la réflexion est le résultat de l’esprit, la bonne 
réflexion doit aider à identifier la qualité et la 
supériorité des gens.  Alors pour atteindre la vérité, 
la pensée et le raisonnement sont des concessions à 
ne pas ignorer, si les moyens et méthodes 
d’utilisation sont idoines. Ce que l’esprit sain juge 
dans des règles et des lois, il le fortifie avec tant 
d’affection afin qu’il ne tombe dans le piège de 
l’extrémisme. 

L’Islam est basé sur la réflexion, et a appelé à la 
sagesse et à la méditation dans le monde, à l’Homme 
dans sa diversité, dans les affaires sociales et ses 
fluctuations, par les exhortations et les morales, qui 
enracinent la foi et bénéficient du groupement 
humain sur terre afin de réaliser les intérêts 
publiques et privés en défendant les cinq 
recommandations de la vie et ses obligations. 

Cet ouvrage s’exprime sur la pensée, l’esprit et 
beaucoup d’autres choses importantes relatant 
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avec la déviance intellectuelle : ses formes ; ses 
causes internes et externes, et ses conséquences 
multiples. Il suggère des moyes de solution qui 
nécessite les résolutions familiales, sociales, 
mentales et politiques etc… 

Il traite également la relation entre la déviance 
intellectuelle et l’expansion des agitations dans la 
société, sa sécurité et sa stabilité y compris la 
naissance du terrorisme et ses dérives. Il dénonce 
certaines pratiques qui sont derrière ses 
propagandes, cite des exemples de couches 
dévoyées dans nos sociétés modernes jusqu’à ces 
nombreuses bannières qui s’élèvent au nom de 
l’Islam qui –ayant des contradictions entre elles-
mêmes s’affrontent les unes les autres pour 
s’entretuer- influencent les convictions des 
individus et la société sur les principes posés. 

Vu que le radicalisme intellectuel s’est répandu 
partout. Les idées des initiateurs, leur objectif, leur 
moyen et leur méthode impactent beaucoup. Cet 
ouvrage juge nécessaire d’aborder le thème de la 
déviance intellectuelle en république du Mali et 
mentionne qu’une pieuvre à déviance intellectuelle 
a rongé cette république depuis, au moins, les 
années soixante - dix du XXème siècle qui a engendré 
huit (8) branches dont six (6) d’entre elles sont très 
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dangereuses et dont chacune conduit certainement 
à la destruction. Les deux (2) autres branches 
restantes sont positives et peuvent être valables et 
avantageuses dans différents domaines. 

Cette œuvre aborde également la réalité de la 
déviance intellectuelle au Mali, ses exemples et ses 
dérives, ainsi que les efforts fournis par les érudits, 
les prédicateurs et l’auteur de ces lignes afin de 
faire face à ce fléau. 

Elle a aussi légué des recommandations 
comme suite : 

1- Faciliter l’accès à la recherche scientifique par 
des moyens multiples, des méthodes, des langues 
pour généraliser les avantages particulièrement 
en Afrique ; vu qu’il y’a toujours des inclinations 
physique et mentale envers des terroristes qui 
commettent des exactions barbares, des 
atrocités et beaucoup de dégâts qui – en premier 
lieu – menacent et gêne l’Islam et les musulmans 
partout dans monde. 

2- Encourager ceux qui se sont pris au piège par la 
déviance intellectuelle à retourner à la raison, 
sans orgueil, afin d’illuminer la voie réelle. Ceux 
qui cherchent à éradiquer ce fléau par le dialogue 
et le débat doivent avoir la foi et la croyance en 
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Allah, multiplier les moyens et méthodes, tout en 
prenant en compte les différents aspects, les 
contextes, la sagesse sans pourtant mélanger les 
choses pour ne pas tomber dans le piège de la 
discrimination religieuse et l’injustice sociale. 

3- Continuer à découvrir les rôles cachés des 
services de renseignements occidentaux, 
régionaux et locaux en complicité avec les 
organisations, les services multinationaux, les 
usine de fabrication d’armements, les aides 
matérielles, les employés mercenaires, les 
destructeurs mandatés, les organisateurs de 
désordres… etc. qui œuvrent pour propager la 
déviance intellectuelle en y finançant 
matériellement, moralement, médiatiquement, 
militairement, politiquement et stratégiquement 
tout en garantissant aux extrémistes intellectuels 
des moyens pour divulguer le désordre organisé 
dans les sociétés afin de déstabiliser les pays, 
menacer les gouvernements, exterminer les 
peuples et les ethnies ou les forcer à immigrer 
hors des terres de leurs pères et de leurs aïeuls 
afin qu’ils puissent les faire occuper  par d’autres 
après.     

L’ouvrage propose de fournir plus d’efforts 
dans le cadre des recherches scientifiques et des 
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études spécialisées sur les différentes questions 
relatives à la vie de l’Homme musulman, la société 
et la nation en les publiant à grandes échelles dans 
des différentes langues afin d’en faciliter l’accès. 

           J’invoque Allah Le Très Haut Le Tout Puissant 
afin qu’il épargne les pays des Musulmans de tout 
mal. Qu’Allah les donne la paix et la stabilité 
éternelles, la cohésion et l’unité. Qu’Il facilite aux 
leaders de ces pays la force de les diriger vers 
l’intérêts de la nation et des peuples. Qu’Allah fasse 
retourner à la république du Mali l’unité et la 
cohésion sociale, la sécurité intellectuelle et 
religieuse, la stabilité politique et la bonne 
gouvernance, et détruire la trahison… etc. Qu’Il 
détruise les malfaiteurs, les tyrans, les despotes qui 
complotent pour semer le désordre organisé à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Qu’Allah punisse 
quiconque organise la fourberie contre notre pays 
et tout autre pays musulman car Il  [Allah] est Le 

Très Haut Le Très Honoré, Il détient la connaissance 
des yeux qui trahissent et les intentions cachées. Il 
est Le Gardiens du succès Qui guide vers le droit 
chemin. 

L’auteur 

Pr Harouna Almahadi MAÏGA 
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