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  الدين  فهم  يف د تشد   ، والتعصب بالتشدد عليها الحكم  النجدية لدعوةل االتهامات  أبرز  من

 لحياة  طبيعي   انعكاس والتطرف د )فالتشد   ، المخالف من الموقف يف بوتعص   ،به  والعمل

  مباهج  كل  من والخالية  والخشنة والفقيرة  الجافة  البدو وحياة  ،القاسية  الصحراوية ديةالبا

 .(1) الحضارية(  الحياة 

  من  النجدية الدعوة  مع يختلفون الذين  كل   يجمع فهو ،جاذبية  له االهتام هذا أن ويبدو

  اسم ب يةسالماإل الدعوة  يهاجمون الذين  أولئك عن فضاًل  ،والعلمانيين (2) يينسالماإل

  يعرتف  من  فمنهم ، العداء  من  واحد مستوى على ليست  المتباينة االتجاهات وهذه  ،الوهابية

  أتباع  من وبعضهم  ،(3)المزعوم د التشد   عليها ينكر لكنه ،الجوانب  بعض يف  الدعوة  بفضل

 . (5)األزهر أنصار ومنهم ! (4) المسلح الثوري االتجاه 

 : البدوي سالمواإل البداوة  فقه

  ها واهتام   ، بقدرها إزراءً  البداوة  وبفقه   البدوي باإلسالم  وصفها على  دعوة ال  خصوم ب  دأ  

  واالنغالق  بالتعص   معنى يف الدائرة  التعابير  وكل   ،والقسوة  والتشدد والهمجية بالتوحش

 هذه  حقيقة لفهم  ألمرين التنبيه ينبغي القضية  هذه  بمناقشة البدء  وقبل .األفق  وضيق الفكري

 : التهمة

  التهمة  هبذه  هم مت   ه نفس   فاإلسالم ،البدوي   بالتشدد همة مت   وحدها الوهابية تكن لماألول: 

  بأنه  سالماإل وصف الذي فودة  فرج أمثال ؛ منالشريعة  يف  الطاعنين  العلمانية غالة  قبل من

 

 .(21)ص:  المسلمون واإلخوان السعودية (1)

 )السنة كتابه يف الغزالي محمدو ،(258)ص:  ي(سالماإل الفكر )تيارات كتاب يف عمارة محمد :منهم (2)

 الذي الريسوين السالم عبد أحمد األصولي الباحثو ،(15)ص:  الحديث( وأهل الفقه أهل بين النبوية

 التدين  يف المغربية االختيارات) :بعنوانا كتابً  ذلك يف وأصدر، السعوديسالم واإل البداوة فقه هاجم

 . والتمذهب(

 وجوهرها أصلها يف الوهاب عبد بن محمد إليها دعا التي الفكرة )أن الرافعي الرحمن عبد المؤرخ يرى (3)

  عند  الفكرية االتجاهات :وانظر، (122)ص:  علي محمد  عصر( دوتشد   فيها  غال لكنه ،صالحة فكرة

 .(43-39)ص:  النهضة عصر يف العرب

 .قندهار  سماء يف ليبص :كتابه يف المصري حامد مصطفى منهم (4)

 .البدوي والتشدد الزراعي التسامح بينسالم إل: اكتاب مؤلف ةحتات هشام ومنهم (5)
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  الصحراوي(  سالم)اإل نقد كتاباته يف تكرر  الذي الكريم عبد  خليل ومثله ،البداوة(  )شريعة

  إسالم )  مفردة  باستخدام  يكتفي  ال الذي العشماوي سعيد  ومحمد ،لبدوي( ا سالمو)اإل

  )إسالم  بأنه األول الهجري القرن إسالم يصف إنه بل  ، الشريعة تطبيق دعاة  لمهاجمة  ( البداوة 

 البداوة  من جت تدر   مة األ  أنو ،حضارة(  إسالم)  فهو والثالث الثاين القرنين  إسالم أما ،بداوة( 

  ا منطقي   ا)نتاًج  والقدر بالقضاء  اإليمان اعترب الذي أمين أحمد حسين نهموم .(1) الحضارة  إلى

  بأنه  الكريم القرآن بوصف دونيرتد   فال  باإللحاد المجاهرون أما .(2)البدوي(  حياة  لطبيعة

 .(3)س( المقد   البدوي )الجهل

  أن  : بينها من  ،دالالت  عدة  له البداوة  بتهمة  واحدة  خانة   يف سالم اإل إلى  الوهابية  فوضع

  جهل  من البداوة  لمفردة  السيئة المضامين على ااعتمادً  واالنتقاص الذم غايتها التهمة هذه 

 . النقد دون والقدح للذم   موضوعة  فهي ، وبدائية وتخلف 

  ؛ هتم   من  ناله ما ينالها  أن يف غرابة  فال  ،سالماإل لفهم  األقرب  االتجاه   الوهابية  كانت  ولما

لز   فإنه سالماإل عن البداوة  هتمة لنفي  سعىي   من لذلك   بنفس  الوهابية عن التهمة هذه  بنفي مم 

 . المنطق

  يف  اوشائعً  امألوفً  اأمرً  بالتعصب الوهابية الدعوة  اهتام يعد  : التعصب  وهتمة الوهابيةالثاين: 

  إجماع  موضع   فهي ،همةالت   بذات سالماإل اهتام هو اشيوعً  األكثر لكن ،المناوئين كتابات

  هبذه  صليت   ومما ،منهم قليلة   فئة إال ذلك  يف يخالف لم ،الغرب أعالم عند قاتفا ومحل  

 .واإلكراه  بالسيف  يةسالماإل الدعوة  اقرتان همزعم   اأيًض  التهمة

  يقتصر  فال  النصرانية الغربية ةاألم   عقالء  بين اعليه فقمت   التهمة هذه  أن دنؤك   وحينما

  التنوير  عصر حتى يمتد   األمر بل  ،الوسطى القرون يف سالماإل عن  ا شائعً  كان ما  على  األمر

  قومهم  عن ونيشذ   ال الفالسفة مشاهيرو  الالهوت وعلماء  والساسة  خين المؤر   كبار  ليشمل  

 

 .(83)ص:  السياسيسالم اإل (1)

 .(141-140 /2سالم )اإل ميزان يف وأقزام أعالم (2)

 .(119)ص:  الجدد الملحدون (3)
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  ومنهم  ،الموت أو اإليمان بين الناس وتخيير ببالتعص   سالماإل اهتام يف دونيرتد   وال ،هذا يف

 . (1)سكيوومونتي فولتير ينالفرنسي  و هيجل  األلماين

  وبالبيئة  ،البداوة  بروح " يسالماإل التعصب " كرومر اللورد  يربط  أن  الغريب  من  وليس

 . المتحضرة  البالد لغزو المسلمون منها  انطلق التي الصحراوية 

  الغربي  العقل  يف التهمة  هذه  وثبوت ،قبل  من  سالماإل يف  قيل  النجدية  الدعوة  يف قيل  فما

  ؛ النجدية الدعوة  بشأن اآلخرين قناعات تغيير يف ليس مهم  ال  أن لنا د يؤك   طويلة  قرون  عرب

  الواجب  بل ،الغربيين أذهان يف لإلسالم مالزمة  التعصب هتمة بقيت كما ثابتة  ستبقى ألهنا

 وراء  بما االهتمام وعدم ،اإلشكاالت وإزالة ،الشبهات ونفي ،الحقائق  بإيضاح االكتفاء 

 . ذلك 

  بنفس  مملز   فإنه  اإلسالمي  الدين  عن التعصب هتمة   ي  لنف يجتهد فالذي  ا سابقً  ذكرنا وكما

 . التهمة  ذات  النجدية الدعوة  عن عيدف   أن المنهجية 

  النقاط  خالل من النجدية  للدعوة  المنسوبة البداوة  قهوف   التشدد ة هتم   مناقشة وستكون

 :التالية

  ال  ، اريخهت من عصيبة  مرحلة  ويف ،لإلسالم إدبار زمن يف النجدية الدعوة  ظهرت :أواًل 

  وهيمنة  العقول على الخرافة وسطوة  للدين ةساسياأل المفاهيم ه تشو   على األمر يقتصر

  عن  بعيدة  يةسالماإل المجتمعات كانت كله ذلك جانب فإلى ،الدينية الحياة  على التصوف

 

 وتتكاثر تصلي رؤيتها) أمته بناء من وسلم عليه اهلل صلى محمد للنبي الوحيد الهدف أن فولتير يرى (1)

  : مبارك يواكيماألب  كتاب من  نقال ،(السابع الفصل - األخالق يف )مقاالت :كتابه يف  وذلك ،(وتقاتل

 عام بالفرنسية الصادر ،المعاصر( والتاريخ الحديثة األزمنة يفسالم واإل المسيحي الفكر يف بحاثأ )

 .(سالمواإل لهيج) :الجامعية طروحةاأل من النقل وهذا، (64)ص:  م1977

 :بعنوان م1736 عام كتبها التي همسرحيت   بالتعصبسالم اإل وصف يف لفولتير األشهر والموقف

 .النبي( محمد أو التعصب)

 روح أقامته( التي الهدم بروح الناس يف ريؤث  و ،السيف بغير ميتكل   السالم )اإل أن فيرى مونتيسكيو أما

 .(181-180 /2) القوانين

 يف العقل ،(التعصب مرباطوريةإ ،الصحراء رضأ ،العرب )أرض بأهناسالم اإل الدب فيصف هيجل أما

 .(184 /1) التاريخ فلسفة يف محاضرات ..التاريخ
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  وسيادة  ، الديني بواجبها القيام عن الدولة لتقصير وذلك  ، وأركانه سالماإل بشعائر  االلتزام

  ي ظهر  ولم ، لألضرحة وزيارات  ولياء األ بموالد احتفاالت الدين  صي ر الذي الصويف  رالفك

  ولذلك  ؛ بالواجبات واالستهانة المنكرات فشاعت ،واستقامته  المجتمع  بتدين الكافية العناية

  على  عملت  بل  ،فحسب العقائد  لتصحيح  عنايتها هتوج   لم  النجدية  الدعوة  ظهرت حينما

 . أنصارها قبل  خصومها به شهد  ما  وهذا ، الدينية الفرائض بأداء  الناس إلزام

 والتغريبية  المادية فكار األ هجوم  مع  العشرين  القرن  يف أهله  بين سالماإل غربة  زت وتعز  

  ، تفكيرهم ونمط المسلمين  حياة  على الغربية  والثقافة المعيشة نمط  واستحوذ  ، واإللحادية

 الشبهات وكثرة  سالمباإل الجهل شيوع مع ذلك نوتزام ،نادرة  ظاهرةً  الديني االلتزام فصار

 . الرتبية  ومحاضن  التعليم معاهد يف  الدينية التوعية وضعف عنه

  النموذجي  باإلسالم االلتزام تحاول المسلمين من فئة برزت القاتم المشهد هذا ظل  يف

  لتيار  المعاكسة  الجهة  يف  تقف  فهي ، إليه الناس وتدعو  الصالح  السلف  عليها كان  الذي 

  د بالتشد   االهتامات جهتت   نأ الطبيعي فمن  ،وشريعته دينه عن مبتعًدا يمضي الذي كثريةاأل

  كثرية األ تعرفه  الذي  سالماإل ل يمث   ال  نا مستهج   سلوكها  سيبدو  والتي ، األقل   للفئة والتخلف

 . وآدابه أحكامه من فت تخف    أن  بعد

  البعض  يراه  وما  ،ا صحيحً  ادينً آخرون يراه  ادً تشد   البعض يراه  فما ،نسبي   أمر  د التشد   :اثانيً 

  هو  ذلك يف  الخالف  لفصل  والمرجع ، معتداًل  اعصري   اإسالمً  آخرون يراه  اوتفريطً  تساهاًل 

  ، الشرعية األحكام الستنباط األئمة رهاقر   التي  واألصول دلةباأل المدعوم  الشرعي   النظر

  ، للفقيه االجتماعية البيئة يف نظركال األحكام وإصدار للتقييم أخرى اعتبارات يأ وطرح

  هتمة  إلطالق اموضوعي   امعيارً  ليس ذلك  فكل ،الحضارة  وفقه البداوة  فقه بين والتفريق

 . ديني  مذهب  أو فقيه أي   على  دالتشد  

  تجنح  قد والتي ،اإللهية لألوامر رالبش   الستجابة مالزم انحراف   والتفريط اإلفراط :اثالثً 

  : بقوله  القيم ابن لذلك  أشار ،فيها رة المؤث   العوامل بحسب مالالش  ذات أو نياليم ذات

  ما و .. غال   لتشديد ضار  عي   وال ،جاف   ص برتخ   ضايعار   ال أن والنهي لألمر التعظيم فحقيقة) 

  .. وغلو  إفراط وإما ،وتفريط تقصير إما  :تاننزغ   فيه وللشيطان إال  بأمر وجل عز اهلل  أمر
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  أكثر  هبذا ف تن وقد .. التقصير على اآلخر ويحمل ،جاوزة والم الغلو على البعض   فيحمل

 . (1)الوسط(  ولزوم محاربته على  وقوة  وإيمان راسخ  علم إال  ذلك من ي نجي وال ، الخلق

  مع  فق تت   ال  البدو  طبيعة  بأن  معرفتنا مع  يستقيم  ال  الديني د والتشد   البدو بين الربط  : ارابعً 

  الصعب  المعيشة   فنمط ،فيها د التشد   عن فضال  ،الدينية  باألحكام د والتقي   وااللتزام االنضباط

  هو  كما ،منها فالتخف   أو  ،األحوال  أحسن يف  ة ساسي  األ الواجبات بأداء  االكتفاء  إلى  ه يدفع  

  ن إ إذ ؛البادية  أحوال  بدراسة  ونالمهتم   والباحثون الرحالة  بذلك شهد  وقد  ، منهم كثير شأن

  الغزو  عن ده يقي   الديني االنضباط أن كما ،آخر اهتمام أي عن هتصرف   القاسية المعيشة ظروف

  ومطاوعة  والثأر الجاهلية والعصبية الطريق  وقطع الناس أموال على والعدوان النهبو

  التي  البدو تقاليد من والكثير ،وأعرافها وقوانينها بأحكامها االلتزام أو الظلم على العشيرة 

 . بإبطالها  سالماإل جاء 

  بنموذج  األخذ إلى ليتحول العيش يف ريقتهوط الدين من مألوفه ترك البدوي يطيق فكيف

 ؟! العبادة  يف  متشدد  العقيدة  يف  صارم

  العوام  أذهان  يف عوانطب   ، الوهابية ق  تالح   أن قبل الحنابلة د التشد   هتمة تالحق   :اخامًس 

  حاضرة  غداد ب يف  نشأ  المذهب هذا أن ومعلوم  ، والتزمت د التشد   تعني ةالحنبلي   أن  وغيرهم

  عنهم  ورثها حتى التهمة هذه  من يسلم مفل   ذلك من وبالرغم ،تهمدني   ومركز يسالماإل العالم

  ومن  ،االستدالل  وقواعد النظر مناهج يف  اختالف  حقيقته  يف فاألمر  ،(2) النجدية البالد  حنابلة

 . والفهم  الفقه ببداوة  غيره   اهتام إلى سارع للخالف  صدره  يتسع لم

- فهو  أحكامه  يف  د التشد   من  شيء  على  ينطوي  الحنبلي   المذهب  بأن  لبعض ا قناعة  أما

  للمذهب  االجتماعية البيئة بين منطقية لةص   وجود عدم من ذكرنا ما ديؤك   -ثبوته  فرض على

  يف  هروازد   بغداد يف نشأ الظاهري   المذهب أن بمعرفتنا هذا د يتأك   ، أحكامه يف  دالتشد   ومدى

  د للتشد   قرينة خصومها عند والظاهرية ،اوتحضرً  اتمدنً  سالم اإل بقاع  ركثأ  يف :أي  ، ندلساأل

 

 .(48-47)ص:  الصيب الوابل (1)

 . (401)ص:  وفقهه آراؤه، وعصره حياته ..حنبل ابن (2)
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  ها خصوم   نظر يف المعاصرة  والسلفية ، الشرع ومقاصد  النص   بروح األخذ وعدم  توالتزم  

 . الشريعة سماحة عن والبعد د والتشد   بالظاهرية همة مت  

 البيئة تأثير ةرضي  ف ليبط   والحضارة المدنية معاقل يف والظاهرية الحنبلية فنشوء

 . للمذهب  الفقهي دالتشد   بدرجة   االجتماعية

  ، االجتماعية  البيئة  لتأثير خاضعة غير ا أيًض  فهي  ، العقدية المذاهب  مع  الحال  يختلف ال

 : ذلك على  مثالين  ونضرب ،االستدالل ومسلك النظر منهجية  اختالف يف كله  فالشأن

  القبائل  على هائونشو قيامها يف عتمدتا المغرب يف الموحدين دولة أن :األول المثال 

  المعتقد  ت وتبن  ، بأهله لتونك   ، السلفي   االتجاه  حاربت  نفسه  الوقت يف لكنها ، الرببرية

 . المغرب بالد  يف  شعريةاأل انتشار عوامل أهم  من  ذلك وكان ،الكالمي   األشعري  

  مباحث  يف الخوض على القائمة شعرية األ العقيدة  مفاهيم ةالبدوي   العقلية لتتقب   فكيف

 سائر وإلزام ،النصوص بظواهر اإليمان ورفض ،الحواضر يف العلم طلبة يدرسها دة معق  

 ؟! المسائل هذه  يف  التقليد قبول وعدم  ،العقيدة  أركان   إلثبات  والبحث بالنظر المكلفين 

  ئة البي ناسبت إهنا  : يقال حتى هبا  وتسل م النصوص  بظواهر  ن تؤم   الموحدين  عقيدة  تكن  لم

  نفسر  فكيف ،ذلك من  د  الض   على كانت بل ، أهلها لعقلية الساذجة والرتكيبة البسيطة القبلية

 ؟! المزعومة الفرضية ضوء   يف هذا

  مون يعظ   السلفية  وخصوم  ،وبغداد  البصرة  يف  وازدهر  المعتزلة مذهب  نشأ :الثاينالمثال 

 االعتزال مذهب سم يت   هل  لكن ،االعتقاد مسائل  تقرير يف  العقل على  اعتمادهم  فيهم

 ! ؟وتقريراته آرائه  يف  بالتعص   بويتجن   مخالفيه  مع بالتسامح

  يف  واضح المعتزلة دفتشد   بذلك؛ والفكري  السياسي   وتاريخه المذهب دبياتأ تشهد ال

  ، النار يف  بخلوده  وقولهم  الكبيرة  مرتكب يف مذهبهم  أشهرها من ، االعتقادية المسائل من  عدد 

  الحاكم  على الخروج جواز يف  هممذهب   وكذلك ،واإليمان الكفر بين حمتأرج   فهو الدنيا يف أما

  ومذهبهم  سالماإل صدر يف  الفتنة  حوادث من موقفهم عن فضال ، ة بالقو   وإزاحته الظالم

  اإلرهاب  مارس من  أول فهم  لهم  المخالف من موقفهم أما ،الصحابة  بعض يف  ئالسي  

رف  ما  وهو ،الحديث أهل من  مخالفيهم لقمع  لطةبالس   واستعان ،سالم اإل تاريخ يف  الفكري   ع 
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  ، معلومة مسألة االعتقادية  أصولهم أنكر لمن أئمتهم بعض وتكفير ،القرآن  خلق بمحنة

  فاالعتزال  ، خالفها من رتكف   فرقة وكل الداخلية االنشقاقات  بكثرة  معروف المعتزلة ومذهب

  واألحكام  التصورات يف التعصب جانبةوم  به واالعرتاف المخالف قبول عن المذاهب أبعد

  للبطش  بالسلطة  واستعان  ،الفكرية الخالفات يف  السياسة أدخل  من أول  وهم ، والمواقف

 . والربهان  الحجة لمنطق االحتكام من  بداًل   مبخصومه

  فارق  على لوقفنا المعتزلة آراء  جانب إلى العقيدة  يف  النجدية السلفية  آراء  وضعنا  ولو

  مرتكب  رون يكف   ال  فهم ،تهاووسطي النجدية  السلفية  وسماحة  لمعتزلة ا دتشد   بين كبير

  الظلمة  األئمة على  الخروج يرون وال ،المعتزلة ينكرها التي الشفاعة له ويرجون ،الكبيرة 

  ذهب  بل  ، بالضرورة  الدين  من امعلومً  أنكر من إال  رون يكف   وال  ، للمفسدة  اودرءً  للفتنة امنعً 

  والصوم  والزكاة  الصالة )  ربعةاأل  سالماإل  أركان من اركنً ترك من يرتكف عدم إلى الدعوة  إمام

 .(1)برتكها(  نكفره  فال -فعلها  على قاتلناه  وإن -  فنحن)  :وقال ، والحج( 

  السلفية  فأعداء  ،الحديث  أهل لقمع اسيالعب   بالسلطان استعانت قد المعتزلة كانت وإن

  بتكفير  فتوى أصدروا أن بعد وذلك ،ممنه  صللتخل   العثمانية بالسلطة استعانوا ةالنجدي  

 . طويلة سنوات  الحج من أتباعه  ومنع الوهاب عبد  بن محمد 

  فق تت   ال نتيجة  وهي ،نالمتمد   العقالين  االعتزال من اتسامًح  أكثر البدوية النجدية فالسلفية 

 . الخصم بها ث  يتشب   التي البائسة الفرضية مع

  الفقه  هتمة  عنها ينشأ  والتي ، وخصومها نجديةال السلفية  بين  الخالف  مواطن  :اسادًس 

 : نوعين على  البدوي

  جديد  بمذهب  باإلتيان والرغبة الخصم عوتمي   تساهل عن ناشئة مسائل :األول النوع 

  البعض  يدفع  مما ؛ هتااواستفزاز الغربية  الثقافة  ضغوط مع قيتواف   أو  الشخصية  األهواء  يالئم 

  الغربي  الفكر  سات مقد   م  لتالئ   الدينية والثوابت  مالمفاهي تطويع  عرب  السلبية  لالستجابة 

  ، عام بشكل الحرياتو المرأة  وحرية اآلخر  الرأي وقبول المخالف مع والتسامح كالحرية

  لكن  ،السلفي  الرأي جانب إلى المذاهب قوال أو الشرعية  الحجة تقف  المسائل هذه  فمثل

 

 .(102 /1) النجدية جوبةاأل يف السنية الدررينظر:  (1)
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  ، رالمتحض   سالماإل وسماحة السلفية  د تشد   بين اخالفً  فتجعله ،األمر فتزي   الخصم غوغائية

 . للغرب والخضوع ةالتبعي   حزب  وأهواء  اإلسالم موقف بين  حقيقته يف  الخالف أن  مع

  ، األدلة على  المبنية اختياراهتا وللسلفية  ، االجتهاد فيها يسوغ  خالفية مسائل :الثاينالنوع 

  ، اجتهاداهتا السلفية  على  ينكر أن  للمخالف يحق   ال  وهنا ، مرجوحة أو  راجحة  تكون قد  والتي

  موضع  ببيان ي كتفى نأ فينبغي ،الجمهور  وخالفت السلفية علماء  فتاوى بعض  تشذ   وإن

  بأخطاء   صلة ال  والذي ،السلفي  باالتجاه  التشهير دون  ،الراجح والرأي المخالفة  ووجه الخطأ

  فقهاء  هبا  والقائلون ،كثيرة  الجمهور عليه لما المخالفة أو الشاذة  اآلراء و ،له المنتسبين العلماء 

  مخالفتها  وبيان فيها الخطأ وجه على التنبيه مع اآلراء  هذه  يذكرون العلماء  يزل ولم ،كبار

  األخذ  من  التحذير أو ،وعلمه وإمامته الفقيه  عدالة  يف  القدح  إلى ذلك تجاوز دون  ،للجمهور

  أسباب  ن ويوضحو ، استطاعوا ما لهم يعتذرون منهم والمنصفون  ،وترجيحاته  بأقواله 

 . المرجوح للرأي اختيارهم

  التعويض  من )نوع الديني االستعالء  على القائم الوهابية دتشد   أن البعض رأى :اسابعً 

  والشتم  الذم  إلى أقرب  الكالم وهذا، (1) الحضارية(  والدونية  اإلنساين بالتخلف  حساساإل عن

 . بشيء   عليه  الجواب يمكن فال ،النقد إلى منه

 المزاج  أن يرون فهم ،الوهابية خصوم نظرة  عن بعيدة  تليس  مسالاإل أعداء  نظرة و

  والفخر  ثقافتهم بتفوق المسلمين  )قناعة من ئناش يسالماإل العالم  يف الغرب ضد   العدائي

  تجاوزهم  أن بعد بالمهانة ويشعرون ،هتمقو   ضآلة من بالقلق  يشعرون لكنهم ،بماضيهم 

  يقوله  ما هذا .منهم(  ضكأخف   إليهم رونينظ كانوا الذين أولئك عليهم وطغى ،الزمن

 .(2)( Lewis Bernard)  لويس برناردو( Huntington Samuel)  هنتنغتون صامويل

 وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 

 . (84-83)ص:  السياسيسالم اإل، (22-21)ص:  المسلمون واإلخوان وديةالسع (1)

 The Roots of Muslim - اإلسالمي الغضب جذور) :ومقال(، 352)ص:  الحضارات صدام (2)

Rage )مجلة يف والمنشور ،لويس لربنارد (The Atlantic )م1990 عام أيلول يف. 


