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 آراء في السلفّية المعاصرة "األلباني"تأثير 

 

 في السلفّية المعاصرة "األلباني"تأثير 

 قراءة في أطروحة ستيفان الكروا

 

 عرابي عبد الحي عرابي

 مدخل: 

فة ألثر الشيخ محمد ناصر الدين األلباني )يفترض األكاديمي الفرنس ي "ستيفان الكروا
ّ
 -1914" قراءة مكث

ها باسم "أهل الحديث الُجُدد" متبّنٍّ ألطروحاته 1999
َ
" داخل م( في السلفّية السعودية إثر ظهور تّيار "مدرس ّيٍّ

امّية بشكلٍّ كامل، لينقسم ذلك التّيار إلى فروع متباينة في الداخل السعودي بين التوجهات الجهادّية، والج

 املدخلّية، وبين السلفية املحتسبة الرافضة لحكم آل سعود دون التسويغ ملواجهتهم. 

ويبدو أن األكاديمّي في معهد العلوم السياسّية في باريس استطاع الوصول إلى هذه النظرية من خالل أطروحته 

، ومن ثّم جاءت أعماله 1ودّيةالتي قّدمها لنيل درجة الدكتوراة حيث خّصصها لدراسة الصحوة الدينية في السع

 -على سبيل املثال– 2التالية تأكيًدا ملا توّصل إليه فيها، فكانت دراسته "سلطة الحديث في السلفية املعاصرة"

مطابقة في آليات التحليل والبناء ملا قّدم في أطروحته املذكورة، كما كانت مشاركته مع توماس هيغهامر في كتاب 

بدراسته حول تأثير األلباني  في السلفية املعاصرة مؤكدة لرؤيته السابقة، وقد جاءت  3"حتى ال يعود جهيمان"

ف الجماعّي "السلفّية العاملّية، الحركات السلفية املعاصرة في عالم متغير"
ّ
دة ألطروحته  4مشاركته في املؤل

ّ
مؤك

 التي بسطها في الكتب آنفة الذكر.

: السلفّية بين اإلصالح والجمود  أّوالا

ِنيت السلفّية املعاصرة على توّجهين كبيرين، ُعرف أحدهما باسم السلفية اإلصالحّية، وقد برزت أسماء عديدة بُ 

لة لها، كالشيخ محمد عبده وتلميذه الشيخ رشيد رضا أو كالشيخ جمال الدين 
ّ
في املشرق واملغرب العربيين ممث

بيطار أو كالشيخ عالل الفاس ي وغيرهم، أما التوجه القاسمي وحلقته من تالميذه املقربين كالشيخ محمد بهجة ال

–الثاني فعلى الرغم من مشاركته التّيار األول في رفض البدع والخرافات إال أنه رأى في محاربة هذه البدع باليد 

ا ال يمكن املحيُد عنه، ويمثل الشيخ  -إن اضطر األمر والوقوف عند النصوص القرآنية والحديثّية أمًرا جوهريًّ

مد عبد الوّهاب هذا التّيار الذي انتشر في أواسط القرن الثامن عشر وامتد بشكل واسع في القرن العشرين، مح

يشير "الكروا" في هذا السياق إلى أن الشيخ محمد بن عبد الوّهاب على الرغم من معارضته التقليد ودعوته 

الحنبلي، مما يعني قراءته شبه الحرفية لألحكام  ملمارسة االجتهاد الفقهي إال أنه لم يحد عن أحكام مدّونات الفقه

                                                           
  ترجمت إلى العربية باسم "زمن الصحوة، الحركات اإلسالمية املعاصرة في السعودية"، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت، ط1، 1.2012

  ينظر سلطة الحديث في السلفية املعاصرة، ستيفان الكروا، ترجمة عومرية سلطاني، سلسلة مراصد، مكتبة اإلسكندرية، العدد السادس، 2.2011
 ينظر: حتى ال يعود جهيمان، حفريات أيديولوجية ومالحق وثائقية نادرة، ستيفان هيغهامر وستيفان الكروا، ترجمة: د. حمد العيس ى، منتدى املعارف، 3

.96 -75، الفصل الثاني املعنون بـ "تأثير الشيخ األلباني في تشكيل السلفية املعاصرة" ص2014بيروت،  3ط  
 ينظر الكتاب املذكور، تحرير رول ميَير، ترجمة محمد محمود التوبة، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت، ط1، 2014، وكانت مشاركة ستيفان 4

.116 -91تحت مسمى: بين الثورة والالسياسّية، ناصر الدين األلباني وتأثيره على تشكيل السلفية املعاصرة، ص  
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ا مختلًفا عن آراء ابن تيمية كما أنه لم يعلن عن  ديًّ
َ
الفقهّية املستقّرة في املذهب الحنبلي، فلم يقّدم البّتة رأًيا عق

 . 5أّي رأيٍّ فقهّيٍّ جديدٍّ له، بل قصر نفسه على االجتهاد النسبي ضمن نطاق املذهب الحنبلي

ل هذا 
ّ
للتأثير في  -الذي اشتهر بلقب محّدث العصر-املأزق بداية االنطالق نحو التمّيز الذي قام به األلباني يشك

السلفية املعاصرة عموًما والسلفية السعودية الرسمية خصوًصا، فقد كان لتنشئة األلباني ضمن حلقة الشيخ 

فة إلى اعتماده الكبير على مجلة املنار التي محمد بهجة البيطار أثر كبير في التعرف إلى السلفية اإلصالحية، إضا

استمّد منها التوجه نحو تنقية الحديث النبوي من األحاديث املوضوعة والضعيفة لتكون نقطة انطالق نحو 

ف ورفض التمذهب بأّيٍّ من  إعادة توازن األمة ونهضتها، إال أن تأثره تطّور إلى نحو مخيف تجاه معاداة التصوُّ

وقد كان  6واالقتصار على دالالت ما صّح من األحاديث النبوية في سبيل تشريع األحكام الفقهيةاملذاهب األربعة 

على خالف ما عمل به أساتذة السلفية اإلصالحية عموًما، حيث كان نقدهم وتسويغهم لدعوى  -بطبيعة الحال–

ا، وقد تشابه عمل األ ا أكثر من كونه جذريًّ ا وعقالنيًّ لباني باملبادئ التي قامت عليها السلفية تجديد االجتهاد تقنيًّ

الهندّية، حيث كانت السطوة فيها ألهل الحديث، على الرغم من توافقهم في كثير من النقاط مع السلفية 

"الوهابية" إال أن نقطة الخالف األولى بينهم وبين عموم املسلمين لم تكن في العقيدة وإنما في تجديد االجتهاد في 

ا على ما سّموه نقد التقليد الفقهي الفقه ونبذ التقل يد، ولذا فإن اهتمام السلفية "الحديثّية" في الهند كان منصبًّ

 7والدعوة لالجتهاد املطلق من خالل آيات القرآن واألحاديث النبوية على وجه الحصر دون وجود الوسيط املشارك

م( الذي تتلمذ على يد مشايخ 1930 -1580اسم الشيخ "السعودي" سعد بن عتيق ) -في هذا السياق–يبرز 

م ليعود إثر ذلك قاضًيا في الرياض وإماًما في جامعها الكبير بطلب  1890-1881الحديث في الهند بين عامي 

نه من التأثير املباشر على الشباب املتدّين فيها، فقد كان عبد هللا بن 8شخص ّي من ابن سعود
ّ
، وهو منصب مك

ا وفتِح الباب باز أحد أبرز طلبته املتأثرين  بمنهج "أهل الحديث" حيث صار نافذة فيما بعُد لرفض التقليد عمليًّ

ل بمنهجه الحديثي / الفقهي ورؤيته التربوية املتقّدمة على العمل 
ّ
لدعم الشيخ ناصر الدين األلباني الذي سيشك

 ابتداًء من الستينات فصاعًدا
ً
 .9السياس ي تأثيًرا فّعاال

ا: األلبانّي في ال  سعودّية بين قّوة الحضور ورفض الوجودثانيا

حين نعّرف السلفّية بأنها عملية االقتداء بالسلف الصالح عبر استنباط األحكام الفقهية من القرآن والسنة 

فحسب كما فسرها رجال القرون الثالثة األولى فإن ذلك يعني املفهوم العام لها، أما السلفية في الفكر اإلسالمي 

 للوّهابية ذاتها إضافة ملا انبثق عنها من تّيارات متعددة. بأن تكون رمًزا  -حين اإلطالق–الحديث فإنها تكاد تنحصر 

يحضر اسم األلباني واحًدا من أهم رموز السلفية "الوهابية" الجديدة في العالم اإلسالمي، فقد كان يوم وفاته في 

مفتي كئيًبا عند عموم السلفيين في العالم، إذ هو أهّم األشخاص في هذا امليدان بعد  1999تشرين األول/ /1

                                                           
 . 6الكروا، صينظر سلطة احلديث يف السلفية املعارصة، ستيفان  5
 .9، 8ينظر املصدر السابق، ص  6
 .95ينظر بني الثورة والالس ياس يّة، انرص ادلين الألباين وتأأثريه عىل تشكيل السلفية املعارصة، ص 7
 . 223، ص 2، نقاًل عن عبد هللا البسام يف كتابه "علامء جند خالل مثانية قرون" ج96ينظر املصدر السابق، ص  8
 .96ابق، ص ينظر املصدر الس 9
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السعودية "عبد العزيز بن باز" والشيخ "محمد بن صالح آل عثيمين"، فقد سِكب الدمع بحرارة على غياب "مجدد 

 . 10علوم الحديث" و"محّدث العصر" بال منازع

لقد ساهم تخصص األلباني في الحديث ودوره مع خلفائه في "اململكة" إلى نشوء تّيار جديد داخل السلفية 

ذلك ابتداء إلى سمعته التي انتشرت في بالد الحرمين حول مهارته في علم الحديث ومجالسه التي الوهابية، ويعود 

م الطالب هذا العلم، بالتوازي مع مضايقة الحكومة السورية له رغم عدم اتخاذه أي موقف سياس ي ضدها، 
ّ
يعل

يس علم الحديث فيها نظًرا إضافة إلى اقتراح صديقه الشيخ "عبد العزيز ابن باز" السمه ليشغل مقام التدر 

 الهتمامه في تجديد هذا العلم وطرق عرضه والتصحيح والتضعيف فيه. 

 في أوساط املجتمع الوّهابي الحنبلي فقد كانت دعوته منصّبة آنذاك على رفض 
ً

أثار حضور األلباني جدال

تلك الدعوات إطالق األلباني  التمذهب مطلًقا، األمر الذي عّرض سطوة "اإلفتاء وعلماء الوّهابية" للخطر، تلت

مما دفع املؤسسة للرد عليه، إال أن شعبية األلباني كانت في  11لفتاوى متعددة تناقض اجتهاد مؤسسة اإلفتاء

تزايد دائم، إلى أن الحت فرصة التخلص حين أصدر حكًما له في نقد األحاديث التي توجب النقاب على النساء 

حيث عاد  196312لعمل بذلك مما دفع اإلفتاء لطلب عدم تجديد عقده عام وإباحته ترك غطاء الوجه ودعوته ل

 197913األلباني إلى سورّية إال أن األحداث املتالحقة أدت إلى سجنه مرتين وانتقاله في نهاية املطاف إلى األردن عام 

ورة ومّدته القصيرة التي وعلى الرغم من عضويته "الرمزّية" في املجلس األعلى للجامعة اإلسالمية في املدينة املن

لبثها في "السعودية" إال أن تأثيره كان حاضًرا بقّوة فيها وفي غيرها من األقطار اإلسالمّية، فقد شّجع بصورة جذرّية 

على إحياء علم الحديث وإعادة النظر في األحاديث املوجودة في كتب السّنة، مما أثر في التّيارات الدينّية وجعل 

سها وبين الشارع انفصاًما واضًحا، فما أن يستدل أحٌد بحديث ما حتى يتبادر السؤال: "هل بين مناهجها ودرو 

ومن ثّم فقد كان تأثير األلباني في الوّهابية السعودّية  14أثبت األلباني صّحة هذا الحديث أو حكم بضعفه"؟

ا في تّيار الصحوة، بي ا  -باملقابل–نما سيؤدي منطلًقا من هذه النقطة، حيث سيؤثر منهجه دوًرا ثانويًّ دوًرا أساسيًّ

بت باسم "أهل الحديث الُجُدد"  ّقِ
ُ
 في تّيار السلفية التقليدي خاصة في الجماعة التي ل

ا: من األلباني إلى أهل الحديث  ثالثا

على الرغم من سلفّية الشيخ محمد بن عبد الوهاب إال أن األلباني أملح إلى أن سلفّيته منقوصة من ناحية الفقه 

ر بمذهب معّين، ولذا كان األلباني في نظر تالميذه واملتأثرين 
ّ
ال العقيدة، فالسلفية تقتض ي االجتهاد ال التأط

ح إلى ضعفه في علم الحديث
َ
ًدا يفوق إلى حّدٍّ ما الشيخ ابن عبد الوّهاب الذي أمل ا مجّدِ ، 15بمنهجه في االجتهاد سلفيًّ

صًما لها، بل يتفاعل معها ليصّفيها من العناصر املناقضة ملعنى وبذلك فإن األلباني ال يتضارب مع السلفية خ

ا في ظهور تّيار يرفض االنصياع  اسمها الحقيقي الذي يتخيله، ومن ثّم فقد كان لتبّني طالبه هذه اآلراء دوًرا مهمًّ

                                                           
 . 78، 77ينظر حىت ال يعود هجامين، ص 10
 . 101ينظر بني الثورة والالس ياس ية، ص 11
 ينظر السابق نفسه.  12
 .102ينظر السابق، ص 13
 ينظر السابق نفسه.  14
 . 103ينظر السابق ص 15
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ية، إال أن ذلك للمؤسسة الدينية الرسمية في السعودية، ويدعو لالجتهاد املباشر في كل ما يستجّد من قضايا يوم

متعددة إضافة  17، بل هو أشد في مسائل فقهية16ال يعطي انطباًعا عن تحّرر هذا التّيار من الناحية االجتماعّية

إلى خالفهم الشديد في مسألة شرعية حكم "آل سعود" بين مستكين وداعم ومهاجم وفًقا ملدى تأويلهم ملنهج 

 . 18األلباني وتأثرهم به

م األول لتيار أهل الحديث، وقد برر هؤالء معاداتهم للصحوة باإلشارة إلى األلباني الذي كان تيار الصحوة الخص

، فقد ُعرف 19كان رافضا ملوقف اإلخوان واملتأثرين بهم من تيار الصحوة الرامين إلى الفاعلية الحركّية السياسّية

املؤسسة الدينية الرسمية في اململكة بل قامت عن األلباني انتقاده املتكرر لسّيد قطب الذي لم يسبق أن انتقدته 

بتسهيل أوضاع الالجئين إليها من اإلخوان وذوي الخلفيات اإلسالمية، كما عرف عنه أيًضا اتهامه للشيخ حسن 

ا واتهامه تيار اإلخوان باهتمامهم بالسياسة دون االلتفات للعلم "الشرعي" وهي األولوية التي 
ً
البّنا بأنه لم يكن عاملـــ

  20كسها األلباني حيث األولوّية للقضّية التي سماها بـ "التصفية والتربية" و"التكوين العلمي الشرعي الصحيح"يع

لقد كّونت هذه اآلراء بذرة أليديولوجّية أهل الحديث الجدد في رفض الحركّية اإلسالمية وامتداداتها، ويمكن 

المية ووضعه اإلخوان في أسفل الهرم باعتبارها التمثيل لذلك بتصنيف الشيخ مقبل الوادعي للجماعات اإلس

، وقد تسببت هذه األيديولوجية 21-الذي يمثله األلباني بطبيعة الحال–أكثرهم إساءة وبعًدا عن املنهج الحق 

اها األلباني بدروسه ومواقفه املهاِجمة ملنهج سيد قطب وعقيدته وضرورة "تفنيده" بالوصول إلى الدعوة 
ّ
التي غذ

 22ومقاطعته من قبل تّيار الصحوة واإلخوان في األردنللبعد عنه 

ل أهل الحديث هوّية خاّصة بهم في املجال الديني، فقد كانت لهم فتاواهم املميزة لهم 
ّ
على الرغم من ذلك فقد شك

كقضّية اللباس الشرعي للرجال وهيئة الصالة وانتعال األحذية في  -املأخوذة أساًسا من اجتهادات األلباني-

جد ورفض وجود املحراب في جهة القبلة من املسجد، مما أثار املزيد من الخصومات بينهم وبين املتبعين املس

 .23للمذهب الحنبلي التقليدي

ا: ميراث األلباني في سلفية    "المحدثين الجدد"رابعا

قد برزت أولى مظاهر يتوازى ظهور "املحدثين الجدد" في املدينة املنورة مع قدوم الشيخ األلباني للتدريس فيها، و 

التأثر به من خالل الخصومات التي جرت ملرات عديدة بين تالميذه "الثوريين" في علم الحديث، وبين أقرانهم من 

، وقد كسبت الجماعة الفتّية األرض فنما عددهم بشكل ملحوظ في عموم الحجاز 24املدارس التقليدية األخرى 

                                                           
 ينظر السابق ذاته.  16
 س يأأيت ذكر بعضها قريبًا. 17
 114 -110والالس ياس ية، ص ينظر بني الثورة  18
 .104ينظر السابق ص  19
 .105، 104ينظر السابق، ص  20
 .106، 105ينظر السابق، ص  21
 .107ينظر السابق، ص 22
 . 108ينظر السابق ص 23
 . 109ينظر السابق، ص  24
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ة واملدينة، إضافة إلى أماكن أخرى كال
ّ
رياض وبريدة، إال أن تزايد هذه األعداد املتبعة ملنهج األلباني في ضرورة كمك

االجتهاد املباشر واالنطالق من الحديث دافًعا للنهوض سّببت في االنقسام املباشر بين أطرافها حول املوقف الذي 

ديين بشكل يجب اتخاذه نحو نظام الحكم السعودي، حيث نحت "السلفّية املحتسبة" إلى رفض دولة السعو 

مطلق، وقد كانت تجليات هذا املوقف الحًقا متمثلة باقتحام الحرم املكي ضمن حادثة جهيمان املحسوب على 

تيار "السلفية املحتسبة"، أما املوقف الثاني فقد تمّيز بدعم آل سعود بمدًى غير محدود، وهو التيار الذي اشتهر 

نسبة إلى الشيخ ربيع –خ محمد أمان الجامي، و"املدخلية" نسبة إلى الشي–عقب حرب الخليج باسم "الجامّية" 

  25-املدخلي

 أ. الجماعة املحتسبة: 

يشير ستيفان إلى أن مجموعة جهيمان كانت جزًءا من جماعة السلفية املحتسبة التي أسسها بعض تالمذة 

رئيًسا للمؤسسة الدينية األلباني في الستينات، وقد تنامى تأثيرها بفعل حماية الشيخ ابن باز لها، حيث صار 

وقد كان  26، وقد كان لأللباني ارتباط وثيق بها خالل زياراته املتكررة لهم في مواسم الحج1969السعودية عام 

 
ٌ
ا، حيث استولى اعتقاده بأن العمل السياس ّي صرف تطابقهم مع مبدأ الشيخ األلباني في التنصل من السياسة قويًّ

عي عليهم، ولذا فقد أعلنوا عن رفضهم الحكم السعودي دون تكفيره نظًرا للمؤمن الحقيقّي عن العلم الشر 

َسم البيعة التي تربط رعايا اململكة 
َ
ملخالفته "الهدي النبوي" الذي ينّص على أن "األئمة من قريش" ولذا فإن ق

على شرعية  ، إال أن بعض أعضاء هذه الجماعة اندفعوا بشكل متزايد نحو وضع املجهر27بالدولة الغية وباطلة

األعمال التي يقوم بها النظام السعودي وإمكانية الخروج عليه، في توجه أكثر راديكالية من عموم أبناء هذه 

، وانتهاء بتمرده الذي أوجد له شرعية دينية تستند 1977الجماعة، والذي قاده جهيمان العتيبي بدًءا من العام 

شير إلى  28إلى تكفير النظام الحاكم ودعوى خروج املهدي
ُ
ولم يمض وقت طويل على إخفاق هجوم "الحرم" حتى أ

األلباني بأصابع االتهام باعتباره املسؤول الفكري عن األزمة بشكل غير مباشر، ومن ثم ُحِظر من العودة إليها، ثم 

 29سرعان ما رفع الحظر بتوصية من صديقه ابن باز

 ب. املدخلية والجامية: 

عة "املحدثين الجدد" إلى ظهور تّيار آخر يباهي بال محدودّية والئه آلل سعود، أّدت الحركة الداخلية ضمن جما

وذلك تحت راية الشيخين محمد أمان الجامي والشيخ ربيع املدخلي، حيث يدرس كالهما الحديث الشريف في 

شرعّية الحاكم غير الجامعة اإلسالمية في املدينة املنّورة ولم يؤثر عنهما مخالفة ملنهج األلباني سوى قضّية عدم 

ا 30القرش ي، ومن ثّم فإن دولة آل سعود في نظرهم "إسالمّية نقّية" ، وقد كان السبب العملّي لظهورهم تّياًرا قويًّ

قياُم حرب الخليج الثانية بقيادة الواليات املتحدة املتحالفة مع نظام الحكم السعودي، مما أثار حفيظة علماء 

                                                           
 .110، 109ينظر السابق ص  25
 . 111ينظر السابق، ص 26
 .112ينظر السابق، ص  27
 . 113، 112ينظر السابق، ص  28
 .94، 93، وينظر حىت ال يعود هجامين، 113ينظر السابق، ص  29
 .113ينظر السابق، ص 30



 

 
 

7 

 آراء في السلفّية المعاصرة "األلباني"تأثير 

 

رضة الحرب واملطالبة برحيل األمريكيين وإصالح جوهرّيٍّ للنظام السياس ي اململكة ودفع تيار الصحوة ملعا

ي "الجامّيين" لزمام الدفاع ضد هذه الهجمة املفاجئة منحهم موارد كبيرة من قبل السلطة  
ّ
السعودي، إال أن تول

 31ملواجهة خصوم آل سعود بالخطابة واستخدام التعليم الشرعّي لبناء والء ال متناهٍّ نحو الحاكم

ا: المحّدثون الُجُدد بين   "مآالت الواقع"و "آلّيات التأثير"خامسا

ا على تالمذته إال أن تكوين تالمذته لتّيار جديد يتفاعل  على الرغم من أن تأثير األلباني في السعودية كان منصبًّ

الكروا" آلّيتين مع محيطه أنتج تصديره نحو الداخل والخارج على حّد سواء بآلّيات متعددة، ومن ثّمة يرصد "

 لتصدير هذا التّيار. 

أولهما: أثر الشيخ األلباني ذاته في نشر منهجه التعليمي والسياس ي في كل بلدٍّ ينزل فيه، حيث سيتكّفل طلبته 

بإكمال منهجه ومتابعته، فقد كان األلباني على سبيل املثال السبب املباشر لتثبيت منهجه في طالبه في األردن 

ة، بينما كان طالبه مقبل الوادعي السبب الذي نقل منهج "املحدثين الجدد" إلى اليمن حيث وسورية والسعودي

 . 32برز بوصفه األب املؤسس لجماعة السلفية املحتسبة في اليمن

أما ثانيهما: فصعود تيار الجامية إلى مناصب حساسة في حقبة التسعينات، كان أبرزها الجامعة اإلسالمية في 

إلى قلعة جامّية، مما أثر بشكل مباشر في تصدير تعاليم هذه الجماعة إلى  1992لت بدًءا من املدينة التي تحو 

في نقل تيار الجامية إلى بلدانهم  -فيما بعُد –الطالب األجانب القادمين إليها لطلب العلم، ودور هؤالء الطالب 

 33يد من أقطار البالد اإلسالميةاملختلفة، األمر الذي يفّسر انتشار رموز هذه الجماعة وأقوالها في العد

 ما الخالصة إذن؟ 

ر األلباني األسس املعرفية "الشرعية" الضرورية لظهور تّيار املحدثين الجدد، سواء من ناحية نقده لتيار 
ّ
وف

ل لدى سلفّية اليوم "غير اإلسالم الحركي أو رفضه ممارسة السياسة، وهذا "االنمياز ِ
ّ
" الواضح عنده متمث

الجهاديين" في بلدان عديدة، كالسعودية والجزائر ومصر، إال أن املعضلة التي تواجه هذه األنظمة هي خطورة 

انقسام "الخلّية السلفية" على نفسها، فتنقلب بفعل "االجتهاد" على الحكم والتسويق له، ومثال "جهيمان" 

 لتدليل على أن اإليمان املطلق بنّصّية الحرف مع ضرورة االجتهاد قد تؤدي إلى ذلك. واضح للغاية في ا

قد تماسكت ضّد الحكومة عبر  -املتطّورة إلى الجامّية واملدخلّية الحًقا-وعلى الرغم من أن جماعة "األلباني" 

أن تحّولها إلى الوالء الالمتناهي  إال -أي االحتساب–استكانتها لها ضمن إطار "األمر باملعروف والنهي عن املنكر" 

وثورات الربيع العربي قّدم طوق نجاة ثمينٍّ ملختلف األنظمة  2001للحاكم إثر حرب الخليج وهجمات أيلول 

ام، مما يفّسر أسباب استمرارها والضّخ املستمر في تلميع صورتها ودعمها باعتبارها أحد أهم "املكّونات 
ّ
والحك

  34في اإلسالم" الرئيسة لتّيار السلفّية

                                                           
31  
 .115ينظر السابق ص  32
 . 116، 115ينظر السابق، ص  33

  ينظر السابق، ص 34.116
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