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ة( يف هذه احللقة اليت كان غرضها َفي )ما بعد السلفي  "سأرقُب رأي القراء األكارم ورأي مؤل  

نات كتاب )ما بعد السلفية(. فإن  رقة العلمي ة من اآلخرين متث ُل إحدى مكو  األساُس إثبات أن الس  
ملناقشة اآلراء واألفكار. أما إن تطل َب األمُر تقدمي  -ذلكبعد –نٌع وكفايٌة انتقلنا ق  كان فيما ُشرح مَ 

للشرح وتقدمي الرباهني اليت أكل مين  -مرًة ثانيةً –نعوُد وف ماذج إلثبات الدعوى، فسمن الن   املزيد
 ها هبذه الطريقة وقتاً أمتىن أال أحتاَج لصرف مثله مرًة أخرى".تصويرها وعرضُ 

 
 

قد املسروق( بعدما عرضُت فيها أمنوذجًا ُمفص الً الة )جناية الن  مقبه ختمُت  كان هذا تلميحاً 
 )ما بعد الس لفي ة(.كتاب يف صفحات   الس رقات العلمي ة املتناثرة واحدٍة منل

.. رح والتفصيلش  الاإلفاضة يف  اإلشارة اليت تغين اللبيَب عن كونَ ًا أن يراجي تلميحيَ  كتبتُ 
  شارَة .. أو رمبا مل تصادُف اإلشارة لبيباً.مل يفهم اللبيُب اإل .. لكن

 كابرةاملعلى  -ساحمهما اهلل– ، ومن إصرارمهاولةاملبذُ  َفنين أميان املؤل   ومتد َد من العجبُ وقد طال 
 عوى!تقدمي املزيد مما يثبُت الد  ب إحلاحهما على املطالبةو  ،واإلنكار

 ماذجالن  املزيد من تقدمي ، ولورةالص   أجزاءة بقي   كمالإل  همناٌص من العودة ملا بدأنا بد مثة مل يعُ 
، غري أن ضيق الوقت املبارك بُ َعيد شهر رمضان الكتابةن وعدُت ب كنتعوى. و تثبُت الد   اليت والرباهني

 !!، فأمعنا وزادا يف املكابرة-أقال اهلل عثرهتما–، وهو ما زاد من إصرار املؤلَفني حال دون الوفاء
 

وخات )اإلنرتنت( الكتاب، وأن منسُ مادة جزءًا واسعًا من  لالعلمي  شك   سَ سنرى أن االختال
هذا و هوامش الكتاب.  تزينُ تلك الكتب واملصادر اليت  توليس َفني،مراجع املؤل   كانت أهم  املشو هَة  
وال فحاتن الط  الص   يسو دُ ن امسه بلقب )مؤر خ األفكار(!! مث راح ألحٍد، ملا ساغ ملن زي   لو ساغَ  الصنيعُ 

راسة مل يكل ف نفسه عناء الد   علمي ةٍ ونقداً لشخصياٍت  هامل يقرأٍب م تقييمًا لكتُ باحلشو والتلفيق، ليقد  
 أيسر أحواهلا.ذكر شخصياٍت ال يعرُف عنها بل رمبا  .نتاجها العلمي  سريهتا أو ة لاجلاد  
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انن الشيخ احملد ث عليًا اهلندي  من يُعد   (082ص) املؤل َفني لذلك مل أعجب كثريًا حني رأيتُ 
 -رمحه اهلل–يقوالن هذا ألهنما ال يعرفان عن الشيخ  !"العلماء الهنود في المسجد الحرام"ُُجلة 

  !عوديةيف الس   حائل بلدة)اهلندي( املعروفة ب من أسرةوال يدركان أنه سوى امسه، 
 

 حني زعما -رمحه اهلل–ابن ُخَزمية  ةاألئم   على إمامَفنين املؤل   ُجرأة كذلك مل أعجب من
 زادا مث "بأصٍل صحيٍح أو صريٍح من الوحي".ل( دون أن يعتضد صفة )الرِّج   ´أثبت هلل ( أنه 39)ص
 (.1/020على كتاب التوحيد له ) يف احلاشية إحالةً  ضعاالطني، فو  فوقبلًة 

يهما ، ول و كل ف ا نفَس أخ ذا ه ذه الفري ة (اإلنرتن ت)موق ٍع عل ى  أو م ن أي   ف رٍت،مُ  ن أي  ال أدري ع
 ُمس تنَدهيس وق  -رمح ه اهلل– لوجدا ابن ُخزمية والصفحات اليت تليها اليت حييالنن إليهافحة للص  الرجوَع 

دون - ق   لالن   غ   رَي أن   .(1)´يف إثب   ات تل   ك الص   فة هلل  رحيةحيحة الص    نة الص    م   ن الكت   اب وم   ن الس    
 ة الكلم   ةس   ؤولي  مب يغي   ُب الش   عورٍة ح  ني وخباص     ،وأكث   ر يوق  ع يف مث   ل ه   ذا ث   ةص   ادر امللو  م   ن امل -وع  يٍ 
  عليهم.ل التساهل يف ظلمهم والتجين  ، فيحصُ ُف يف القلبن توقري أئمة املسلمنيويضعُ 

 

أنه من فصيلة  -جبالءٍ – ، فمنُذ القراءة األوىل للكتاب تبني  يلهذه الكلمات راقملبالنسبة و 
قول اليت يوردها الن   يف بعد التدقيقأما  واإلثارة(.واحلشو، )التلفيق،  ثالثية اليت تعتمدُ  ةالكتب التجاري  

، املؤل    واشي الكتاب وإحاالته التزييُف؛ مبعىن أنإن األصل يف ح أستطيع القول باطمئناٍن كامٍل:ففانن
هد من جُ  ي ة، وإمنا مت  استالهبااحلقيق مراجعهمفان يف احلاشية ليست املصادر واملراجع اليت يذكرها املؤل  

ن دون الرجوع للمصدر الذي يتزي   ها من شبكة )اإلنرتنت(باحثني آخرين، أو على األقل مت  نسخُ 
 من أكرب العيوب اليت ميكن أن تتطرق ألي   املسلك املؤل فان بوضعه يف احلاشية. ومن املعلوم أن هذا

ُد ل ، فضالً عن كتاٍب سيجد  !ألمة أمر سلفي تها كما حبٍث علميٍّ   يصُفه املؤل فانن
يف األعراف العلمي ة اليوَم، فإن اإلشكال  البحثي ةعايب املاملسلُك معدوداً يف رأس  وإذا كان هذا

ل األفكار. فهل ٌخ يستقرئ املناهج، وحيل  مؤر   -كما يزعمُ –ُض أنه فرتَ ق األمر مبن يُ يتعاظُم حني يتعل  
 ؟!غريه نُ َتٍف اختلسها منمن خاللن ًة ًة علمي  أو شخصي  ل وينقد كتاباً ميكن ألحٍد أن حيل  

                                                           

هو القائل يف كتابه التوحيد  -رمحه اهلل–ُخَزمية حديٌث خمرٌج يف صحيح اإلمام البخاري. وابن  -رمحه اهلل–وكانت عمدتُه  (1)
 (: "لسنا حنتجُّ يف هذا اجلنس من العلم باملراسيل واملنقطعات".1/642)
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الطريقة  ههذفالذي يسلك  ؛رقات العلمي ةسوف يعرف مغزى احلديث عن الس  من يتأم ُل هذا 
 الذيالضجيج و ُب ولوال الص خَ . هلا جاد  حتليٌل  استقراٌء أو منه ظرَ نتَ ال ميكن أن يُ يف ُجع مادة كتابه، 

 ُغنيٌة عن تطويل الكالم وتفريعه. هذا الواقعإثبات فانن يف إثارته، لكان يف أفلح املؤل  
 

َفني، سوف أختم ماذج واألمثلة على اختالسات املؤل  د الن  ر  بعد الفراغ من سَ  :وبإذن اهلل تعاىل
 مبقالٍة تشرح أثر منهجهما التلفيقي  يف اضطراب أفكارمها وتناقضها. 

 

*** *** 
 

 ا ضابط السرقة العلمية؟م
 

فانن أكثر من مثان املؤل  فيه  نسخ طو الً مُ  عرضُت أمنوذجاً املسروق( )جناية النقد  يف مقالة:
فحات الثمان، مث تركا من تلك الص   رٍ واكتفيا بعزو مثانية أسطُ د ولد أباه(، من كتاب )سي   صفحاتٍ 

 عقَلي هما. باقي الكالم ليظهر وكأنه من كد  
. أهنما ذكرا ولد أباه يف موضَعنيب ُمتعل َلنين  سرقًة علمي ًة، هذا عد  أنكرا  -عافامها اهلل– فاناملؤل  

َعنيأن توثيَق في رأيهما ف  باهُ نسمل يَ الكالم الكثري الذي استلباُه و  سرقةهتمة  طُ سقن يُ  موضٍع أو موضن
 ذلك! م وغريه من أهل العلم يفعلونأن ابن القي  ب قاتعل  مث  !!لصاحبه

 
كان قد رد  قبل بضع   )أمحد سامل( َفنياملؤل    ألن أحدَ جواٍب عن هذا،  حباجٍة لتحريرمل أكن 

اختالف األعراف  على -مشكوراً -ونب ه  !!ونُظرائه بصنيع ابن القي مته اسرقعلى من يعل ُل  سنواتٍ 
جعل ذلك مما ينافي األمانة  "جريان العادة المعاصرة على أك د على، مث تلك األزمانن ة يف العلمي  
ينافي األمانة العلمي ة،  -ولو قل ت–"ترك العزو في مواضع وذكر أن  ة، وتسميته سرقًة ...".العلمي  

 ولو كان يعزو لهذا القائل في مواطن أخرى".
 .. قبل نشر )جناية النقد املسروق(!رقة العلمي ة، وهكذا كان معناها هكذا كان تعريف الس  

  !!رقة العلمي ةعلى تعريف الس   جذرياً  دستورياً تعديالً  األفكار مؤر خُ د ذلك، فقد أدخل أما بع
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 أجاب:ف..  ة؟رقة العلمي  ما ضابط الس   :-عافاه اهلل–أمحد سامل ئلفبعد طول نزاٍع وجداٍل، سُ 
 

 اً".وعدم اإلشارة إليه كلي  ، مع إخفاء المصدر ، أو المعنوي  ي  "النقل النص  
 

 
 

 
 
 
 

  ".ينافي األمانة العلمي ة -ولو قل ت–"ترك العزو في مواضع مل يُعد  إذن:
  سلبوعليه: فمن  ... سًا إلثبات هتمة السرقة( للمصدر، شرطًا أساأصبح )اإلمهال الكلي  و 

وَن مث أخذ الباقي لنفسه، لن يك ،لصاحبها، مث انتقى منه سطرًا أو سطرين عزاها اً أو حبثًا علمي   كتاباً 
    رقة العلمي ة!سارقاً بعد التعريف اجلديد ملفهوم الس  

 حسناً: 
 يف مواجهة عوامل التعريةن  هذا التعريفُ د أن يصمُ  فقط أمتىنلن أنازع أو أجادل ... لكن 

 بعد نشر مقاليت هذه ..  -مرًة أخرى-رقة مفهوم الس   أال يتم  تعديلو ، القادمة
  .. للتعريف اجلديد بقةٍ مطا مناذجَ قدمي بت سوف أستفتحُ 

  .. ونقالً معنوياً يف مواضع أخرى .. اً يف مواضعنقالً نصي  تتضمُن  مناذج
 ول عنه.للمصدر املنقُ  ليٍّ مع إغفاٍل ك

 فاٍت ظاهرها حماولة التعمية عن املصدر املنقول عنه!تصر  تغيرياٍت و  بل مع
 
، أو سوف يطرأ عليه تعديالٌت رقةلس  عىن امل اجلديدُ  د التعريفُ هل سيصمُ  -بعد ذلك–نظر ولن

 !-ساحمهما اهلل– تناسب ذوق مؤر َخي األفكارأخرى 
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 األنموذج األول

ة، الذي كتب حبثاً حسن أبو هني   األردن   الباحثُ  هاألمنوذج الذي سأبدأ بطو يف هذا ضحية الس  
  ة املعاصرة(.ة اجلهادي  لفي  )دار اإلسالم والنظام الدويل يف فكر الس  عنوانه: 

 ،م(0212ركز املسبار سنة )مل إصدارٍ البحث ضمن طُبع 
 ة: دار اإلسالم ودار الكفر(.هادي  ة اجلعنوانه: )السلفي  

وأفرغا حمتواه يف   مؤر خا األفكارهذا البحث سطا عليه 
(، دون 202(، إىل الصفحة )210كتاهبما ما بني الصفحة )

 لصاحبه.لبحث أو ذكٍر أدىن إشارٍة أو عزٍو ل

 َخنيللمؤر  عشر ال تكاُد ترى  ةربعاألالصفحات يف هذه 
بعض  على طفيفةٍ  تغيرياتٍ  دخالإالتقدمي والتأخري، و  عماًل سوى

  كما سنرى.  طو عن القارئإلخفاء عملية الس   املؤل ف تعبريات

سبيل ذلك يف ، و سي د قطبو  ي  املودودة بفكر ة صلة اجلماعات اجلهادي  سيناقش حسن أبو هني  
 وصًا موثقةً نصُ عنهما لة، وسينقل تقدمي مناذج تثبت هذه الص  من أجل  بعض كتبهمال باستقراءٍ سيقوم 

لها التارخيي، يستعرُض نشأة وتطو ر اجلماعات اجلهادي ة وتسلسُ وبعد ذلك سوف  .فحاتبأرقام الص  
  .. ةيف العالقات الدولي   الكربى التن وسريبُط ذلك كل ه بالتحو  

 سلب ما فيه خبف ٍة وخفاٍء.هتك احلرَز، وتلتاألفكار، سوف متتد  يُد مؤر خ  .. ويف ظلمة الليل

وص تسقُط من النصُ  ألفاظًا وكلماتٍ أوهامًا يف الن قل، وسنرى ة أغالطًا و سنرى يف كالم أبو هني  
 في ة(! لوباملصادفة ستقع األغالط نفسها يف كتاب )ما بعد الس  ، ستشهُد هبااليت ي

قل وُقطب، بل سيقوم بتلخيص العبارة والن   املودودي   كالمن يف بعض املواضع لن ينقل أبو هني ة نص   
 !واملودودي   طبٍ ة، وينسباهنا لقُ أبو هني   اتوسينقالن عبار  ،ذاهلاملؤر خان باملعىن، ولن يتنب ه 
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لكن  ..شيئًا من احلذر يف البدايات  لدى مؤر خ األفكار نرىوس..  الشيءٍ  بعضَ  تطولاملقارنة س
  صرحياً خالياً من املناورة والتخفي! اً فج   عمُله يصبحل ،ازينالقف  و  القناعَ  خيلع سوف يف النهاية

 

فحة للص   نبدأ أواًل بالنظر
 ة،من حبث حسن أبو هني   (1)(93)

 سي د قطبحديثًا عن  نقرأُ  حيثُ 
ة سًا للجماعات اجلهادي  باعتباره مؤس  

 قطيعةً ة من خالل ما اعتربه أبو هني  
لتها أفكاره مع )الفكر شك  معرفي ًة 

ألبو هني ة  رأياً نقرأ (، و اإلصالحي  
 )معامل يف الطريق(،  كتابفيه   يعتربُ 

 دستوراً للجماعات اجلهادية.

 

 
 

( من  92فحة )الص   إىل ، معزوٍّ البشري   استشهاداً بكالٍم للمستشار طارق قرأُ يف حاشية الصفحة نو 
 .)يف التاريخ املعاصر اإلسالمي   )املالمح العامة للفكر السياسي   :هكتاب

 

، وعن سي د قطبحديثًا عن  -أيضاً – ، فنرى(210)للصفحة  لفي ة(،)ما بعد الس   إىل نذهب
َعد  دستوراً ي ُ  كتابه )معامل يف الطريق( الذي(، وعن  لتها أفكاره مع )الفكر اإلصالحي  القطيعة اليت شك  

  !ةللجماعات اجلهادي  
                                                           

ن بتقطيع النصِّ املنقول وتفريقه، سوف أكرر ما فعلته يف مقالة )جناية النقد املسروق(، سأنقل صورتني من ألن املؤلفني يقوما (1)
 الكتابني ملوضع السرقة بغرض املقارنة، ولن أصور الصفحة كاملًة تالفياً لإلطالة، وبإمكان من أراد املقارنة الرجوع للكتابني بنفسه. 
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يف رفع كالم  جل ىجهداً حبثياً إضافياً يتلدى املؤر َخني سوف جنُد  ومتطيطها وزيادًة على تفخيم العبارات
  !، ليكون موقعه خمتلفاً عم ا يف كتاب أبو هني ةاملستشار طارق البشري  من احلاشية إىل املنت

 
 

كان القارئ أن يثق ثقًة وبإم، نرى إحالًة على كتاب طارق البشري  أسفل حاشية هذه الصفحة 
، تالمس كتاب البشري  َفني مل املؤل   أيدي ة، وأنمن كتاب حسن أبو هني   تامًة أن هذه اإلحالة مستوردةٌ 

ة يف نقل كالم وقعت من حسن أبو هني   أخطاء يسريةٍ و  أوهامٍ معه. يتضح هذا مبالحظة  وال تعاملت
 .لفي ة(لكتاب )ما بعد الس   ت هذه األغالط مباشرةً رَ ، فسَ البشري  

 

 ة، فنجدُ كالمه مع ما نقله عنه حسن أبو هني    ونقارن نص   للطبعة نفسها، ،نرجع لكتاب البشري  
 باللون األمحر: مي زهُتا يف الص ورة التالية هذه األغالَط واالختالفاتن اليت
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كذلك مؤر خا األفكار، مل  .يُكن أبو هني ة دقيقًا يف نقلهامل  املعل مة باألمحررات العباكما نرى: ف
 لكن نقُلهما عن حسن أبو هني ًة كان أميناً جداً .. النقل عن البشري  ..يكونا دقيقنين يف 

 

 

 

 

 
 .غالط ال يقع مصادفًة .. فيما أحسبهذا االتفاق يف األ
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 ليست سوى البداية .. هذه 

قة املتعل   املودودي   تصورات( عن استعارة قطب 22ة )صحسن أبو هني   ثد ذلك سوف يتحد  بع
  ، ويشري إىل وجودلنيأفكار الرجُ  بني ةالتام   يعرتض على دعوى املطابقة هة، لكن  احلاكمي   فهوممب

  !(219ص) الفكرة نفسهاخان املؤر  ر مع قليٍل من احلذلقة يكر  و بينهما ...  اختالفٍ 

 

 

 

من   مقاطعيقع اختياره على ثالثة ره، فتشرح فك املودودي   عن نصوصاً  ة أبو هني   نقلُ بعد ذلك ي
أفكار  نؤر خاامل  صلخ  بالطريقة نفسها يو ...  )نظرية اإلسالم وهديه يف السياسة والقانون( :هكتاب

يقع اختيارمها على ، ويتفق أن املودودي  
ة، أبو هني   الكتاب نفسه الذي اختاره
اليت مضى  وعلى الطبعة القدمية نفسها

 ومن بنيعليها أكثر من أربعني عاماً، 
يقع اختيارمها على الثالثة ، صفحةً  (982)

 ة!نفسها اليت اختارها أبو هني   نصوصٍ 
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 !ثالثةٍ  صغريةٍ  سنقف على مصادفةٍ  رجعنا لكتاب املودودي  متادينا يف املقارنة، و وإذا 

 

 
 

 

 ربقة اإلسالم".عنقه  "يخلُع عنيقول:  املودودي

 !املؤرخان قالَ  لكوكذاإلسالم" .. عنه ربقة "يخلُع ، فيقول: ة نقل النص  حياول أبو هني  
 

 أكبُر قليالً .. رابعةلكن ههنا مصادفة  
 

عن جمتمعات ال  الذي يتحد ث لثالثا النص   
 "تقاليد الجاهلية وأعمال الشرك".حمالة واقعة يف 

. ( من كتاب املودودي  99ة إىل الصفحة )ه أبو هني  نسب
 فحة املذكورة!ال وجود له يف الص   النص   لكن  

 

فحة، ة أخطأ يف رقم الص  من الواضح أن أبو هني  
 !مؤر خا األفكارفسار وراءه 

 

 الخامسة! األخرى عند المصادفة تصاغركل هذا ي

نقاًل عن املودودي  جند  لفي ة(ومن كتاب )ما بعد الس   ،ةها من كتاب أبو هني  يف الصورة اليت عرضتُ 
  ر نفسه إسالمياً بينما يختاُر غير منهج اإلسالم لحياته"."أن يتصو  ال ميكُن جملتمٍع : فيه يقول
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كان ينقل معىن كالم   نكتشف أن حسن أبو هني ةل( 129)ص يف كتاب املودودي نرجع للنص  
 إمنا قال: فاملودودي   عبارته، ومل يكن ينقل نص  املودودي ، 

 

 
 

  ما حسباه نص  ينقشان  مبور َخي األفكار نقله باملعىن .. وإذاف، ف يف النص  ة تصر  أبو هني  إذن: 
 ، مث يضعان يف احلاشية ما يفيد رجوعهما لكتابه!كالم املودودي  

 

ة نقل أبو هني  يحني  تتكر ُر القصةُ -
وباً إضافيًا منس( نصًا 21-22)ص

  .املودودي   كتاب  من( 129للصفحة )
 

 

عند مؤرَخي النص  نفسه نراه -
 يف احلاشيةنسوبًا م(، 219)صاألفكار 

( من كتاب 129ص) إىل -أيضاً –
 .املودودي  

 

املودودي ، جند  بالرجوع لكتاب-
، حيث يف السياقواضحًا اختالفًا 

م فل .ف أبو هني ة فقد م فيه وأخ رتصر  
، الناقالن دون وعيٍ املؤرخانن لذلك يتنب ه 

 فكشفا صنيعهما!
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 املودودي :  ( إىل كتاٍب آخر من كتب21لتبلغ ذروهتا حني يتحو ل أبو هني ة )ص املوافقاتتتابع 
)املصطلحات األربعة(، كتاب 

إىل  معه املؤر خانريكض ف
الكتاب نفسه. لكن هذه املر ة 

يف  عرضُ ة يسنرى أبو هني  
رأيًا شرَحه  قطف سطرينن 

؛ أي أن  املوُدودي  يف صفحتني
ومل ينُقل  خل ص الفكرةَ  أبو هني ة

أن المجتمعات  "خالصته كالماً  قر ر ذكر فقط أن املودودي   ة. أبو هني  املودودي  وعبارته ألفاظ
شار يف مث أ ،د شهادة التوحيد، ولكنها ال تعرف معناها، وال مقتضاها"اإلسالمية المعاصرة ترد  

 .املودودي كتاب  ( من3-8) صفحتنيالاحلاشية إىل 
 

إىل  -أيضاً – ويشريان يف احلاشية ،كالم املودودي    (219ص) املؤر خانص يلخ   بالطريقة نفسها
 ،عميقةً تارخيي ًة ًة حبثي   أضافا ملسةً غري أهنما  .من كتاب )املصطلحات األربعة( (3-8فحتني )الص  

 :لفظة فاستعمال بدل
 ،(مفاده )بما عبارة:، )خالصته(

رقة فخرجا هبذا من شبهة الس  
 !!النص ية ةالعلمي  

فحتني يف  لص  ل عند الرجوعو 
ا ملن جند فيه كتاب املودودي  

 لن جند ذلك، ألن   ".... د شهادة التوحيدة المعاصرة ترد  "إن المجتمعات اإلسالمي  ًا يقول: نص  
 !وأشارا يف احلاشية إىل نقلها من كتاب املودودي  ، خا األفكارمؤر  خها نسة، ألفاظ حسن أبو هني  هذه 
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. مث جاء دور املودودي   يف استقراء وتلخيص فكر وعمله ةهني   جهد أبو استريادفان من انتهى املؤل  
يضعان ة، مث أبو هني   عملان فؤل  امل بتلعوباملنهج نفسه، سوف ي .وكتابه )معامل يف الطريق( سي د قطب
 !اومثرة جهدمه امهمن كد   واالستقراء ، تفيد أن التلخيصشهادة منشأ مزيفةً  يف احلواشي

 

، َخي األفكارمؤر  كان املنتظُر من ف ه متاحٌة للجميع،خُ سَ نُ  الطريق( ُكتي ٌب صغري احلجم، )معامل يف 
، تي بقراءة هذا الكُ  عناء -األقل  على – كل فاأن يت ، كان املنتظرُ -الذي يؤر خان أفكاره هلل مث للتاريخ-

دستوراً  اعترباهُ لكتاٍب  ًة أنتجتها قراءهتما وحتليلهماًة حقيقي  نظرًة نقدي   -بعد ذلك-ليقد ما الصغري 
فال أقل   ذلك،إن عجزا عن و  !فليتقامساه بينهما الكتي ب ذاك . فإن ثُقل عليهمااجلهادي ة للجماعاتن 

إدمان  شيئاً من ذلك مل حيُصل، ألن لكن تها.للتوث ق من صح   يستشهدان هبا اليتوص من مراجعة النصُ 
 . جهٍد حبثيٍّ مهما َقل   دمن يستثقل أي  نتحال جهد اآلخرين جيعل املعتياد ااالختالس وا

 

يف قراءته  هبا يستشهدمنه نصوصًا  يلتقطكتاب )املعامل(، ل  ستعرضُ ي -ثانيةً -ة أبو هني  سوف نرى 
 ،ريخ، وحتليلهطريقتهما اخلاصة يف استقراء التا ليمارسا ،خا األفكارمؤر  يأيت سو . د قطبآراء سي   وحتليله

 ومتحيصها!! ونقد األفكار

يضعان يف سمث  ،كما هي  شواهده ينسخانسوف و  جهد أبو هني ة،سوف ميتص  مؤرخا األفكار 
ٍة تعديالٍت لفظي   سوى إضافةٌ  ان يكون هلم، ولالذي مل ينظرا فيه (اشية إحاالهتم على كتاب )املعاملاحل

خاصٌة  حضوٌر وملسةٌ  بذلككون هلما يتقدمي نصٍّ وتأخري آخر كي  ، أويسريٍة على عبارات أبو هني ةٍ 
  !اً اً إبستمولوجي  عداً معرفي  تضفي على االستقراء رونقاً وبُ 

 

 تابكمن   (29، 20)ص يتورتني حلاشيهاتني الص   على صيل نلقي نظرةً بل الدخول يف التفوق
( من كتاب )ما بعد السلفية(، 219-219ص) يتمن حاشي صورةٌ  جوارهاة، وإىل أبو هني   حسن
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الفرق فقط  ويف النصوص املختارة من كتاب )معامل يف الطريق(. رى التطابق الكامل يف اإلحاالتوسن
 على أخرى. على آخر، وبالتايل تقدمي حاشيةٍ  يف تقدمي نصٍّ 

 

 

 

 

 

 هي عنيُ من كتاب )معامل يف الطريق(،  ا أبو هني ةانتقاهاليت  تعين أن الشواهد احلواشي هذه
اليت حتيل على كتاب: ليس هناك أي  فرٍق، عدا احلاشية األخرية خا األفكار. الشواهد اليت أوردها مؤر  

  هني ة؟ فال وجوَد هلا يف هذا املوضع من كتاب أبو رسائل في الجهاد، لسي د قطب(، )ثالث

 ؟فما قصة هذه الزيادة

 !؟(سي د قطب)ثالث رسائل في الجهاد، ل: على كتاب من أيَن جاءت تلك اإلحالة األخرية

 ة؟هد حسن أبو هني  جُ  فوقزاداها  َخي األفكارمؤر  إضافًة من هذه  ميكن أن تكونوهل 

 دليالً املوضع ال يعدو أن يكون  ، فهذاكثرياً   ظننُت هذا أو ل األمر، غري أن خيبة الظن  مل تتأخ ر
 ة. والتأخري يف كالم أبو هني  مي التقد جاوزتت مل َخنيؤر  آخر على أن وظيفة امل
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 كتاب  اإلحالة على تلك
تتعل ُق ( ثالث رسائل يف اجلهاد)

من خمتصرًا فان بنصٍّ جلبه املؤل  
 .ةكتاب أبو هني    يفر تأخ  موضٍع مُ 

 ني ةأورد أبو ه (25الصفحة ) ففي
من  ينتقُد فيهكالمًا   سي د قطبعن 

دون  (الدفع)حيصر اجلهاد يف قتال 
قد ما و  خاناملؤر  فجاء  ،(الفتح) قتال

 ونقال كالم قطبٍ  ما أخ ره أبو هني ة،

  !.. لكن ...أبو هني ة ..املوضع البعيد يف كتاب  ذاكمن 
 النقل بال وعٍي. سببهاخرى جديدٍة، هنا أوقعهما يف معضلٍة أ مؤر خي األفكارتصر ف لكن .. 

 

 فيما فعله املؤرخان: نعيد النظر

 

 

 

 

وضعا يف احلاشية عبارة تقول:  ، مثمشروعية جهاد الفتح حول قطبٍ  كالمنقال   خا األفكارمؤر  
  !؟(سي د قطب)ثالث رسائل في الجهاد، ل

 د(؟امسه: )ثالث رسائل يف اجلها سي د قطبكتاٌب ل  -أصالً –هل هناك ف
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وإمنا هو جمموٌع نشرته  ،هبذا االسمكتاٌب  سي د قطبال يوجد ل
تقريراٍت وآراًء يف اجلهاد، لكلٍّ  ُجعوا فيهام(، 1331ان سنة )دار عم  

من كالم  ذا الكتابه وما يف .(سي د قطب، و من )البنا، واملودودي  
 ُقطٍب عن اجلهاد مأخوٌذ من كتابه )معامل يف الطريق(!

حيث مل  هلذا الكتاب حظة طريقة أبو هني ة يف العزووميكن مال 
ليمارسا  املؤر خان ومهاً، فلما جاء، لكن ه استخدم تعبريًا مُ لسي د ينسبه

ة، قاال: ألفاظ حسن أبو هني   على شكلي ةٍ  إدخال تعديالتٍ  يف عادهتما
 !!(سي د قطب)ثالث رسائل في الجهاد، ل

، لكن من كتاب )املعامل( (28-25صا املصدر، مأخوٌذ من )هذ املنقول من قطب يبقى أن كالم
 ها لكتاب )املعامل(، وأما هذا النص  كل    نقوله عن قطبٍ لذلك رأيناه ينسُب  ذا.هلأبو هني ة مل يتنب ه 

ه حذو الُقذ ة بالُقذ ة، ما بد ال وسارا وراء خا األفكار،مؤر   اءفج خاصًة، فنسبه جملموع الرسائل الثالث،
ا ، وال حادا عن الص    راط!!وال غري 

 

***  *** 

أبو  نرى لألعلىإذا تركنا احلواشي، وارتفعنا 
 يستخدمُ قطب  أن سي د (20-21)صيذكر  هني ة

وأن  ،"بشكٍل متواتٍر ومكث ٍف" مفهوم اجلاهلية
  ."ليست مرحلًة تاريخيًة"ة بالنسبة له، اجلاهلي  

 ي األفكارعند مؤر خَ  نقرأتتوارد اخلواطر ف
لفظ اجلاهلية  أن قطبًا يستعملُ  (219ص)

"ليست وأن اجلاهلية عنده  "بكثافٍة واسعٍة"،
 مرحلًة تاريخيًة".
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ففي  !جديدٍ إشكاٍل  يف مايوقعهوراءه ل مؤر َخي األفكارة سحب أبو هني  يسوف بعد ذلك مباشرًة 
املوض حة يف  نصوص الثالثةهذه ال .بٍ قط سيدٍ  عن متواليةً ثالثة نصوٍص  أبو هني ة ( نقل20الصفحة )

 ة من مواضعُجعها أبو هني   الصورة
النص  ؛)معامل يف الطريق( منقة متفر  

(، 88الصفحة ) مناألول مأخوٌذ 
 .(31(، والثالث من )83والثان من )

 -لسبٍب غري مفهومٍ – أبو هني ة لكن
أحال يف ، مث متواليةً  وصسرد النصُ 

، فأوهم (31لصفحة )اإىل  خامتتها
موجودٌة  كل ها  الثالثةَ  تصر فه أن املقاطع

يف تلك الصفحة، وهو ما انطلى على 
فقد ما لنا إثباتًا آخر  مؤر َخي األفكار

الن  مل يكونا يقرآن وحيل   أهنما على
  .يف كتاب )معامل يف الطريق(! رأي حسن أبو هني ةفقط  قرآ ونسخاكتاب )معامل يف الطريق(، وإمنا 

 

 ثبت هذا ويشهد به .. إن واصلنا القراءة ..مما ينرى املزيد وس
 

 ينقل (20يف الصفحة )
 سي د قطبة عن أبو هني   حسن

توصيف اجلاهلية املعاصرة، 
 دُ سن  "إنها تُ اً يقول: فينسب له نص  

ة للبشر في صورة الحاكمي  
 ...." والشرائع التصورات والقيم وضعحتى  إعطائهم
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 بألفاظه منسوباً  النقل نفسهنقرأ 
 مؤر َخي األفكارلدى قطٍب ل

 .(219-219)ص

، عامل(امل)نرجع إىل كتاب 
ة أبو هني  أن  -من جديدٍ – فنكتشف

، أكثر اختصر فحذف منه  النص 
نرى  سو  فتابعه املؤرخان!!، سطرين،

)إعطائهم  : ةأن عبار  -أيضاً -
( ...حىت(،    هني ة، فقال املؤرخان: )آمني(!َغلنط أبو  كانت حتريفاً لعبارة )ادعاء حق 

 

لدى  ، مث نرى النقَل نفسهعن ُقطبٍ  سطرين( 20)ص ةأبو هني   ينقلُ حني جهرًة  يتكر ُر التأمنيُ 
 مما يف الكتابني!بكثرٍي أطول  نرى النص  وبالرجوع لكتاب )معامل يف الطريق(،  .. (219)ص املؤر َخني
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هم و فإذا غلط أبو هني ة، أو اختصر، أو نقل باملعىن، أو  ني،وازيَ على هذا النمط سار الكتابان مت
، من غري حتريٍف، وال كاملني  وتفويضٍ  خا األفكار ليمشيا وراءه بتسليمٍ يف رقم الصفحة، جاء مؤر  

 ، وال متثيٍل!! تعطيل، وال تشبيهٍ 

زائداً عما ذكره حسن  دودي  أو املو  سي د قطبعن  لفي ة( نص اً واحداً يف كتاب )ما بعد الس   جدومل أ
َفني مل والنقل باملعىن. مما يعين بوضوٍح أن املؤل   االختصارأبو هني ة، مع االتفاق يف األغالط والتحريفات و 

نا هبذا االسم، مث أحاال "مؤرخ األفكار"، بل تزي   أثناء قيامهما بوظيفة وقطبٍ  ب املودودي  يتعامال مع كتُ 
 !العمل على حسن أبو هني ة

** ** 

لها ة، وعن تسلسُ عن نشأة اجلماعات اجلهادي   وقطٍب، مث جاء حديثٌ  انتهى الكالم عن املودودي  
 إمنا هو جهد حسن أبو هني ة وعمله.ي األفكار خَ ملؤر  أن ُجيع ما نقرأه  -أيضاً –وسنرى ..  التارخيي  

، فريبُط (نيفةة العظهور الحركات الجهادي  )عنوانًا عن: يضع ( 02)ص ةنرى أبو هني   ءيف البد
، مث م(1329عام ) عقب حادثة املنشي ة مبصر ُجاعة اإلخوانمبدأ ذلك باالضطهاد اليت تعرضت له 

 .سي د قطبقاده  قاده اهلضييب، وثوريٍّ  سلميٍّ  إىل تيارين:بعدها  عن انقسام اجلماعةث يتحد  

 :(212)ص إنتاَجه مؤر خا األفكار أعادَ الكالم نفسه 
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 ،ُجاعة )التكفري واهلجرة( بداية كشف عنحديٌث ( 01)صة يف كتاب أبو هني   -بعد هذا– يأيت
عقب جميء أنور  عنه اإلفراجَ  يذكرُ  مدير املخابرات وحكومته، مث وتكفرينهشكري مصطفى وعن موقف 

ة إىل احلاشي ويف النهاية نرى عزوًا يف يف تأسيس ُجاعته. -بعد ذلك- للحكم، وسعيه اداتالس  
 كتاب رفعت سيد أمحد )النيب املسلح: الثائرون(.من  ( 55الصفحة )

 

 

 

 

 

 

 

 

)ما بعد السلفية( يف  معلقًة على حائطمعًا  واحلاشية من النص   مع بعض االختصار، نرى صورةً و 
 (:210-212)الصفحتني 
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هني ة  أبويف العبث بكالم  ي األفكارخَ يصلح مثااًل يشرح طريقة مؤر   موضعٌ  -بعد ذلك–مث يأيت 
 كالمهما.  ه، وتقدمي بعض اجلمل على بعٍض، ليبدو الكالمُ ترتيب عبارات تغيريمن خالل 

 

ُجاعة )التكفري واهلجرة(، ومها وثيقتا )االعرتاف(،  أشهر أدبيات إىلأبو هني ة  أشار( 00)ص ففي
فجاء املؤرخان  .. ما جاء فيهما تلك الوثيقتني، وذكر أهم مضامني مث قام بتلخيصو)اخلالفة(، 
فاستحقا بذلك  ،مهما قد   بعضَ  ما أخ ره، وأخ رابعَض ما (، فأخذا كالمه ونثراه، فقد  210اجلليالن )ص

  !ةوضع ملساته اخلاص  خ األفكار، الذي ال يسرق دون اجتهاٍد واستفراٍغ للوسع يف لقب مؤر  
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 آراء ُجاعة )التكفري واهلجرة(: شارحاً تط ورَ  -خان!!ملؤر  ومن ورائه ا- فيقوليضيُف أبو هني ة 

 

 
 

 

 

اليت أحدثها ة" "النقلة االستراتيجي   ( للحديث عم اه اعتربه09أبو هني ة )ص لبعد ذلك يتحو  
ة "قلب نظام الحكم من الكلي  ويذكر حماولته  ة،بقيادة صاحل سري   (ةة العسكري  الفني  )تأسيس تنظيم 

كتابه شري لي مثة"، ة العسكري  فني  ال
لدى  اتهأمهي  يذكر و  ،)رسالة اإليمان(

 ."ة الالحقةالجهادي   الحركاتكل "

تدفع األقدار وعلى املسار املوازي، 
 ( للحديث210ص) ي األفكارخَ مؤر  
اليت  ة"،"النقلة االستراتيجي   ا اعترباهم  ع

ة، ة العسكري  تنظيم الفني   أحدثها تأسيسُ 
ة، ويشريان حملاولته يادة صاحل سري  بق

ة ة الفني  من الكلي   "تنفيذ انقالبٍ 
)رسالة ثان عن ويتحد   ة"،العسكري  
كل "عن تأثريها على و  اإلميان(،

  !!ة الالحقة"الحركات الجهادي  
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 وصف اجملتمع ويذكر أن صاحل سري ة، ن(رسالة اإلميامضامني )( 00-02)صة أبو هني   ل لُ حيمث 
س الفرُد نفسه من "في مؤسسات الدولة بشرط أن يكر  العمل  لكن ه جو ز ة"،دة الجماعي  "الر  ب  ، فيها

وينقل عنه ذم  علم الكالم وأنه كان سببًا يف ضعف اإلميان الذي وصل إليه املسلمون.  أجل التغيير"، 
 ه.رتصو  (، فال أطيل بنقل210ة( يف الصفحة )لفي  كل هذا نراه مكرراً يف )ما بعد الس  

 

بعينات، "أواخر الس   ( عن08-05ص) ثد  ة، مث يتحة العسكري  ينتهي أبو هني ة من تنظيم الفني  
، ويذكر تنظيم اجلهاد ة"من التنظيمات الجهادي   "شهدت صعود عددٍ ، اليت وبداية الثمانينات"

"وهو  ة"،هادي  هرًة بين الكتابات الج"الذي وضع كتابًا هو األكثر شُ عبدالسالم فرج،  هومؤس سَ 
"المرجع الذي يعد  الفريضة الغائبة"، 

ة الجهادي  الرئيس للجماعات 
  السلفي ة".

والُعهدُة -هكذا رأى أبو هني ة 
)الفريضة الغائبة( يُ َعد   أن كتاب -عليه

 .مرجعًا رئيسًا للجماعات اجلهادي ة
  !املؤرخان من بعدنه! سريىوهكذا 

 ة(،لفي  )ما بعد الس   كتاب  ففي
 فانل املؤل  حتو  صادف أن  (210)ص

بعينات "أواخر الس  إىل  -أيضاً –
اليت شهدت وأوائل الثمانينات"، 

"الذي مؤس سه عبدالسالم فرج عن تنظيم اجلهاد، و  تحدثا عنف"صعود تنظيماٍت جهاديٍة جديدٍة"، 
عتبر المرجع ة"، "الذي يُ ة"، "هو الفريضة الغائبوضع كتابًا يعتبر األشهر بين الكتابات الجهادي  

  ة"!من الجماعات الجهادي  الرئيس للعديد 
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فيذكر أن عبدالسالم فرج  (،كتاب )الفريضة الغائبة  ( يف حتليل50-03ص)ة أبو هني   أخذُ ي-
"يعتمد في تكفير الدولة على مسألة )التشريع(، الذي تحكم به نخبٌة علماني ٌة، تصر  على اعتبار 

أنه يذكر و  يادة"،الس   عب هو مصدرالش  
، وبني مقارنًة بني وضع املسلمني اليوميقيم 

"حال  األوىل اإلسالمي: سابقتني يف التاريخ
بالتحاكم  وامُ ملا أُلزن  المسلمين زمن التتار"

إىل دستور )الياسق( الذي وضعه جنكيز 
"حال المسلمين في بلدة  الثانيةو  .خان

 لحني ُسئ ابن تيمي ة وجوابُ  ماردين"،
 هل هي دار كفٍر أو دار إسالٍم. :عنها

 
 

مطابقًا لكتاب فرج،  حتليالً ( 215-210)ص مؤر َخي األفكارلدى نرى  فة األخرىالض  وعلى 
فيه هو الشعب  رُ ب   عت  "يرك ز فرج في بحث تكفير الدولة على مسألة التشريع، الذي يُ : حني يقوالن
 انمث يشري  .يادة في الدولة"مصدُر الس  

فرج يقيس حال املسلمني اليوم على إىل أن 
"حال المسلمين تارخيي تني: السابقتني ال

زمن التتار"، و"حال المسلمين في بلدة 
 !!اليت أفىت فيها ابن تيمي ةماردين"، 
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 ،فرج عبدالسالم عتمُدهااليت ي واملراجع املصادر تحليللأبو هني ة  ينتقل، حني ةتتواصل فصوُل القص  
معظم  نُد يفه يستفيذكر أن

ة، تيمي  استدالالته بنصوص ابن 
وابن القي م، وابن كثرٍي. مث نسمع 

 بوضوٍح تامٍّ لدىصدى الكالم 
 .(215)ص األفكار يمؤر خَ 

 

"تحديد العدو   :معيارين اثنني أمهي ة فرج تأكيده علىعبدالسالم هني ة عن أبو ( ينقل 51يف )ص
جهاد "الوالثان:  القريب، والعدو  البعيد"،

مث ينقل عنه باعتباره فرض عيٍن على كل مسلٍم". 
"بالنسبة لألقطار اإلسالمية، فإن العدو  قوله: 

يقيُم في ديارهم، بل أصبح يملك زمام األمور، 
م الذين انتزعوا وذلك العدو  هو هؤالء الحكا

قيادة المسلمين، ومن هنا فجهادهم فرض 
رأي مع  كالم فرج  توافقأبو هني ة إىل ينب ُه مث   ".عين

العدو  القريب ة اسرتاتيجي  صاحل سري ة فيما يتعلق ب
 والبعيد.

َخني، تنعكُس صورُة الكالم يف مرآة املؤر  
أن رأي فرج:  -بعد االستقراء– ؤكدانن في (215)ص

د على أن الجهاد فرض "كأطروحة سري ة، يؤك  
عيٍن على كل مسلم، وأنه يجب ضد العدو  

، بل أصبح العدو  "بالنسبة لألقطار اإلسالمي ة، فإن العدو  يقيم في ديارهمو، بعيد"القريب قبل ال
 !!"إلى قوله: فرض عين .... يملك زمام األمور
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 مشريًا إىل أهنا، (ةاجلماعة اإلسالمي  ) حديٍث عن ، ليتحو ل إىل(ُجاعة اجلهاد)ينتهي أبو هني ة من 
 خا األفكار!!يتحرك مؤر   نفسه يف االجتاهو  ... يف وقٍت واحدٍ  مع )ُجاعة اجلهاد(نشأت 

 

 
 
 

"ميثاق ، فيذكر أن أمه ها (اجلماعة اإلسالمي ة) اتأدبي  حديث عن ( يف 59نخرط أبو هني ة )صي
فرُس  جيري( 215)ص املضمار نفسه ويفالجماعة" ...  عمل إلسالمي، ويعتبُر دستورالعمل ا
"أهم أدبياتها: ، وعن اإلسالمي ة إصدارات اجلماعة عن -أيضاً – ليتحد ثَ ، خبفةٍ  األفكارمؤر َخي 

 ، الذي يعتبُر دستور الجماعة"!!(مي)ميثاق العمل اإلسال

 

 

 
 

"تسع يذكر تضم نه ف مضامني )ميثاق العمل اإلسالمي(،يف حتليل ( 59أبو هني ة )ص يبدأ حسن
، مث خيتم بالتنبيه "، والوالء أو االجتماعداء: الهدف، والعقيدة، والفهم، والزاد، والعنقاٍط أساسي ة

 ص منهج الجماعة، وبرنامجها، وأسلوب حركتها"."يلخ  أن الكتاب  إىل

 (!!215صورة كالم حسن أبو هني ة )ص -بكل صفاءٍ –ي األفكار نرى خَ على مرآة مؤر  و 
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، زيادًة على لجماعة اإلسالمي ةل أخرى إصداراتٍ بأمساء  قائمةً  (59)ص قد سرد أبو هني ة وكان
 من كتاب مؤر َخي األفكار!!( 215إىل الصفحة ) ينسابُ املسرد  فرأينا .ميثاق العمل اإلسالمي()

 

 

 

 

 

 

 

 

وقف العنف  ةدر مبا (50-52ة(، يذكر حسن أبو هني ة )يف خامتة احلديث عن )اجلماعة اإلسالمي
  من قيادات اجلماعة. عني عليهاويسرد أمساء املوق  اليت أصدرهتا اجلماعة، 

 (.215فحة )يف الص   خا األفكارمؤر  ميشي وراءه  ..أمنٍي .نقٍل وب
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ث أبو هني ة عن مطلع الثمانينات، وما حدث فيها من صعوٍد ( يتحد  50-52يف الصفحة )
ة(، بزعامة مروان حديد، وتنظيم مصطفى بو يعلى للحركات اإلسالمية املقاتلة، مثل )الطليعة اإلسالمي  

ضد االحتاد  مطيع باملغرب، وجهيمان بالسعودية، إىل أن ينتهي باجلهاد األفغان يف اجلزائر، وعبدالكرمي
 . من أحناء العامل الذي استقطب  اجلهاديني السوفيييت

 سواًء بسواٍء .. هاًء وهاًء، ،مثالً مبثلٍ ينسخانه، ( 218)ص َخي األفكارنرى مؤر  كل هذا 
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تأثره بظروف احلرب  فيذكرُ ، عن اجلهاد األفغان   احلديث يف( 55-50صة )أبو هني   يستمر  
، مع ما رافق ذلك من سعي من خالله لتفكيك االحتاد السوفيييت الباردة، حني كانت أمريكا تسعى

ني ص من اجلهادي  األنظمة العربية للتخل  
بإرساهلم ألفغانستان، ليقاتلوا عدواً 

 القريب اليت بعيدًا بداًل من فكرة العدو  
 سيطرت عليهم. 

يتلو ذلك حديٌث عن عبداهلل 
مكتب  دوره يف تأسيسعن عزام، و 

عن معسكرات حديٌث و اخلدمات، 
اجلهاد اليت استقطبت أربع عشرة ُجاعًة 

 متثل الدول اليت جاءوا منها.

 

 

 !!عند مؤر َخي األفكار( 218الصفحة ) َصه يرتبُع يفملخ   كل هذا نرى
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ة ث أبو هني  ( يتحد  58يف الصفحة )
ة دخول تراث أئمة الدعوة النجدي  بداية عن 

ري اجلماعات اجلهادية، ضمن مصادر منظ  
م، وآخرين. ة، وابن القي  إضافًة البن تيمي  

ع يف احلديث عن مفاهيم التوس   يشري إىلو 
الوالء والرباء، واحلكم بغري ما أنزل اهلل، 
 ونواقض اإلميان، والدميقراطية، والطاغوت.

نرى احلديث س األمني، بعض التلخيصمع و 
يف  لدى مؤر َخي األفكار -أيضاً –نفسه 

 (!218خامتة )ص
 

يف ظلمة و  ..-رمحه اهلل– ( نص ني اثنني عن عبداهلل عزام53-58صة )أبو هني   نقل ذلكبعد 
 لكن مع غلطٍة كاشفةٍ  .. (213-218ص)  مؤر َخي األفكار َرو ع إىل النص ان سرى الداجي الليل

  !!يف توثيق كالم عزام يف احلاشية وطريقته ةأبو هني   ألفاظحاوال التغيري يف  حني جديدٍة وقعا فيها

 عن عز امٍ  نقل -ورةكما يف الص  –ة أبو هني  
فكان  ،من مصدرين خمتلَفني نص ني اثنني

ح فردًة لكل نصٍّ توض  املفرتض أن يضع حاشيًة مُ 
اشيًة ع حوض -لسبٍب ما–مصدره. غري أنه 

 : عنواننيذكر فيها واحدًة للنص ني معاً، و 

  .يدة وأثرها يف بناء اجليل(كتاب )العق-1

مفهوم احلاكمية يف فكر وحبث ) -0
 أليب ُعبادة األنصاري. (،هلل عزامالشهيد عبدا
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املصدرين  تكر را يفعبداهلل عزام  النقَلني عنأن فظن ا  مؤر َخي األفكار غر  هذا التصر ف من أبو هني ة 
 : )العقيدة وأثرها يف بناء اجليل(!لذلك عمدا إىل إسقاط املصدر الثان، واكتفيا باملصدر األول. معاً 

الكتاب الذي  ألهنما مل ينظرا يفو 
ومها –أثبتاه يف احلاشية، مل يدركا 

 كالمَ  أن -أبو هني ة يستلبانن جهدَ 
موجوٌد يف املرجع الذي الثان عزاٍم 

القة له باملصدر املثبت حذفاه، وال ع
 يف حاشية كتاهبما!

الذي يراجع حبَث أيب ُعبادة 
سريى أن الكالم الثان ذكره  ذوفاحمل

 عبداهلل عزاٍم يف كتاٍب آخر له، عنوانه:
وهو كتاٌب )يف خضم املعركة(، 

ن هذا فمن  يف افتتاحية جملة اجلهاد. يكتبها -رمحه اهلل–عبداهلل عز ام سلسلة مقاالٍت كان  يشتملُ 
  .، وعن أيب ُعبادة نقل أبو هني ةأبو عبادة األنصاري   الكتاب نقلَ 

 !!اليت يؤرخاهنا  فال يعرفان ماذا نقاًل، وال من أيَن أتت األفكار، أما مؤر خا األفكار
 

 .فوق جالءٍ  ورة جالءً هذه احلقيقة .. فقد وقع ههنا من أبو هني ة خطأٌ زاد الص  أمٌر آخر يؤكُد 

، واألحوالالقانون الذي ُيحك ُم به في األعراض والدماء "ني ة نقل عن عز اٍم هذه العبارة: أبو ه
ُد هوية الحاكم" ...   ها تكر رت لدى املؤر َخني.حبروفوالعبارة هو الذي يحد 

ما ينقالنه وحيل النه  بوعيٍ  .. بل لو كانا يقرآنن  أقوُل: لو أهنما راجعا الكالم يف مصدرهلن 
، والدماء، :  احتمال وجود خلٍل يف العبارة، وأن صواهباياق قدانه، ألدركا من الس  وين "في األعراض 

 !طووالس  . لكنه منهٌج القص  واللصق .. ... ، وليس األحوال..."واألموال
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إىل أيب قتادة الفلسطيين،  (82-53)ص انتقل ما فرغ أبو هني ة من حديثه عن عبداهلل عزامبعد
ة د ة األنظمة العربي  "كفر ور  ه كيدَ تأ فحكى

 على مرجعياتٍ  ستنداً مُ  واإلسالمي ة المعاصرة"،
، ة، والشاطبي  "ابن تيمي  يف مقدمتها: 

، ومحمد بن عبدالوهاب، ومحمد والشنقيطي  
بن إبراهيم آل الشيخ، وأحمد شاكر، ا

ل كفر عل   أن أبا قتادة ذكر أبو هني ةو  وغيرهم".
تعمل على تبديل الشريعة " األنظمة بكوهنا

 ومحاربة اإلسالم والمسلمين".

، حتو َل التأس ي واالقتداء وإكمااًل ملسرية
 ثاإىل أيب قتادة، فتحد   -أيضاً – مؤر خا األفكار

ع مصادره يف التدليل على عن تنو  (، 213)ص
لتشمل:  ،"ة المعاصرة"كفر األنظمة العربي  

محمد "ابن تيمية، والشاطبي، والشنقيطي، و 
بن عبدالوهاب، ومحمد بن إبراهيم آل ا

"مستندًا على ، الشيخ، وأحمد شاكر"
 م والمسلمين"!!ة، ومحاربة اإلسالالتشريع، والحاكمي  

، أحال يف احلاشية على أسطرٍ ا خل ص فكر أيب قتادة يف بضعة ة بعدمأبو هني   وكما يف الصورَتني فإن
ا يعين (، مم123(، إىل )39، من الصفحة )(ت يف املنهجاجلهاد واالجتهاد: تأمال)كتاب أيب قتادة:  

، يف حاشية مؤر َخي األفكار صفحًة .. اإلحالة نفسها نراها ةعشر  األسطر من ست   تلك استنبطَ أنه 
 الست   فوقعا علىفكر أيب قتادة أرادا تلخيص وحتليل  -بعد االستقراء التارخيي  – وهو ما يعين أهنما

 !! نفسها اليت وقع عليها أبو هني ة املادةَ منها  ختاراا، و نفسها صفحةً  ةعشر 
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 "يعيُد الحجج  نفسهايذكر أنه ف ،إىل الظواهري   (82)صيتحو ل لأيب قتادة، يفرُغ أبو هني ة من 
 .املقدسي   ، لينتهَي إىل أيب حممدٍ إىل عبدالقادر عبدالعزيز يتحو لمث  "،مرجعياٍت أخرى ... ويضيفُ 

 .وباحلواشي نفسها .. (213)ص وراء أبو هني ة خانن املؤر  يسرُي  لولن وكالدابة الذ   

 

وإذا ري اجلماعات اجلهادي ة، نظ  ( مسردًا بعناوين إصدارات مُ 53وضع حباشية )ص وكان أبو هني ة
 (:202ص) تاريخ األفكار متحف لتأخذ مكاهنا يف -هي األخرى– تسربُ بتلك احلاشية ت
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ب أبو هني ة عرٌض ( من كتا89يف الصفحة )
 ثرشرٌح ألموجٌز عن أحداث التسعينات، و 

يف  حةراعات املسل  يف ظهور الص   التجربة األفغانية
 حديٌث عن مثيشان والبوسنة، اجلزائر ومصر والش  

 اوما أعقبه م(1331حرب اخلليج الثانية سنة )
خ النظام الدويل اجلديد الذي رس   لتشك   نم

 ون العامل.التفر د األمريكي يف شؤ 

( 202يف الصفحة ) تلخيصًا هلذا كل ه نرى
لكن مع تقدمي  )ما بعد السلفي ة(! كتاب  من

 مصر على اجلزائر يف مسرد األحداث!!

 

القوات األمريكية  اليت صاحبت تدخ لحديٌث عن ردود األفعال  (89)ص ةيلي ذلك عند أبو هني  
 مع إشارةٍ  ،ة خاصةً ة عامًة، واجلماعات اجلهادي  مي  على احلركات اإلسال وأثر ذلك نطقة اخلليج،ميف 

رجوا املشركني ، حتت عنوان )أخبن الدن، باسم )هيئة اإلصالح والنصيحة(أسامة لبيان الذي أصدره ل
  (!202)ص يف قراطيس مؤر خ األفكارعلى ه ذا كل  هل تلخيصاً نرى  .. . وكما اعتدنامن جزيرة العرب( .
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 ، وتداعيات فوز جبهة اإلنقاذاجلزائرأحداث تفاصيل  الستعراض بعض (89صة )ينتقل أبو هني  
واالنقالب العسكري الذي تاله، مث تشكيل )اجليش اإلسالمي لإلنقاذ(، و)حركة الدولة  ،باالنتخابات

، ري اجلماعات اجلهادي ة إىل لندننظ  حتو ل ُجلٍة من مُ  مث ة املسل حة(،ة(، مث )اجلماعة اإلسالمي  اإلسالمي  
  .السوري   ، وعمل فيها أبو مصعبٍ وصدور نشرة األنصار اليت أشرف عليها أبو قتادة الفلسطيين  

 (.201-202)صالعظيم ..  األفكار تأريخ ثد  يتح كالتوائموحبروٍف  

 

 نشأة ُجاعاتٍ  (82-89)صأبو هني ة  شرحُ ي
)الجماعة "فيذكر ، خمتلفةٍ  ةٍ إسالمي   يف بالدٍ  جهاديةٍ 

ة( في ليبيا، و)الجماعة السلفي ة اإلسالمية المقاتل
في  متنوعةً  حركاتٍ للدعوة و القتال( في الجزائر، و 

لينتهي  ،"األردن، ولبنان، واليمن، والمغرب، ومصر
"تمكنت في فترٍة بعد ذلك إىل حركة طالبان، اليت 

 ". ةمن السيطرة على معظم األراضي األفغاني   وجيزةٍ 
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 ،إبداعٍ ومشتماًل على ملسة  بعض الشيءًا تحر ر سيكون مُ كار عند مؤر َخي األفهذه املرة  نقلُ ال
ترتيب الكالم،  قلبانن حيث سي

 ديث( باحل201)ص فيبدآن
"تمكنت في عن طالبان، اليت 

ة على ر طيجيزٍة من الس  فترٍة و 
 مث معظم األراضي األفغانية"،

")الجماعة عن  ثانيتحد  
حركات أخرى للدعوة و القتال( في الجزائر، و ة اإلسالمية المقاتلة( في ليبيا، و)الجماعة السلفي  

 صغيرة في األردن، ولبنان، ومصر، واليمن، والمغرب"!!
 

 إىل صفحاتن املؤر َخني !! أخواهتا مع تأخذ طريقهاهنا حاشيًة سيضع أبو هني ة و 

 

 

 
 

د ابن الدن ة على ية اجلماعات اجلهادي  عن تغري اسرتاتيجي  ( 82أبو هني ة )صبعدها م يتكل  
القريب  ، من حماربة العدو  والظواهري  
، )الواليات املتحدةالبعيد  إىل العدو  

، (وحلفائها من اإلسرائيليني وعمالئهم
ة )اجلبهة اإلسالمي  تأسيس: يشري إىلو 

ني ة لقتال اليهود والصليبي  العاملي  
 م(. 1338واألمريكيني( سنة )
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سيتحو ل هذا الكالم إىل 
(، 201فكار )صاأل تاريخمستودع 

، عرضي  لكن سيقع تصحيٌف 
)اإلسرائيليني  عبارة: تتحوُل فيه

)اإلسرائيليني عبارة: إىل وعمالئهم(؛ 
 والغربيني وعلماؤهم!(.

 

 حفتني معاً، سنقرأ حاشيتني متطابقتني:ويف الص  

 

 

 
 

 

*** *** 
 

سرتاتيجيات احلركات  اري  يف تغ لدور الظواهري   تفصيلٌ  (80-82) ةهني   يتلو هذا عند أبو
 ني.اً مطو الً مسبوقاً بسطرين متهيدي  عنه نص  ينقل س، حيث ةاجلهادي  

كالم معه   ، لينقال(200-201)ص وراء أبو هني ة جبدٍّ واجتهادٍ  مؤر خا األفكارسريكض 
 !! نيدي  يالتمه أبو هني ة ي  سطرَ  -يف طريقهما-سينقالنن  ويف غمرة احلماسة و النشاط،الظواهري ، 
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 يف شرح آراء الظواهري : -(200)ص خا األفكارومن ورائه مؤر  - (80)ص ميضي أبو هني ة
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 :األفكار مؤر خا بعدنهن ومن  ، فيقولالظواهري   رأيَ ( تأييد ابن الدن 85ة )صبو هني  أ ذكريبعد ذلك 

  

 

 

 

 

 

 

 

"خروج االتحاد السوفيتي نتج عن  الذي دويل  ال وضع( عن ال81صث )كان أبو هني ة حتد  و 
يس أطروحة فرنسظهور إىل  أشارَ و  ة االشتراكية".ك المنظوممن أفغانستان، ثم انهياره، وتفك  

فوكوياما عن هناية التاريخ، 
إىل  ةحتو ل السياسات األمريكي  و 

سياسة حرب "الدول املارقة"، 
اليت متتلك القدرة على تطوير 
أسلحة الدمار الشامل، أو 

عى المتالكها، مثل: العراق، تس
 وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية.
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"تفكك  عن -أيضاً – ثانتحد  حني ي (209-200)ص املؤر َخني لدى نَوهُ صن نرى  هذا احلديثُ 
د السوفيتي بمنظومته االتحا

يشريان إىل أطروحة  مثاالشتراكية"، 
ة ل السياسة األمريكي  فوكوياما، وإىل حتو  

دة اليت تسعى لدول املتمر  الصراع مع ا إىل
والعراق  المتالك السالح الشامل، كليبيا

 وإيران وكوريا الشمالية!!!!

 عليه عند أبو هني ة!! تعم ا كان املارقة غري  املؤلفان ترتيب الدول وحلكمٍة بالغةٍ 

 ة ..ة يقول: العراق، إيران، ليبيا، كوريا الشمالي  أبو هني  -

 يا، والعراق، وإيران، وكوريا الشمالي ة .. واملؤرخان يقوالن: ليب-

 رقة العلمي ة ..شبهة الس   غرض هذا التغيري التور ع عنولعل 
 

للكويت،  حسني غزو صدام تداعياتعن ٌب سهَ مُ  حديثٌ  (80-81ة )يلي ذلك عند أبو هني  
يف والية جورج  د هلادُ  احملافظني اجلوتبين   )صراع احلضارات( عنيل هنتجنتون صموئ ةأطروح ظهورو 

 (:209َخني )صاملؤر   عند ههيرى شببعض أجزاء هذا الكالم، لنل صورةً  بوش االبن .. نلتقط
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  .. وراءه تأريخ األفكار بأكمله رجرُ ال يزاُل أبو هني ة جي

  ... مالبسات تأسيس تنظيم القاعدةعن   حاشيًة مطو لةً  كتَب لنا( 88يف )ص
 

عرُف طريقها، مل ترتد د يف االنتقال بكامل حل تها إىل أحضان باتت توألن حروَف أبو هني ة 
 (!209-209فحتني )املؤرَخني يف الص  
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ته اجلديدة من دة يف تنفيذ اسرتاتيجي  شروع تنظيم القاعبداية ( 88-85ص) ةبو هني  أ يشرحُ 
 أمريكا .. ضد   موج هةٍ  يذ عملياتٍ تنف خالل

ماً األفكار  مؤر خُ ومل يزل    (!209)ص كاً مبنهجهستمسن مُ ُمعَتصن

 

 

 

 

 

 

على هجمات  -بقيادة احملافظني اجلُدد- ةة الفعل األمريكي  عن رد  (، 88)ص ث أبو هني ةيتحد  
 ة"."مبدأ الحروب االستباقي   وعن الشروع يف ي باإلرهاب"،"ُسم  ، وعن بداية احلرب على ما سبتمرب

  ( 209فواصل اجلرَي وراء أبو هني ة )ص نشاطه ...األفكار  مؤر خُ ومل يفقد 
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عيباً  األشد   . لكن  عيٌب يف أعراف البحث العلمي  أن تسرق جهٍد باحٍث آخر، فذاك مسلك مَ 
 آخَر:إىل أمنوذٍج  -من جديدٍ –ها حنن نصُل تقد مت أمثلٌة هلذا، و . أن تسرق دون فهٍم ..

 

أبو هني ة  ذكر( 83-88صيف )
القاعدة أجرب احلركات  يمأن تنظ

وأنه ، النضمام حتت لوائهة على ااجلهادي  
 س خطاباً وأس  يف "عوملة اجلهاد"،  جنح

وأن  ،ةاحلرب الصليبي   فهوميركز على م
العقود  وأن حماربة، أمريكا دولةٌ 

ة ت اليت تربمها األنظمة العربي  واملعاهدا
 .باطلة مع أمريكا

أبو هني ة يف  يف احلاشية أحالو  
حلاشية إىل عدة مراجع من كتابات ا
 ري تنظيم القاعدة.نظ  مُ 

فحة الكالم عيُنه نراه يف الص  
 مؤر َخي األفكار! عند( 209)

 لكن اإلشكال احلقيقي  هنا ال
كالم أبو هني ة   يف نقش يكمُن فقط

عجيبٌة أخرى  هنا. بل هوانتحال جهده
حلاشية اليت أثبتها أمل اتظهر بت

 احلاشية ؟ يف هذه فما البأسُ . .املؤرخان
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 ا عليها:ا اعتمداألفكار، نقرأ املراجع اليت يفرتض أهنم احلاشية اليت كتبها مؤر َخا هذه يف

 .(، للظواهري‘فرسان حتت راية النيب )-

 ييري!، ويوسف العُ ألبي جندل األزدي  د الزمان، وقاهر األمريكان(، جمد   ،)أسامة بن الدن-
 

 ريهانظ  ل مؤلفات مُ قرأ وحيل  ي، و لذي يدرس تاريخ اجلماعاتا ي  احلقيق خ األفكارمؤر  
لن د الزمان وقاهر األمريكان(، فرتض أنه إذا وقَف على كتاب )أسامة بن الدن جمد  ، يُ بنفسه

 .ذا الكتابليوسف الُعَيريي  هب شأنال األزدي  وحَده، ف جيد على غالفه سوى اسم أيب جندلٍ 

 ؟يريي على كتاٍب ليس لهدخل اسم العُ  كيفهنا ؟ .. و  خانن كيَف أخطأ املؤر  لكن  

 :ههنا اخللل جاء من طريقة كتابة احلاشية يف كتاب حسن أبو هني ة، كما نرى

 

 

 

. وألن يف هناية السطر الثان األزدي   يريي بعد اسم أيب جندلٍ اسم يوسف العُ أبو هني ة ذكر 
 يريي  العُ أن توه م ، فطر الثالثمل قراءة باقي الكالم يف الس  مل ُيك تأريخ األفكار كان يف عجلٍة من أمره،

مرتبٌط  يريي  د الزمان، وقاهر األمريكان(. بينما اسم العُ يف تصنيف كتاب )جمد   ريكانن ش وأبا جندل
وهو كتاٌب  ،ة اجلديدة()حقيقة احلرب الصليبي   طر الثالث:بداية الس  يف  بعَده ايل املذكوربالكتاب الت

 لدى املتابعني لتاريخ اجلماعات اجلهادي ة! مشهورٌ 
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كتبًا مل أن املؤلَفني يضعان يف احلواشي  يشهُد  -متمثل مواضع أخرى تقد  -هذا املوضع 
 منها!!  ستنباط تاريخ األفكارواومع ذلك يقومان بتحليلها قرآها، ي يراجعاها، ومل

 

 مثاٌل آخر، يشهد ويؤك د ..

ة مؤلفاٍت يف التأسيس للخطاب أبو هني ة أن تنظيم القاعدة أصدر عد  يذكر ( 83صفحة )يف ال
 اجلديد، مث يضع يف احلاشية قائمًة بأمساء تلك املؤلفات:

 (:200-202يف الصفحتني ) َخي األفكاركيس مؤر  إىل   انسيابٍ احلاشية بأكملها تنتقل ب

 

 

 

 

 

 

 
 

من كتاب أبو هني ة.  ستلبةٌ خا األفكار مُ سردها مؤر  إذا قلُت: إن قائمة الكتب اليت  ال جديد
ب، فكتب )مفيد أبو بصرٍي(، في تلك الكتلكن أضيف هنا أن حسن أبو هني ة أخطأ يف اسم أحد مؤل  
 . اً مطبعي خطأً بينما االسم الصحيح )حفيد أبو بصرٍي( .. وقد يكون هذا 

 )مفيد أبو النصر(.، وأضافا له خطأً آخر، فقاال: كما هو  مؤرخا األفكار نسخا اخلطأ
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قتل املدنيني يف   بروز مسألة حكم مبدأ ( عن32من ُجلة املوافقات أن يتحد ث أبو هني ة )ص 
إىل أن تلك اجلماعات مل تكن جتيزها حىت  -بناًء على استقرائه–ة، ويشرُي ات اجلهادي  كتابات اجلماع

ها حتت مسم ى )الترت س(، ر ، فظهرت كتابات ترب  -بعد ذلك– هارأيُ م(، مث حتو ل 1338عام )
 األفكار!! تأريخمن ( 202الكالم نفسه نراه يف الصفحة ) و)التبييت يف اجلهاد( ... 

 

 

 

 

 

عناوين الكتب اليت خرى ُمطو لًة ُجَع فيها مسردًا بوحتت هذا الكالم وضع أبو هني ة حاشيًة أ
 تشهادي ة"."عمليات اس :ُصن فت يف التنظري جلواز ما اصطُلح على تسميته

( من 202لتسحَب احلاشية بكماهلا ومتامها، إىل الصفحة ) التأريخوللمرة األلف: امتدت يُد  
 تها .. ودون إشارٍة للمصدر الذي تعب يف ُجعها!د لألمة أمر سلفي  الذي سيجد   الس فر
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ع توس  عن و  ،تنظيم القاعدة تشع ب( عن 32-83ث يف الصفحتني )ة قد حتد  وكان أبو هني  
 حاسرَة الرأس، فوجدنا نسخًة من هذا الكالم ترتبعُ  يف بقاع خمتلفٍة من العامل ...وانتشارها  عملياته

 ( من )ما بعد السلفي ة(:202دوٍن حياٍء أو وجٍل يف الصفحة )

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ال  صلعاءسرقٍة علمي ٍة  صورةُ  فالذي أمامنا ننتهي من شرح هذا األمنوذج ... وكما رأينا:هنا 
  ذلك أمس األول! رقة وشروطها، كما طرأ مثلُ تعريف الس  جديٌد  على  طرأما مل ي لبَس فيها،

وإمنا أفردُت هذه  .خالل األيام القليلة املقبلة -بإذن اهلل–هناك أمثلٌة أخرى قادمٌة سأنشرها  
 ..أيضاً وفجاجتها .. بها طوهلا وتشع  رقة بسبب هلذه الس  املقالة 

 حبول اهلل ..لنا عودة .. 

 بندر بن عبداهلل الشويقي

 ه 19/11/1341


