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املقدمة
يتضمن هذا الكتاب ستة مقاالت نرشهتا يف أوقات وجمالت خمتلفة ،وهي مجيعا
تدور حول بعض التحديات الكربى التي تواجه الواقع اإلسالمي وكيفية مواجهتها ،وهذه
ملخصات خمترصة عنها:
 .1أسس البناء الفكري للجامعات اإلرهابية بني االجتاهات السلفية واحلركية:
هيدف هذا املقال إىل بيان األسس التي يقوم عليها البناء الفكري للجامعات اإلرهابية ،وقد
رأينا من خالل استقراء عينات كثرية من املشايخ الذين يعتربون مراجع هلؤالء اإلرهابيني،
أنه يوجد منبعان كبريان لإلرهاب ،لكل منهام تصوراته العقدية والسلوكية اخلاصة ،ولكل
منهام فهمه اخلاص لإلسالم ،ولكل منهام اجلهة السياسية التي تنترص له ،وتنرش فكره،
وتدعمه بكل الوسائل ،وهذان املنبعان الكبريان مها:
 .1املدرسة السلفية الوهابية :وهي املدرسة املتفرعة من مذهب أهل احلديث قديام،
والتي مثلها ونظر هلا ابن تيمية ،ثم سار عىل هنجه حممد بن عبد الوهاب.
 .2املدرسة احلركية السياسية :أو ما يسمى باإلسالم السيايس ،والتي متثلها يف
الغالب حركة اإلخوان املسلمني ،ومن انتهج منهجها من اجلامعات واألحزاب.
وقد حاولنا ـ باختصار ـ التعرف عىل أهم املواد الفكرية التي يصدرها هذا االجتاهان
لبناء الشخصية الفكرية للجامعات اإلرهابية ،والتي تقوم عىل ثالثة أسس كربى هي:
 .1التميز والطائفية
2ـ التضليل والتكفري
 .3العنف واإلرهاب
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فاإلرهاب يبدأ ـ أوال ـ من اعتبار الشخص أو اجلامعة نفسها متميزة عن اآلخرين،
وأن هلا حق الوصاية عليهم ،وأهنا الطائفة الوحيدة املنصورة الناجية ،وأهنا وحدها متثل
اإلسالم.
ثم يتعدى ذلك إىل احلكم عىل املخالفني الذين مل ينصاعوا لوصايتها ،بأنواع األحكام
املختلفة ،والتي تنطلق من التضليل والتبديع وتنتهي بالتكفري.
ثم يتعدى ذلك إىل ممارسة العنف بأنواعه املختلفة عىل هؤالء الذين حكم عليهم
بالضالل أو البدعة أو الكفر.
 .2حتديات اإلعالم اجلديد وسبل مواجهتها :هيدف هذا املقال إىل بيان اجلوانب
السلبية التي يتضمنها اإلعالم اجلديد بوسائله وبرجمياته وتطبيقاته الكثرية ،واملنحرصة ـ
حسب االستقراء ـ يف نوعني كبريين :أحدمها ذو مصدر خارجي ،حياول بشتى الوسائل أن
ينحرف باهلوية اإلسالمية عرب تشويه الدين وقيمه ،والتشكيك فيهام ،والثاين ذو مصدر
دا خيل ،متثله فئة من املسلمني وقعت يف أخطاء فكرية وعقدية ،فاستعملت هذا النوع من
اإلعالم وسيلة لنرش التطرف والعنف واإلرهاب.
 .3ظاهرة االحلاد املعارص بني املسلمني وأسباهبا :هيدف هذا املقال إىل التعرف عىل
السبل التي نواجه هبا ظاهرة اإلحلاد اجلديد ،ومن البداهة أنه ال يمكن اجلواب عن هذا
السؤال إال بعد معرفة الظاهرة نفسها ،وجتلياهتا يف الواقع ،والعوامل التي متدها وتنرشها
وتوفر هلا املدد املادي واملعنوي ..ذلك أن املواجهة احلقيقية ألي ظاهرة تستدعي التعرف
الدقيق عليها ،وعىل أسباهبا وعللها ،فالتشخيص مقدمة العالج ،وكلام كان التشخيص أدق
كان العالج أكثر نجاعة.
وقد تطرقنا فيها للعنارص التالية:
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 .1مظاهر اإلحلاد املعارص بني املسلمني.
 .2األسباب العلمية والفلسفية لإلحلاد املعارص بني املسلمني.
 .3األسباب النفسية واالجتامعية لإلحلاد املعارص بني املسلمني.
 .4اإلحلاد اجلديد واملغالطات العلمية :هيدف هذا املقال إىل إثبات أن كل ما يامرسه
املالحدة من تفسريات علمية للكون واحلياة ،وإبعادمها عن احلاجة إىل اهلل ليس سوى
مغالطات كبرية ال حظ هلا من العلم ،وال من املصداقية ،بل إن العلم نفسه يتربأ منها ..فهم
يقعون يف أول مغالطة حني ينطلقون يف أبحاثهم ونظرياهتم من التفكري الرغبوي بدل
التفكري الواقعي ،ومن األمنية ال من الواقع ،ومن اهلوى ال من احلقيقة ،وهلذا يستبقون
املقدمات بالنتائج ،ويؤولون النتائج أو يتخطوها يف حال خمالفتها ملقاصدهم..
ثم جترهم هذه املغالطة إىل مغالطات كثرية يؤسسون عليها أبحاثهم التي ال تنطلق
من العقالنية واملوضوعية واحلياد التام ،وإنام تنطلق من العاطفة املجردة التي تريد أن تؤكد
ما لدهيا ،ال أن تصححه أو تراجعه ،وهذه املغالطات كثرية جدا ،وتتناقض متاما مع املناهج
العلمية املقررة ،بل واملطبقة يف كل العلوم ،فهم يطبقوهنا يف كل يشء إال يف احلقائق التي قد
تدعوهم إىل اإليامن باهلل.
وبناء عىل هذا حاولنا يف املقال ،من خالل بعض النامذج التي يطرحها املالحدة،
وخصوصا يف علوم املادة واحلياة ،أن نبني بعض اخلدع التي يامرسوهنا يف الدعوة لإلحلاد،
وقد اقترصنا عىل نوعني من العلوم باعتبارمها املجال األكثر اهتامما من املالحدة؛ فاألول
يشمل تلك العلوم التي تفرس نشأة الكون والتصميم البديع الذي بني عليه ،والثاين يشمل
تلك العلوم التي تفرس احلياة ونشأهتا وتنوعها والطاقات املودعة فيها.
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 .5الثقافة اإلسالمية بني الرؤية التقليدية والرؤية احلداثية :وهيدف إىل التعريف
ببعض مالمح وخصائص كل من الرؤية التقليدية واحلداثية للثقافة اإلسالمية ،ومن خالل
ذلك حاولنا أن نكتشف البديل الذي نتصور أنه املنطلق الصحيح لبناء ثقافة إسالمية حتتفظ
بجامل أصالتها ،ويف نفس الوقت تستفيد من كل اجلهود التي انطلقت من األصالة
وحاولت أن تبني عليها.
وننبه فقط إىل أننا عند ذكر هذه املالمح ال نقصد التعميم ،ففي كل اجتاه من
االجتاهات نجد من يشذ عنه يف مسألة من املسائل أو رؤية من الرؤى.
وقد قسمنا املقالة بحسب هذا إىل قسمني:
األول :حول الرؤية التقليدية وأعالمها وخصائصها.
الثاين :حول الرؤية احلداثية وأعالمها وخصائصها.
 .6االستعامر التقليدي وجرائمه يف حق الشعوب ـ االستعامر الفرنيس للجزائر
نموذجا ـ :هيدف هذا املقال إىل بيان اجلرائم التي كان يامرسها االستعامر التقليدي مع
الشعوب التي يستعمرها ،وقد اختار نموذجا لذلك ،وهو االستعامر الفرنيس للجزائر،
باعت باره نموذجا لالستعامر االستيطاين الذي يشكل أبشع أنواع االستعامر ،وقد عرض
املقال نامذج لتلك اجلرائم ترتبط باجلانب السيايس واالقتصادي واالجتامعي والثقايف
والرتبوي والديني.
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أسس البناء الفكري للجامعات اإلرهابية بني االجتاهات
السلفية واحلركية
من األخطاء الكربى التي يقع فيها من يزعم لنفسه أنه يقاوم اإلرهاب أو جيفف
منابعه اعتباره اإلرهاب جمرد عمل عسكري منظم من طرف مجاعة أو مجاعات من
املتعصبني الذين دفعتهم ظروفهم النفسية أو االجتامعية ملامرسة هذا النوع من التطرف يف
املجتمع.
وأصول اخلطأ يف هذا التحديد لإلرهاب يكمن يف أمرين:
األول :هو اعتباره اإلرهاب جمرد عمل عسكري منظم يقوم به جمموعة من املنهزمني
نفسيا أو اجتامعيا ،وذلك غري صحيح ،والواقع ال يدل عليه ،فاإلرهاب هو منظومة
متكاملة تبدأ بالفكر والعقيدة ،وتنتهي بتلك املامرسات العسكرية ،وال يمكن استئصال
اإلرهاب دون استئصال جذوره ومنابعه وأسسه التي يقوم عليها.
الثاين :هو حرصه اإلرهابيني يف الذين محلوا السالح فقط ،بينام يغفل عن الكثري من
الذين حيملون فريوس اإلرهاب ولو مل تظهر عليهم أعراضه ،وفريوس اإلرهاب هو تلك
األفكار التي تتجول يف املجتمع بحرية ،بل تتاح هلا كل الوسائل لتقوم بنرش األفكار
اإلرهابية ،لتخرج لنا كل يوم مجاعة إرهابية جديدة ،أكثر تطورا ،وأشد رشاسة.
وبناء عىل هذا تظهر أمهية البحث عن األسس الفكرية والعقدية التي يقوم عليها
البناء اإلرهايب ،ذلك أن مقاومة اإلرهاب تستدعي البحث عن تلك العقول التي تنرش
اإلرهاب بخطبها ودروسها وكتبها وحواراهتا ،والتي تتنقل بحرية بني عواصم العامل لتمد
اإلرهاب بكل ما حيتاجه من عنارص ومنارصين.
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والبحث عن هذا جيعلنا نرى بوضوح املفارقة العجيبة التي متارسها األنظمة العربية
واإلسالمية والعاملية حني تكتفي فقط باعتبار أشخاص أمثال أسامة بن الدن وأيب بكر
البغدادي وأيب حممد املقديس وأيب قتادة الفلسطيني وغريهم إرهابيني ،بينام تعترب أشخاصا
آخرين قد يكونون أكثر خطرا ،وأشد حقدا أمثال القرضاوي والعريفي واحلويني
والضاري وغريهم دعاة إىل اهلل وإىل دين اهلل ،فتيرس هلم ارتقاء مجيع املنابر والوصول جلميع
الناس لتحريضهم ونرش الفتنة بينهم.
وهذا ما يدل عليه الواقع ،فداعش مل تكن لتؤسس لوال ذلك التحريض الشديد
الذي كان يقوم به القرضاوي والعريفي والضاري وغريهم من املشايخ الذين كانوا وما
زالوا حيرضون بكل الوسائل واألساليب عىل تدمري سورية والعراق وليبيا وغريها من بالد
العامل اإلسالمي.
ومن خالل استقراء عينات كثرية من املشايخ الذين يعتربون بحق السند الفكري
لإلرهاب ،أو يعتربون العقل املفكر له ،أو األب الروحي له ،رأينا أنه يوجد منبعان كبريان
لإلرهاب ،لكل منهام تصوراته العقدية والسلوكية اخلاصة ،ولكل منهام فهمه اخلاص
لإلس الم ،ولكل منهام هدفه اخلاص الذي يرى أنه رسالته التي جيب أن ينهض هبا يف هذا
العامل ،ولكل منهام يف األخري اجلهة السياسية التي تنترص له ،وتنرش فكره ،وتدعمه بكل
الوسائل.
وهذان املنبعان الكبريان مها:
 .1املدرسة السلفية الوهابية :وهي املدرسة املتفرعة من مذهب أهل احلديث قديام،
والتي مثلها ونظر هلا ابن تيمية ،ثم سار عىل هنجه حممد بن عبد الوهاب ،فدعمها بتأسيس
حركته املشهورة ،وقد أثرت هذه احلركة يف كل احلركات واملدارس سواء نعتت بالسلفية
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أو مل تنعت.
 .2املدرسة احلركية السياسية :أو ما يسمى باإلسالم السيايس ،والتي متثلها يف
الغالب حركة اإلخوان املسلمني ،ومن انتهج هنجها من اجلامعات واألحزاب ،مثل جبهة
العمل اإلسالمي يف األردن ،وحركة جمتمع السلم يف اجلزائر ،وحركة النهضة يف تونس،
وحزب التجمع واإلصالح يف اليمن ،واإلخوان املسلمني يف العراق ،واإلخوان املسلمني
يف سوريا ،وغريها من اجلامعات واألحزاب.
وقد رأينا أنه ال يمكن مواجهة اإلرهاب ودحره واستئصاله من حياتنا إال بعد
جتفيف هذه املنابع الفكرية جتفيفا كليا ،ومنع نفوذها وانتشارها ،وإال فإن العمليات
العسكرية لن تنفع وحدها ،فهي تقيض عىل األعراض ،أو ما خرج من اإلرهاب إىل الواقع،
أما امل صدر الذي يمد الفكر اإلرهايب فإنه يظل يصدر أفكاره كل حني ،ليخرج لنا يف كل
يوم مجاعة أو مجاعات إرهابية جديدة أكثر تطرفا وغلوا.
وقد حاولنا يف هذه الدراسة ـ باختصار ـ التعرف عىل أهم املواد الفكرية التي
يصدرها هذا االجتاهان لبناء الشخصية الفكرية للجامعات اإلرهابية ،والتي تقوم عىل ثالثة
أسس كربى هي:
 .1التميز والطائفية
2ـ التضليل والتكفري
 .3العنف واإلرهاب
فاإلرهاب يبدأ ـ أوال ـ من اعتبار الشخص أو اجلامعة نفسها متميزة عن اآلخرين،
وأن هلا حق الوصاية عليهم ،وأهنا الطائفة الوحيدة املنصورة الناجية ،وأهنا وحدها متثل
اإلسالم.
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ثم يتعدى ذلك إىل احلكم عىل املخالفني الذين مل ينصاعوا لوصايتها ،بأنواع األحكام
املختلفة ،والتي تنطلق من التضليل والتبديع وتنتهي بالتكفري.
ثم يتعدى ذلك إىل ممارسة العنف بأنواعه املختلفة عىل هؤالء الذين حكم عليهم
بالضالل أو البدعة أو الكفر.
فهذه األسس الثالثة هي الركائز الكربى التي يقوم عليها البناء الفكري والعقدي
للشخصية اإلرهابية ،وبقدر املدد الذي حتظى به هذه األسس ،بقدر ما تكون رشاسة
اإلرهايب وعنفه.
وقد حاولنا يف هذا البحث أن ندرس املادة الفكرية التي تزود هبا هذه األسس من
طرف االجتاهني الكبريين العاملني يف الواقع اإلسالمي :االجتاه السلفي ،واالجتاه احلركي.
وقد قسمنا الدراسة إىل ثالثة مباحث ،تناولنا يف كل مبحث منها أساسا من األسس.
أوال ـ التميز والطائفية
األساس األول الذي تبنى عليه الشخصية املعنوية للجامعات اإلرهابية هي
شعورها بالتميز ،والذي جيلعها تترصف ،وكأهنا املمثل الوحيد لإلسالم ،وأهنا الفرقة
الناجية ،وأن من عداها كفرة ومبتدعني ومرتدين ،وهذا الشعور هو الذي يولد كل قيم
الطائفية ،وهو الذي يقف حائال دون الوحدة اإلسالمية ،بل يقف حائال يف وجه كل داعية
للتقريب بني املسلمني ،ويقف حائال بعد ذلك دون إبراز النزعة اإلنسانية لإلسالم،
باعتباره رمحة للعاملني ،ألن االستعالء الذي حيمله هذا الفكر حيول بينه وبني التواصل مع
اآلخر ،مهام كان ذلك اآلخر.
ومع أن هلذا األساس أسبابا نفسية كثرية إال أن الفكر الذي تغذى به هذه األسباب
يساهم بشكل كبري يف ترسيخ املرض وتعميقه ،وقد رأينا أن من أهم املواد الفكرية التي
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تغذي هذه العقد النفسية تلك املواد التي تفرزها كل حني التنظيامت واجلامعات السلفية
واحلركية باستعامل مجيع الوسائل املتاحة هلا.
وسنحاول هنا ـ باختصار ـ أن نبني دور كال هذين االجتاهني يف ترسيخ هذا
األساس ،وإمداد اجلامعات اإلرهابية به.
 .1االجتاهات السلفية:
تنطلق االجتاهات السلفية ـ من أول ما ظهرت ـ من حماولة التميز عن سائر املسلمني،
واعتبار نفسها صاحبة احلق املطلق ،وأهنا الفرقة الناجية ،وأن من عداها ضال ومبتدع
ومنحرف عن الطريق املستقيم.
وليت األمر وقف عند هذا احلد ،فال حرج عىل أي مجاعة أن تعتقد يف نفسها
الصواب ،وتعتقد يف غريها اخلطأ ،ولكن الذي يفرق السلفيني عن غريهم يف هذا ،هو
متيزهم وطائفيتهم ،فشعارهم ـ كام يذكر ابن بطة (املتوىف387 :هـ) ـ (من مل يكن معنا فهو
()1

علينا)

وهلذا فإن هذا االجتاه وضع منظومة حمددة اعترب كل من خرج عليها مبتدعا ضاال
أو كافرا مرتدا ،أو كام عرب عن ذلك أبو حممد احلسن الربهباري (املتوىف329 :هـ) ،وهو من
كبار املؤسسني هلذا االجتاه ،حيث ألف رسالة يف (رشح السنة) ،قال يف خامتتها( :فمن أقر
بام يف هذا الكتا ب وآمن به واختذه إماما ،ومل يشك يف حرف منه ،ومل جيحد حرفا واحدا،
فهو صاحب سنة ومجاعة ،كامل ،قد كملت فيه السنة ،ومن جحد حرفا مما يف هذا الكتاب،
أو شك يف حرف منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى .ومن جحد أو شك يف حرف

( )1اإلبانة الكربى ،أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد ال ُعك رْربي املعروف بابن ربطَّة العكربي ،حتقيق :رضا معطي ،ومحد التوجيري ،وغريمها ،دار الراية للنرش
والتوزيع ،الرياض ،ج ،2ص .474
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من القرآن ،أو يف يشء جاء عن رسول اهلل  ،لقي اهلل تعاىل مكذبا ،فاتق اهلل واحذر
()1

وتعاهد إيامنك)

وقال يف موضع آخر من الكتاب( :ومجيع ما وصفت لك يف هذا الكتاب ،فهو عن
اهلل ،وعن رسول اهلل  ، وعن أصحابه وعن التابعني ،والقرن الثالث إىل القرن الرابع،
فاتق اهلل يا عبد اهلل ،وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرىض ملا يف هذا الكتاب ،وال
تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة ،فعسى يرد اهلل به حريانا عن حريته ،أو صاحب
بدعة من بدعته ،أو ضاال عن ضاللته ،فينجو به ..فاتق اهلل ،وعليك باألمر األول العتيق،
وهو ما وصفت لك يف هذا الكتاب ،فرحم اهلل عبدا ،ورحم والديه قرأ هذا الكتاب ،وبثه
وعمل به ودعا إليه ،واحتج به ،فإنه دين اهلل ودين رسول اهلل  ،فإنه من انتحل شيئا
خالف ما يف هذا الكتاب ،فإنه ليس يدين هلل بدين ،وقد رده كله ،كام لو أن عبدا آمن بجميع
ما قال اهلل تبارك وتعاىل ،إال أنه شك يف حرف فقد رد مجيع ما قال اهلل تعاىل ،وهو كافر ،كام
أن شهادة أن ال إله إال اهلل ال تقبل من صاحبها إال بصدق النية وخالص اليقني ،كذلك ال
()2

يقبل اهلل شيئا)

وقد روى أبو القاسم هبة اهلل بن احلسن الاللكائي (املتوىف418 :هـ) يف كتابه (رشح
أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة) بعض األطر التي وضعها سلفهم لتحمي هذا االجتاه،
والتي عىل أساسها حيكمون عىل من يشاءون بكونه من السنة ،أو بكونه من أهل البدعة،
فقد روى عن سمعت شعيب بن حرب قال( :قلت) أليب عبد اهلل سفيان بن سعيد الثوري:
حدثني بحديث من السنة ينفعني اهلل عز وجل به ،فإذا وقفت بني يدي اهلل تبارك وتعاىل
( )1رشح السنة ،أبو حممد احلسن بن عيل بن خلف الربهباري ،املحقق:عبد الرمحن بن أمحد اجلميزي ،دار املنهاج 1426 ،ه،ـ ص .132
( )2املرجع السابق ،ص .103
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وسألني عنه .فقال يل( :من أين أخذت هذا؟) قلت( :يا رب حدثني هبذا احلديث سفيان
الثوري ،وأخذته عنه فأنجو أنا وتؤاخذ أنت) .فقال :يا شعيب هذا توكيد وأي توكيد،
اكتب :بسم اهلل الرمحن الرحيم القرآن كالم اهلل غري خملوق ،منه بدأ وإليه يعود ،من قال غري
هذا فهو كافر ،واإليامن قول وعمل ونية ،يزيد وينقص ،يزيد بالطاعة وينقص باملعصية،
وال جيوز القول إال بالعمل ،وال جيوز القول والعمل إال بالنية ،وال جيوز القول والعمل
والنية إال بموافقة السنة .قال شعيب :فقلت له :يا أبا عبد اهلل وما موافقة السنة؟ قال :تقدمة
الشيخني أيب بكر وعمر ،يا شعيب ال ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثامن وعليا عىل من
بعدمها ،يا شعيب بن حرب ال ينفعك ما كتبت لك حتى ال تشهد ألحد بجنة وال نار إال
للعرشة الذين شهد هلم رسول اهلل وكلهم من قريش ،يا شعيب بن حرب ال ينفعك ما كتبت
لك حتى ترى املسح عىل اخلفني دون خلعهام أعدل عندك من غسل قدميك ،يا شعيب بن
حرب وال ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم اهلل الرمحن الرحيم يف الصالة أفضل
عندك من أن جتهر هبام ..يا شعيب ال ينفعك ما كتبت حتى ترى الصالة خلف كل بر
وفاجر ،واجلهاد ماضيا إىل يوم القيامة ،والصرب حتت لواء السلطان جار أم عدل .قال
شعيب :فقلت لسفيان :يا أبا عبد اهلل( :الصالة كلها؟) قال :ال ،ولكن صالة اجلمعة
والعيدين ،صل خلف من أدركت ،وأما سائر ذلك فأنت خمري ،ال تصل إال خلف من تثق
به ،وتعلم أنه من أهل السنة واجلامعة ،يا شعيب بن حرب إذا وقفت بني يدي اهلل عز وجل
فسألك عن هذا احلديث فقل :يا رب حدثني هبذا احلديث سفيان بن سعيد الثوري ثم خل
()1

بيني وبني ريب عز وجل)

( )1رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ،أبو القاسم هبة اهلل بن احلسن بن منصور الطربي الرازي الاللكائي ،حتقيق :أمحد بن سعد بن محدان الغامدي،
دار طيبة ـ السعودية ،الطبعة :الثامنة1423 ،هـ 2003 /م ،ج ،1ص.170
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وروى عن سفيان بن عيينة قوله( :السنة عرشة ،فمن كن فيه فقد استكمل السنة،
ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة :إثبات القدر ،وتقديم أيب بكر وعمر ،واحلوض،
والشفاعة ،وامليزان ،والرصاط ،واإليامن قول وعمل ،والقرآن كالم اهلل ،وعذاب القرب،
()1

والبعث يوم القيامة ،وال تقطعوا بالشهادة عىل مسلم)

وهكذا نالحظ يف كل الكتابات السلفية سواء من املتقدمني أو املتأخرين ،فهم يرون
أهنم يف األصول والفروع من أصحاب احلق املطلق ،ومن خالفهم فهو ضال مبتدع ،أو كافر
مرتد ،ويبنون عىل هذا بعد ذلك ما سنراه من أحكام.
وبناء عىل هذا الشعور بالتميز عن سائر املسلمني ،يرون أنفسهم غرباء يف الواقع
اإلسالمي ،وهم يمدحون هذه الغربة ،ويشعرون بأهنم من خالهلا هم املجتبون املصطفون
الذين اختارهم اهلل حلفظ دينه ،وهلذا نجدهم يف كتبهم ورسائلهم وخطبهم يرددون
مصطلح الغربة كثريا ،وينقلون عن سلفهم يف ذلك الكثري من املرويات التي تزيد من
شعورهم بالتميز والطائفية.
ومن أمثلة ذلك ما نقله ابن رجب (املتوىف795 :هـ) يف كتابه (كشف الكربة يف
وصف أهل الغربة) حتت عنوان( :اإلسالم ال يذهب ،ولكن يذهب أهل السنة)( )2من
روايات قدم هلا بقوله :و(هلذا املعنى يوجد يف كالم السلف كثريا مدح السنة ووصفها
()3

بالغربة ووصف أهلها بالقلة)

ومن تلك الروايات قول األوزاعي( :أما إنه ما يذهب اإلسالم ولكن يذهب أهل
( )1املرجع السابق ،ج ،1ص.175
( )2كشف الكربة يف وصف أهل الغربة (وهو مطبوع ضمن جمموع رسائل احلافظ ابن رجب احلنبيل)  ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب البغدادي،
ثم الدمشقي ،احلنبيل ،دراسة وحتقيق :أيب مصعب طلعت بن فؤاد احللواين ،الفاروق احلديثة للطباعة والنرش ،الطبعة :الثانية 1424 ،هـ ـ  2003م ،ص.319
( )3املرجع السابق ،ص.319
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السنة حتى ما يبقى يف البلد منهم إال رجل واحد) ،وقول احلسن ألصحابه( :يا أهل السنة!
ترفقوا ـ رمحكم اهلل ـ فإنكم من أقل الناس) ،وقول يونس بن عبيد( :ليس يشء أغرب من
السنة وأغرب منها من يعرفها) ،وقول سفيان الثوري( :استوصوا بأهل السنة فإهنم غرباء)
ثم عقب عىل هذه الروايات بقوله( :صار يف عرف كثري من العلامء املتأخرين من
أهل احلديث وغريهم السنة عبارة عام رسلِ رم من الشبهات يف االعتقادات خاصة يف مسائل
اإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،وكذلك يف مسائل القدر وفضائل
الصحابة ،وصنفوا يف هذا العلم باسم السنة ألن خطره عظيم واملخالف فيه عىل شفا
()1

هلكة)

وهم هلذا ،يذكرون ما ورد يف النصوص املقدسة من مدح القلة ،ويرون أهنا خاصة
هبم ،ويروون عن يوسف بن أسباط قوله( :أهل السنة أقل من الكربيت األمحر) ،ويقول
ابن تيمية (املتوىف728 :هـ)( :ان اهلل مل يكن ليجمع هذه األمة عىل ضاللة ،وإنه ال يزال فيها
طائفة ظاهرين عىل احلق ال يرضهم من خالفهم وال من خذهلم ،وال يزال اهلل يغرس يف هذا
()2

الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعة اهلل)

﴿وك ررذلِ رك
ويضيفون إىل هذا اعتبار أنفسهم األمة الوسطية املذكورة يف قوله تعاىل :ر
رج رع ْلنرا ُك ْم ُأ َّم ًة رو رس ًطا لِ رت ُكو ُنوا ُش رهدر ا رء ع ررىل الن ِ
الر ُس ُ
َّاس رو ري ُك ر
م رش ِهيدً ا﴾ [البقرة]143 :
ول رع رل ْي ُك ْ
ون َّ
وقد وضح ابن تيمية الكثري من مظان هذه الوسطية ،وانطباقها عىل االجتاه السلفي
وحده دون سائر املسلمني ،وهي يف أكثرها قضايا فرعية خالفية خيالفهم فيها أكثر املسلمني،

( )1املرجع السابق ،ص..320
( )2منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية ،املحقق :حممد رشاد سامل،
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1406 ،هـ ـ  1986م)350/8( ،
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منها (فهم (أي أهل السنة)( )1يف باب أسامء اهلل وآياته وصفاته وسط بني أهل التعطيل
الذين يلحدون يف أسامء اهلل وآياته ،ويعطلون حقائق ما نعت اهلل به نفسه حتى يشبهوه
بالعدم واملوات ،وبني أهل التمثيل الذين يرضبون له األمثال ،ويشبهونه باملخلوقات،
فيؤمن أهل السنة واجلامعة بام وصف اهلل به نفسه ،وما وصفه به رسوله من غري حتريف وال
()2

تعطيل ،ومن غري تكييف ومتثيل)

وابن تيمية يقصد هبذا عقيدة التجسيم التي يتبناها االجتاه السلفي ،والتي يعترب
خالفها كفرا وبدعة وتعطيال لصفات اهلل ،فلهذا يعتربون من أول اليد أو العني ومل ير أن
املقصود ظاهرها منحرف عن العقيدة الصحيحة ،بل كافر حالل الدم كام سنرى.
وهكذا نجدهم وضعوا سياجا من الضوابط حيمي محاهم ،وكل من عداه مبتدع
ضال ،إن نجا من بدعة ،فسيقع ال حمالة يف بدعة أخرى يكفر عىل أساسها.
وهلذا قد ينجو احلنفي مثال بسبب مواقفهم من الصحابة التي أعطوها بعدا دينيا
عقديا ،ولكنه سيقع من خالل موقفه من القرآن الكريم ،وهل هو خملوق أم ال ،يقول أبو
احلسني بن أيب يعىل ،حممد بن حممد (املتوىف526 :هـ) ناقال إمجاع االجتاه السلفي عىل هذا:
(أمجع من أدركنا من أهل العلم أن اجلهمية افرتقت ثالث فرق فقالت طائفة منهم القرآن
كالم اهللَّ خملوق ،وقالت طائفة القرآن كالم اهللَّ وسكتت وهي الواقفة امللعونة ،وقال
بعضهم :ألفاظنا بالقرآن خملوقة فكل هؤالء جهمية كفار يستتابون ،فإن تابوا ،وإال قتلوا
وأمجع من أدركنا من أهل العلم أن من هذه مقالته إن مل يتب مل يناكح وال جيوز قضاؤه وال

( )1مصطلح أهل السنة عند أصحاب االجتاه السلفي قارص عليهم وحدهم دون غريهم من األشاعرة واملاتريدية ،كام سنرى.
( )2جمموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،املحقق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الرشيف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية1416 ،هـ1995/م)373/3( ،
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()1

تؤكل ذبيحته)

ومعلوم أن تطبيق هذه املقولة وحدها عىل األمة كاف وحده إلخراجها من امللة ،فال
أحد من األمة ـ غري أصحاب االجتاه السلفي ـ إال وهو يقول بأن ألفاظنا بالقرآن خملوقة.
وقد ورث الوهابية عن سلفهم هذا الشعور بالتميز والطائفية ،فلذلك ال يمكن
اعتبار الوهابية شيئا حادثا ،بل هي مظهر من مظاهر السلفية القديمة ،أو هي جمرد مرحلة
من مراحلها ،وقد وصف أمني الرحياين ذلك التميز الذي يشعر به الوهابية ،فذكر أهنم
(يعتقدون ان من كان خارج ًا عن مذهبهم ليس بمسلم فيشريون اىل ذلك يف سالمهم
بعضهم عىل البعض(:السالم عليكم يا اإلخوان حيا اهلل املسلمني).واذا سلم عليهم سني
()2

او شيعي فال يردون السالم)

ورسائل حممد بن عبد الوهاب وأتباعه ممتلئة بمثل ما كتبه ابن بطة والربهباري وابن
تيمية وغريهم من ذلك االستعالء السلفي الذي يسمونه عزة ،وهلذا نجد عندهم كل ما
نجده عند أسالفهم من العجب والغرور والكربياء.
فهم يعتربون أنفسهم القلة املؤمنة السنية يف وسط الكثرة املرشكة املبتدعة ،وقد دافع
ابن عبد الوهاب كسلفه عىل أن احلق حمصور يف قلة قليلة ،فقال رسالة له اىل الشيخ عبد اهلل
بن حممد بن عبد اللطيف( :إن رسول اهلل وأصحابه ..أخربوا انه ال يصرب عىل الدين اال
الواحد بعد الواحد ،وان االسالم يصري غريبا كام بدأ ..فاذا كان االسالم يعود كام بدأ ،فام
أجهل من استدل بكثرة الناس وإطباقهم ..فلتكن قصة إسالم سلامن الفاريس منكم عىل
بال ،ففيها :إنه مل يكن عىل دين الرسل اال الواحد بعد الواحد ،حتى أن آخرهم قال عند
( )1طبقات احلنابلة ،أبو احلسني ابن أيب يعىل ،حممد بن حممد ،املحقق :حممد حامد الفقي ،دار املعرفة ـ بريوت)343/1( ،
( )2نقال عن :معجزة فوق الرمال ،أمحد عسه ،املطابع األهلية اللبنانية ـ بريوت1975 ،م ،ص .64
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موته  :ال أعلم عىل وجه األرض أحدا عىل ما نحن عليه ،ولكن قد أطل زمان نبي .واذكر
مع هذا قول اهلل تعاىل( :فلوال كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد يف
()1

األرض اال قليال ممن أنجينا منهم)

وكتب حممد بن عبد الوهاب اىل شيخ أهل (رغبة) أمحد بن حييى ،قائال( :من عبد
اهلل لي ً
ال وهنار ًا ،ثم دعا نبيا أو وليا عند قربه كام يفعل املرشكون اليوم عند قرب الزبري ،أو عبد
القادر ،أو غريمها ،وكام يفعل قبل هذا عند قرب زيد وغريه ،ومن ذبح هلل ألف أضحية ،ثم
ذبح لنبي أو غريه ،فقد جعل إهلني اثنني ..وعىل هذا فقس ،فمن أخلص العبادات كلها هلل،
ومل يرشك فيها غريه ،فهو الذي شهد أن ال إله إال اهلل ،ومن جعل فيها مع اهلل غريه ،فهو
املرشك اجلاحد لقوله ال إله إال اهلل؛ وهذا الرشك قد طبق اليوم مشارق األرض ومغارهبا،
اال الغرباء املذكورين يف احلديث وقليل ما هم؛ وهذه املسألة ال خالف فيها بني أهل العلم،
()2

من كل املذاهب)

وهم يبالغون يف تزكية أنفسهم وأتباعهم باعتبارهم هم الوحيدون الذين فهموا
عقائد اإلسالم ،يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن متحدثا عىل جده حممد
بن عبد الوهاب( :وهلذا املجدد عالمة يعرفها املتوسمون ،وينكرها املبطلون ،أوضحها
وأجالها وأصدقها وأوالها ،حمبة الرعيل األول من هذه األمة ،والعلم بام كانوا عليه من
أصول الدين ،وقواعده املهمة التي أصلها األصيل وأسها األكرب اجلليل معرفة اهلل بصفات
كامله ،ونعوت جالله ،وأن يوصف اهلل بام وصف به نفسه ووصفه به رسوله  من غري

( )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية ،علامء نجد األعالم ،املحقق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،الطبعة :السادسة1417 ،هـ1996/م )41/1( ،مع
ترصف يسري.
( )2املرجع السابق ،ج ،10ص .62
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()1

زيادة وال حتريف ومن غري تكييف وال متثيل)

وهذا نفسه ما زعموه البن تيمية أو للسلف الذين اعتربوهم الناطقني باسم
اإلسالم ،وقد ذكر ابن نارص الدين الدمشقي (ت  842هـ) يف كتابه (الرد الوافر عىل من
زعم بأن من سمى ابن تيمة شيخ االسالم كافر) هذه املنقبة البن تيمية ،والتي رواها ابن
حجي عن البطائحي املزي قال :كنت شابا وكانت يل بنت حصل هلا رمد ،وكان لنا اعتقاد
يف ابن تيمية ،وكان صاحب والدي ،ويأيت إلينا ويزور والدي ،فقلت يف نفيس :آلخذن من
تراب قرب ابن تيمية فألكحلها به ،فانه طال رمدها ومل يفد فيها الكحل ،فجئت اىل القرب
فوجدت بغداديا قد مجع من الرتاب رصرا ،فقلت :ما تصنع هبذا؟ قال :أخذته لوجع الرمد
أكحل به أوالدا يل فقلت :وهل ينفع ذلك؟ فقال :نعم ،وذكر أنه جربه ،فازددت يقينا فيام
()2

كنت قصدته ،فأخذت منه فكحلتها ،وهي نائمة ،فربأت)

وهم يقبلون هذا ،وال ينكرون عليه( )3يف نفس الوقت الذي ينكرون فيه بشدة ،بل
يكفرون من يعظم تراب احلسني ع ويستشفي به،
 .2االجتاهات احلركية:
من باب املوضوعية العلمية ،ال يمكن وضع الشخصيات املمثلة أو املنتمية أو
املحرتمة لدى االجتاهات احلركية يف حمل واحد ،ذلك أن هذه احلركات تضم بعضا من
املثقفني من أصحاب النيات الطيبة ،والذين صدقوا يف التزامهم باإلسالم ،وأحبوا أن
( )1املرجع السابق ،ج ،14ص .194
( )2الرد الوافر عىل من زعم بأن من سمى ابن تيمة شيخ االسالم كافر ،حممد بن عبد اهلل (أيب بكر) القييس الدمشقي الشافعي ،شمس الدين ،الشهري بابن
نارص الدين ،املحقق :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ـ بريوت ،الطبعة :األوىل ،1393 ،ص.74
( )3وقد ذكر ابن نارص الدين يف (الرد الوافر ،ص  )75تعقيبا عىل تلك القصة ،قال فيه( :وحكيت ذلك البن قايض اجلبل يعني االمام رشف الدين أبا
العباس أمحد ابن احلسن بن عبد اهلل بن شيخ االسالم أيب عمر املقديس قال وكان يأيت الينا فأعجبه ذلك وكان يسألني ذلك بحرضة الناس فأحكيه ويعجبه
ذلك)
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يامرسوا أي خدمة تنترص له ،فلم جيدوا إال هذه احلركات بام متلكه من وسائل ومجاهري.
ولذلك يمكن تصنيف املواقف الفكرية لدى هذه االجتاهات بالنسبة هلذه النقطة
خصوصا إىل قسمني:
احلركيون الوحدويون:
ونريد هبم بعض الشخصيات الفكرية اإلسالمية التي تدعو إىل االنفتاح عىل اآلخر،
وتدافع عن اإلسالم ،وتدعو إىل اإلسالم بعيدا عن الطائفية ،وهي ـ لألسف ـ فئة حمدودة
جدا يف هذه احلركات ،وهي يف الغالب مهمشة ،وال يتاح هلا أن تصل إىل مراكز حساسة،
وإذا ما وصلت حيل بينها وبني تنفيذ مرشوعها الوحدوي.
ومن األمثلة عىل ذلك الشيخ حممد الغزايل ،والذي يعتربه الكثري من اإلخوان
املسلمني واحدا منهم ،فهو يف هذا األمر خصوصا كان من املدافعني عن الوحدة اإلسالمية،
وشن من خالل كتبه وحمارضا ته محلة شديدة عىل الطائفيني ،ومن األمثلة عىل هذا موقفه
من فتوى الشيخ حممود شلتوت شيخ اجلامع األزهر املشهورة ،والتي نص فيها عىل أن
(مذهب اجلعفرية املعروف بمذهب الشيعة اإلمامية اإلثني عرشية ،مذهب جيوز التعبد به
رشع ًا كسائر املذاهب ،فينبغي للمسلمني ان يعرفوا ذلك وان يتخلصوا من العصبية بغري
احلق ملذاهب معينة)( ، )1فقد علق الشيخ حممد الغزايل عىل هذه الفتوى بقوله( :واعتقد ان
فتوى األستاذ األكرب الشيخ حممود شلتوت ،قطعت شوط ًا واسع ًا يف هذا السبيل ،واستئناف
جلهد املخلصني من أهل السلطة وأهل العلم مجيع ًا ،وتكذيب ملا يتوقعه املسترشقون ،من

رصح مفتي مرص السابق الشيخ عيل مجعة ـكام ورد يف شبكة إشارة األخبارية ،بتأريخ 2009/2/5م ـ بنفس الفتوى قائالً( :جيوز التع ّبد باملذاهب
( )1وقد ّ
الشيعيّة وال حرج ،وقد أفتى هبذا شيخ األزهر الراحل حممود شلتوت ،فاأل ّمة اإلسالمية جسد واحد ،ال فرق فيه بني سنّي وشيعي ،طاملا أنّ اجلميع ّ
يصيل
صالة واحدة ويتّجه لقبلة واحدة ،وأنّ الشيعة كانوا دائام جزء ال يتجزأ من األمة اإلسال ّمية)
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أن األحقاد سوف تأكل األمة ،قبل ان تلتقي صفوفها حتت راية واحدة ...وهذه الفتوى يف
()1

نظري ،بداية الطريق وأول العمل)

وقالَّ :
(إن الشيعة يؤمنون برسالة حممد  ،ويرون رشف عيل يف انتامئه اىل هذا
الرسول ،ويف استمساكه بسنته ،وهم كسائر املسلمني ،ال يرون برش ًا يف األولني وال يف
اآلخرين أعظم من الصادق األمني ،وال أحق منه باالتباع ،فكيف ينسب هلم هذا اهلذر؟
الواقع أن الذين يرغبون ىف تقسيم األمة طوائف متعادية ملا مل جيدوا هلذا التقسيم سببا
معقوال جلأوا إىل افتعال أسباب الفرقة ،فاتسع هلم ميدان الكذب حني ضاق ميدان الصدق،
لست أنفى أن هناك خالفات فقهية ونظرية بني الشيعة والسنة ،بعضها قريب الغور
وبعضها بعيد الغور ،بيد أن هذه اخلالفات ال تستلزم معشار اجلفاء الذى وقع بني الفريقني،
وقد نشب خالف فقهي ونظري بني مذاهب السنة نفسها بل بني أتباع املذهب الواحد منها،
()2

ومع ذلك فقد حال العقالء دون حتول هذا اخلالف إىل خصام بارد أو ساخن)

ويقول يف موضع آخر داعيا إىل ما دعا إليه الشيخ شلتوت من إتاحة احلرية الدينية
بني املسلمني ليختار كل مسلام ما يراه مرضيا له عند ربه( :إن السلف واخللف وأهل السنة
والشيعة واملتصوفة واملتفلسفة كلهم يرى أنه خيدم اإلسالم وينارص نبيه  ،ويرفع رايته،
ومن الصعب إقناع احلرفيني من أهل النص بأن مذهب العقليني أوىل باحلق وكذلك
العكس ،ومن الصعب إقناع العاطفيني من أصحاب القلوب أن مذهب أهل الفقه أدق
وأجدر باالستمساك ،وكذلك العكس ،ومن الصعب إقناع الشيعة الذائبني ىف حمبة آل
البيت أن النظام اجلمهورى ىف اختيار اإلمام وعزله أوىل من االلتفاف حول قريب للرسول
( )1دفاع عن العقيدة والرشيعة ضد مطاعن املسترشقني ،حممد الغزايل ،دار هنضة مرص ،الطبعة :األوىل ،ص.257
( )2املرجع السابق ،ص .221
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 تضفى عليه العصمة ،وكذلك العكس ،ونحن نرفض ىف التعليق عىل مذاهب أولئك
مجيع ا قول الشاعر :وكل يدعى وصال لليىل وليىل ال تقر هلم بذاكا كام نرفض اعتبار احلق
سائال يتلون مع كل إناء ،وأنه ليست له حدود قائمة عرفها من عرفها وجهلها من
()1

جهلها)

ورصح يف موقف آخر ترصحيا ال يقل عن ترصيح حممود شلتوت ،فقال( :ولقد
رأيت أن أقوم بعمل إجيايب حاسم سدا هلذه الفجوة التي صنعتها األوهام ،فرأيت أن تتوىل
وزارة األوقاف ضم املذهب الفقهي للشيعة اإلمامية إىل فقه املذاهب األربعة ،وستتوىل
إدارة الثقافة تقديم أبواب العبادات واملعامالت ىف هذا الفقه اإلسالمي ملجتهدين من
إخواننا الشيعة ،وسريى أولو األلباب عند مطالعة هذه اجلهود العلمية أن الشبه قريب بني
()2

ما ألفنا من قراءات فقهية ،وبني ما باعدتنا عنه األحداث السيئة)

وتظهر قيمة موقف الشيخ حممد الغزايل إذا ما قارناه بموقف يوسف القرضاوي يف
نفس املسألة حيث نجده يستعمل كل الوسائل لينكر هذه الفتوى مع حتققها وثبوهتا(.)3
احلركيون الطائفيون:
ونريد هبم أكثر احلركيني املوجودين يف الساحة اإلسالمية سواء كانوا من اإلخوان
املسلمني أو غريهم ،وذلك نتيجة تأثرهم الشديد بالوهابية ،ونتيجة تبني السعودية للكثري
منهم إبان املحن التي مروا هبا.
واألمثلة عىل ذلك أكثر من أن تعد أو حتىص ،ألن الواقع احلركي اآلن واقع وهايب
( )1املرجع السابق ،ص.173
( )2كيف نفهم اإلسالم ،حممد الغزايل ،دار هنضة مرص ،الطبعة األوىل ،ص.118
( )3انظر لقاء جرى بينه وبني بعض الشباب يف دورة (علامء املستقبل) التي ينظمها (احتاد العلامء يف القاهرة)  ،كام هو منشور يف موقعه بتاريخ /4 /9
2009م..
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سلفي ذو ميول علامنية ،وجمرد متابعة للحوارات التي جيرهيا قادة هذه احلركات ترينا
بوضوح مدى تغلغل الفكري السلفي الوهايب الطائفي فيهم.
وكمثال عىل ذلك سعيد حوى ـ والذي توىل أرفع املناصب يف حركة اإلخوان
املسلمني السورية ـ والذي تعامل مع الثورة اإلسالمية يف إيران بنظرة طائفية ،وكتب كتابه
املعروف (اخلميني :شذوذ يف العقائد ،شذوذ يف املواقف) ،والذي يتخذه اإلرهابيون من
مراجعهم التي يستندون إليها يف حرب الشيعة يف كل مكان.
وهو مل يكتف باخلميني فقط ،وإنام عمم أحكامه عىل كل الشيعة واعتربهم خطرا
عىل اإلسالم ،يقول يف ذلك( :جاءت اخلمينية املارقة حتذو حذو اسالفها من حركات الغلو
والزندقة التي مجعت بني الشعوبية يف الرأي والفساد يف العقيدة ،تتاجر بمشاهري مجاهري
املثقفني املتعلقني باإلسالم تارخي ًا وعقيدة وتراث ًا ،فتتظاهر باإلسالم قوالً وتبطن مجلة
الشذوذ العقدي واحلركي الذي كان سمة مشرتكة وتراث ًا جامع ًا للهالكني من أسالفها من
األبامسلمية والبابكية والصفوية ،فيعيدوا إىل واقع املسلمني كل نزعات الرش والدمار التي
جسدهتا تلك احلركات املشبوهة الساقطة يف رشك الكفر والزندقة والعصيان ،وتعيد إىل
األذه ان كل خمططات الربامج الباطنية القائمة عىل التدليس والتلبيس ،فتدعي نرصة
اإلسالم وهي حرب عليه ـ عقيدة ومنهج ًا وسلوك ًا ـ وتتظاهر بالغرية عىل وحدة الصف
اإلسالمي وهي تدق صباح مساء إسفين ًا بعد إسفني يف أركان األمة الواحدة ،متوسلة إىل
ذلك بنظرة مذهبية شاذة ،وتزعم نرصة املستضعفني يف األرض وهي جتند األطفال
والصغار وتدفعهم قرس ًا وإجلا ًء إىل حمرقة املوت الزؤام ،ثم هي ال تكتفي بكل هذا الرش
األسود بل تقيم فلسفتها مجلة وتفصي ً
ال عىل قراءة منحرفة قوامها التلفيق والتدليس لكل
تاريخ املسلمني ،فتأيت عىل رموزه وأكابر مؤسسيه هدم ًا وتشوهي ًا ومتوهي ًا ،وجتدد الدعوة
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بإرصار إىل كل الصفحات السلبية السوداء املاضية يف التاريخ ،والتي ظن املخلصون أهنا
بادت فليس من مصلحة املسلمني وال يف صالح اإلسالم إعادة قراءهتا من جديد ،فلقد
()1

قاسى اجلميع من رشها ما ال حيرصه كتاب)

واملثال األبرز املعارص هو يوسف القرضاوي ،واملؤسسة الضخمة التي أسسها
(احتاد علامء املسلمني) ،والتي سخرت هلا أموال ضخمة ،لتنرش الطائفية بني املسلمني ،وقد
نرش الكثري من البيانات الطائفية مستغال مجيع وسائل اإلعالم لذلك ،ومستغال كذلك تلك
اجلامهريية التي أتيحت له يف األوساط السنية ،وهلذا ـ لألسف ـ نيس الناس كالم حممد
الغزايل وغريه من التقريبيني وطغى الفكر الطائفي يف هذه احلركات.
وكمثال عىل ذلك ،أن هذا الشيخ استغل موسم احلج يف أكتوبر  2012فراح يف
خطبة له يطلب من املسلمني الدعاء عىل إيران باعتبارها من أعداء األ رمة ،وحليلولتها دون
التدخل العسكري اخلارجي يف سورية ،أو التدخل التكفريي اإلرهايب فيها.
ثانيا ـ التضليل والتكفري
من أهم اخلصائص التي تقوم عليها الشخصية التكفريية :إلغاء اآلخر ،وعدم
اعتباره ،وقطع كل صلة معه ،وهم يستعملون هلذا اإللغاء اصطالحات خمتلفة كلها تصب
يف حمل واحد هو التكفري والتبديع ،ثم احلكم األخروي عىل هذا اآلخر بكونه من أهل
جهنم ،واحلكم الدنيوي عليه باستباحة دمه وماله وعرضه وكل ما يملك.
وهذه اخلصيصة أو األساس الذي تقوم عليه شخصية اإلرهايب مظهر من مظاهر
األساس السابق ،وثمرة خبيثة من ثامره ،ذلك أن الذي يريد أن يتميز ،ويشار إليه بالبنان،

( )1اخلميني :شذوذ يف العقائد ،شذوذ يف املواقف ،سعيد حوى ،دار عامر للنرش والتوزيع ،ع ّرامن ،الطبعة األوىل 1407 ،هـ ـ  1987م ،ص.5
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ويتصور أنه املصطفى املختار ،جيد يف طريقه الكثري ممن ينافسونه عىل هذه املراتب ،فلذلك
ال جيد سالحا يلبي رغبته مثل سالح اإللغاء والتكفري والتبديع ،ألنه بذلك يضمن شفاء
غليله يف الدنيا باالنتقام واحلقد ،ويضمن شفاء غليله ـ كام يتوهم ـ يف اآلخرة ،بأن يذهب
هذا الذي حيقد عليه إىل جهنم ،بينام يذهب هو إىل اجلنة.
وقد رأينا من خالل دراسة كثري من الكتب والرسائل التي ألفها هؤالء اإلرهابيون
أهنم يعتمدون يف هذه األحكام ،وما يرتتب عليها عىل كال االجتاهني :السلفي واحلركي،
كام سنوضحه يف هذا املحل.
 .1االجتاهات السلفية:
بناء عىل ما سبق بيانه يف املبحث السابق ،فإن االجتاه السلفي أو (أهل احلديث) أو
(الوهابية) ،هم أكثر الناس غرقا يف التكفري ابتداء من القرون األوىل إىل العرص احلايل،
ولذلك فإن ظاهرة التكفري ليست بدعة حادثة ،بل هي سنة سلفية قديمة.
وهذا املوقف نجده ينطبق عىل كل أعالم األمة بمدارسها املختلفة ،فالكل عندهم
كافر أو مرشك أو زنديق ،ألنه البد أن يقع ال حمالة يف الشباك التي نصبوها له يف كل حمل.
وسنعرض هنا باختصار بعض األمثلة عن تلك الشباك التي نصبها هذا االجتاه
للمخالفني ،والتي يسميها (نواقض اإليامن) ،والتي يعترب من وقع فيها كافرا مرشكا مرتدا
حالل الدم حتى لو أدى مجيع شعائر اإلسالم ،والتزم بكل حدوده.
التوحيد:
يعترب التوحيد باملفهوم السلفي الوهايب الذي نظر له ابن تيمية ،وركز عليه حممد بن
عبد الوهاب ،وتبنته بعد ذلك كل التنظيامت اإلرهابية هو األداة الكربى التي حكم هبا هذا
االجتاه عىل أكثر املسلمني بالرشك ومقتضياته.
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فمفهوم الرشك عند هذا االجتاه خيتلف عن مفهومه عند مجيع املدارس والفرق
اإلسالمية ،ذلك أنه ال يعني فقط جعل الند مع اهلل تعاىل ،وإنام يضيفون إليه الكثري من
السلوكات التي يامرسها املسلمون سلفهم وخلفهم بنية تعظيم من أمر اهلل بتعظيمه من
الصاحلني واألولياء ونحو ذلك ،فيعتربون تلك السلوكات التعظيمية رشكا جليا باهلل تعاىل.
وهلذا يدخل يف الرشك اجليل عندهم التوسل باألولياء ،أو االستغاثة هبم ،أو النذر
هلم ،أو القسم هبم ،أو طلب الشفاعة منهم ،أو زيارة أرضحتهم ،أو البناء عىل قبورهم..
وغري ذلك ،مما يسمونه (نواقض التوحيد)
فكل من فعل هذا عندهم مرشك ،وإن صىل وصام وحج وعمل بكل ما طلبته
الرشيعة من تكاليف ،يقول حممد بن عبد الوهاب يف رسالة له يف (معنى ال إله إال اهلل)( :إن
الكفار الذين قاتلهم رسول اهلل  كانوا يتصدقون وحيجون ويعتمرون ويتعبدون
ويرتكون أشياء من املحرمات خوفا من اهلل عز وجل ،ولكنهم مل يشهدوا هلل بتوحيد
األلوهية ،وذلك أن املرشكني كانوا يدعون الصاحلني مثل املالئكة وعيسى وعزير وغريهم
من األولياء ،فكفروا هبذا مع اقرارهم بأن اهلل هو اخلالق الرازق املدبر ،واذا عرفت هذا
عرفت معنى (ال اله اال اهلل) ،وعرفت أن من دعا نبيا أو ملكا أو ندبه او استغاث به ،فقد
()1

خرج من اإلسالم)

وهم ألجل هذا يعتربون مجيع املسلمني يف مجيع البالد االسالمية كفارا ومرشكني،
وقد ورد يف (الدرر السنية) الذي يعترب املصدر األكرب للفكر الوهايب يف (رسالة األمري عبد
العزيز بن سعود إىل أهل املخالف السليامين يعرفهم بدين اإلسالم)(:إن اهلل تبارك وتعاىل،

( )1نقال عن :عقيدة حممد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها يف العامل اإلسالمي ،صالح بن عبد اهلل العبود ،عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية ،املدينة
املنورة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :الثانية1424 ،هـ2004/م.
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أرسل حممدا  إلينا عىل حني فرتة من الرسل ،فهدى اهلل به إىل الدين الكامل ،والرشع
التام؛ وأعظم ذلك وأكربه ،وزبدته ،هو :إخالص الدين ،هلل ،بعبادته وحده ال رشيك له،
والنهي عن الرشك؛ وهو :أن ال يدعى أحد من دونه ،من املالئكة ،والنبيني ،فضال عن
غريهم؛ فمن ذلك :أن ال يسجد إال هلل ،وال يركع إال له؛ وال يدعى لكشف الرض إال هو،
وال جللب اخلري إال هو ،وال ينذر إال له ،وال حيلف إال به ،وال يذبح إال له؛ ومجيع العبادة
ال تصلح إال له وحده ال رشيك له؛ وهذا معنى قول ال إله إال اهلل؛ فإن املألوه هو :املقصود،
املعتمد عليه؛ وهذا أمر هني عند من ال يعرفه ،كبري عظيم عند من عرفه .فمن عرف هذه
املسألة ،عرف أن أكثر اخللق قد لعب هبم الشيطان ،وزين هلم الرشك باهلل ،وأخرجه يف قالب
()1

حب الصاحلني وتعظيمهم)

بل إنه يرى أن املسلمني يف زمانه ـ بسبب تلك السلوكات ـ أكثر رشكا من املرشكني
الذين أرسل إليهم رسول اهلل  ،يقول يف ذلك( :املرشكون يف زماننا أضل من الكفار
الذين يف زمن رسول اهلل  من وجهني :أحدمها :أن الكفار إنام يدعون األنبياء واملالئكة
يف الرخاء؛ وأما يف الشدائد ،فيخلصون هلل الدين ،كام قال تعاىل :ر ِ
الرض ِيف
﴿وإ رذا رم َّس ُك ُم ر ر
ا ْل رب ْح ِر رض َّل رم ْن رتدْ ُع ر
ون إِ َّال إِ َّيا ُه﴾ [اإلرساء ،]67 :والثاين :أن مرشكي زماننا ،يدعون أناسا ال
()2

يوازنون عيسى واملالئكة)

ومل تكن أحكام حممد بن عبد الوهاب عىل األمة بالرشك األكرب قارصة عىل ما ألفه
من كتب ورسائل ،بل كان يشيع ذلك يف البالد ،ويرصح به يف كل حمل ،وقد شهد أعالم
عرصه عليه بحكمه عليهم بالرشك.
( )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()265 /1
( )2الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()41 /2
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وأول من شهد عليه بذلك وعاتبه عليه عتابا شديدا ،أخوه الشيخ سليامن بن عبد
الوهاب الذي كان يشغل منصب القضاء يف (حريمالء) ،والذي ألف رسالة يف نقد أخيه
الرد عىل الوهاب ّية)( ،)1ومما جاء فيها قوله( :ابتىل الناس بمن
سامها (الصواعق اإلهل ّية يف ّ
ينتسب اىل الكتاب والسنة ويستنبط من علومهام ،وال يبايل من خالفه ،واذا طلبت منه ان
يعرض كالمه عىل أهل العلم مل يفعل ،بل يوجب عىل الناس األخذ بقوله وبمفهومه ،ومن
خالفه فهو عنده كافر ،هذا وهو مل يكن فيه خصلة واحدة من خصال اهل االجتهاد ،وال
واهلل عرش واحدة ومع هذا ،فراج كالمه عىل كثري من اجلهال فإنا هلل وانا اليه راجعون ،األمة
كلها تصيح بلسان واحد ،ومع هذا ال يرد هلم يف كلمة ،بل كلهم كفار أو جهال (اللهم)
()2

اهدالضال ورده اىل احلق)

وهم ـ كام يذكر سليامن بن عبد الوهاب ـ مل يكتفوا باحلكم عليهم بالكفر فقط ،بل
حكموا عىل البالد التي يسكنوهنا بأهنا بالد حرب ،فيقول( :تكفرون عوام املسلمني
وتستبيحون دماءهم وأمواهلم ،وجتعلون بالدهم بالد حرب ،ومل يوجد منهم عرش معشار
ما وجد من هؤالء ،وإن وجد منهم شئ من أنواع الرشك سواء رشك أصغر أو أكرب فهم
()3

جهال ،مل تقم عليهم احلجة الذي يكفر تاركها)

ونجد من خالل رسالته حرقة كبرية تدل عىل مدى األمل الذي أصاب الناس بسبب
أخيه ،فهو يقول( :ياعباد اهلل تنبهوا وارجعو إىل احلق وامشوا حيث مشى السلف الصالح
وقفوا حيث وقفوا ،وال يستغركم الشيطان ويزين لكم تكفري أهل اإلسالم ،وجتعلون ميزان

( )1ويسمى أيضا (فصل اخلطاب يف الرد عىل حممد بن عبد الوهاب)  ،وذكر بعضهم أنه عنوان لكتاب آخر.
الرد عىل الوهابيّة ،الشيخ سليامن بن عبد الوهاب النجدي ،مطبعة نخبه االخيار1306 ،ه ،ص.4
( )2الصواعق اإلهليّة يف ّ
( )3املرجع السابق ،ص.28
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()1

كفر الناس خمالفتكم وميزان االسالم موافقتكم)

ويقول( :يا عباد اهلل ..اتقوا اهلل خافوا ذا البطش الشديد لقد آذيتم املؤمنني واملؤمنات
ِ
ون املُْؤْ ِمنِنير واملُْؤْ ِمن ِ
رات بِغ ْ ِ
﴿وا َّل ِذي رن ُيؤْ ُذ ر
هبترانًا روإِ ْث ًام ُمبِينًا﴾ [األحزاب:
رري رما ا ْكت ررس ُبوا رف رقد ْ
ر
ر
احت ررم ُلوا ُ ْ
 ]58واهلل ما لعباد اهلل عند اهلل ذنب إال أهنم مل يتبعوكم عىل تكفري من شهدت النصوص
الصحيحة بإسالمه وأمجع املسلمون عىل إسالمه فإن اتبعوكم أغضبوا اهلل تعاىل ورسوله
()2

 وإن عصوا آراءكم حكمتم بكفرهم وردهتم)

ويقول( :فأنتم اآلن تكفرون بأقل القليل من الكفر ،بل تكفرون بام تظنون أنتم أنه
كفر ،بل تكفرون برصيح اإلسالم ،فإن عندكم أن من توقف عن تكفري من كفرمتوه خائف ًا
()3

من اهلل تعاىل يف تكفري من رأى عليه عالمات اإلسالم فهو عندكم كافر)

ولألسف فإن السلفية بعد ابن عبد الوهاب كلهم ال زالوا يتبنون هذا املوقف
التكفريي لعموم املسلمني( ،)4يقول حممد حامد الفقي ـ وهو علم من كبار أعالم السلفية
يف مرص ـ( :كام جرى ألهل مرص وغريهم؛ فإن أعظم آهلتهم أمحد البدوي ،وهو ال يعرف
له أصل وال فضل وال علم وال عبادة .ومع هذا فصار أعظم آهلتهم ..وكان أهل العراق
ومن حوهلم كأهل عامن يعتقدون يف عبد القادر اجليالين؛ كام يعتقد أهل مرص يف البدوي.
وعبد القادر من متأخري احلنابلة ..كام جرى من الرافضة مع أهل البيت ..وهكذا حال
أهل الرشك مع من فتنوا به ،وأعظم من هذا عبادة أهل الشام البن عريب ،وهو إمام أهل

( )1املرجع السابق ،ص.24
( )2ملرجع السابق ،ص..27
( )3املرجع السابق ،ص.29
( )4ال نحتاج إىل استدالل عىل هذا الكالم ،ألن الذي يزعم أنه سلفي أو وهايب ثم ال يقف هذا املوقف من املسلمني ال يعترب سلفيا وال وهابيا ،ألن
النصوص الواردة عنهم تقيد السلفي والوهايب هبذا القيد ،فيام يسمى عندهم بالوالء والرباء.
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الوحدة الذين هم أكفر أهل األرض وأكثر من يعتقد فيه هؤالء ال فضل له وال دين كأناس
بمرص وغريه ،وجرى يف نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا ..ويف احلجاز واليمن وغريها من
عبادة الطواغيت واألشجار واألحجار والقبور ما عمت به البلوى ،كعبادهتم للجن
()1

وطلبهم للشفاعة منهم)

وبذلك مل يبق أحد من املسلمني ـ يف نظر هؤالء ـ إال وهو كافر أو مرشك ،ومل يسلم
من هذا التكفري إال الدولة السعودية ـ يف شقها الوهايب( )2ـ والتي اعتربها علم كبري كأيب
بكر جابر اجلزائري الدولة الوحيدة املمثلة لإلسالم ،يقول( :هذه الدّ ولة ا ّلتي كانت معجزة
الرابع عرش ،هذه الدّ ولة التي ال يواليها إالّ مؤمن وال يعادهيا إالّ منافق كافر مادامت
القرن ّ
()3

قائمة بأمر اهلل)

ويقول( :إنّه ال يوجد مسلم صحيح اإلسالم ،وال مؤمن صادق اإليامن ويف أي بلد
إسالمي ،كان ،إالّ ويتمنّى ّ
بكل قلبه أن حيكمه ابن السعود وإنّه لو يدعى إىل مبايعته رملِك ًا
أو خليف ًة للمسلمني ملا تردد طرفة عني ،كان ذلك من أجل ّ
أن هذه الدّ ولة مت ّثل اإلسالم
()4

وتقوم به وتدعو إليه…)

ويقول عن دورها يف هتديم اآلثار واألرضحة( :وهيهات هيهات أن يتنكر آل سعود
ملبدأ احلق الذي أقاموا ملكهم عليه ،ووقفوا حياهتم عىل محايته ونرصته ونرصة الدّ اعني
إليه!! واهلادين إىل مثله!! إنه لو مل يبق إالّ عجوزٌ واحدة من آل سعود مل يكن هلا أن تتنازل

( )1فتح املجيد رشح كتاب التوحيد ،عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب ،املحقق :حممد حامد الفقي ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص،
الطبعة :السابعة1377 ،هـ1957/م ،ص.220
( )2ألن هؤالء يكفرون شيعة السعودية ومن فيها من الصوفية.
( )3وجاءوا يركضون مهالً يا دعاة الضاللة ،أبو بكر جابر اجلزائري ،دار احلرمني ،1413 ،ص.17
( )4اإلعالم بأن العزف والغناء حرام .أبوبكر جابر اجلزائري ،مكتبة دار الوفاء للنرش 1407 ،ه ،ص .57
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()1

احلق)
عن مبدأ ّ

وهلذا نرى هؤالء يفتون بجواز اخلروج عىل احلكام ،واملشاركة يف املظاهرات ،بل
واخلروج املسلح عىل احلكام ،ما عدا السعودية ،باعتبارها يف تصورهم متثل احلكومة اإلهلية
العادلة التي ال حيل اخلروج عليها ،أو كام عرب أبو بكر اجلزائري ،فقال( :هذه الدّ ولة
اإلسالمية مت ّثل العدالة اإلهلية يف األرض)

()2

التجسيم والتشبيه:
أو ما يطلقون عليه (توحيد األسامء والصفات) ،ويقصدون به أن اهلل حمدود ،وله
حيز ،وجيري عليه ما جيري عىل األجسام من أحكام ،وبناء عىل أن هذه املقولة العقدية مل
يقل هبا أحد من املسلمني غريهم ،فإهنم لذلك كفروا أو بدعوا كل من خالفهم يف هذه
املسألة ،واعتربوه معطال لصفات اهلل.
وقد ذكر ابن اجلوزي (تويف597 :هـ) ـ وهو حنبيل ـ ما وقع فيه احلنابلة واملحدثون
من إرساف يف التجسيم والتشبيه ،فقال( :رأيت من أصحابنا من تكلم يف األصول بام ال
يصلح ،وانتدب للتصنيف ثالثة :أبو عبد اهلل بن حامد وصاحبه القايض وابن الزاغوين،
فصنفوا كتب ًا شانوا هبا املذهب ،ورأيتهم قد نزلوا إىل مرتبة العوام ،فحملوا الصفات عىل
مقتىض احلس .فسمعوا أن اهلل تعاىل خلق آدم عىل صورته ،فأثبتوا له صورة ووجه ًا زائد ًا
ٍ
وأصابع وكف ًا وخنرص ًا وإهبام ًا وصدر ًا
وهلوات وأرضاس ًا..ويدين
عىل الذات ،وعينني وف ًام
ر
وفخذ ًا وساقني ورجلني .وقالوا :ما سمعنا بذكر الرأس .وقالوا :جيوز أن ُيمس رويمس،
ويدين العبد من ذاته .وقال بعضهم :ويتنفس .ثم يرضون العوام بقوهلم :ال كام يعقل…ثم
( )1وجاءوا يركضون ،ص.17
( )2اإلعالم بأن العزف والغناء حرام ،ص.62
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يتحرجون من التشبيه ويأنفون من إضافته إليهم ويقولون :نحن أهل السنة ،وكالمهم
رصيح يف التشبيه .وقد تبعهم خلق من العوام .فقد نصحت التابع واملتبوع فقلت هلم :يا
أصحابنا أنتم أصحاب نقل وإمامكم االكرب أمحد بن حنبل يقول وهو حتت السياط( :كيف
أقول ما مل يقل) ،فإياكم أن تبتدعوا يف مذهبه ما ليس منه ،فلو أنكم قلتم :نقرأ األحاديث
ونسكت ما أنكر عليكم أحد ،إنام محْلكم إياها عىل الظاهر قبيح ،فال تدخلوا يف مذهب هذا
الرجل الصالح السلفي ما ليس منه .ولقد كسيتم هذا املذهب شين ًا قبيح ًا حتى صار ال يقال
()1

حنبيل إال جمسم)..

وبناء عىل هذا اتفقت آراء مجيع أهل احلديث ومن تبعهم من السلفيني عىل إخراج
األشاعرة واملاتريدية الذين يشكلون أكثر املسلمني من مسمى (أهل السنة واجلامعة) ،فهذا
الشيخ صالح الفوزان ،وهو من هيئة كبار العلامء يف السعودية ،يقول( :أما كون األشاعرة
مل خيرجوا عن اإلسالم فهذا صحيح هم من مجلة املسلمني ،وأما أهنم من أهل السنة
()2

واجلامعة فال ألهنم خيالفون أهل السنة واجلامعة يف إثبات الصفات من غري تأويل)

ويقول ابن باز ـ وهو من مراجع السلفية املعارصة الكبار ،باإلضافة إىل الوظائف
الكبرية التي توالها يف السعودية ـ(:فاألشاعرة وأشباههم ال يدخلون يف أهل السنة يف
()3

إثبات الصفات لكوهنم قد خالفوهم يف ذلك وسلكوا غري منهجهم)

وهم ـ كسائر أصحاب االجتاه السلفي ـ يستندون يف هذا املوقف إىل ابن تيمية الذي
كان شديدا عىل األشاعرة واملعتزلة وغريهم من املسلمني الذين يرفضون هذه العقيدة ،وقد
( )1دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ،أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي احلنبيل ،حتقيق حسن السقاف ،دار اإلمام النووي ،األردن1413 ،هـ ـ 1992م30 ،
ـ .33
( )2تنبيهات عىل مقاالت الصابوين ،صالح الفوزان ،دط ،دت ،ص .62
( )3تنبيهات يف الرد عىل من تأول الصفات ،الرئاسة العامة لإلفتاء ،الرياض ،ص .42
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ألف الكتب الكثرية يف ذلك ،يقول ـ يف بيان الصلة بني مذاهب املتكلمني يف هذه املسألة ـ:
(ومن رزقه اهلل معرفة ما جاءت به الرسل ،وبرص ًا نافذ ًا ،وعرف حقيقة مأخذ هؤالء علم
قطع ًا أهنم يلحدون ىف أسامئه وآياته ،وأهنم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبام أرسل به رسله،
وهلذا كانوا يقولون :إن البدع مشتقة من الكفر ،وآيلة إليه ،ويقولون :إن املعتزلة خمانيث
الفالسفة ،واألشعرية خمانيث املعتزلة ،وكان حييى بن عامر :يقول املعتزلة اجلهمية الذكور،
واألشعرية اجلهمية اإلناث ،ومرادهم األشعرية الذين ينفون الصفات اخلربية .وأما من
قال منهم بكتاب اإلبانة الذي صنفه األشعرى ىف آخر عمره( )1ومل يظهر مقالة تناقض ذلك
فهذا يعد من أهل السنة ،لكن جمرد االنتساب إىل االشعرى بدعة .ال سيام وأنه بذلك يوهم
حسن ًا بكل من انتسب هذه النسبة وينفتح بذلك أبواب رش)

()2

ويرصح يف الفتوى احلموية بأن الضالل واالنحراف أصاب أكثر املسلمني يف هذه
القضية ،فيقول( :ومعلوم أن الضالل والتهوك إنام استوىل عىل كثري من املتأخرين بنبذهم
كتاب اهلل وراء ظهورهم وإعراضهم عام بعث به اهلل حممدا  من البينات واهلدى ،وتركهم
البحث عن طريقة السابقني من الصحابة والتابعني وتابعي التابعني ،والتامسهم علم معرفة
()3

اهلل ممن مل يعرف اهلل)

وقد وضح ابن القيم (املتوىف751 :هـ) يف نونيته املراد من املخانيث التي يرددها
السلفية ويصفون هبا األشاعرة ،فقال:

( )1وهو كتاب جتسيمي عىل مذهب السلفية يف الصفات ،واألشاعرة ينكرون نسبته إىل األشعري.
( )2الرسالة املدنية يف حتقيق املجاز واحلقيقة يف صفات اهلل (مطبوع ضمن الفتوى احلموية الكربى)  ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية
احلراين احلنبيل الدمشقي ،املحقق :حممد عبد الرزاق محزة ،مطبعة املدين ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السادسة.359/6 ،
( )3الفتوى احلموية الكربى ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن تيمية ،املحقق :د .محد بن عبد املحسن التوجيري ،دار الصميعي ـ الرياض ،الطبعة الثانية
1425هـ 2004 /م ص .201
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()1

ليسوا خمانيث الوجود فال إىل الكفران ينحازوا وال اإليامن

وكلمة املخانيث ال حتمل فقط معاين التكفري والتبديع ،بل تضم إليها كثريا من
البذاءة والفحش ،والتي رصح هبا ابن القيم يف نونيته ،فقال(:)2
أهون بذا الطاغوت ال عز اسمه

طاغوت ذي التعطيل والكفران

كم من أسري بل جريح بل قتيـ

ـل حتت ذا الطاغوت يف األزمان

وترى اجلبان يكاد خيلع قلبه

من لفظه تبا لكل جبان

وترى املخنث حني يقرع سمعه

تبدو عليه شامئل النسوان

ويظل منكوحا لكل معطل

ولكل زنديق أخي كفران

بل إن ابن القيم كتب كتابا أعلن فيه احلرب عىل كل من ال يقول بالتجسيم سامه
(اجتامع اجليوش اإلسالمية عىل غزو املعطلة واجلهمية) ،وقد حشاه بكل أنواع السباب
والتكفري والتبديع لكل من ال يقول هبذه العقيدة ،وقد وصف العالقة بني أهل احلديث
وبني الذين ينكرون التجسيم بأهنا عالقة حرب ،يقول( :الذي بني أهل احلديث واجلهمية
()3

من احلرب أعظم مما بني عسكر الكفر وعسكر اإلسالم)

وما ذكره ابن القيم يف نونيته سبقه إليه أبو حممد عبد اهلل بن حممد القحطاين األندليس
(تويف 387هـ) يف نونيته أيضا ،هي منترشة بكثرة ،وينشدها السلفيون ،ويعلقوهنا يف
املساجد ،ومما ورد فيها عن األشعرية(:)4
( )1متن القصيدة النونية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،الطبعة :الثانية1417 ،هـ ،ص.197
( )2املرجع السابق ،ص .237
( )3اجتامع اجليوش اإلسالمية عىل غزو املعطلة واجلهمية ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ابن القيم اجلوزية ،دار الكتب العلمية ـ بريوت،
الطبعة األوىل 1404 ،ـ  ،1984ص .154
( )4القصيدة النونية للقحطاين ،أبو عبد اهلل حممد بن صالح القحطاين ،املعافري األندليس املالكي ،املحقق :عبد العزيز بن حممد بن منصور اجلربوع ،دار
الذكرى ،الطبعة :األوىل ،ص .54
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واآلن أهجو األشعري وحزبه

وأذيع ما كتموا من البهتان

عطلتم السبع السموات العال

ر
والعرش أخليتم من الرمحن

ألقطعن بمعويل أعراضكم

ما دام يصحب مهجتي جثامين

وألكتبن إىل البالد بسبكم

فيسري سري البزل بالركبان

يا أشعرية يا أسافلة الورى

يا عمي يا صم بال آذان

إين ألبغضكم وأبغض حزبكم

بغض ًا أقل قليله أضغاين

لو كنت أعمى املقلتني لرسين

كيال يرى إنسانكم إنساين

قد عشت مرسور ًا ومت خمفر ًا

ولقيت ريب رسين ورعاين

مل أدخر عم ً
ال لريب صاحل ًا

لكن بإسخاطي لكم أرضاين

وبناء عىل هذا يعترب االجتاه السلفي أكثر علامء األمة حتى لو كانوا من احلنابلة
املخالفني هلم من الضالني املبتدعني الذين ال حيق هلم االنتساب ألهل السنة واجلامعة ،يقول
عبد امللك عيل الكليب(:وهؤالء األشاعرة يدافعون عن الزنادقة مدافعة املسعور..وهذا
شأهنم يف الشام واهلند ومرص وكثري من بلدان املسلمني ورحم اهلل حممد بن عبد الوهاب
()1

الذي طهر أكثر جزيرة العرب من الرشك والبدع والعقائد الفاسدة اهلدامة الكافرة)

يقول حممد أمان اجلامي ـ وهو من مراجع السلفية احلديثة ـ متحدثا عن األشاعرة:
(وقد انخدع هبم كثري من علامء الفقه واحلديث فوافقوهم يف بعض ما ابتدعوه …فانترشت
يف مرص والشام والعراق باسم عقيدة أهل السنة واجلامعة حيث خال امليدان أليب

( )1صفات التابعني أهل الكتاب والسنة واجلامعة ،عبد امللك عيل الكليب ،مكتبة املعارف الرياض ،الطبعة األوىل 1404 ،هـ ،ص .6
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()2 ( )1

محيدان )

ونرى بعد كل هذه الترصحيات أن اقتصار االجتاه السلفي عىل تبديع األشاعرة
وغريهم يف هذه املسألة هو نوع من التقية ،ذلك أن مصادرهم التي يثنون عليها،
ويدرسوهنا ،ويعتربوهنا متثل مذهب السلف كلها ممتلئة بتكفري من ال يقول بالتجسيم.
ومن األمثلة عىل ذلك كتاب السنة املنسوب إىل عبد اهلل بن أمحد بن حنبل (تويف
290هـ) ،وهو كتاب يعظمه السلفية كثريا( )3باعتبار نسبته البن اإلمام األمحد ،وقد تضمن
تكفريا ألعالم األمة الكبار بسبب مواقفهم من هذه املسألة ومستلزماهتا.
ومن األمثلة عىل ذلك املوقف من أيب حنيفة ،فمع كونه إمام مذهب مشهور من
امل ذاهب السنية ،وله مئات املاليني من األتباع إال أن ذلك مل يشفع له عند هؤالء ،لسبب
بسيط ،وهو أنه يقول بخلق القرآن ،أو يقول بأن صوتنا الذي نخرجه عندما نقرأ حروف
القرآن الكريم صوت برشي وحادث ،وليس قديام ،فقد ساق عبد اهلل بن أمحد يف كتابه
(السنة) جمموعة كبرية من االهتامات والشتائم التي وجهها سلف السلفية أليب حنيفة من
أمثال( :كافر ،زنديق ،مات جهمي ًا ،ينقض اإلسالم عروة عروة ،ما ولد يف اإلسالم أشأم
وال أرض عىل األمة منه ،وأنه أبو اخلطايا ،وأنه يكيد الدين ،وأن اخلامرين خري من أتباع أيب

( )1أي السعودية ،ومقصوده أن العقيدة الصحيحة أصبحت خاصة بالسعوديني ،كام وضح \لك يف حمل آخر ،فقال( :هكذا جتسدت الدعوة السلفية يف
الدولة السعودية اإلسالمية السلفية يف قلب اجلزيرة العربية..التزمت احلكومة السعودية أن يكون املنهج املقرر بالنسبة للمواد بالنسبة للمواد الدينية املنهج
السلفي يف مجيع مراحل التعليم((الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والتنـزيه ،حممد أمان اجلامى ،املجلس العلمي باجلامعة اإلسالمية
باملدينة النبوية ،ط 1408 ،1هـ ،ص)136
( )2الصفات اإلهلية ،ص.155
( )3احتوى هذا الكتاب عىل التجسيم يف أبشع صوره ،فقد وصف اهلل تعاىل باجللوس عىل العرش ،وأثبت له صدرا وذراعني ،وأثبت الثقل والصورة التي
صور عليها آدم ،وأنه عىل كريس من ذهب حتمله أربعة من املالئكة ،وأنه واضع رجليه عىل الكريس ،وأن الكرس قد عاد كالنعل يف قدميه ،وأنه إذا أراد أن
قرب داو رد عليه السالم حتى مس بعضه وأخذ بقدمه وغري ذلك..
خيوف أحد ًا من عباده أبدى عن بعضه ،وأنه َّ
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حنيفة ،وأن احلنفية أشد عىل املسلمني من اللصوص ،وأن أصحاب أيب حنيفة مثل الذين
يكشفون عوراهتم يف املساجد ،وأن أباحنيفة سيكبه اهلل يف النار ،وأنه أبو جيفة ،وأن املسلم
يؤجر عىل بغض أيب حنيفة وأصحابه ،وأنه ال يسكن البلد الذي يذكر فيه أبو حنيفة ،وأن
استقضاء احلنفية عىل بلد أشد عىل األمة من ظهور الدجال ،وأنه من املرجئة ،ويرى السيف
عىل األمة ،وأنه أول من قال القرآن خملوق ،وأنه ضيع األصول ،ولو كان خطؤه موزع ًا عىل
األمة لوسعهم خط ًأ ،وأنه يرتك احلديث إىل الرأي ،وأنه جيب اعتزاله كاألجرب املعدي
بجربه ،وأنه ترك الدين ،وأن أبا حنيفة وأصحابه رش الطوائف مجيع ًا ،وأنه مل يؤت الرفق يف
دينه ،وأنه ما أصاب قط ،وأنه استتيب من الكفر مرتني أو ثالث ًا ،واستتيب من كالم الزنادقة
مرار ًا ،وأن بعض فتاواه تشبه فتاوى اليهود ،وأنه ما ولد أرض عىل اإلسالم من أيب حنيفة،
وأن اهلل رضب عىل قرب أيب حنيفة طاق ًا من النار ،وأن بعض العلامء محدوا اهلل عندما سمعوا
بوفاة أيب حنيفة ،وأنه من الداء العضال ،وأن كثري ًا من العلامء عىل جواز لعن أيب حنيفة،
()1

وأنه كان أجرأ الناس عىل دين اهلل)
الوالء والرباء:

من الرشوط الثامنية التي وضعها حممد بن عبد الوهاب لإليامن (الوالء والرباء)،
وهو يف ذلك تبع للنهج السلفي الذي ال يشرتط حتقق اإليامن يف املؤمن فقط ،وإنام يضيف
إىل ذلك اشرتاط الوالء هلذا االجتاه ،والرباءة من أعدائه ،وهو يطبق يف ذلك عىل املؤمنني ما
ورد يف القرآن الكريم من وجوب الرباءة من الكافرين املحاربني ،كام يف قوله تعاىل :ر
﴿ال
رِ
ون بِاهللَِّ روا ْل ري ْو ِم ْاآل ِخ ِر ُي روا رد ر
جتدُ رق ْو ًما ُيؤْ ِمنُ ر
ون رم ْن رحا َّد اهللَّر رو رر ُسو رل ُه رو رل ْو كرا ُنوا آ ربا رء ُه ْم رأ ْو
الشيباين البغدادي ،املحقق :د .حممد بن سعيد بن سامل القحطاين ،دار ابن القيم ـ الدمام،
( )1السنة ،أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن حنبل
ّ
الطبعة :األوىل 1406 ،هـ ـ  1986م ،من ص  180ـ ص.120
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ِ

م﴾ [املجادلة]22 :
رأ ْبنرا رء ُه ْم رأ ْو إِ ْخ رو راهنُ ْم رأ ْو عرش رري ر ُهت ْ

وألجل هذا الرشط نرى االنشقاقات الكثرية التي حتصل يف صفوف هذا التيار ،فقد
ولد املوقف من سيد قطب مثال موقفني كبريين يف االجتاه السلفي:
االجتاه السلفي املدخيل :وهو فرع من االجتاه السلفي اجلامي ،ويرى هذا الفرع
تكفري سيد قطب ،وحرمة االستفادة من كتبه.
االجتاه السلفي الرسوري :ويرى أن سيد قطب مل يكن كافرا ،وال يرى احلرمة
االستفادة من كتبه ،ولكن برشط عرضها عىل السلف ،أي أنه ال يقبل كل يشء عنه.
وهكذا حصل اخلالف يف مجيع الشخصيات اإلسالمية ،وبسببها تشعبت املدارس
السلفية وكثرت.
وقد حصلت مثل هذه األنواع من الشقاق يف عهد حممد بن عبد الوهاب ،وإن مل
تظهر للعلن ،فنراه مثال يبدع أو يفسق أو يكفر من مل يشاركه يف تكفري من كفرهم ،وقد
كتب ذلك يف رسالة إىل بعض أتباعه يقول فيها( :إذا عرفتم ذلك ،فهؤالء الطواغيت الذين
يعتقد الناس فيهم ،من أهل اخلرج وغريهم مشهورون عند خلاص والعام بذلك ،وأهنم
يرتشحون له ،ويأمرون به الناس ،كلهم كفار مرتدون عن اإلسالم؛ ومن جادل عنهم ،أو
أنكر عىل من كفرهم ،أو زعم أن فعلهم هذا ،لو كان باطال فال خيرجهم إىل الكفر ،فأقل
أحوال هذا املجادل ،أنه فاسق ال يقبل خطه وال شهادته ،وال يصىل خلفه ،بل ال يصح دين
()1

اإلسالم ،إال بالرباءة من هؤالء وتكفريهم)

وكتب وهو يف العيينة رسالة إىل بعض املدن املجاورة( ،)2جاء فيها( :فهؤالء
( )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()52 /10
( )2هي الرياض ومنفوحة والدرعية وحريمال.
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الشياطني ،من مردة اإلنس ،الذين حياجون يف اهلل من بعد ما استجيب له ،إذا رأوا من يعلم
الناس ما أمرهم به حممدا ،من شهادة أن ال إله إال اهلل ،وما هناهم عنه ،مثل االعتقاد يف
املخلوقني الصاحلني ،وغريهم ،قاموا جيادلون ،ويلبسون عىل الناس؛ ويقولون :كيف
تكفرون املسلمني؟ كيف تسبون األموات؟ آل فالن ،أهل ضيف ،آل فالن أهل كذا وكذا،
ومرادهم هبذا ،لئال يتبني معنى ال إله إال اهلل ،ويتبني :أن االعتقاد يف الصاحلني النفع والرض،
ودعاءهم ،كفر ينقل عن امللة؛ فيقول الناس هلم :إنكم قبل ذلك جهال ،ألي يشء مل تأمرونا
هبذا!؟ وأنا أخربكم عن نفيس واهلل الذي ال إله إال هو ،لقد طلبت العلم ،واعتقد من عرفني
أن يل معرفة ،وأنا ذلك الوقت ،ال أعرف معنى ال إله إال اهلل ،وال أعرف دين اإلسالم ،قبل
هذا اخلري الذي من اهلل به؛ وكذلك مشاخيي ،ما منهم رجل عرف ذلك .فمن زعم من علامء
العارض :أنه عرف معنى ال إله إال اهلل ،أو عرف معنى اإلسالم قبل هذا الوقت ،أو زعم
من مشاخيه أن أحدا عرف ذلك ،فقد كذب وافرتى ،ولبس عىل الناس ،ومدح نفسه بام
()1

ليس فيه)

وهكذا كتب ملن يشكك يف تكفري بعض من كفرهم ،فقد كتب هلم يقول( :ما ذكرتم
من قول الشيخ :كل من جحد كذا وكذا ،وقامت عليه احلجة ،وأنكم شاكون يف هؤالء
الطواغيت وأتباعهم ،هل قامت عليهم احلجة؟ فهذا من العجب ،كيف تشكون يف هذا
وقد أو ضحته لكم مرارا!؟ فإن الذي مل تقم عليه احلجة ،هو الذي حديث عهد باإلسالم،
والذي نشأ ببادية بعيدة ،أو يكون ذلك يف مسألة خفية ،مثل الرصف والعطف ،فال يكفر
حتى يعرف ،وأما أصول الدين التي أوضحها اهلل وأحكمها يف كتابه ،فإن حجة اهلل هو

( )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()50 /10

46

القرآن ،فمن بلغه القرآن فقد بلغته احلجة؛ ولكن أصل اإلشكال ،أنكم مل تفرقوا بني قيام
احلجة ،وبني فهم احلجة ،فإن أكثر الكفار واملنافقني من املسلمني ،مل يفهموا حجة اهلل مع
ون إِ ْن ُه ْم إِ َّال ك ْ
ون رأ ْو ري ْع ِق ُل ر
ب رأ َّن رأ ْك رث رر ُه ْم ري ْس رم ُع ر
راألر ْن رعا ِم
قيامها عليهم ،كام قال تعاىل ﴿ :رأ ْم رحت رْس ُ
رب ْل ُه ْم رأ رض رل رسبِ ًيال﴾ [الفرقان)]44 :

()1

وبناء عىل هذا مل يكتف حممد بن عبد الوهاب من أتباعه االلتزام بام دعاهم إليه ،وإنام
طلب منهم االنضامم إىل مجاعته واهلجرة إليه ،وهو ما يذكرنا باألسس التي تقوم عليها
مجاعة (اهلجرة والتكفري) ،والتي توجب عىل أتباعها بعد تكفري املخالفني اهلجرة والعزلة
عنهم.
وقد سار عىل هذا املنهج الوهابية ،فهم ال يكتفون من أتباعهم بااللتزام بالعقيدة
التي يضعوهنا هلم ،وإنام يطلبون منها أيضا أن يقفوا موقفا سلبيا من غريهم ،وإال فإن رشط
الوالء والرباء مل يتحقق يف إيامهنم.
وقد طبقت اجلامعات اإلرهابية هذا البند أحسن تطبيق ،وهلذا كفرت كل علامء
االجتاه السلفي الرسمي وغري الرسمي الذين مل ينضموا هلم ،أو مل يقفوا مثلهم موقفا سلبيا
من السعودية كام وقفوا من غريها ،وقد كتبوا يف ذلك الكتب الكثرية لعل أشهرها ما كتبه
أبو حممد املقديس حتت عنوان (الكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودية) ،والذي قال يف
مقدمته مبينا دوافع تأليفه للكتاب( :فهذه ورقات قد مجعتها يف عجالة من األمر وضيق يف
الوقت مل أفرغ هلا كبري وقت وال كثري جهد اضطرين إىل اإلرساع يف إعدادها وإخراجها ما
ربدر رر واشتهر عن كثري من املنتسبني إىل الدّ عوة والعلم بل واجلهاد ،من الدّ فاع عن النّظام

( )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()93 /10
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السعودي الربيطاين األمريكي الكافر .وممانعة كثري منهم من الكالم فيه ،والصدّ عن ذلك
واألخذ عىل يد ال ّطاعنني عليه ،بحجج ومزاعم جوفاء ساقطة… وهذا واهلل من أعظم
الضالل… ّ
فإن خبث هذه الدّ ولة وتلبيسها أمسى بمكان ،بحيث أصبح اليوم من أهم
ّ
املهامت التّصدي هلا وتعريتها قبل غريها… خصوص ًا ّ
وأن ما سواها يف الغالب واضح
ّ
مكشوف ،أم ّا هذه الدّ ولة اخلبيثة ،فهي من أشدّ الدّ ول اليوم ممارسة لسياسة التّلبيس عىل
الرشيعة اإلسالمية ونبذ القوانني
العباد واالستخفاف هبم وال ّلعب بعقوهلم مدّ عية تطبيق ّ
الوضعية .ولقد أجادت هذه الدّ ولة اخلبيثة أساليب التّلبيس والتدليس وأحكمتها حتّى
والرتقيع هلا ،فتجد
انطىل هذا عىل كثري ممّن ينتسبون للعلم والدّ عوة ،فشاركوا يف التّلبيس ّ
كثري ًا منهم يتك ّلمون يف الدّ ول األخرى وطغياهنا وهيامجون حتاكمها للقوانني الوضعية
والرشك املستبني ،بل وتقوم هذه الدّ ولة بطباعة
ويصدرون الكتب واملؤ ّلفات يف هذا الكفر ّ
هذه الكتب وتوزيعها عىل اخللق جم ّان ًا ،حتى يتوهم ويظن املتابع حلامسهم يف تلك الكتابات
أن حكومتهم التي تطبع هلم تلك الكتب وتوزّ عها حكومة حتارب القوانني وتنبذها وتأبى
تطبيقها أو التّحاكم إليها ..وقد أجادت هذه الدّ ولة هذا الدور التلبييس وأتقنته ،خصوص ًا
وأنّه ال يك ّلفها إال قلي ً
الرياالت كأجور طباعة لتلك الكتب وأخرى كرواتب ألولئك
ال من ّ
املشايخ املأجورين ..وهكذا؛ تلبيس من احلكومة وتلبيس من املشايخ وتلبيس من الدّ عاة،
حتّى ل ّبسوا عىل النّاس دينهم ،بل بلغ األمر من بعض املنتسبني للجهاد أن ينهى عن العمل
()1

بحجة التباس أمرها ،وعدم اتّضاحه)
واجلهاد ضدّ ها ،بل والكالمّ ،

وحتدث عن موقف الكثري من اإلرهابيني الذين اتفقوا عىل فساد كل األنظمة ،ما

( )1الكواشف اجللية ،أبو حممد عاصم املقديس ،منرب التوحيد واجلهاد ،الطبعة الثانية 1421 ،هـ ،ص.6
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عدا النظام السعودي ،فيقول( :فكم مجعتني جمالس مع رؤوس لدعوات ومجاعات خضنا
فيها حول ّ
تطرق إىل هذه الدّ ولة… فتلك
تعرض احلديث أو ّ
كل حكومة وطاغوت فإذا ما ّ
عندهم عقبة كؤود… حتجم دوهنا خيوهلم ومطاياهم وترت ّدد وتضطرب حوهلا سيوفهم
()1

ورماحهم ونباهلم)

وهو ـ كجميع اجلامعات اإلرهابية ـ يرى أن السعودية انقلبت عىل مبادئ حممد بن
والسلف
عبد الوهاب( :وأرصح بعقيديت عقيدة أهل السنّة واجلامعة ما كان عليه النبي ّ 
أرصح هبذا لكي أسد ال ّطريق عىل علامء
ّ
الصالح من صحابته وتابعيهم من خري القرونّ ،
السوء علامء آل سعود من قذفني بيشء من هذا أو غريه ...وأيض ًا لكي ال يفرح بكتايب هذا
ّ
تقر هلم به عني ،فام ألجلهم كتبته وال
الروافض والشيوعيني أو ّ
أعداء اهلل وأعداء الدّ ين من ّ
فجارهم وكف ّارهم
يفرقون بني آل سعود اليوم ّ
لسواد أعينهم وال حلوهلا ...أولئك ا ّلذين ال ّ
السوء اليوم
يفرقون بني علامء ّ
وبني أولئك األوائل منهم ا ّلذين نرصوا دعوة التّوحيد ،وال ّ
()2

حممد بن عبد الوهاب وأوالده يف األزمنة الغابرة)
وبني ّ

وهكذا رصح أسامة بن الدن يف حواراته الكثرية ،ومنها حوار أجرته معه (جريدة
الرأي العام الكويتية) بتاريخ 2001/11/11م فقد سأله الصحفي( :إذا خرج
األمريكيون من السعودية وتم حترير املسجد األقىص ،هل ستوافق عىل تقديم نفسك
للمحاكمة يف بلد مسلم؟) ،فأجاب أسامة بن الدن( :أفغانستان وحدها دولة إسالمية،
باكستان تتبع القانون االنكليزي ،وأنا ال أعترب السعودية دولة إسالمية ،وإذا كان
األمريكيون يتهمونني بيشء ،فنحن أيض ًا لدينا قائمة اهتامات ضدهم)
( )1الكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودية ،ص.8
( )2املرجع السابق ص.10
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 .2االجتاهات احلركية:
مثلام ذكرنا يف املبحث السابق ،فإن أصحاب االجتاهات احلركية خمتلفون يف مواقفهم
من التكفري بحسب ارتباطهم العلمي والنفيس باجلامعات السلفية ،ولذلك ال نحتاج إىل
إعادة ما ذكرناه هنا ،ولكنا نحب أن نبني أن االجتاه احلركي أضاف بعض األبعاد اجلديدة
للتكفري استغلها اإلرهابيون أبشع استغالل.
ونحب ـ قبل أن نبني هذه املجاالت التكفريية التي نرشها االجتاه احلركي ـ أن نذكر
أن الشخصية املحورية املتهمة بإمداد اإلرهاببني بمثل هذه األفكار هي شخصية (سيد
قطب املتوىف1385 :هـ)( ،)1والذي كانت كتاباته يف هذه املواضيع حتمل غموضا وإمجاال،
وهلذا اختلف يف فهمها ،فاإلرهابيون فهموا أن سيد قطب كفر املجتمعات كام كفر األنظمة،
وغريهم فهم منها أن سيد قطب مل يكن يقصد تكفري املجتمعات ،وإنام كان يقصد بعدها
عن اإلسالم ،واحلاجة إىل دعوهتا إىل اإلسالم الصحيح النقي من جديد.
وأنا شخصيا ـ من خالل قراءيت لسيد قطب ـ فهمت هذه املعاين ،فسيد قطب( )2كان
أديبا ،وكان االنحالل واالنحراف عن الدين سائدا يف الكثري من املجتمعات اإلسالمية،
ولذلك وصف ذلك الوضع من غري قصد منه للتكفري ،ولكن الذين قرؤوا كتبه وقرأوا يف
نفس الوقت كتب ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب فهموا منه هذه املعاين ،ألهنم أسقطوا
شخصية ابن تيمية عىل شخصية سيد قطب ،ففهموا من ذكره جلاهلية املجتمعات كفرها،

( )1باإلضافة إىل أيب األعىل املودودي ،ولكن سيد قطب كان أشهر وأبلغ يف التعبري عن أفكاره.
( )2نحب أن نبني هنا فقط من باب املوضوعية أن كتابات سيد قطب ال حتمل أي بعد طائفي ،وهلذا ال نجد عنده مصطلح (أهل السنة واجلامعة)  ،بل
بعكس ذلك هو خيتلف مع الكثري من هذه الطائفة يف تقديسها للتاريخ اإلسالمي وللصحابة ،وهذا من األسباب التي جعلت التيار السلفي يقوم بتكفريه،
ونحب أن نذكر هنا كذلك أن السيد عيل اخلامنئي ترجم إىل الفارسية بعض كتب سيد قطب ككتابه (املستقبل هلذا الدين) ترمجه سنة  1346هجرية ،وكتب له
مقدمة ،وطبعه( ،انظر :رسالة التقريب ،ع)12
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مع أن اجلاهلية ليست مرادفا بالرضورة للكفر.
وكمثال عىل تأثر اجلامعات اإلرهابية بسيد قطب قول عبد اهلل عزام الزعيم الروحي
للجامعات اجلهادية ،ورائد اجلهاد األفغاين عن الشخصيات التي تأثر هبا( :وجهني سيد
قطب فكري ًا ،وابن تيمية عقدي ًا ،وابن القيم روحي ًا ،والنووي فقهيا ،فهؤالء أكثر أربعة أثروا
يف حيايت أثر ًا عميق ًا)

()1

ويتحدث عن تأثري سيد قطب يف اجلامعات املسلحة ،فيقول( :الذين دخلوا
أفغانستان يدركون األثر العميق ألفكار سيد يف اجلهاد اإلسالمي ويف اجليل كله فوق
األرض كلها ،إن بعضهم ال يطلب منك لباسا وإن كان عاريا وال طعاما وإن كان جائعا
وال سالحا وإن كان أعزال ولكنه يطلب منك كتب سيد قطب ،وكم هزين أن أسمع أن
()2

هنالك قواعد جهادية يف أفغانستان وعمليات حربية يطلق عليها اسم سيد قطب)

وهو يوضح املعاين اجلديدة التي أدخلها سيد قطب إىل قاموس اجلامعات اإلرهابية،
فيقول( :ولقد مىض سيد قطب إىل ربه رافع الرأس ناصع اجلبني عايل اهلامة ،وترك الرتاث
الضخم من الفكر اإلسالمي الذي حتيا به األجيال ،بعد أن وضح معان غابت عن األذهان
طويال ،وضح معاين ومصطلحات الطاغوت ،اجلاهلية ،احلاكمية ،العبودية ،األلوهية،
ووضح بوقفته املرشفة معاين الرباء والوالء ،والتوحيد والتوكل عىل اهلل واخلشية منه
واإللتجاء إليه)

()3

انطالقا من هذه املقولة نحاول هنا ـ باختصار ـ أن نذكر أهم املجاالت التي استفادهتا
( )1عمالق الفكر اإلسالمي (الشهيد سيد قطب)  ،الدكتور عبد اهلل عزام ،نرش وتوزيع مركز شهيد عزام اإلعالمي،
يشاور ـ باكستان ،الطبعة :األوىل ،ص.51
( )2عمالق الفكر اإلسالمي سيد قطب (ص )52
( )3عمالق الفكر اإلسالمي سيد قطب (ص )52
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احلركات اإلرهابية من فكر االجتاهات احلركية:
اجلاهلية:
من املصطلحات الشائعة لدى اجلامعات اإلرهابية مصطلح (اجلاهلية) ،وهو
مصطلح استفادوه أوال من احلركات السلفية التي اعتربت املجتمعات اإلسالمية جمتمعات
جاهلية بسبب ما وقعت فيه من الرشك اجليل ،كام ذكرنا ذلك سابقا.
واستفادوه ـ ثانيا ـ من كتابات أصحاب التوجه احلركي ،وخصوصا أبو األعىل
املودودي ،وسيد قطب ،وقد فهموا منه ـ كام ذكرنا ـ نفس ما فهموه من حديث حممد بن
عبد الوهاب وغريه من السلفيني.
ولكنا ـ ومن باب األمانة العلمية ـ ال نستطيع أن نضع حديث سيد قطب أو
املودودي عن اجلاهلية مع حديث ابن عبد الوهاب يف خانة واحدة ،ذلك أن ترصحيات سيد
قطب عن جاهلية املجتمعات اإلسالمية قد تفهم فهوما متعددة ،وليس فيها أدنى ترصيح
بالكفر ،وإن كانت ألفاظها حتتمل ذلك.
فسيد قطب يف تعريفه للجاهلية يرى أهنا (ليست فرتة تارخيية إنام هي حاله توجد
كلام وجدت مقوماهتا يف وضع أو نظام ..وهي يف صميمها الرجوع باحلكم والترشيع إىل
أهواء البرش ،ال إىل منهج اهلل ورشيعته للحياة ،ويستوي أن تكون هذه األهواء أهواء فرد،
أو أهواء طبقة ،أو أهواء أمة ،أو أهواء جيل كامل من الناس ..فكلها ..ما دامت ال ترجع
()1

إىل رشيعة اهلل ..أهواء)

ويطبق هذا املفهوم عىل املجتمع ومؤسساته ،فيقول( :يرشع فرد جلامعة فإذا هي

( )1يف ظالل القرآن ،سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب ،دار الرشوق ـ بريوت ـ القاهرة ،الطبعة :السابعة عرش ـ  1412هـ ()891 /2
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جاهلية .ألن هواه هو القانون ..أو رأيه هو القانون ..ال فرق إال يف العبارات! وترشع طبقة
لسائر الطبقات فإذا هي جاهلية .ألن مصالح تلك الطبقة هي القانون ـ أو رأي األغلبية
الربملانية هو القانون ـ فال فرق إال يف العبارات! ويرشع ممثلو مجيع الطبقات ومجيع
القطاعات يف األمه ألنفسهم فإذا هي جاهلية ..ألن أهواء الناس الذين ال يتجردون أبد ًا
من األهواء ،وألن جهل الناس الذين ال يتجردون أبد ًا من اجلهل ،هو القانون ـ أو ألن رأي
الشعب هو القانون ـ فال فرق إال يف العبارات! وترشع جمموعة من األمم للبرشية فإذا هي
جاهلية .ألن أهدافها القومية هي القانون ـ أو رأي املجامع الدولية هو القانون ـ فال فرق
()1

إال يف العبارات!)

ومع أن هذا النص ال يدل يف ظاهره إال عىل انحرافات املجتمعات عن املنهج اإلهلي،
إال أن اجلامعات التكفريية طبقت عىل هذه املعاين ما فهمته من اجلاهلية التي أرادها ابن عبد
الوهاب ،ألن هذه اجلامعات حاولت أن توفق بني كال الشخصيتني مع البون الشديد بينهام.
اجل ِ
اهلِ َّي ِة ري ْب ُغ ر
ون
وسيد قطب حياول أن يطبق هبذه الرؤية مفهوم قوله تعاىل ﴿ :رأ رف ُحك رْم ْ ر
ومن رأحسن ِمن اهللَِّ حكْام لِ رقو ٍم ي ِ
وقنُ ر
ون﴾ [املائدة ]50 :عىل املجتمعات التي يسودها أو حيكم
ُ ً ْ ُ
ر ر ْ ْ ر ُ ر
فيها نظام غري إسالمي ،وال يريد ـ كام يبدو وكام يذكر املقربون منه ـ أي تكفري خمرج للملة،
وقد قال بعضهم ناقال عنه( :إن مهمتنا ليست إصدار األحكام عىل الناس ولكن مهمتنا
تعريفهم بحقيقة ال إله إال اهلل ،ألن الناس ال يعرفون مقتضاها احلقيقى وهو التحاكم إىل
()2

رشيعة اهلل)

ولكن ـ مع هذا ـ نرى سيد قطب أحيانا يتكلم كالما شديدا قاسيا ،بحيث ال يكاد
( )1يف ظالل القرآن ()891 /2
( )2أعالم احلركة اإلسالمية ،عبد اهلل العقيل ،دار القلم ،بريوت ،ص .652
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يفهم منه إال ما فهم من كالم ابن عبد الوهاب عن املجتمعات اإلسالمية ،فهو يقول مثال:
(والبرشية اليوم يف موقف كهذا الذي كانت فيه يوم جاءها حممد رسول اهلل  هبذا
الكتاب ،مأمور ًا من ربه أن ينذر به ويذكر وأال يكون يف صدره حرج منه ،وهو يواجه
اجلاهلية ،ويستهدف تغيريها من اجلذور واألعامق ..لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاءها
هذا الدين ،وانتكست البرشية إىل جاهلية كاملة شاملة لألصول والفروع والبواطن
والظواهر ،والسطوح واألعامق! انتكست البرشية يف تصوراهتا االعتقادية ابتداء ـ حتى
الذين كان آباؤهم وأجدادهم من املؤمنني هبذا الدين ،املسلمني هلل املخلصني له الدين ـ فإن
()1

صورة العقيدة قد مسخت يف تصورهم ومفهومهم هلا يف األعامق)

ويقول ىف كتابه (معامل يف الطريق)( :واملسألة ىف حقيقتها هى مسألة كفر وإيامن،
مسألة رشك وتوحيد ،مسألة جاهلية وإسالم ،وهذا ما ينبغى أن يكون واضح ًا إن الناس
ليسوا مسلمني كام يدعون ،وهم حييون حياة جاهلية ،وإذا كان فيهم من حيب أن خيدع نفسه
أو خيدع اآلخرين فيعتقد أن اإلسالم ممكن أن يستقيم مع هذه اجلاهلية فله ذلك ،ولكن
انخداعه أو خداعه ال يغري من حقيقة الواقع شيئ ًا ،ليس هذا إسالم ًا وليسوا هؤالء
()2

بمسلمني)

وأمثال هذه الكتابات التي نجدها تردد بصيغ خمتلفة لدى اجلامعات اإلرهابية ،وقد
كانت هي املؤسس األول للجامعات التكفريية املنبثقة من اإلخوان املسلمني كجامعة
التكفري واهلجرة ،ومجاعة التوقف والتبني ،ومجاعة الشوقيون ،ومجاعة القطبيني ..وغريهم.
وهؤالء أيضا يستدلون كام استدل املخالفون هلم ببعض الروايات من املقربني من
( )1يف ظالل القرآن ()1255 /3
( )2معامل يف الطريق ،سيد قطب ،دار الرشوق ،الطبعة :األوىل ،ص .158
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سيد والتي تدل عىل أن مقصوده باجلاهلية هو نفس مقصد حممد بن عبد الوهاب ،ومن
ذلك ما ذكره عيل عشاموي يف كتابه (التاريخ الرسي لإلخوان املسلمني) ،حيث قال:
(جاءين حد اإلخوان وقال يل بأنه سوف يرفض أكل ذبيحة املسلمني املوجودة حالي ًا،
فذهبت إىل سيد قطب وسألته عن ذلك فقال :دعهم يأكلوهنا فيعتربوهنا ذبيحة أهل الكتاب
()1

فعىل األقل املسلمون اآلن هم أهل كتاب!؟)
احلاكمية:

عىل خالف املسألة السابقة ،فإن احلاكمية ـ كمصطلح ـ نجدها يف كتب أصول الفقه
وعلم الكالم ،فكلها جتعل من مباحثها مبحث احلكم ،وتقسم هذا املبحث إىل أربعة
أقسام(:)2
 .1احلاكم :وهو من صدر عنه احلكم.
 .2واحلكم :وهو ما صدر من احلاكم داال عىل إرادته يف فعل املكلف.
 .3واملحكوم فيه :وهو فعل املكلف الذي تعلق احلكم به.
 .4واملحكوم عليه :وهو املكلف الذي تعلق احلكم بفعله.
وكلها تتفق عىل أن احلاكم هو اهلل تعاىل ،يقول عبد الوهاب خالف( :ال خالف بني
علامء املسلمني ،يف أن مصدر األحكام الرشعية جلميع أفعال املكلفني هو اهلل سبحانه ،سواء
أظهر حكمه يف فعل املكلف مبارشة من النصوص التي أوحي هبا إىل رسوله ،أم اهتدى
املجتهدون إىل حكمه يف فعل املكلف ،بواسطة الدالئل واألمارات التي رشعها الستنباط

( )1التاريخ الرسي لإلخوان املسلمني ،عيل عشاموي ،مركز بن خلدون ،القاهرة ،2006 ،ص .80
( )2انظر :علم أصول الفقه ،عبد الوهاب خالف ،مكتبة الدعوة ـ شباب األزهر ،الطبعة الثامنة ،ص .96
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()1

أحكامه)

لكن اخلالف بني مجاهري العلامء والنظرة احلركية املتشددة يف هذا هو اعتبار احلاكمية
من مجلة املكفرات ،وال تفرق يف ذلك بني من ترك حكم اهلل جاحدا له ،أو تركه مقرصا
ومفرطا.
وبناء عىل هذا األصل كفرت األنظمة مجيعا ،ثم كفر كل من يواليها أو ينارصها ،أو
يعمل حتت واليتها سواء كان رشطيا أو جنديا أو موظفا بسيطا.
وبناء عىل هذا أيضا ترى احلركات السياسية أن اجلهاد ال يقترص فقط عىل جهاد
الدفع ،بل يضم إليه جهاد الطلب ،أي عىل املسلمني أن جياهدوا كل شعوب األرض ،ال
إلدخاهلا يف اإلسالم ،وإنام حلكمها باإلسالم ،وقد رد سيد قطب بشدة عىل حرص اجلهاد يف
جهاد الدفع ،فقال( :الذين يبحثون عن مربرات للجهاد اإلسالمي يف محاية (الوطن
اإلسالمي) يغضون من شأن (املنهج) ويعتربونه أقل من (املوطن)! وهذه ليست نظرة
اإلسالم إىل هذه االعتبارات ..إهنا نظرة مستحدثة غريبة عىل احلس اإلسالمي ،فالعقيدة
واملنهج الذي تتمثل فيه واملجتمع الذي يسود فيه هذا املنهج هي االعتبارات الوحيدة يف
احلس اإلسالمي .أما األرض ـ بذاهتا ـ فال اعتبار هلا وال وزن! وكل قيمة لألرض يف التصور
اإلسالمي إنام هي مستمدة من سيادة منهج اهلل وسلطانه فيها .وهبذا تكون حمضن العقيدة
وحقل املنهج ودار اإلسالم ونقطة االنطالق لتحرير اإلنسان)

()2

وهو يرى ـ كام يرى مجيع املنظرين لإلسالم السيايس ـ أن (محاية دار اإلسالم محاية
للعقيدة واملنهج واملجتمع الذي يسود فيه املنهج .ولكنها هي ليست اهلدف النهائي.
( )1املرجع السابق ،ص.96
( )2يف ظالل القرآن ()1441 /3
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وليست محايتها هي الغاية األخرية حلركة اجلهاد اإلسالمي .إنام محايتها هي الوسيلة لقيام
مملكة اهلل فيها .ثم الختاذها قاعدة انطالق إىل األرض كلها ،وإىل النوع اإلنساين بجملته.
فالنوع اإلنساين هو موضوع هذا الدين ،واألرض هي جماله الكبري! وكام أسلفنا فإن
االنطالق باملنهج اإلهلي تقوم يف وجهه عقبات مادية من سلطة الدولة ،ونظام املجتمع،
وأوضاع البيئة ..وهذه كلها هي التي ينطلق اإلسالم ليحطمها بالقوة .كي خيلو له وجه
األفراد من الناس ،خياطب ضامئرهم وأفكارهم ،بعد أن حيررها من األغالل املادية ويرتك
هلا بعد ذلك حرية االختيار)

()1

وهو يعترب أن كل مفهوم غري هذا مفهوم ناتج عن التأثر بالواقع أو باملسترشقني،
فيقول( :جيب أال ختدعنا أو تفزعنا محالت املسترشقني عىل مبدأ (اجلهاد) ،وأال يثقل عىل
عاتقنا ضغط الواقع وثقله يف ميزان القوى العاملية ،فنروح نبحث للجهاد اإلسالمي عن
مربرات أدبية خارجة عن طبيعة هذا الدين ،يف مالبسات دفاعية وقتية ،كان اجلهاد سينطلق
يف طريقه سواء وجدت هذه املالبسات أم مل توجد! وجيب ونحن نستعرض الواقع التارخيي
أال نغفل عن االعتبارات الذاتية يف طبيعة هذا الدين وإعالنه العام ومنهجه الواقعي ..وأال
نخلط بينها وبني املقتضيات الدفاعية الوقتية)..

()2

وهذه النظرة للجهاد ودوره يف حتقيق احلاكمية هو الذي جعل مجيع التنظيامت
اإلرهابية تنظيامت عاملية تقوم بعملياهتا يف كل مكان عىل األرض ،باعتبار أنه ال يمكن يف
تصورها أن حتقق حاكمية اهلل يف األرض إال هبذا العنف.
املفاصلة:
( )1يف ظالل القرآن ()1441 /3
( )2يف ظالل القرآن ()1441 /3
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وهي مظهر من مظاهر الوالء والرباء الذي سبق احلديث عنه ،حيث يرى املتشددون
من حركات اإلسالم السيايس أن عىل القاعدة املؤمن أن تعتزل اجلاهلية عزلة تامة ،وهي
تستدل لذلك بنصوص جمملة من كتب سيد قطب ،وخصوصا كتابه (معامل يف الطريق) مثل
قوله فيه( :إنه ال بد من طليعة تعزم هذه العزمة ،ومتيض يف الطريق .متيض يف خضم اجلاهلية
الضاربة األطناب يف أرجاء األرض مجي ًعا .متيض وهي تزاول نوع ًا من العزلة من جانب،
ونوع ًا من االتصال من اجلانب اآلخر باجلاهلية املحيطة)..

()1

ومن رضورات املفاصلة اهلجرة ،وقد كتب سيد قطب يف تفسريه متحدثا عن
رضورهتا يف الواقع الذي عاشه رسول اهلل  لكن اجلامعات اإلرهابية فهمت منه فهام
خاصا ،فاعتربت أن من مل هياجر إىل اجلامعة اإلسالمية ليكون عضوا هبا ،ومل ينخلع هبذا من
التجمع اجلاهيل ،فليس بمسلم ،ويستدلون لذلك بام قاله سيد قطب يف تفسريه آليات
اهلجرة يف القرآن الكريم ،فقد قال( :فأما اهلجرة التي يشري إليها النص وجيعلها رشط ًا لتلك
الوالية ـ العامة واخلاصة ـ فهي اهلجرة من دار الرشك إىل دار اإلسالم ـ ملن استطاع ـ فأما
الذين يملكون اهلجرة ومل هياجروا ،استمساك ًا بمصالح أو قرابات مع املرشكني ،فهؤالء
ليس بينهم وبني املجتمع املسلم والية ،كام كان الشأن يف مجاعات من األعراب أسلموا ومل
هياجروا ملثل هذه املالبسات ،وكذلك بعض أفراد يف مكة من القادرين عىل اهلجرة..
وهؤالء وأولئك أوجب اهلل عىل املسلمني نرصهم ـ إن استنرصوهم يف الدين خاصة ـ عىل
رشط أال يكون االعتداء عليهم من قوم بينهم وبني املجتمع املسلم عهد ،ألن عهود املجتمع
املسلم وخطته احلركية أوىل بالرعاية! ونحسب أن هذه النصوص واألحكام تدل داللة

( )1معامل يف الطريق (ص )9
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كافية عىل طبيعة املجتمع املسلم واالعتبارات األساسية يف تركيبه العضوي ،وقيمه
األساسية .ولكن هذه الداللة ال تتضح الوضوح الكايف إال ببيان تارخيي عن نشأة هذا
املجتمع التارخيية والقواعد األساسية التي انبثق منها وقام عليها ومنهجه احلركي
()1

والتزاماته)

وقد فهمت اجلامعات اإلرهابية من هذه اهلجرة وجوهبا عىل أتباعها يف مرحلة
االستضعاف( ،واملقصود هبا العزلة عن املجتمع اجلاهيل ،وعندهم أن كل املجتمعات
جاهلية ،ولذلك فتجب اهلجرة منها ،وهي هجرة مكانية ،يقصد من خالهلا أماكن نائية
بعيدة كشغف اجلبال ،ومواقع القطن ،وإىل الوديان والبوادي والكهوف)
وطبعا هذه اهلجرة هلا هدف آخر ،وهو جتميع املؤمنني بالفكر التكفريي مجيعا يف حمل
واحد ،متهيدا لتشكيل تنظيم منهم يقوم بام تتطلبه احلاكمية من واجبات ،أمهها القضاء عىل
اجلاهلية بمختلف الوسائل.
ثالثا ـ العنف واإلرهاب
بعد أن يلبي التكفريي اإلرهايب كل نزواته النفسية املمتلئة عدوانية وحقدا ،حيتاج
إىل إخراج ما مأل صدره من الغيظ واحلقد واالنتقام يف صور واقعية تشفي غليله.
وهو لذلك يبحث يف كل ما يلبي هذه املطالب النفسية العدوانية ،وما أرسع ما جيده
يف ذلك الركام الضخم الذي يفرزه السلفيون واحلركيون كل يوم يف ترصفاهتم ومواقفهم
وكتبهم ورسائلهم وخطبهم ،وكل يشء ..حتى أناشيدهم تفوح منها روائح الدماء
والدمار.

( )1يف ظالل القرآن ()1555 /3
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وسنحاول هنا باختصار أن نذكر بعض مظاهر العنف( )1الذي أصبح دينا يتعبد به
اإلرهابيون ،ونكتفي بذكر نامذج وأمثلة عن ذلك من سلوكات ومواقف كال االجتاهني:
السلفي واحلركي ،ألن إحصاء كل السلوكات اإلرهابية التي مورست من طرف هذين
التيارين حيتاج جهدا كبريا ،ومتخصصني يف جماالت خمتلفة.
 .1االجتاهات السلفية:
يتميز االجتاه السلفي من لدن نشأته األوىل باستخدام العنف بمختلف وسائله مع
املخالف ،سواء ك ان ذلك املخالف عاملا أو حاكام أو عاميا بسيطا ،بل حتى لو كان ذلك
املخالف من أوصانا رسول اهلل  هبم ،وبمودهتم والتمسك بحبلهم ،فحملة الكراهية
واالنتقام والتشفي من هؤالء مجيعا ال تكاد تنتهي ،وهي لذلك أصبحت عند خلفهم من
اإلرهابيني دينا يتعبدون اهلل به.
وسنذكر هنا باختصار نامذج عن ذلك من مصادرهم التي يعتمدون عليها
وحيرتموهنا ،بل وجيعلوهنا من مراجعهم التي يزكوهنا ويوصون أتباعهم بقراءهتا ،وقد
صنفناها إىل صنفني :عنف معنوي ،وعنف حيس.
العنف املعنوي:
ونقصد به املامرسات غري املادية للعنف ،كاالحتقار والشتم واهلجر وغريها،
وتأثريها النفيس ال يقل عن تأثري العنف احليس ،بل هي يف أحيان كثرية وسيلة ومتهيد
للعنف احليس ،فغرس الكراهية بني الناس جلهة من اجلهات مقدمة ملامرسة العنف احليس
ف العنف يف املعجم الفلسفي بأنه (كل فعل شديد خيالف طبيعة الشىء ،ويكون مفروض ًا عليه من خارج) (املعجم الفلسفي ،مجيل صليبا ،دار
(ُ )1ع ِّر ر
الكتاب اللبناين ،بريوت ،1982 ،ج ،2ص )112
وعرف بأنه (استخدام الضبط أو القوة استخدام ًا غري مرشوع أو غري مطابق للقانون من شأنه التأثري عىل إرادة فرد ما) (معجم مصطلحات العلوم
االجتامعية ،أمحد زكي بدوي ،مكتبة لبنان ،بريوت ـ لبنان ،1986 ،ص )441
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ضدها.
 .1منع احلوار:
وهو نوع من التعبري عن إلغاء املخالف وعدم اعتباره ،وذلك نتيجة لعدم اعرتاف
التيار السلفي به ،وهو نوع من أنواع العقوبة التي يسلطوهنا عىل املبتدعة يف تصورهم.
وقد نص عىل هذا مجيع أئمتهم من السلف واخللف ،ومن ذلك ما ذكره أبو القاسم
الاللكائي (املتوىف418 :هـ) يف كتابه (رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة) ،فقد قال:
(فام جني عىل املسلمني جناية أعظم من مناظرة املبتدعة ،ومل يكن هلم قهر وال ذل أعظم مما
تركهم السلف عىل تلك اجلملة يموتون من الغيظ كمدا ودردا ،وال جيدون إىل إظهار
بدعتهم سبيال ،حتى جاء املغرورون ففتحوا هلم إليها طريقا ،وصاروا هلم إىل هالك
اإلسالم دليال ،حتى كثرت بينهم املشاجرة ،وظهرت دعوهتم باملناظرة ،وطرقت أسامع من
مل يكن عرفها من اخلاصة والعامة ،حتى تقابلت الشبه يف احلجج ،وبلغوا من التدقيق يف
اللجج ،فصاروا أقرانا وأخدانا ،وعىل املداهنة خالنا وإخوانا ،بعد أن كانوا يف اهلل أعداء
وأضدادا ،ويف اهلجرة يف اهلل أعوانا ،يكفروهنم يف وجوههم عيانا ،ويلعنوهنم جهارا ،وشتان
()1

ما بني املنزلتني ،وهيهات ما بني املقامني)

وكمثال واقعي عىل ذلك أنه عندما طلبت الطرق الصوفية يف اجلزائر من مجعية
العلامء املسلمني اجلزائريني ـ وهي كام هو معلوم مجعية سلفية وهابية بامتياز ـ املناظرة
واحلوار( ،)2رفضت ذلك ،وقد برر اإلبراهيمي (املتوىف1385 :هـ) ذلك بقوله :فأجاهبم
( )1رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ،ج ،1ص.19
( )2نص البشري اإلبراهيمي عىل مضمون رسالتهم بطريقته التهكمية ،فقال :تلقينا صبيحة يوم االثنني املايض رسالة مضمونة متتوجة باسم جامعة احتاد
الطرق الصوفية ،ومنتعلة باسم كاتبها العام .وبني التاج والنعل سطور مجيلة اخلط (قريبة األسلوب يف أساليب التوثيق من املحاكم) ولكن حتتها من املعاين ما
يضحك الثكل ،ففيها بعد البر ْس رملة بالقلم العريض :تعالوا إىل املناظرة .وفيها بعد اسم رئيس مجعية العلامء والسالم عليه ورمحة اهلل ما نصه باحلرف" :أما بعد،
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بقوله( :إن املناظرة يف اليشء تستدعي نظريين ،أي مثيلني يف املعنى الذي يتناظران فيه،
واملناظرة املطلوبة هنا يف مسائل علمية دينية رال رب رسها تاريخ املسلمني الطويل ،وداخلتها
عوائدهم واجتامعياهتم وأثر فيها هذا وذاك ..وإذا كنا نحن الطرف األول يف هذه القضية،
ونحن علامء نقول يف الدين بِدر لِ ِ
يله املعترب ،ونتكلم يف التاريخ بعلله وأسبابه ،ونقول يف
العادات بمناشئها وآثارها ،ونرجع كل يشء إىل أصله ،ونرد كل حادثة إىل سببها ،ونربط
بني الدليل ومدلوله والعلة ومعلوهلا ،فإن الطرقيني بالطبع هم الطرف الثاين ،وهل بلغ
( )1

الطرقيون أن يكونوا نظراءنا بالعلم والدين والتاريخ واالجتامع؟)

ثم وضح الرس الذي جعله ال يعترب هؤالء ،فقال( :نحن نعرفهم حق املعرفة،
ونعرف أهنم جهالء ويفخرون باجلهل ،وأنصاف أميني ويتباهون باألمية ،إذ ليس العلم
وال القراءة رش ًطا يف طرقهم وال يف مشيختهم ،ونعرف أهنم ال يملكون من أسلحة هذا
امليدان إال العناد واإلرصار عىل الباطل ..ولو كانوا علامء ملا بلغ النزاع بيننا وبينهم إىل هذا
()2

ولر رج ْونا ـ إن مل يزر عْهم الدين ـ أن يزر عرهم العلم)
احلد ،ر

بل إنه جياوز احلد يف التعايل عليهم عندما خياطبهم قائال( :وال يبلغ هبم الغرور أن
يناظروا علامء من الطراز الذي حتتوي عليه مجعية العلامء ،وإنام يعتمدون يف هذه املناظرة

فإنكم تعلمون علم اليقني أن ما فكك األمة املسلمة اجلزائرية ومزق وحدهتا حتى صارت متنافرة متخالفة بعد أن كانت متقاربة متألفة هو ما أدخلتموه عليها
ً
وجا يف ورطة الشذوذ واالعتساف،
وعمال ،وأفتيتموها يف كل مسألة خالفية بام يعد
من التشكيك يف أمر دينها اعتقا ًدا
خروجا عن دائرة احلق واإلنصاف وو ُل ً
ً
ولطاملا انتظرنا رجوعكم إىل اجلادة ،ولكن ذهب انتظارنا سدى .وبنا ًء عىل هذا فإننا ندعوكم باسم الدين إىل املناظر يف املسائل اآليت ذكرها ،ونرجوكم أن ال
تتخلفوا كام ختلفتم يف املرة األوىل عن موعد املناظرة ،ولكم الشكر)  ،هذا نص الديباجة ،وبعدها رسد املسائل ،وهي إحدى عرشة مسألة) انظر :آثار اإلمام
حممد بن بشري بن عمر اإلبراهيمي ،مجع وتقديم :نجله الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة :األوىل،
حممد البشري اإلبراهيميّ ،
)300 /1( 1997
( )1آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ()301 /1
( )2آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ()301 /1
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عودوها أن تنطق باسمهم وتسبح بحمدهم وحتامي
عىل موجودات آلية يسموهنا علامء َّ
عنهم بالباطل ..ونحن ال نعرتف بالعلم هلذا الصنف املتهافت عىل أبواب الزوايا املتعيش
من فضالهتا ،ويأبى لنا رشف العلم أن يكون هؤالء املسلوبو اإلرادة الفاقدو االستقالل يف
راهم يف العلم
فوجدناهم جبناء ،وب رل ْون ُ
العلم نظراءنا يف املناظرة ،ألننا ب رل ْونراهم يف العمل ر
فوجدْ نا رأ ْم رث رلهم يسمي
فوجدناهم حيكمون اهلوى وال حيكّمون الدليل ،وب رل ْوناهم يف الكتابة ر
ر
البدع املنكرة عوائد دينية ..رأ رم رع هؤالء تكون املناظرة؟ ال ،ورشف العلم)

()1

ثم اسقط هذه املناظرة بسبب عدم كفاءة من يناظره ،فقال( :فقد حتقق أن هذه
املناظرة التي دعوا إليها ساقطة سقوط رشطها األسايس ِمن ِق ربلهم وهو النظري)

()2

بل إن الشيخ اإلبراهيمي يتعمق إىل أعامق نياهتم حني يذكر الدافع احلقيقي هلم من
وراء املناظرة ( :رأال إهنم من إِ ْفكِهم ليتداهون وخيتلون هبذه الدعوة إىل املناظرة ،لنُ ِجي ربهم
فنعرتف هلم بالكفاءة ،أو نسكت عنهم فيقولوا عنا :رأ ْح رجموا وخافوا ،أو ُنجي ربهم باحلقيقة
()3

(كام فعلنا) فيقولوا :إن مجعية العلامء حتتقر العلامء ويتباكون ويشنعون)

وهذا االستعالء يف التعامل مع املخالف ،وعدم قبول احلوار معه ،أو احلوار معه
باستعالء هو ما متارسه السلفية يف حوارها مع املخالف ،وخصوصا مع الشيعة ،فهي متأل
حواراهتا ضجيجا وفوىض ،ألن هدفها ليس البحث العلمي ،وإنام إثارة الفوىض ،ونرش
الفتنة.
 .2اهلجر:

( )1آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ()302 /1
( )2آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ()302 /1
( )3آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ()302 /1
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ويريدون بذلك قطع أي صلة مع من يرونه مبتدعا ،وقد اعتربوا ذلك من السنن
التي متيز السلفيني السنيني عىل غريهم ،وهلذا نجد احلديث عن هر املبتدع يف كل كتبهم
الواصفة لعقيدة السلف ،ومن ذلك ما ورد يف كتاب (قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر)
أليب الطيب حممد صديق خان (املتوىف1307 :هـ) حتت عنوان (فصل من السنة هجر أهل
البدع] جاء فيه( :ومن السنة هجران أهل البدع ،ومباينتهم ،وترك اجلدال واخلصومات يف
الدين والسنة ،وكل حمدثة يف الدين بدعة ،وترك النظر يف كتب املبتدعة ،واإلصغاء إىل
كالمهم ،يف أصول الدين وفروعه ،كالرافضة واخلوارج واجلهمية والقدرية واملرجئة
()1
والكرامية واملعتزلة فهذه فرق الضاللة وطرائق البدع(

وقد كتب بعض السلفيني املعارصين رسالة سامها (نصيحة العلامء يف وجوب الرباءة
من أهل األهواء) شحنها بام ذكره أهل احلديث والسلف من املعاملة القاسية للمبتدع،
وذكر أن سبب تأليفه هلا هو قيام بعض السلفيني بزيارة بعض العلامء الكبار املبتدعة معزيا
له يف وفاة والدته ،فقال( :أما بعد ،فال خيفى عىل فضيلتكم أن قضية الوالء والرباء من أعظم
قضايا اإليامن وأجلها ،وأنه ليس يف كتاب اهلل تعاىل حكم فيه من األدلة أكثر وال أبني من
هذا احلكم ،بعد وجوب التوحيد وحتريم ضده ،ونصوص القرآن احلكيم مشحونة بذكر
الرباءة من العصاة املخالفني حلكم اهلل واملعاندين ألمره ،وال ريب أن دعاة البدع واألهواء
هم من أعظم العصاة املخالفني ،وخطرهم عىل اإلسالم وأهله أعظم من خطر غريهم،
فكانت الرباءة منهم أوجب ومعاداهتم ومهاجرهتم أوىل ،وبعد ،فقد نرشت الصحف
املحلية (عكاظ) و(الندوة) و(املدينة) خرب ذهابكم إىل بيت املبتدع الضال حممد بن علوي

( )1قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر ،أبو الطيب حممد صديق خان ،وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ـ اململكة العربية السعودية،
الطبعة :األوىل1421 ،هـ ،ص.144
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املالكي وتعزيته يف وفاة والدته ،وهو مما أفرح أهل األهواء وأحزن أهل السنة ،وأثار الفتنة
والبلبلة لدى العامة وحديثي العهد باهلداية ،إذ عدوا ذلك منكم رجوع ًا عن موقفكم من
هذا الرجل ومن بدعه وضالالته ،وال خيفى عليكم أن هذا العلوي من دعاة الرشك والوثنية
()1

ومن أقطاب التصوف والفرق الباطنية وكتبه ومؤلفاته ودروسه شاهدة عىل ذلك)

مع العلم أن العامل املشار إليه من كبار العلامء يف السعودية ،وكان مدرسا يف احلرم،
ومع ذلك مل ينج من سيف بطشهم.
وهم يف هذا يرجعون إىل ما ينقلونه عن سلفهم يف هجر املبتدع ،واملبتدع عندهم هم
كل املسلمني كام عرفنا ذلك سابقا.
 .3السب والشتم:
وهو ما يميز التيار السلفي ،فهو ال يكتفي بالفتاوى والبيانات التي يصدرها ،بل
يضم إىل ذلك لغته اململوءة بأنواع البذاءة والسب واللعن والشتم ،حتى أن احلسن بن عيل
السقاف كتب كتابا كامال يف شتائم األلباين التي كان يقذف هبا عىل خصومه ،سامه (قاموس
شتائم األلباين وألفاظه املنكرة يف حق علامء األمة وفضالئها وغريهم) ،وقد ذكر يف مقدمته
أن الشيخ املحدث زاهد الكوثري ـ وهو حنفي ماتريدي ـ قد الحظ نفس املالحظة عىل
سلفية زمانه ،فقال يف تعليقه عىل كتاب (االختالف يف اللفظ) البن قتيبة( :ومما يؤسف له
جد األسف صدور مثل ذلك يف هذا العهد وبعد هذا العهد ممن يعد نفسه من املنتمني إىل
احلديث مع أن أول ما جيب أن يستفيد حامل احلديث من احلديث هو كرم الطبع ولني
اجلانب والتلطف باملسلمني واالبتعاد عن هجر القول والعجرفة بعدم اخلوض فيام ال يعنيه

( )1نصيحة العلامء يف وجوب الرباءة من أهل األهواء ،سمري بن خليل املالكي ،دط ،دت ،ص.5

65

كأنه عاش مع النبي  وعارشه وتربى بسريته يف إرشاد االمة ،ومن أوغل يف الباطل
بفظاظة وغلظة وبذاءة فهو من أجهل خلق اهلل بسنة نبي اهلدى  وسريته وأبعدهم من
()1

صدق االنتامء إليه)

وهلذا نجد هذا التيار لألسف جيتهد يف حتريف األسامء ،ليحاول أن يغريها بتغيري
احلقائق ،فرتاهم يطلقون عىل الشيعة لقب (املجوس) مع أنه ال يوجد مذهب وال دين عىل
وجه األرض أكثر تنزهيا وتوحيدا وتقديسا هلل من املدرسة الشيعية(.)2
وما فعلوه هو ما فعله سلفهم ابن تيمية ،فقد كان يلقب (مؤمن الطاق) بشيطان
الطاق ،و(ابن املطهر) بابن املنجس ،وأحفاده اليوم يطلقون عىل (حزب اهلل) لقب (حزب
الشيطان) ،وعىل (نرص اهلل) لقب (نرص الشيطان) ،فيستبدلون اسم اهلل من دون استحياء
باسم الشيطان ،ولألسف فقد سمعت القرضاوي مع كرب سنه ،يردد مثل هذا دون حياء.
العنف احليس:
مل يكتف التيار السلفي بمامرسة العنف املعنوي بجميع أنواعه عىل املخالفني ،بل

( )1انظر :تعليق زاهد الكوثري عىل كتاب (االختالف يف اللفظ) البن قتيبة ص ( ، )12نقال عن :قاموس شتائم االلباين،
حسن بن عيل السقاف ،دار االمام النووي ،االردن ،عامن ،1993 ،ص.6
( )2وقد ذكر بعض الباحثني تلك اهلسرتيا التي يقع فيها خصوم الشيعة ،والذين يبتدعون كل يوم ألقابا جديدة ،لتشفي احلقد الذي يمأل قلوهبم ،ال بأس
أن ننقل مقدمته هنا كنموذج عن هذا املرض السلفي ،قال حيكي مقالة خصوم الشيعة يف الشيعة( :إهنم أحفاد السبئي اليهودي..ال ،بل إهنم أحفاد بن
العلقمي..ال ،بل إهنم أحفاد الغادر اخلواجة نصري الدين الطويس..ال ،بل إهنم أحفاد العبيديني..ال ،بل إهنم أحفاد القرامطة..ال ،بل إهنم أحفاد الصفويني..ال،
بل إهنم املجوس..ال ،بل إهنم رش من يف األرض مجيعا(..ال ،بل)(.ال ،بل) .بل ..بل ..فبلبل كيف قدر!)
ثم عقب عىل ذلك بقوله( :نحن إذن أمام هسترييا خطاب فقد كل معقوليته ..معذور يف هذا الصياح ،ألنه بات جيد نفسه خيرج من حظ عاثر إىل آخر ،كلام
انفضحت فيه هذه التهمة أو تلك ..أمل يقولوا يوما للناس إن الشيعة هلم أذناب بقر حتى صدق كل عوامهم بذلك مثل البهاليل وكرسوا فيهم هذه القناعة إىل
اليوم .حينام قالوا ذلك وصدّ قهم عوامهم ،هذا يعني أن العقل املهيمن عىل املخاطب واملتلقي هو العقل اخلرايف .كل اهتاماهتم هي من ذاك الطراز .هسترييا
خطاب ونوبة طويلة مل يفيقوا منها يف زمن كشف التحريف وإبطال الزيف وفضح املستور وفن وأخالق احلوار .إهنا هتم رخيصة ال تنتهي .ألهنا ال ترتكز إال
عىل إرادة التشويه واإلساءة والتزييف .وهي تقنية أرسف فيها خصوم الشيعة بصورة تبعث عىل الغثيان) (انظر :أسطوانة مرشوخة ،إدريس هاين ،نرش يف
هسربيس يوم  05ـ  08ـ  ،2009عىل الرابط التايل)14478http://www.maghress.com/hespress/ :
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ضم إليه العنف احليس بجمبع أنواعه أيضا ،فتارخيهم مملوء بالقتل والتدمري ،وسنذكر هنا ـ
باختصار ـ بعض األمثلة عىل ذلك.
وقبل ذلك نتحدث عن ترصحياهتم بحلية دماء من خيالفوهنم ،فقد رصح ابن عبد
الوهاب يف رسالة أرسلها إىل رشيف مكة ،جميبا له عن سؤاله عن سبب قتاله للناس،
فأجاب( :أركان اإلسالم اخلمسة ،أوهلا الشهادتان ،ثم األركان األربعة ،فاألربعة إذا أقر
هبا ،وتركها هتاونا ،فنحن وإن قاتلناه عىل فعلها ،فال نكفره برتكها ..وأيضا :نكفره بعد
التعريف إذا عرف وأنكر[ ..وأيضا] من عرف أن التوحيد دين اهلل ورسوله ،الذي أظهرناه
للناس ،وأقر أيضا أن هذه االعتقادات يف احلجر ،والشجر ،والبرش ،الذي هو دين غالب
الناس ،أنه الرشك باهلل ،الذي بعث اهلل رسوله  ينهى عنه ،ويقاتل أهله ،ليكون الدين
كله هلل ،ومع ذلك مل يلتفت إىل التوحيد ،وال تعلمه ،وال دخل فيه ،وال ترك الرشك ،فهو
كافر ،نقاتله بكفره؛ ألنه عرف دين الرسول فلم يتبعه ،وعرف الرشك فلم يرتكه ،مع أنه ال
يبغض دين الرسول ،وال من دخل فيه ،وال يمدح الرشك ،وال يزينه للناس[ ..وأيضا] من
عرف ذلك ،ولكنه تبني يف سب دين الرسول ،مع ادعائه أنه عامل به ،وتبني يف مدح من
عبد يوسف ،واألشقر ،ومن عبد أبا عيل ،واخلرض ،من أهل الكويت ،وفضلهم عىل من
وحد اهلل ،وترك الرشك ،فهذا أعظم من األول[ ..وأيضا] من عرف التوحيد ،وأحبه،
واتبعه ،وعرف الرشك ،وتركه ،ولكن يكره من دخل يف التوحيد ،وحيب من بقي عىل
الرشك ،فهذا أيضا :كافر[ ..وأيضا] من سلم من هذا كله ،ولكن أهل بلده يرصحون
بعداوة أهل التوحيد ،واتباع أهل الرشك ،وساعني يف قتاهلم ،ويتعذر أن ترك وطنه يشق
عليه ،فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ،وجياهد بامله ،ونفسه ،فهذا أيضا كافر؛ فإهنم لو
يأمرونه برتك صوم رمضان ،وال يمكنه الصيام إال بفراقهم ،فعل؛ ولو يأمرونه بتزوج امرأة
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()1

أبيه ،وال يمكنه ذلك إال بفراقهم ،فعل ،وموافقتهم عىل اجلهاد معهم)

وهكذا رصح ابنه عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب ،فقال( :ال نكفر إال من بلغته
دعوتنا للحق ،ووضحت له املحجة ،وقامت عليه احلجة ،وأرص مستكربا معاندا ،كغالب
من نقاتلهم اليوم ،يرصون عىل ذلك اإلرشاك ،ويمتنعون من فعل الواجبات ،ويتظاهرون
بأفعال الكبائر واملحرمات؛ وغري الغالب إنام نقاتله ملنارصته من هذه حاله ،ورضاه به،
ولتكثري سواد من ذكر ،والتأليب معه ،فله حينئذ حكمه يف قتاله ،ونعتذر عمن مىض بأهنم
خمطئون معذورون ،لعدم عصمتهم من اخلطأ ،واإلمجاع يف ذلك ممنوع قطعا ،ومن شن
()2

الغارة فقط غلط ،وال بدع أن يغلط ،فقد غلط من هو خري منه)

وهذان النصان وحدمها كافيان يف الرد عىل الذين يدعون أن الوهابية طائفة مساملة،
وأهنا ال تنتهج العنف ،مع أن فتاواها تلك ،وهي غيض من فيض مل ترتك أحدا إال وأباحت
دمه.
وبناء عىل هذه الفتاوى سار الوهابيون يف األرض يسفكون الدماء ،وخيربون كل ما
يمرون به من آثار حفظت ألجيال كثرية.
يقول عثامن بن برش ،وهو من مؤرخي الوهابية املعتربين يصف هزيمة أهل الرياض
سنة  1187ه ( :رف َّر اهل الرياض ،الرجال والنساء واالطفال ال يلوي أحد عىل أحد هربوا
عىل وجوههم اىل الربية يف السهال قاصدين اخلرج ،وذلك يف فصل الصيف ،فهلك منهم
خلق كثري جوع ًا وعطشا ...وتركوها خاوية عىل عروشها ،الطعام واللحم يف قدوره
والسواين واقفة يف املناحي ،وأبواب املنازل مل تغلق ،ويف البلد من االموال ما ال حيرص ،فلام
( )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()102 /1
( )2الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()235 /1
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دخل عبد العزيز الرياض وجدها خالية من أهلها االّ قلي ً
ال فساروا يف اثرهم يقتلون
()1

ويغنمون)

ويتحدث ابن غنام عن استحالل الوهابية ألموال من يقاتلوهنم ،فقال( :استوىل ابن
سعود عىل مجيع ما يف الرياض من أموال ونخيل فيئا من اهلل ألنه مل يوجف عليها خيل وال
()2

ركاب)

وهكذا فعل سنة  1206و 1207حيث (هجم سعود عىل القطيف واألحساء ،وقتل
( )3

وأباد نحو ألف ومخسامئة رجل ،واقام جمازر رهيبة بحق السكان)

وقد وصف عثامن بن برش ،وهو مؤرخ وهايب( ،وقعة الرق ّيقة) التي حدثت عام
 ، 1210فقال( :ثور املسلمون بنادقهم دفعة واحدة ،فأرجفت األرض ،وأظلمت السامء،
وثار عج الدخان يف اجلو ،وأسقطت كثري من احلوامل يف األحساء ،ثم نزل سعود يف
(الرقيقة) املذكورة .وأقام مدة أشهر يقتل من أراد قتله ،وجييل من أراد جالءه ،وحيبس من
أراد حبسه ،ويأخذ من االموال ،وهيدم من املحال ،ويبني ثغورا وهيدم دورا ،ورضب
عليهم ألوف ًا من الدراهم وقبضها منهم ،وأكثر فيهم سعود القتل ...فهذا مقتول يف البلد،
وهذا خيرجونه اىل اخليام ويرضب عنقه عند خيمة سعود ،حتى أفناهم االّ قليالً ،وحاز
سعود من االموال يف تلك الغزوة ما اليعد وال حيىص) ويقول ابن برش :ان ابن سعود قتل
من أهل قرية واحدة هي (الفضول) ثالثامئة رجل ،حتى صارت تلك القرية مرضب

( )1عنوان املجد يف تاريخ نجد ،عثامن بن عبداهلل بن برش النجدي احلنبيل ،حتقيق :عبدالرمحن بن عبداللطيف بن عبداهلل آل الشيخ ،دار دارة امللك
عبدالعزيز 1402 ،ـ  1403هـ ـ  1982ـ  1983م ،ص .120
( )2تاريخ نجد املسمى (روضة األفكار واألفهام ملرتاد حال اإلمام وتعداد غزوات ذوي اإلسالم)  ،احلسني بن غنام ،املحقق :نارص الدين األسد ،دار
الرشوق ،الطبعة :الرابعة ـ 1415هـ 1994 /م ،ص .138
( )3تاريخ نجد ،ص  182ـ .183
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()1

األمثال)

ومل يكتف الوهابيون بموطنهم نجد أو ما حييط به من أرض اجلزيرة ،بل قصدوا
كربالء املقدسة غري مراعني حل رمتها ،فقد شن سعود بن عبد العزيز صحبة الوهابيني
هجوما مباغت ًا عىل كربالء املقدسة ،فأقاموا جمزرة رهيبة فيها ،يف شهر ذي القعدة من سنة
 1216هـ (املصادف  20نيسان 1802م)
وقد وصفها املؤرخ الوهايب عثامن ابن برش يف كتابه (عنوان املجد) ،فقال( :إن سعود
سار باجليوش املنصورة واخليل العتاق املشهورة ،من مجيع حارض نجد وبادهيا ،واجلنوب
واحلجاز وهتامة وغري ذلك ،وقصدوا أرض كربالء ونازل أهل بلد احلسني ،فحشد عليها
املسلمون وتسوروا جدراهنا ودخلوها عنوة ،وقتلوا غالب أهلها يف األسواق والبيوت،
وهدموا القبة املوضوعة بزعم من اعتقد فيها عىل قرب احلسني ،وأخذوا ما يف القبة وما
حوهلا ،وأخذوا النصيبة التي وضعوها عىل القرب وكانت مرصوفة بالزمرد والياقوت
واجلواهر ،وأخذوا مجيع ما وجدوا يف البلد من االموال والسالح واللباس والفرش
والذهب والفضة واملصاحف الثمينة وغري ذلك مما يعجز عنه احلرص ،ومل يلبثوا فيها إال
ضحوة وخرجوا منها قرب الظهر بجميع تلك االموال ،وقتل من أهلها قريب الفي رجل،
ثم ان سعودا ارحتل منها فجمع الغنائم وعزل أمخاسها ،وقسم باقيها عىل املسلمني غنيمة
()2

للرجل سهم وللفارس سهامن)

وكان يمكن أن يكون هذا املصري هو نفسه مصري مكة املكرمة لوال أن أهلها
استجابوا لرسالته ،والتي جاء فيها( :أما بعد ،فأنتم جريان اهلل وسكان حرمه آمنون بأمنه.
( )1عنوان املجد ،ص .216
( )2عنوان املجد ،ص  257ـ .258
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إنام ندعوكم لدين اهلل ورسوله ﴿ ُق ْل ريا رأ ْه رل ا ْلكِت ِ
راب رت رعا رل ْوا إِ رىل كرلِ رم ٍة رس رو ٍاء رب ْينرنرا رو رب ْينر ُك ْم رأ َّال
َّخ رذ بع ُضنرا بع ًضا رأربابا ِمن د ِ
ِ
رنعبدر إِ َّال اهللَّر و رال ُن ْ ِ ِ
ون اهللَِّ رفإِ ْن رت رو َّل ْوا رف ُقو ُلوا
ْر ً ْ ُ
رْ
رش رك بِه رش ْيئًا رو رال ريت ر ْ
ر
ُْ
ْاش رهدُ وا بِ رأنَّا ُم ْسلِ ُم ر
ون﴾ [آل عمران ]64 :فأنتم يف أمان اهلل ثم يف أمان أمري املسلمني سعود بن
()1

عبد العزيز وأمريكم عبد املعني بن مساعد ،فاسمعوا له وأطيعوا ما أطاع اهلل والسالم)

وعندما دخل مكة املكرمة يف اليوم الثامن من حمرم 1218هـ خطب يف أهلها قائال:
(امحدوا اهلل الذي هداكم لالسالم وأنقذكم من الرشك .أطلب منكم أن تبايعوين عىل دين
()2

اهلل ورسوله وتوالوا من وااله وتعادوا من عاده يف الرساء والرضاء والسمع والطاعة)

ثم بادر الوهابيون هلدم القباب التي كانت عىل حمل مولد النبي  ومولد اإلمام عيل
ع والسيدة خدجية ع ،فهدموها ،وهدموا الكثري من اآلثار اإلسالمية(.)3
ثم قصدوا العلامء والوجهاء من علامء احلرمني ومن الرشيف فطلبوا منه التوقيع عىل
بيان باالعرتاف بالدين اجلديد والتربؤ من دينهم السابق واإلفتاء بكفر عامة املسلمني،
فأصدر علامء مكة املكرمة هذا البيان( :نحن علامء مكة الواضعون خطوطنا يف هذا الرقيم:
ان هذا الدين الذي قام به الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل ،ودعا اليه إمام املسلمني
سعود بن عبد العزيز ،من توحيد اهلل ونفي الرشك الذي ذكره يف هذا الكتاب ،أنه هو احلق
الذي ال شك فيه .وال ريب وأن ما وقع يف مكة واملدينة سابقا ومرص والشام وغريمها من
البلدان ،اىل اآلن ،من أنواع الرشك املذكورة يف هذا الكتاب ،أنه :الكفر املبيح للدم واملال،
واملوجب للخلود يف النار .ومن مل يدخل يف هذا الدين ويعمل به ويوايل أهله ويعادي

( )1عنوان املجد ،ص 261
( )2رساة الليل هتف الصباح ،عبد العزيز التوجيري ،طبع رياض الريس للنرش ،بريوت ،لبنان ،1997 ،ص .49
( )3املرجع السابق ،ص 46
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أعداءه فهو عندنا كافر باهلل واليوم اآلخر .وواجب عىل إمام املسلمني ،واملسلمني ،جهاده
()1

وقتاله حتى يتوب اىل اهلل مما هو عليه ،ويعمل هبذا الدين)
وهكذا فعل يف املدينة املنورة حني دخلها(.)2
 .2االجتاهات احلركية:

احلديث عن عالقة االجتاهات احلركية بالعنف صعب جدا من الناحية العلمية
الواقعية عىل خالف املنهج السلفي ،ذلك أن هلذه احلركات من املرونة ما ليس للحركات
السلفية ،وهلذا مل نجدها تتبنى أي عمل إرهايب ما عدا الذي حيصل اآلن يف سوريا ،فلدى
اإلخوان املسلمني هناك بعض األلوية التي تتبناها( ،)3أما ما عدا ذلك ،فإن اإلخوان أو
غريهم من احلركات يستعملون وسيلتني للحفاظ عىل سلميتهم:
األوىل :هي نفي نسبة من مارس العنف عنهم ،حتى لو تتلمذ يف مدارسهم ،أو كان
عضوا بارزا فيهم ،فهو ما دام قد كشف أمره ،فإنه صار عضوا غري مرغوب فيه ،أو صار
عبئا عىل اجلامعة ،فلهذا تتربأ منه.
الثانية :هي نسبة العنف للدولة أو ملخابراهتا عىل وجه الدقة ،وهلذا فإهنم يف كل
حوادث العنف التي نسبت هلم يرجعون األمر إىل الدولة أو املخابرات ،ولعل هذا يذكرنا
بموقف القرضاوي الذي أفتى بقتل كل سوري موال للنظام (عاملا كان أو جاهال) ،ويف
نفس األسبوع الذي أفتى فيه هذه الفتوى عىل قناة اجلزيرة قتل الشيخ حممد سعيد رمضان

( )1الدرر السنية واألجوبة النجدية ،ج 1ص 314
( )2الدرر السنية واألجوبة النجدية ،ج 1ص 317
ٍ
عرشات من الفصائل الصغرية املتمركزة يف
( )3من األمثلة عىل ذلك (هيئة دروع الثورة)  ،وهي حتالف حمسوب عىل هيئة األركان العامة .مكون من بضع
إدلب ومحاة .تكون عام  2012بمساعدة اإلخوان املسلمني يف سوريا ،ويصنف نفسه كتحالف إسالمي ـ ديمقراطي معتدل .تعرتف اهليئة بتلقي مساعدات
من مجاعة اإلخوان املسلمني ،لكنها تنفي أي صلة مبارشة هبا.
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البوطي( ،)1وعندما صدرت الكثري من البيانات تتهمه بتحريضه عىل ذلك راح يف خطبة له
ينسب األمر للمخابرات السورية.
وهكذا فإن دور اإلخوان يف احلقيقة ـ يف ظاهره ـ كان مساملا نوعا ما ،ألهنم ال
يمكنهم حتقيق مكاسبهم السياسية وغريها إال بذلك ،ولكن عندما نرتك هذه الظواهر،
ونبحث يف مواقفهم نجد أهنم دعاة لإلرهاب بطرق خمتلفة ،أمهها نرش األفكار املشجعة عىل
اإلرهاب ،وبالتايل ،فإهنم صاروا حمضنا لإلرهابيني ،الذين يتخرجون من مدارسهم بفعل
التحريض واألفكار التي تلقنهم إياها اجلامعة.
ومن خالل قراءة يسرية للسري الذاتية ألعضاء اجلامعات اإلرهابية أو قادهتا نجدهم
قد تتلمذوا يف يوم ما عىل حركات اإلسالم السيايس ،واقتنعوا بأنه لن تقوم لإلسالم قائمة
إال بقلب أنظمة احلكم ،وأنه ال يمكن أن حيصل ذلك إال باجلهاد.
ولعل أكرب دليل عىل ذلك تأسيس مجاعة اهلجرة والتكفري يف مرص ،من داخل
السجون أيام عبد النارص ،وفكرة الوالء والرباء للدكتور الظواهري زعيم تنظيم القاعدة،
فهام مع تربؤ اإلخوان منهام ،إال أننا ال نستطيع أن ننفي دور األفكار اإلخوانية يف تأسيس
مجاعتيهام.
بل إن اسم القاعدة نفسه نستطيع أن نجده كاسم وكمسمى يف األفكار التي كان
اإلخوان يطرحوهنا ،وينادون هبا ،ولو مل يكونوا يقصدون أهنا ستصل إىل هذا احلال.
ومن األمثلة عىل ذلك هذه االقتباسات التي نقتبسها من كالم سيد قطب يف كتابه

( )1انظر اخلرب يف جريدة اخلرب اجلزائرية حتت عنوان (القرضاوي وراء قتل البوطي؟) بقلم سعد بوعقبة ،بتاريخ  23مارس  ،2013ونص اخلرب:
(القرضاوي ساهم يف قتل الشيخ حممد رمضان البوطي ،فقد قام القرضاوي بإصدار فتوى عىل اهلواء يف حمطة 'اجلزيرة' منذ أسبوع ،تتيح للثوار يف سوريا قتل
البوطي حني قال'( :كل من يؤيد نظام األسد من العلامء وجب قتله') وكان ذلك يف حصة ('الرشيعة واحلياة)
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الذي يشكل دستورا للجامعات اإلرهابية (معامل يف الطريق) ،فهو بأسلوبه البليغ يضع ـ من
قصد أو من غري قصد( )1ـ اخلطة العملية لتأسيس القاعدة ،بل إنه يضيف إىل ذلك فيعطيها
االسم الذي يتناسب معها.
يقول سيد قطب يف فصل حتت عنوان (نرش رأة املُجترمع املُ ْسلِم رو رخ رصائِ ُصه) :لكن
اإلسالم ـ كام قلنا ـ مل يكن يملك أن يتمثل يف نظرية جمردة ،يعتنقها من يعتنقها اعتقاد ًا
ويزاوهلا عبادة ،ثم يبقى معتنقوها عىل هذا النحو أفراد ًا ضمن الكيان العضوي للتجمع
احلركي اجلاهيل القائم فعالً .فإن وجودهم عىل هذا النحو ـ مهام كثر عددهم ـ ال يمكن أن
يؤدي إىل وجود فعيل لإلسالم ،ألن األفراد املسلمني نظري ًا الداخلني يف الرتكيب العضوي
للمجتمع اجلاهيل سيظلون مضطرون حت ًام لالستجابة ملطالب هذا املجتمع العضوية..
سيتحركون ـ طوع ًا أو كره ًا ،بوعي أو بغري وعي ـ لقضاء احلاجات األساسية حلياة هذا
املجتمع الرضورية لوجوده ،وسيدافعون عن كيانه ،وسيدفعون العوامل التي هتدد وجوده
وكيانه ،ألن الكائن العضوي يقوم هبذه الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم مل يريدوا..
أي أن األفراد املسلمني نظري ًا سيظلون يقومون فع ً
ال بتقوية املجتمع اجلاهيل الذي يعملون
نظري ًا إلزالته ،وسيظلون خاليا حية يف كيانه متده بعنارص البقاء واالمتداد! وسيعطونه
كفاياهتم وخرباهتم ونشاطهم ليحيا هبا ويقوى ،وذلك بدالً من أن تكون حركتهم يف اجتاه
()2

تقويض هذا املجتمع اجلاهيل إلقامة املجتمع اإلسالمي!)

( )1ذكر بعض املقربني من سيد قطب أنه مل يكن يقصد من تأسيس هذه اجلامعة التي متثل القاعدة اإلسالمية ممارسة أي عنف ،ونقلوا عنه يف وصف
املجموعة التى توىل تربيتها عام  ،65عندما تم اعتقاله متهيد ًا إلعدامه( :لقد اتفقنا عىل مبدأ عدم استخدام القوة لقلب نظام احلكم وفرض النظام اإلسالمى
من أعىل ،ألن املطالبة بإقامة النظام اإلسالمى وحتكيم رشيعة اإلسالم ليست هى نقطة البدء ،وإنام هى نقل املجتمعات ذاهتا إىل املفهومات اإلسالمية
الصحيحة ،وتكوين قاعدة إن مل تشمل املجتمع كله ،فعىل األقل تشمل عنارص وقطاعات متلك التوجيه والتأثري ىف اجتاه املجتمع كله إىل الرغبة والعمل ىف إقامة
النظام اإلسالمي) (شبهات حول الفكر اإلسالمى املعارص ـ املستشار سامل البهنساوى صـ )237
( )2معامل يف الطريق ،سيد قطب ،دار الرشوق ،الطبعة :األوىل (ص )49
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هذه هي الفقرة األوىل من هذا النص ،وهي تدل عىل أن عىل املسلمني الذين اقتنعوا
باإلسالم وأرادوا أن حيققوا احلاكمية هلل يف املجتمع ،وأن يقضوا عىل اجلاهلية أن ينعزلوا
عن خدمة هذا املجتمع ،أو يسامهوا يف نموه ورفاهه ،ألهنم بذلك سيطيلون عمر اجلاهلية
التي حتكمه.
وهذا هو نفسه ما تتبناه اجلامعات اإلرهابية التي ال تكتفي بسفك الدماء ،بل تضيف
إىل ذلك بعدا ختريبيا لتدمر االقتصاد وكل مؤسساته ،ألنه ال يمكن ـ يف تصورها ـ أن تقيض
عىل اجلاهلية إال بعد القضاء عىل املؤسسات التي متد يف عمرها.
وال يكتفي سيد قطب بالوصفة األوىل ،وإنام يضيف إليها هذه الوصفة اجلديدة ،التي
هي األساس الفكري جلامعة القاعدة واجلامعات اإلرهابية األخرى ،يقول يف ذلك( :ومن
ثم مل يكن بد أن تتمثل القاعدة النظرية لإلسالم (أي العقيدة) يف جتمع عضوي حركي منذ
اللحظة األوىل ..مل يكن بد أن ينشأ جتمع عضوي حركي آخر غري التجمع اجلاهيل ،منفصل
ومستقل عن التجمع العضوي احلركي اجلاهيل الذي يستهدف اإلسالم إلغاءه ،وأن يكون
حمور التجمع اجلديد هو القيادة اجلديدة املتمثلة يف رسول اهلل  ومن بعده يف كل قيادة
إسالمية تستهدف رد الناس إىل ألوهية اهلل وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه
ورشيعته ـ وأن خيلع كل من يشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل والءه من التجمع
احلركي اجلاهيل ـ أي التجمع الذي جاء منه ـ ومن قيادة ذلك التجمع ـ يف أية صورة كانت،
سواء كانت يف صورة قيادة دينية من الكهنة والسدنة والسحرة والعرافني ومن إليهم ،أو يف
صورة قيادة سياسية واجتامعية واقتصادية كالتي كانت لقريش ـ وأن حيرص والءه يف
التجمع العضوي احلركي اإلسالمي اجلديد ،ويف قيادته املسلمة ،ومل يكن بد أن يتحقق هذا
منذ اللحظة األوىل لدخول املسلم يف اإلسالم ،ولنطقه بشهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا
75

رسول اهلل ،ألن وجود املجتمع املسلم ال يتحقق إال هبذا .ال يتحقق بمجرد قيام القاعدة
النظرية يف قلوب أفراد مهام تبلغ كثرهتم ،ال يتمثلون يف جتمع عضوي متناسق متعاون ،له
وجود ذايت مستقل ،يعمل أعضاؤه عم ً
ال عضوي ًا ـ كأعضاء الكائن احلي ـ عىل تأصيل
وجوده وتعميقه وتوسيعه ،ويف الدفاع عن كيانه ضد العوامل التي هتاجم وجوده وكيانه،
ويعملون هذا حتت قيادة مستقلة عن قيادة املجتمع اجلاهيل ،تنظم حركتهم وتنسقها،
وتوجههم لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم االسالمي ،وملكافحة ومقاومة وإزالة
الوجود اآلخر اجلاهيل)

()1

وهو يرى أن هذا املنهج هو املنهج الوحيد الذي يعود من خالله اإلسالم إىل احلكم
من جديد ،يقول يف ذلك( :وهكذا وجد اإلسالم ..هكذا وجد متمث ً
ال يف قاعدة نظرية
جمملة ـ ولكنها شاملة ـ يقوم عليها يف نفس اللحظة جتمع عضوي حركي ،مستقل منفصل
عن املجتمع اجلاهيل ومواجه هلذا املجتمع ..ومل يوجد قط يف صورة " نظرية " جمردة عن
هذا الوجود الفعيل ..وهكذا يمكن أن يوجد اإلسالم مرة أخرى ،وال سبيل إلعادة إنشائه
يف املجتمع اجلاهيل يف أي زمان ويف أي مكان بغري الفقه الرضوري لطبيعة نشأته العضوية
احلركية)

()2

وهكذا نرى أن لإلخوان وحزب التحرير دورا يف تأسيس أخطر مجاعة إرهابية
(داعش) ذلك أن من القضايا الكربى التي دعا إليها هذان االجتاهان بكل الوسائل إعادة
إحياء اخلالفة اإلسالمية عىل حسب ما هي موجودة يف كتب الفقه اإلسالمي والتاريخ
اإلسالمي ،ومن املعلوم أن (داعش) يف هذه املسألة مل خترج عن أحكام الفقه اإلسالمي يف
( )1معامل يف الطريق (ص )50
( )2معامل يف الطريق (ص )50
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املدرسة السنية( ، )1ومظاملها التي فعلتها هي نفس املظامل التي وقعت عىل امتداد التاريخ
اإلسالمي ،والتي كان اإلخوان يتغنون هبا كل حني ،حتى أن يوسف القرضاوي ألف كتابا
يدافع فيه عن بني أمية ،ويبني أهنم نموذج مثايل لإلسالم.
وهكذا فعل منري الغضبان وقد كان رقيبا لإلخوان املسلمني يف سوريا ،فقد كتب
كتابا حول معاوية يثني عليه سامه (معاوية بن أيب سفيان صحايب كبري وملك جماهد) ،قال
يف مقدمته( :ما أعتقد أن شخصية يف تارخينا اإلسالمي ومن الرعيل األول من الصحابة
الذين تربوا عىل يدي رسول اهلل  وعاشوا وحي السامء قد ناهلا من التشويه والدس
واالفرتاء ما نال معاوية بن أيب سفيان( ..)2لقد أصبح كثري من املعلومات ثابتة يف أذهان
الناس ال تقبل الشك وال تقبل اجلدل ،ال تتناسب أبد ًا واملستوى الالئق بصحابة رسول اهلل
 ، وصورة معاوية يف أذهان الناس أنه طالب سلطة وسيايس بارع وهناز للفرص ال
يرعوي عن يشء يف سبيل الوصول إىل احلكم ،صارع من أجل السلطة وسعى إىل قتل
عرشات األلوف من الناس لكي يصل إىل اخلالفة ،وهذه الصورة تتناىف مع حس املسلم
وفطرته ،لكنه ال جيد هلا بديالً ،فكتب التاريخ تذكر ذلك ،وعندما جاء املؤرخون املحدثون
وكتبوا عن معاوية ،زادوا الطني بلة ،وكرسوا هذه املفاهيم يف أذهان الناس وزادوهم قناعة
()3

هبا ،فكان ال بد من الكتابة عن معاوية بن أيب سفيان)

هذا هدفه من الكتاب ،وقد حاول أن يربر فيه كل جرائم معاوية ،وكل جرائم يزيد
من بعده ،وهو ما يعطي جرعات كافية لإلرهابيني ليستنوا بسنة أخطر إرهابيني يف التاريخ

( )1وهم لذلك يستدلون يف كتبهم ورسائلهم عىل ما ورد يف صحة خالفة املتغلب من خالل كتب الفقه اإلسالمي.
( )2هو ذكر بعد ذكر معاوية وأبيه هذه اجلملة التي حذفتها (ريض اهلل عنهام)
( )3معاوية بن أيب سفيان صحايب كبري وملك جماهد ،منري حممد الغضبان ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة األوىل1400 ،هـ ـ 1980م ،ص.5
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معاوية ويزيد.
وهكذا نراهم يدافعون عن اخلالفة العثامنية مع جرائمها الكثرية ،وهلذا رسعان ما
مدوا أيدهيم ألردوغان يف أن يتمكن يف يوم من األيام من إحياء اخلالفة من جديد.
وهلذا ال نجد حلركات اإلسالم السيايس مرشوعا سياسيا واضحا ،ألن تغنيهم
بالتاريخ ،وبام ذكر الفقهاء يف هذه اجلوانب ،ينسف كل دعواهتم النظرية املثالية.
اخلامتة:
بعد هذه اجلولة املخترصة يف تتبع أثر االجتاهني السلفي واحلركي يف دعم وبناء
احلركات اإلرهابية نصل إىل النتائج التالية:
 .1أن اجلامعات اإلرهابية املسلحة مل تنشأ من فراغ ،وإنام نشأت من األفكار املتطرفة
التي ينرشها االجتاهني :السلفي واحلركي بنسب خمتلفة.
 .2أنه ال يمكن القضاء عىل اإلرهاب بالقضاء عىل اجلامعات اإلرهابية املسلحة
وحدها ،ألن الفكر اإلرهايب املنترش يف املجتمع بفعل ذينك االجتاهني سيظل خيرج لنا يف
كل يوم مجاعة إرهابية جديدة ،ربام أكثر تسلحا وخربة وتطرفا.
 .3أن اإلرهاب بأنواعه املختلفة ليس وليد هذا العرص ،وإنام له أسسه التارخيية التي
ابتدأت من فجر اإلسالم األول ،وخصوصا بعد وفاة النبي  ولذلك فإن هذا التاريخ
صار من الرتاث الذي يستند إليه اإلرهابيون يف تربير سلوكاهتم اإلرهابية ،وهلذا نجدهم
ال يستندون فقط إىل ما ورد يف النصوص املقدسة ،وإنام يستندون قبل ذلك وبعده إىل من
يعتربوهنم سلفا هلم.
 .4أن الفكر السلفي أمد اإلرهاب بكل ما حيتاجونه من أنواع التكفري ،بحيث شمل
تكفريه األمة مجيعا ،فال يكاد ينجو منهم أحد.
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 .5أن للفكر الطائفي الذي ساهم السلفيون واحلركيون يف نرشه يف املجتمع دورا
كبريا فيام نراه من أحداث العنف اخلطرية التي أصابت كل الطوائف اإلسالمية وغري
اإلسالمية.
 .6أن حركات اإلسالم السيايس ،وإن ادعت أهنا ال متارس العنف إال أهنا حرضت
عليه بكل الطرق ،باإلضافة إىل نرشها لألفكار التي سامهت يف دعم اإلرهابيني.
انطالقا من هذه النتائج نقرتح التوصيات التالية:
 .1عدم االكتفاء باملقاومة املسلحة لإلرهابيني ،وإنام يضم إىل ذلك الرد عليهم ونرش
الفضائح التارخيية املرتبطة هبم وبالفكر الذي ينطلقون منه.
 .2نرش ثقافة السالم والسامحة واحلوار التي دعا إليها اإلسالم ،والتي استعمل
اإلرهابيون ومن يغذهيم من اجلامعات السلفية واحلركية كل الوسائل لتشوهيها.
 .3الدعوة إىل اإلسالم املحمدي األصيل ،والذي شوهه الفقهاء واملؤرخون عىل
مدار التاريخ اإلسالمي ،وهو اإلسالم املستند إىل النصوص القرآنية والنبوية أوال،
وللتمثيل اجليد له من طرف ورثة النبوة الذين أوىص رسول اهلل  بالتمسك بحبهم
وبحبلهم ،وشهد بالضاللة عىل من خالفهم ،وسار عىل خالف هدهيم.
املراجع:
القرآن الكريم
 .1اإلبانة الكربى ،أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد ال ُعك رْربي املعروف بابن رب َّطة العكربي ،حتقيق :رضا معطي ،ومحد التوجيري،
وغريمها ،دار الراية للنرش والتوزيع ،الرياض.
 .2رشح السنة ،أبو حممد احلسن بن عيل بن خلف الربهباري ،املحقق:عبد الرمحن بن أمحد اجلميزي ،دار املنهاج 1426 ،ه.
 . 3كشف الكربة يف وصف أهل الغربة (وهو مطبوع ضمن جمموع رسائل احلافظ ابن رجب احلنبيل) ،زين الدين عبد الرمحن
بن أمحد بن رجب البغدادي ،ثم الدمشقي ،احلنبيل ،دراسة وحتقيق :أيب مصعب طلعت بن فؤاد احللواين ،الفاروق احلديثة
للطباعة والنرش ،الطبعة :الثانية 1424 ،هـ ـ  2003م.
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 . 4منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية،
املحقق :حممد رشاد سامل ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1406 ،هـ ـ  1986م.
 . 5جمموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،املحقق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم،
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية1416 ،هـ1995/م.
 .6طبقات احلنابلة ،أبو احلسني ابن أيب يعىل ،حممد بن حممد ،املحقق :حممد حامد الفقي ،دار املعرفة ـ بريوت.
 .7معجزة فوق الرمال ،أمحد عسه ،املطابع األهلية اللبنانية ـ بريوت1975 ،م.
 . 8الدرر السنية يف األجوبة النجدية ،علامء نجد األعالم ،املحقق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،الطبعة :السادسة،
1417هـ1996/م.
 . 9الرد الوافر عىل من زعم بأن من سمى ابن تيمة شيخ االسالم كافر ،حممد بن عبد اهلل (أيب بكر) القييس الدمشقي
الشافعي ،شمس الدين ،الشهري بابن نارص الدين ،املحقق :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ـ بريوت ،الطبعة :األوىل،
.1393
 .10دفاع عن ال عقيدة والرشيعة ضد مطاعن املسترشقني ،حممد الغزايل ،دار هنضة مرص ،الطبعة :األوىل.
 .11كيف نفهم اإلسالم ،حممد الغزايل ،دار هنضة مرص ،الطبعة األوىل.
 .12اخلميني :شذوذ يف العقائد ،شذوذ يف املواقف ،سعيد حوى ،دار عامر للنرش والتوزيع ،ع ّرامن ،الطبعة األوىل 1407 ،هـ
ـ  1987م.
 . 13عقيدة حممد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها يف العامل اإلسالمي ،صالح بن عبد اهلل العبود ،عامدة البحث العلمي
باجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :الثانية1424 ،هـ2004/م.
الرد عىل الوهابيّ ة ،الشيخ سليامن بن عبد الوهاب النجدي ،مطبعة نخبه االخيار1306 ،ه.
 .14الصواعق اإلهليّة يف ّ
 . 15فتح املجيد رشح كتاب التوحيد ،عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب ،املحقق :حممد حامد الفقي ،مطبعة
السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة1377 ،هـ1957/م.
 .16وجاءوا يركضون مهالً يا دعاة الضاللة ،أبو بكر جابر اجلزائري ،دار احلرمني.1413 ،
 . 17اإلعالم بأن العزف والغناء حرام .أبوبكر جابر اجلزائري ،مكتبة دار الوفاء للنرش 1407 ،ه.
 . 18دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ،أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي احلنبيل ،حتقيق حسن السقاف ،دار اإلمام النووي،
األردن1413 ،هـ ـ 1992م.
 .19تنبيهات عىل مقاالت الصابوين ،صالح الفوزان ،دط ،دت.
 . 20الرسالة املدنية يف حتقيق املجاز واحلقيقة يف صفات اهلل (مطبوع ضمن الفتوى احلموية الكربى) ،تقي الدين أبو العباس
أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي ،املحقق  :حممد عبد الرزاق محزة ،مطبعة املدين ،القاهرة ،مرص ،الطبعة:
السادسة.
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 . 21الفتوى احلموية الكربى ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن تيمية ،املحقق :د .محد بن عبد املحسن التوجيري ،دار
الصميعي ـ الرياض ،الطبعة الثانية 1425هـ 2004 /م.
 .22متن القصيدة النونية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة،
الطبعة :الثانية1417 ،هـ.
 . 23اجتامع اجليوش اإلسالمية عىل غزو املعطلة واجلهمية ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ابن القيم
اجلوزية ،دار الكتب العلمية ـ بريوت ،الطبعة األوىل.1984 .1404 ،
 . 24القصيدة النونية للقحطاين ،أبو عبد اهلل حممد بن صالح القحطاين ،املعافري األندليس املالكي ،املحقق :عبد العزيز بن
حممد بن منصور اجلربوع ،دار الذكرى ،الطبعة :األوىل.
 .25صفات التابعني أهل الكتاب والسنة واجلامعة ،عبد امللك عيل الكليب ،مكتبة املعارف الرياض ،الطبعة األوىل1404 ،
هـ.
 . 26الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والتنـزيه ،حممد أمان اجلامى ،املجلس العلمي باجلامعة
اإلسالمية باملدينة النبوية ،ط 1408 ،1هـ.
الشيباين البغدادي ،املحقق :د .حممد بن سعيد بن سامل
 . 27السنة ،أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن حنبل
ّ
القحطاين ،دار ابن القيم ـ الدمام ،الطبعة :األوىل 1406 ،هـ ـ  1986م.
 . 28الكواشف اجللية ،أبو حممد عاصم املقديس ،منرب التوحيد واجلهاد ،الطبعة الثانية 1421 ،هـ.
 .29عمالق الفكر اإلسالمي (الشهيد سيد قطب) ،الدكتور عبد اهلل عزام ،نرش وتوزيع مركز شهيد عزام اإلعالمي ،بيشاور
ـ باكستان ،الطبعة :األوىل.
 .30يف ظالل القرآن ،سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب ،دار الرشوق ـ بريوت ـ القاهرة ،الطبعة :السابعة عرش ـ  1412هـ.
 .31أعالم احلركة اإلسالمية ،عبد اهلل العقيل ،دار القلم ،بريوت.
 .32معامل يف الطريق ،سيد قطب ،دار الرشوق ،الطبعة :األوىل.
 .33التاريخ الرسي لإلخوان املسلمني ،عيل عشاموي ،مركز بن خلدون ،القاهرة.2006 ،
 . 34علم أصول الفقه ،عبد الوهاب خالف ،مكتبة الدعوة ـ شباب األزهر ،الطبعة الثامنة.
 .35املعجم الفلسفي ،مجيل صليبا ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت.1982 ،
 . 36معجم مصطلحات العلوم االجتامعية ،أمحد زكي بدوي ،مكتبة لبنان ،بريوت ـ لبنان.1986 ،
 . 37رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ،أبو القاسم هبة اهلل بن احلسن بن منصور الطربي الرازي الاللكائي ،حتقيق:
أمحد بن سعد بن محدان الغامدي ،دار طيبة ـ السعودية ،الطبعة :الثامنة1423 ،هـ 2003 /م.
حممد بن بشري بن عمر اإلبراهيمي ،مجع وتقديم :نجله الدكتور أمحد طالب
 .38آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيميّ ،
اإلبراهيمي ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة :األوىل.1997 ،
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 .39قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر ،أبو الطيب حممد صديق خان ،وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد ـ اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1421 ،هـ.
 . 40نصيحة العلامء يف وجوب الرباءة من أهل األهواء ،سمري بن خليل املالكي ،دط ،دت.
 .41قاموس شتائم االلباين ،حسن بن عيل السقاف ،دار االمام النووي ،االردن ،عامن.1993 ،
 . 42عنوان املجد يف تاريخ نجد ،عثامن بن عبداهلل بن برش النجدي احلنبيل ،حتقيق :عبدالرمحن بن عبداللطيف بن عبداهلل آل
الشيخ ،دار دارة امللك عبدالعزيز 1403 .1402 ،هـ ـ  1983 .1982م.
 .43تاريخ نجد املسمى (روضة األفكار واألفهام ملرتاد حال اإلمام وتعداد غزوات ذوي اإلسالم) ،احلسني بن غنام،
املحقق :نارص الدين األسد ،دار الرشوق ،الطبعة :الرابعة ـ 1415هـ 1994 /م.
 . 44رساة الليل هتف الصباح ،عبد العزيز التوجيري ،طبع رياض الريس للنرش ،بريوت ،لبنان.1997 ،
 .45معاوية بن أيب سفيان صحايب كبري وملك جماهد ،منري حممد الغضبان ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة األوىل1400 ،هـ ـ
1980م.
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حتديات اإلعالم اجلديد وسبل مواجهتها
ينظر الكثري من املثقفني امللتزمني بريبة إىل اإلعالم اجلديد( )1ومكوناته الكثرية التي
غزت الساحة اإلسالمية ،كام غزت مجيع ساحات العامل ،وذلك بسبب ما يفرزه من خماطر
متس مجيع مستويات احلياة الفردية واالجتامعية والسياسية واالقتصادية والثقافية ،حتى أنه
ال يكاد خيلو جانب من جوانب احلياة إال ونجد فيه بعض اآلثار السلبية هلذا النوع من
اإلعالم.
ولكن مع احرتامنا هلذه النظرة ،ومربراهتا الواقعية ،ال يمكننا االكتفاء هبا ،ألهنا لن
تغري يف الواقع شيئا ،فالسيل اجلارف هلذا النوع من اإلعالم ال يمكن التحكم فيه أو احلد
منه بسهولة ،فقد صار بالنسبة للكثريين ـ وخاصة الشباب ـ جزءا أساسيا من حياهتم ال
يمكنهم التخيل عنه.
لذلك نحتاج إىل حل سليم وواقعي يراعي رغبات الشباب يف هذا النوع من
اإلعالم ،ويف نفس الوقت حيميهم من آثاره السلبية ،بل حياول أن يستثمر تلك القدرات
املوجودة فيه يف الرتبية والتوجيه واإلصالح ومواجهة التحديات املختلفة.
ذلك أن هذا النوع من اإلعالم ليس سوى مرحلة من مراحل التطور التي متر هبا
البرشية ،واملسلم الداعية الرسايل ال يقف متفرجا عىل عجلة التاريخ ،وهي تتحرك ،بل
( )1عرف اإلعالم اجلديد تعاريف كثرية لعل أمجعها هذا التعريف( :اإلعالم اجلديد  New Mediaأو اإلعالم الرقمي  Digital Mediaهو مصطلح
يضم كافة تقنيات االتصال واملعلومات الرقمية التي جعلت من املمكن إنتاج ونرش واستهالك وتبادل املعلومات التي نريدها يف الوقت الذي نريده وبالشكل
الذي نريده من خالل األجهزة االلكرتونية (الوسائط) املتصلة أو غري املتصلة باإلنرتنت ،والتفاعل مع املستخدمني اآلخرين كائن ًا من كانوا وأينام كانوا (انظر:
ماهية اإلعــــــــــالم اجلديــــــــــد ،رسالة ماجستري يف الصحافة ،إعداد :مها فالح ساق اهلل ،إرشاف :د .أمحد عرايب الرتك ،اجلامعة اإلسالمية ـ غزة ،كليـــــــة
اآلداب ،قسم الصحافة واإلعـالم ،الدراســات العليـــا ،دط ،دت ،ص ، )35وقد أطلق عليه يف بعض التعريفات :اإلعالم البديل ،أو اإلعالم االجتامعي ،أو
صحافة املواطن ،أو مواقع التواصل االجتامعي ،وكلها حتمل معنى واحدا.
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حياول أن يلحق بالركب ،بل حياول فوق ذلك أن يكون قائدا لركب البرشية ،فاخلريية التي
وصفه اهلل هبا هذه األمة تقتيض منها أن تكون متطلعة طموحة ال ترىض أن تقف ساكنة يف
الوقت الذي يتحرك فيه اآلخرون.
واحلركة هنا ليست حركة املبادئ والقيم ،فهي ثابتة راسخة ال يمكن أن تتحرك أو
تتغري أو تتبدل ألهنا سنة اهلل ﴿ رو رل ْن ر ِ
جتدر لِ ُسن َِّة اهللَِّ رت ْب ِد ًيال﴾ [األحزاب ،]62 :ومبادئ املسلم
رض رب اهللَُّ رم رث ًال كرلِ رم ًة رط ِّي رب ًة ك ررش رج رر ٍة رط ِّي رب ٍة
كالشجرة التي وصفها اهلل تعاىل فقال ﴿ :رأ رمل ْ ت ررر رك ْي ر
ف ر ر
ِ
الس رامء﴾ [إبراهيم]24 :
رأ ْص ُل رها رث ِاب ٌت رو رف ْر ُع رها ِيف َّ
ولكن احلركة يف الوسائل مرشوعة ،بل واجبة ،بل إن املسلم ينظر إىل هذه الوسائل
باعتبارها فتحا من اهلل عليه يتيح له الوصول إىل من مل يكن يقدر عىل الوصول إليهم،
وخماطبة من ال جيرس عىل خماطبتهم.
انطالقا من هذا تتبادر إلينا جمموعة أسئلة حتتاج إىل إجابة علمية واقعية مفصلة:
أوهلا :ما هي التحديات الكربى التي يواجهنا هبا اإلعالم اجلديد ،والتي متس صميم
هويتنا وشخصيتنا ،وما الطرق التي يسلكها لذلك؟
ثانيها :هل يمكن مواجهة تلك التحديات بام حيد من تأثريها ،أو حيوله إىل عكس ما
قصد منه؟ وما هي اآلليات العملية لتحقيق ذلك؟
ثالثها :هل يمكن قيام إعالم جديد هادف يلبي رغبات الشباب يف نفس الوقت
الذي ال يصطدم فيه مع قيم اإلسالم؟
انطالقا من هذه اإلشكاليات الثالث نحاول يف هذا املقال ،وبحدود الصفحات
املتاحة أن نتعرف عىل أهم التحديات التي يواجهنا هبا اإلعالم اجلديد ،وكيفية مواجهتها،
وذلك عرب العنرصين التاليني:
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األول :حتديات اإلعالم اجلديد.
الثاين :سبل مواجهة حتديات اإلعالم اجلديد.
وقد خصصنا كل عنرص من هذين العنرصين بمبحث خاص.
أوال .حتديات اإلعالم اجلديد
يعد البحث عن التحديات التي يامرسها اإلعالم اجلديد بصورته احلالية ،وإحصائها
والبحث عن مصادرها ،واجلهات التي متوهلا أو تقف خلفها ،واألساليب التي متارسها،
وغري ذلك ،مقدمة أساسية لكل عمل نقوم به ملواجهة هذا الواقع ،وما حيمله من خماطر
هتدد اهلوية والوجود.
ذلك أننا نعيش (حربا ناعمة)( )1ختتلف كثريا عام سبقها من أنواع احلروب الصلبة
والعاتية ،وال يمكن االنتصار يف أي حرب مع غياب املعلومات الكافية.
بناء عىل هذا ،نحاول أن نبحث هناـ باختصار ـ عن أنواع التحديات التي يواجهها
الواقع اإلسالمي من اإلعالم اجلديد واجلهات التي تقوم عليه ،أو اجلهات التي تستثمره،
أو اجلهات التي تستخدمه.
ومن خالل استقراء ما نراه يف اإلعالم اجلديد بصيغه املختلفة من فايسبوك وتويرت
ويوتيوب ومدونات وغريها كثري ،نجد نوعني كبريين من التحديات :أحدمها ذو مصدر
خارجي يكن العداء لألمة من قديم ،وحياول بشتى الوسائل أن يشوه دينها وقيمها ،ويرسق
خرياهتا ،ويستذل شعبها ،ويغتصب أرضها ،وهو ما يمكن أن يطلق عليه (التحدي
( )1يعرف (جوزف س .ناي ـ واضع املصطلح ـ) القوة الناعمة بأهنا (القدرة عىل التوصل إىل الغاية املطلوبة من خالل جذب اآلخرين ،وليس باللجوء
إىل التهديد أو اجلزاء .وهذه القوة تعتمد عىل الثقافة ،واملبادئ السياسية ،والسياسات املتبعة .وإذا متكنت من إقناع اآلخرين بأن يريدوا ما تريد ،فلن تضطر إىل
إنفاق الكثري بتطبيق مبدأ العصا واجلزرة لتحريك اآلخرين يف االجتاه الذي حيقق مصاحلك) (القوة الناعمة ،جوزف س .ناي ،ترمجة حممد توفيق البجريمي،
دار العبيكان  ،2007ص )20
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اخلارجي)
والثاين متثله فئة من املسلمني وقعت يف أخطاء فكرية وعقدية جعلتها متارس حربا
رشسة عىل أمتها وأوطاهنا وجمتمعاهتا بحجج متعددة ،قد تستخدم الدين فيها ذريعة لتدمر
البالد والعباد ،وتقدم من حيث ال تشعر أكرب اخلدمات للعدو اخلارجي ،وهي ما يمكن أن
يطلق عليه (التحدي الداخيل)
 .1التحديات اخلارجية:
من اخلصائص املهمة واخلطرية التي تتوفر يف اإلعالم اجلديد ما يطلق عليه
اإلعالميون (الالمركزية) ،ويريدون هبا عدم خضوع اإلعالم اجلديد ألي قيود أو حدود،
فهو يقتحم احلدود ،وال خيضع ألي سلطة ،بل هو مفتوح عىل كل العامل ،وهذا ما جيعل منه
وسيلة سهلة لكل من يضمر عداوة للمسلمني باخرتاقهم والتجسس عليهم ،شعروا أو مل
يشعروا ،بل يتيح له فوق ذلك أن يميل عليهم ـ عن طريق شخصيات ومهية أو حقيقية
يصنعها ـ ما يفعلون وما يدعون.
ولذلك نرى يف الواقع اهتامما كبريا للقوى السياسية باستخدام هذا النوع من
اإلعالم (هبدف إحكام قبضتها عىل سري األمور ،واملحافظة عىل استقرار موازين القوى يف
عامل شديد االضطراب زاخر بالرصاعات والتناقضات ،وقد تداخلت هذه العوامل التقنية
واالقتصادية والسياسية بصورة غري مسبوقة ،جاعلة من اإلعالم اجلديد قضية شائكة جد ًا،
()1

وساحة ساخنة للرصاعات العاملية واإلقليمية واملحلية)

ومن خالل مسح بسيط للكثري من صفحات التواصل االجتامعي وغريها من أنواع

( )1اإلعالم اجلديد يف عرص املعلومات ،شيخاين ،سمرية ،جملة دمشق ـ املجلد  ،26العدد األول ، )2010( ،ص.443
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اإلعالم اجلديد نجد أربعة ظواهر خطرية يركز عليها كثريا ،وكلها تصيب دين املسلم يف
مقاتله ،وهي:
أ .طمس اهلوية اإلسالمية ونرش قيم العوملة.
ب .تشويه الدين والتشكيك يف مصادره.
ج .الدعوة إىل خطاب ديني جديد ،حياول تأويل النصوص وقلبها.
د .إثارة الفتن الداخلية.
وكل هذه األمور خيدم بعضها بعضا ،وإن كان األول هو املقصود بالدرجة األوىل،
لكنه إن مل يفلح ،أو مل يؤد األغراض املطلوبة منه بدقة ،كان لبقية الظواهر أن تؤدي ما عجز
عنه.
وسنرضب هنا أمثلة من اإلعالم اجلديد عن كل ظاهرة من تلك الظواهر:
أ .طمس اهلوية اإلسالمية ونرش قيم العوملة:
ال تنحرص حتديات العوملة( )1فيام ذكره الفيلسوف الفرنيس (روجيه جارودي) حني
عرفها بقوله( :نظام ُيمكّن األقوياء من فرض الدكتاتوريات الالإنسانية التي تسمح
بافرتاس املستضعفني بذريعة التبادل احلر وحرية السوق)( ،)2بل إهنا تتعدى ذلك الفرتاس
هوية الشعوب لتطبعها بطابعها اخلاص ،وقد عرب عن ذلك األملانيان (هانس بيرتمارتن
وهارالد شومان) صاحبا كتاب (فخ العولـمة) ،حيث ذكرا ّ
أن (العولـمة هي عملية

توجيها واحدً ا يف إطار حضارة واحدة ،ولذلك قد تسمى الكونية أو الكوكبة ،وهي إذا صدرت
موجها
( )1العوملة مصطلح يعني جعل العامل عاملًا واحدً ا،
ً
ً
من بلد أو مجاعة فإهنا تعني :تعميم نمط من األنامط التي ختص ذلك البلد أو تلك اجلامعة ،وجعله يشمل اجلميع أي العامل كله( .مقاربتان عربيتان للعوامة،
اجلواد ،يارس عبد ،شباط 2000م ،املستقبل العريب عدد  ،252ص ،2اهنيار مزاعم العوملة ،أمحد ،عزت السيد ،احتاد الكتاب ،دمشق 2000م ،ص )12
( )2العولـمة املزعومة ـ الواقعـاجلذورـ البدائل ،جارودي ،روجيه :تعريب الدكتور حممد السبيطيل ،دار الشوكاين للنرش والتوزيع ،صنعاء ـ اليمن1998 ،م،
ص.17
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()1

الوصول بالبرشية إىل نمط واحد ،يف التغيري واألكل وامللبس والعادات والتقاليد)

وعرب عنها بدقة أكثر ،مع تسمية األشياء بمسمياهتا (الدكتور حممد عابد اجلابري)
فذكر أهنا (العمل عىل تعميم نمط حضاري خيص بلد ًا بعينه ،هو الواليات املتحدة
األمريكية بالذات ،عىل بلدان العامل أمجع ..وهي أيض ًا أيديولوجي ًا تعرب بصورة مبارشة عن
إرادة اهليمنة عىل العامل وأمركته ..أي حماولة الواليات املتحدة إعادة تشكيل العامل وفق
مصاحلها اال قتصادية والسياسية ،ويرتكز أساسا عىل عمليتي حتليل وتركيب للكيانات
السياسية العاملية ،وإعادة صياغتها سياسيا واقتصاديا وثقافيا وبرشيا ،وبالطريقة التي
()2

تستجيب للمصالح االسرتاتيجية للواليات املتحدة األمريكية)

ووصف باحث آخر الدور الذي تقوم به العوملة يف طمس هوية الشعوب ومكوناهتا
الدينية والثقافية ،فقال( :ولكن العوملة باملفهوم املعارص (األمركة) ليست جمرد سيطرة
وهيمنة والتحكم بالسياسة واالقتصاد فحسب ،ولكنها أبعد من ذلك بكثري ،فهي متتد
لتطال ثقافات الشعوب واهلوية القومية الوطنية ،وترمي إىل تعميم أنموذج من السلوك
وأنامط أو منظومات من القيم وطرائق العيش والتدبري ،وهي بالتايل حتمل ثقافة غربية
أمريكية تغزو هبا ثقافات جمتمعات أخرى ،وال خيلو ذلك من توجه استعامري جديد يرتكز
عىل احتالل العقل والتفكري ،وجعله يعمل وفق أهداف الغازي ومصاحله .وأكّد ذلك
الرئيس األمريكي السابق جورج بوش حني قال يف مناخ االحتفال بالنرص يف حرب اخلليج
ّ
الثانية:إن القرن القادم سيشهد انتشار القيم األمريكية ،وأنامط العيش والسلوك

( )1فخ العوملة ،هانس بيرتمارتن ،وهارالد شومان ،سلسلة عامل املعرفة ،العدد  ،295الكويت ،ص 55ـ .58
( )2العوملة واهلوية الثقافية ـ عرش أطروحات ـ  ،اجلابري ،حممد عابد ،دار املستقبل العريب ،بريوت ،العدد 1998 ،228م ،ص.137
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()1

األمريكي)

وهلذا فإن من أخطر التحديات التي تواجه الواقع اإلسالمي هو اخرتاق العوملة ـ بام
متلكه من وسائل وبرامج ومراكز وإمكانات ـ اإلعالم اجلديد ،ألن كربيات الرشكات
تنطلق من مراكز العوملة التي تريد أن هتيمن عىل العامل ثقافيا ،كام هيمنت عليه اقتصاديا.
فموقع (فايسبوك  )Facebookالذي هو أكثر مواقع الشبكات االجتامعية شهرة ،تم
إنشاؤه يف فرباير عام 2004م بجامعة هارفارد ( ،)Harvard Universityوهي أقدم وأعرق
اجلامعات األمريكية.
وموقع (تويرت  ،)Twitterوهو عبارة عن موقع شبكات اجتامعية مصغر يسمح
ملستخدمه بإرسال وقراءة تعليقات ال تتجاوز  140حرف (ورمز) وهذه التعليقات تعرف
باسم تغريدات ( )tweetsتم إنشاؤه يف أمريكا يف مارس 2006م بواسطة األمريكي جاك
دوريس.
وموقع يوتيوب :YouTube :وهو موقع ويب معروف متخصص بمشاركة الفيديو،
يسمح للمستخدمني برفع ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو بشكل جماين ،تأسس يف 14
فرباير سنة  2005يف مدينة سان برونو ،سان ماتيو ،كاليفورنيا ،الواليات املتحدة
األمريكية.
وهكذا نجد أكرب املواقع وشبكات التواصل االجتامعي كلها أمريكية املنشأ ،أمريكية
اإلدارة ،أمريكية التأثري ،وقد أثار هذا حفيظة األوروبيني مع كوهنم متقاربني ثقافيا مع
أمريكا ،فهذا وزير العدل الفرنيس جاك كوبون يقولّ :
(إن (اإلنرتنت) بالوضع احلايل شكل

( )1ما هي العوملة ،آدم ،حممد ،جملة النبأ ،العدد  ،42ذو القعدة1420 ،هـ شباط 2000م.
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جديد من أشكال االستعامر ،وإذا مل نتحرك فأسلوب حياتنا يف خطر ،وهناك إمجاع فرنيس
عىل اختاذ كل اإلجراءات الكفيلة حلامية اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية من التأثري
()1

األمريكي)

وقام وزير الثقافة الفرنيس هبجوم قوي عىل أمريكا يف اجتامع اليونسكو باملكسيك،
وقال( :إين أستغرب أن تكون الدول التي ع ّلمت الشعوب قدر ًا كبري ًا من احلرية ،ودعت
إىل الثورة عىل الطغيان ،هي التي حتاول أن تفرض ثقافة شمولية وحيدة عىل العامل
أمجع...إن هذا شكل من أشكال اإلمربيالية املالية والفكرية ،ال حيتل األرايض ،ولكن
()2

يصادر الضامئر ،ومناهج التفكري ،واختالف أنامط العيش)

وكنموذج ملدى تأثري العوملة يف طمس اهلوية الثقافية لألمة اإلسالمية نرى انتشار
األزياء واملنتجات الكاملية األمريكية يف كثري من الدول اإلسالمية ،مع ما حتمل يف طياهتا
من ثقافة مغايرة تسحق ثقافات األمم املستوردة هلا ،وظهور اللغة اإلنجليزية عىل واجهات
املحالت والرشكات ،وعىل اللعب واهلدايا وعىل مالبس األطفال والشباب(.)3
وليست اخلطورة فقط يف كون مصدر تلك الثياب أمريكا أو الغرب ،وإنام اخلطورة
يف الثقافة التي حتملها ،فقد كتب عىل بعض تلك األزياء عبارات باللغة اإلنجليزية ،حتتوي
عىل ألفاظ ومجل جنسية مثرية للشهوات وحمركة للغرائز اجلنسية ،وأيض ًا ال دينية متس
املشاعر واملقدسات واألخالق اإلسالمية وتروج للثقافة الغربية التي تقوم عىل اإلباحية

( )1العولـمة أمام عاملية الرشيعة اإلسالمية ،احلاجي ،عمر ،دار املكتبي ـ دمشق ،ط1420 ،1هـ ـ 1999م ،ص.51
( )2املرجع السابق ،ص.50
( )3انظر :العوملة الثقافـية آثارها وأساليب مواجهتها ،إعداد الدكتور صالح حسني سليامن الرقب ،كتاب مؤمتر (العوملة وانعكاساهتا عىل العامل اإلسالمي
يف املجالني الثقايف واالقتصادي) عامن ـ األردن سنة 2008م.
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واحلرية الفوضوية يف جمال العالقات بني الرجل واملرأة(.)1
ب .تشويه الدين والتشكيك يف مصادره:
بام أن القرآن الكريم هو املصدر األول لإلسالم ،وأنه األساس الذي تقوم عليه
األمة ،فإنا نجد الكثري من املواقع وصفحات التواصل االجتامعي وخاصة باللغات
األجنبية ،تركز عىل تشوهيه وخاصة للناطقني بغري اللغة العربية ،والذين يملكون بعض
احلصانة بسبب ما يلمسونه من اإلعجاز القرآين.
ومن أهم اجلهات التي تقف وراء هذا النوع من التشكيك(:)2
الباحثون األكاديميون :وهم املصدر األول الذي يعتمد عليه دعاة التشكيك حتى
يسوغوا تشكيكاهتم بحجة أهنا صادرة من جهات علمية حمايدة ،وهلذا نرى أكثر املواقع
التشكيكية يقف وراءها أساتذة جامعيون مم َّ ْن حتدَّ ثوا عن القرآن بطريقة علمية تشوهبا إثارة
الشبهات ،وهلذا فإن مجيع املواقع الفرنسية املناهضة للقرآن الكريم تعتمد منهج نفي
املس َّلامت التي يؤمن هبا املسلمون فيام يتعلق بتاريخ القرآن من جهة ومضمونه من جهة
أخرى وهو ما يدفع إىل إقصاء كل احلقائق الثابتة يف القرآن الكريم وإلغائها ،أما منهج
التشكيك يف مصدر القرآن والسعي إىل إثبات أن القرآن الكريم يمكن أن يكون مصدره
من كل اجتاه ما عدا أن يكون كتاب ًا من عند اهلل فهو األمر الغالب يف معظم املواقع املناهضة
للقرآن الكريم(.)3

( )1اإلسالم والعوملة ،املربوك ،حممد إبراهيم ،وآخرون ،الدار القومية العربية ،القاهرة1999م،ص 136ـ .137
( )2بعض مواقع اإلنرتنت املناهضة للقرآن الكريم باللغة الفرنسية ،أ.د .حسن عزوزي ،ندوة القرآن الكريم والتقنيات املعارصة ،جممع امللك فهد لطباعة
املصحف الرشيف ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية ،ص..3
( )3انظر :مصدر القرآن الكريم يف رأي املسترشقني ،الدكتور حممد بن السيد رايض جربيل ،ندوة القرآن الكريم يف الدراسات االسترشاقية ،جممع امللك
فهد لطباعة املصحف الرشيف ( 16ـ  18شوال )1427
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املسترشقون الصحفيون :الذين يعدون من إفرازات املؤسسة االسترشاقية احلديثة
التي ينطوي حتت لوائها عدد هائل من الصحفيني املختصني يف شؤون اإلسالم واملسلمني،
وهم ال يتوانون يف تزويد املؤسسات والشبكات اإلعالمية التابعني هلا بمقاالت وحتقيقات
واستطالعات مثرية تعتمد عىل عامل اإلثارة الذي يستدعي من هؤالء تشويه احلقائق
والغلو يف االستنتاجات و ّيل أعناق النصوص وحتريف الوقائع حتريف ًا فظيع ًا (.)1
املالحدة املنكرون لألديان :وهؤالء نجد هلم الكثري من الصفحات عىل النت باسم
امللحدين أو الالدينيني ،وهم يتحاملون عىل القرآن الكريم ،بل عىل مجيع الكتب املقدسة
اعتقاد ًا منهم بأنه ال دين وال إله يف هذه احلياة ،ومن أخطر مواقع هؤالء موقع (إسالم ال
جتمع املالحدة واملرتدين عن اإلسالم (.)2
 )Islam laالذي يقدم عىل أساس أنه يمثل ر
املنظامت التنصريية :والتي هلا خربة كبرية يف حماربة اإلسالم واستهداف القرآن
الكريم ـ عىل وجه اخلصوص ـ بالتشويه والدعوة إىل اإلعراض عنه ،وقد استثمرت خرباهتا
السابقة يف اإلعالم اجلديد.
ج .الدعوة إىل جتديد اخلطاب الديني:
هناك فرق كبري بني الدعوة لتجديد اخلطاب( )3الدعوي وتصحيحه وتوجيهه ،وبني
جتديد اخلطاب الديني نفسه ،فتجديد اخلطاب الدعوي ـ كام سنرى ـ يتعلق بالوسائل
واألساليب ،أما اخلطاب الديني ،فيتعلق بالدين نفسه ،وهو ما حيتاج إىل كثري من احلذر من
( )1دراسات يف االسترشاق ومناهجه ،حسن عزوزي ،ط 1999/ 1م ،أنفو برانت ،فاس ،ص .63
( )2خطورة هذا املوقع وغريه من املواقع اإلحلادية أهنا تدعو الراغبني يف التخيل عن اإلسالم إىل االلتحاق بجمعيات املالحدة من خالل مواقعهم
اإللكرتونية.
( )3عرف اخلطاب بأنه (كل نطق أو كتابة حتمل وجهة نظر حمددة من املتكلم أو الكاتب ،وتفرتض فيه التأثري عىل السامع أو القارئ ،مع األخذ بعني
االعتبار جممل الظروف واملامرسات التي تم فيها) (تأويل اخلطاب الديني يف الفكر احلداثي اجلديد ،أمحد عبداهلل الطيار ،حولية كلية  4ـ أصول الدين القاهرة،
العدد ( )2005( ، )22املجلد الثالث ،ص)12
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الطروحات التي تطرح حوله ،ذلك أن منها ما يمكن اعتباره مغرضا ،وال يقصد إال هتديم
الدين نفسه ليتامشى مع ما يريده اآلخر.
وقد تبنى الدعوة إىل هذا اخلطاب قوى اليمني الديني يف الواليات املتحدة وأوروبا،
نتيجة لتصورهم أن الرصاع الدويل القادم هو رصاع حضارات ،واحلضارات تتمحور حول
األديان ،فكل دين يمثل حضارة ،والعدو األوحد للغرب هو اإلسالم( ،)1ولذلك انطلقت
دعوات متعددة من جهات كثرية تدعوا إىل إعادة النظر يف اخلطاب اإلسالمي.
وقد ترافقت هذه الدعوات مع إعالن اإلدارة األمريكية احلرب عىل اإلرهاب ،ومل
تقف خطورة احلرب عىل اإلرهاب عند حدود األبعاد السياسية واألمنية يف مالحقة
احلركات اإلسالمية ،وإنام امتدت إىل حماولة التأثري عىل املجتمعات العربية واملسلمة من
خالل جتفيف وتبديد منابع الدين داخل هذه املجتمعات ،والعمل عىل تغيري مناهج الرتبية
والتعليم(.)2
وبناء عىل هذا تشكلت جلنة داخل وزارة اخلارجية األمريكية تعرف باسم (جلنة
تطوير اخلطاب الديني يف الدول العربية واإلسالمية) ،خرجت بتوصيات كثرية منها(:)3
أ .هتميش الدين يف احلياة االجتامعية للناس ،وذلك عرب إغراق الشعوب العربية
واإلسالمية بأنامط خمتلفة من احلياة العرصية الغربية وحيازة التكنولوجيا احلديثة
(التكنولوجيا ذات الطابع الرتفيهي).
ب .التقريب بني الديانات الثالث اليهودية والنرصانية واإلسالم ،لتبصري كل

( )1اخلطاب الديني والرصاعات الدولية ،عبدالعزيز شادي ،جملة شؤون عربية ،تصدر عن األمانة العامة جلامعة الدول العربية ، )2002( ،ص.148
( )2اخلطاب الديني بني التجديد اإلسالمي والتبديد األمريكاين ،حممد عامرة ،دار الرشوق الدولية ،القاهرة ، )2004( ،ص.4
( )3املرجع السابق ،ص .5
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شعوب العامل بالتقارب بني األديان الثالثة (كام تتحدث اخلطة) ،وتقرتح أن يمثل املسلمون
يف اللجنة األزهر ،وأن يمثل النصارى الفاتيكان ،وأن يمثل اليهود رجال الدين اليهود يف
(إرسائيل) وأوروبا.
ج .حتويل املسجد إىل مؤسسة اجتامعية تتضمن حدائق لألطفال والسيدات ،وأن
ترشف عليه شخصية ناجحة غري دينية.
د .إلغاء مادة الرتبية الدينية اإلسالمية ،وأن خيصص يوم كامل للقيم األخالقية
واملبادئ بدالً من مقرر الرتبية اإلسالمية ،وأن يتم تعليم اجلميع أن العقائد واألديان هي
نتاج التنشئة االجتامعية واألفكار املسبقة ،وأن االنتامء لإلنسانية هو اجلامع هلم ،أما
املعتقدات فهم أحرار فيها يعتقدون ما يريدون.
وقد استغل اإلعالم اجلديد يف حتقيق الكثري من هذه التوصيات.
د .إثارة الفتن الداخلية:
من خالل االطالع عىل منابع ما نراه يف واقعنا اإلسالمي احلايل ،والذي يصدق عليه
قوله ( :يقبض العلم ،ويظهر اجلهل والفتن ،ويكثر اهلرج) ،قيل :يا رسول اهلل وما
اهلرج؟ فقال هكذا بيده ،فحرفها،كأنه يريد القتل)( ،)1وقوله ( :والذي نفيس بيده ال
()2

تذهب الدنيا حتى يأيت عىل الناس يوم ال يدري القاتل فيم قتل ،وال املقتول فيم قتل)

نالحظ أن هناك يدا أجنبية فيام حيصل ،كانت ختطط لذلك منذ فرتة طويلة ،وقد أعانتها
وسائل االتصال احلديثة واإلعالم اجلديد عىل حتقيق غاياهتا برسعة وسالسة.

( )1صحيح البخاري :كتاب العلم باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس ح( ، )85صحيح مسلم :كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور اجلهل
والفتن يف آخر الزمان ح()2672
( )2صحيح مسلم :كتاب الفتن وأرشاط الساعة باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقرب الرجل فيتمنى أن يكون مكان امليت من البالء ح()2908
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ففي دراسة أجرهتا جامعة واشنطن عن دور اإلعالم اإلجتامعي يف تفعيل الثورات
العربية ،من خالل باحثني متخصصني ملعرفة الدور الفاعل الذي قامت به وسائل اإلعالم
اإلجتامعية مثل( :تويرت والفيس بوك) يف إشعال وتفعيل الثورات العربية املختلفة ،والتي
اجتاحت بعض دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،واعتمدت الدراسة عىل ماليني تعليق
(تويرت) وساعات ال حتىص من أرشطة فيديو (يوتيوب) من املواقع الشخصية ،ملعرفة
واستكشاف ما إذا كانت الشبكة العنكبوتية واخلدمات االجتامعية (تويرت ،الفيس بوك،
ووسائل اإلعالم) لعبت حق ًا دور ًا كبري ًا يف ربيع الثورات العربية.
ووفقا للدراسة فإن الثرثرة عن الثورة بدأت قبل قليل من الثورات يف كثري من
األحيان الفعلية ،وأشار (فيليب هوارد) ـ األستاذ بجامعة االتصاالت بواشنطن واملرشف
عىل الدراسة ـ أن الناس استفادت كثري ًا من املشاركة يف الشبكات اإلجتامعية سعي ًا
للديمقراطية ،وأصبحت خمتلف وسائل اإلعالم من صحافة ومواقع جزء ًا هام ًا من
األدوات الساعية للحرية ..حيث وجد أن التعليقات يف (تويرت) قد ارتفعت من ()2300
تعليق يف اليوم الواحد لتصل إىل أكثر من ( )230000يف اليوم الواحد(.)1
وقد ورد يف الكثري من الدراسات ما يدل عىل أنه لوال اإلعالم اجلديد وما أتاحه من
طرق التواصل ما شبت نريان الفتن التي نعيشها ( ،)2فالشباب املتظاهرون يف كل املنطقة
أصبح بإمكاهنم من خالل استخدام أدوات التواصل االجتامعي أن يقوموا بنرش مطالبهم،
( )1انظر :تأثري شبكات التواصل اإلجتامعي عىل مجهور املتلقني ،دراسة مقارنة للمواقع اإلجتامعية واملواقع اإللكرتونية العربية أنموذج ًا ،رسالة ماجستري
يف اإلعالم واالتصال مقدمة إىل جملس كلية اآلداب والرتبية ،األكاديمية العربية يف الدانامرك ،إعداد الطالب :حممد املنصور ،إرشاف :الدكتور حسن السوداين،
سنة  ،2012ص.37
( )2من الدراسات التي ألفت يف هذا املجال دراسة بعنوان (دور اإلعالم يف تنشيط احلراك السيايس العريب ـ شبكات التواصل االجتامعي نموذج ًا) لكامل
خورشيد سنة ( )2011عن كلية اإلعالم ،جامعة البرتاء ،عامن ،وقد خلصت هذه الدراسة إىل أن املواقع أصبحت حمطات حشد للمشاركة يف احلراك السيايس،
وحولت العمل السيايس الرسي إىل نشاط علني ،وقامت بدور التعبئة االيديولوجية للثورات.
وكرست حاجز اخلوف ّ
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وأن يدعوا اآلخرين لالنضامم للمظاهرات وأن حيضوا بمزيد من الدعم من رشائح أخرى
عريضة يف املجتمع.
ونحن ال ننكر أمهية التغيري واإلصالح ومواجهة االستبداد والظلم ،ولكن ننكر أن
يامرس الدعوة هلذا شباب أغرار ال يميزون بني احلق والباطل ،وال بني الدعوة إىل إصالح
األنظمة وإسقاطها ،وقد استغلوا ـ لألسف ـ أبشع استغالل من طرف اجلهات اخلارجية التي
هتيمن عىل مراكز اإلعالم اجلديد.
 .2التحديات الداخلية:
ونريد هبا التحديات التي يقف وراءها فئة من املسلمني ارتضت لنفسها منهجا
خيالف ما تدعو إليه اإلسالم الوسطي املعتدل املتسامح ،فراحت تفرق حبل املودة بني
املسلمني ،أو تنرش الرعب بينهم ،أو تثري احلزازات بني صفوفهم ،أو تنرش االنحالل
األخالقي بينهم ،وهي تشمل ثالث فئات كربى:
 .1دعاة التحزب والتفرق ،والذين انشغلوا عن الدعوة إىل اهلل ،والتعريف
باإلسالم ،بالدعوة ألحزاهبم ومجاعاهتم وطوائفهم ،وهم لألسف ينرشون غسيلهم أمام
العامل أمجع ،فشوهوا اإلسالم من حيث ال يقصدون.
 .2دعاة التطرف واإلرهاب ،وهم أكثر خطرا ،وقد استثمروا اإلعالم اجلديد أيام
استثامر ،بل حولوه إىل غرفة عمليات يديرون من خالهلا ما متليهم عليهم أحقادهم.
 .3دعاة االنحالل األخالقي ،وهم يستثمرون اإلعالم اجلديد يف حتويل بيوت
املسلمني إىل دور للعهر ،ونواد للقامر ،وحمافل للرقص واخلنا.
وسنتحدث هنا باختصار عن بعض التحديات التي متثلها هذه األصناف الثالث.
أ .التحزب والتفرق:
96

وهي من التحديات الكربى التي يستثمر اإلعالم اجلديد يف ترسيخها ،وتفريق
صف األمة ،وتشتيت وحدهتا عن طريقها ،حيث نجد يف املواقع واملنتديات وشبكات
التواصل االجتامعي رصاعا مريرا بني التيارات اإلسالمية املختلفة ،كل يدعي أنه عىل احلق،
وأن غريه عىل الباطل ،باإلضافة إىل الرصاع مع السلطات احلاكمة ،وكل من يمثلها.
وقد رأينا من خالل تتبع األرضار التي حاقت باملجتمع املسلم يف الكثري من البالد
اإلسالمية التي انترش بينها داء احلزبية أن هناك مخسة أرضار كربى ،هي:
التهوين من القيم الدينية يف املجتمع:
اخلاصية األبرز يف املجتمع املسلم هي كونه جمتمعا دينيا يقوم عىل توحيد اهلل
وعبادته ،ويبني سلوكاته وعالقاته كلها عىل أساس ذلك ،لكن دعاة احلزبية لألسف بسبب
تغليبهم املبادئ عىل املصالح وجهوا املسلم وجهة أخرى ال عالقة هلا بذلك األصل ،مراعاة
للواقع احلزيب الذي يعملون فيه ،وهلذا نجدهم يدعون إىل املجتمع املدين( ،)1بدل املجتمع
الديني.
واملجتمع املدين جمتمع يقوم أساسه األيدلوجي عىل (تفاعل ثالثة نظم من القيم
واملعتقدات :أوهلا :الليربالية ،وثانيها :الرأساملية ،وثالثها :العلامنية ..وهذه القيم
واملعتقدات الثالثة بجوانبها السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ال تتفق مع القيم
()2

اإلسالمية)

( )1وهو من املفاهيم السياسية التي أصبحت تستعمل بوفرة يف الكتابات السياسية العربية املعارصة؛ وقد (اقرتن املجتمع املدين باملجال الدنيوي ،حيث
نتاجا للتجربة التارخيية
يتخلص جمال السياسة من إرث العصور الوسطى املسيحي الكنيس ،أي من هيمنة املقدس ،وتصبح الدولة والقوانني واملؤسسات ً
املستقلة عن جمال الروحي يف صورته الدينية) (املجتمع املدين ،مالحظات حول تشكل املفهوم وتطوره ،الدكتور كامل عبد اللطيف ،املجلة العربية للعلوم
اإلنسانية ،عدد  ،55ص)66
( )2مستقبل املجتمع املدين يف الوطن العريب ،د .أمحد شكر الصبيحي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،2ص .120
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وبذلك فإن هذا املجتمع هتيمن عليه قيم احلرية الشخصية ،والليربالية ،واألفكار
التحريرية ،والسلوكات غري املنضبطة بخالف املجتمع الديني الذي هتيمن عليه القيم
الدينية ،واملثل األخالقية.
وهلذا ال نجد من خالل تتبع مسرية دعاة التحزب اهتامما كافيا بتطبيق األحكام
الرشعية يف املجتمع ،بل نجد األمر خمتلفا متاما ،ابتداء من األصل الذي أصبحوا يدعون
إليه ،ويقدمونه عىل الدين نفسه ،وهو الدعوة إىل الديمقراطية ،فأحد كبارهم يرصح قائال:
(إن معركة احلركة اإلسالمية ليست هي مع الفتاة السافرة أو املتربجة ،وليست مع الربامج
اهلابطة يف األجهزة املرئية واملسموعة ،وليست مع البنوك التي متتص دماء الفقراء وحتقنها
يف كروش األغنياء ،وليست مع دور السينام والرشكات املرشفة عليها ،وليست مع احلفالت
الراقصة ،وليست تلك هي معركة احلركة اإلسالمية وال ينبغي أن تكون أو أن حترص يف
هذه الدوائر الثانوية ،إن املعركة الفعلية للحركة اإلسالمية ينبغي أن تكون مع األنظمة التي
()1

أفرزت هذا الواقع بتلك املواصفات سواء اإلقتصادية أو اإلجتامعية أو اإلعالمية)
خرق النظام االجتامعي:

من األصول الكربى التي يقوم عليها املجتمع اإلسالمي (النظام) ،وهو عكس
الفوىض ،وهو ال يتم إال باحرتام من أمر اهلل باحرتامهم وطاعتهم من العلامء أو احلكام،
ولكن د عاة احلزبية لألسف هيوون بمعاوهلم اهلدامة عىل هذين الركنني األساسني اللذين
ال يستقيم أمر جمتمع إال هبام ،فيبدؤون بتحطيم جدران اهليبة ،وينتهون باخلروج أو الفتاوى
التي قد تصل إىل حد هدر الدماء ،وكمثال عىل حتقريهم للعلامء يف أذهان عامة املسلمني هو

( )1حرص دائرة الرصاع ،افتتاحية جملة املجتمع ،ع.550
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تصنيفهم للعلامء إىل صنفني:
العلامء العاملون :وهم حيرصوهنم فيمن انتمى إليهم ،أو أيدهم حتى لو كان ال
يستحق أن يكون طالب علم.
العلامء املنحرفون :أو علامء السلطان ،وغريها من التسميات ،ويقصدون هبم كل
من خالفهم ،أو يعمل يف سلك رسمي ،أو مرصح له من طرف الدولة.
وقد كان هلذا تأثريه الكبري يف رفع اهليبة عن العلامء ،وعدم إمكانية االستفادة منهم،
ألنه ال يمكن أن يستفاد من العامل إال إذا أعطي املهابة واحلرمة التي جعلها اهلل ،كام جعلها
لكل من يتوىل أي منصب.
تفكيك الوحدة االجتامعية:
من األصول التي يقوم عليها املجتمع املسلم (الوحدة) ،فهو جمتمع موحد ال يقبل
أي دعوة للتفرقة والتفكيك حتت أي اسم من األسامء ،كام قال تعاىل ﴿ :روإِ َّن ره ِذ ِه ُأ َّم ُت ُك ْم ُأ َّم ًة
احدر ًة و رأنرا رب ُكم رفا َّت ُق ِ
و ِ
ون﴾ [املؤمنون ،]52 :لكن دعاة احلزبية ـ لألسف ـ يقوضون هذا
ر
ر رر ْ
األصل ،فيفتّتون املجتمع عىل أسس كثرية ،جتعله ممتلئا بالرصاع والفوىض والالأمن.
ختريب املؤسسات االجتامعية:
باإلضافة إىل العلامء واحلكام الذي هم األساس يف حفظ النظام االجتامعي هناك
مؤسسات كثرية ال تقل حرمتها عن حرمة العلامء واحلكام ،ألنه ال يمكن أن تتوفر اخلدمات
التي حتفظ بنيان املجمع من دوهنا.
ومن تلك املؤسسات مؤسسة األمن من الرشطة واجليش وغريها :التي تقوم بحفظ
األمن الداخيل واخلارجي للدولة ..ومنها املؤسسات الرتبوية املختلفة ،والتي هتتم بالتعليم
والتكوين الرتبوي ..ومنها املؤسسات الصحية املهتمة برعاية الصحة يف املجتمع ..وغريها
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من املؤسسات التي هتدف مجيعا إىل حتقيق مجيع ما يتطلبه املجتمع من حاجات ورضورات
وحتسينات.
وهذه املؤسسات رضورية يف املجتمع ،ويشكل املساس هبا خطرا حمدقا باملجتمع،
قد يقيض عليه قضاء كليا ،وهلذا دأب العلامء املحققون عىل الدعوة إىل االهتامم هبذه
املؤسسات واحرتامها واحلفاظ عليها ،يف نفس الوقت الذي اجتهد فيه دعاة احلزبية إىل
استعامل كل الوسائل التي يمكنهم من خالهلا ختريب هذه املؤسسات ،ألنه ال يمكنهم
الوصول إىل السلطة إال بتخريبها.
ومن الوسائل التي يستعملوهنا لذلك الدعوة إىل اإلرضابات واملظاهرات
واالعتصامات وغريها ،والتي تشكل عائقا كبريا دون أداء هذه املؤسسات لوظيفتها
املرجوة ،ألهنا تعطل حياة املجتمع تعطيال كليا ،يعود عليه باآلثار السلبية الكثرية ،باإلضافة
إىل ما حتدثه املظاهرات من شغب قد يمتد إىل احلرق والتدمري وانتشار اللصوصية ونحو
ذلك ،وهم يستثمرون مجهورهم العريض املتابع هلم عرب وسائل اإلعالم اجلديدة يف حتقيق
كل ذلك.
إشاعة العنف يف املجتمع:
من أخطر األدوار التي تؤسس هلا األحزاب السياسية شعرت أو مل تشعر حرمان
املجتمع من نعمة األمن التي هي من أكرب نعم اهلل عىل عباده ،ويستحيل أن يقوم بنيان
املجتمع مع افتقادها ،ودعاة احلزبية يامرسون هذا العنف حتت غطاء احلكم بكفر األنظمة
أو إعالن احلرب عليها ،فالناظر يف كتب ورسائل وخطب دعاة احلزبية جيد هذا واضحا
جليا ال حيتاج إىل أي أدلة ،بل هم يعلنون عىل أن دعوهتم يف حال حرب دائم مع أعدائها.
ب .التطرف واإلرهاب:
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يطلق بعض الباحثني عىل استخدام اإلرهابيني هلذه الوسائل لقب (اإلرهاب
االلكرتوين) ،ويعرفونه بأنه (العدوان أو التخويف أو التهديد ماديا أو معنوي ًا باستخدام
الوسائل االلكرتونية الصادر من الدول أو اجلامعات واألفراد عىل اإلنسان دينه أو نفسه أو
عرضه أو عقله أو ماله بغري حق يسنى صوته وصور اإلفساد يف األرض)( ،)1وهذا التعريف
خيتلط مع تعريف القرصنة ونحوها ،ألهنا وإن كانت جريمة إال أهنا ال تصنف ضمن
اإلرهاب الذي نقصده.
ومن خالل تصفح ما ينرش عىل اإلعالم اجلديد من هذه الفئة نالحظ أن هلم أربعة
أهداف كربى نخترصها فيام ييل:
نرش الفكر املتطرف:
وهو من أخطر األهداف التي ترمي إليها اجلامعات املتطرفة ،ذلك أهنا تتصور أهنا
بنرشها للفكر املتطرف تنرش اإلسالم ،وهلذا فإهنا تنطلق من عقيدة تستميت من أجلها،
وهذا ما يثري نوعا من احلامسة لدى الفئات املستقبلة لذلك اخلطاب ،ولذلك نجد اخلطاب
املتطرف يتميز بجاذبية وقدرة عىل التامس مع انفعاالت الشباب وترمجة أحاسيسهم
النعتاقه من القيود ينطلق أصحاب هذا اخلطاب حمركني ملشاعر الشباب بلغة عاطفية
تطرب هلا أذن الشباب وسط املفاهيم املتطرفة التي انترشت يف عرص االنرتنت

()2

.

وهي خلدمة هذا الغرض تقوم بإذاعة بيانات قادة تلك املنظامت االرهابية بام حتمله
هذه البيانات من هتديد ووعيد أو إعالن املسئولية عن تفجريات معينة أو التعقيب عىل

( )1وسائل اإلرهاب االلكرتوين حكمها يف اإلسالم وطرق مكافحتها ،السند عبدالرمحن ،اللجنة العلمية للمؤمتر العاملي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب.
جامعة اإلمام حممد بن سعود)2004( ،
( )2اخلطاب الفكري عىل شبكة االنرتنت ،فايز بن عبد اهلل الشهري ،جامعة امللك سعود ،الرياض ،1429 ،ص.40
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االحداث وكذلك بث تغريدات عىل تويرت وأخبار وصور وفيديوهات عرب الفيس بوك.
التخطيط للعمليات اإلرهابية:
يمكن اعتبار اإلعالم اجلديد بام يتيحه من إمكانيات غرفة عمليات متكاملة يمكن
أن يستفيد منها اإلرهابيون من مجيع النواحي ،وقد ذكر بعض الباحثني بتفصيل كيفية
استخدام اإلرهابيني لإلنرتنت ،وخصوصا لإلعالم اجلديد يف تنفيذ عملياهتم ،بمراحلها
املختلفة ،حتى أهنم من خالهلا يستفيدون من كم هائل من املواقع التي حتتوي عىل كتيبات
وإرشادات ترشح طرق صنع القنابل ،واألسلحة الكياموية الفتاكة(.)1
جتنيد املتطرفني:
يوفر اإلعالم اجلديد بيئة مناسبة لتجنيد املتطرفني ،وذلك بالتواصل املبارش معهم،
وقد نرشت جريدة احلياة اللندنية مقاال بعنوان( :باحث أمني 20 :ألف موقع إلكرتوين
الصطياد الشباب ..و(معسكرات) يف غرف (الدردشة)( )2ذكرت كاتبة املقال أنه (عىل
رغم اختالف التقديرات حول األرقام واإلحصاءات الدقيقة أو التقديرية للمقاتلني
السعوديني واملتورطني يف أعامل قتالية وإرهابية ،إضافة إىل أعداد املوقوفني يف السجون
خارج البالد ،وذلك (لعدم وجود معلومات دقيقة عنهم) .إال أن املؤكد هو أن  95يف املئة
منهم تم التغرير به من طريق مواقع التواصل االجتامعي .بحسب باحث يف الشؤون األمنية
والقضايا الفكرية ومكافحة اإلرهاب واألمن اإللكرتوين ،أشار إىل وجود  20ألف موقع
إلكرتوين الصطياد الشباب ،ودفعهم إىل االنخراط يف صفوف التنظيامت اإلرهابية ،الفت ًا
( )1نقالً عن :د .حممد بن محود اهلدالء ،باحث يف الشؤون األمنيّة والقضايا الفكر ّية ومكافحة اإلرهاب ،كثرة مواقع اجلامعات اإلرهابية 29 ،أكتوبر،
 ،2012عىل الرابط التايل)http://www.assakina.com( :
( )2باحث أمني 20 :ألف موقع إلكرتوين الصطياد الشباب ..ومعسكرات يف غرف الدردشة ،منرية اهلديب ،جريدة احلياة 27 ،أغسطس /آب ،2014
عىل الرابط التايل)/http://alhayat.com/Articles/4317837( :
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إىل وجود معسكرات رسية يف غرف الدردشة)
نرش الرعب:
نتيجة للفهم اليسء لإلسالم الذي يعتنقه اإلرهابيون ،فهم يرون أن إشاعة الرعب
والتخويف جزء مهم من احلرب التي يامرسوهنا ،وهلذا نراهم يتفننون يف صناعة أفالم
الرعب التي يتقنوهنا ،والتي جتذب كام كبريا من املشاهدين ،وهذا ما يمنحهم يف تصورهم
نوعا من اهليبة التي جتعلهم ينترصون حيثام حلوا.
ج .اإلحلاد واالنحالل األخالقي:
وهي من التحديات اخلطرية التي تواجه املجتمع املسلم ،وخصوصا الرشحية
الشبابية منه ،حيث تشكل نسبة املواد اإلحلادية واإلباحية فيه حدا كبريا جدا ،فهي
تشمل(:)1
أ ـ املواقع اإلباحية :حيث يوجد عىل االنرتنت مئات آالف املواقع اإلباحية تتيح
أفضل الوسائل لتوزيع الصور الفاضحة ،واألفالم اخلليعة ،بشكل علني فاضح ،يقتحم
عىل اجلميع بيوهتم(.)2
وتشري بعض التقارير إىل أن عدد املواقع اإلباحية يرتاوح بني نصف مليون وسبعة
ماليني موقع ،منها عرشة باملائة ختدمها مؤسسات متخصصة يف جتارة اجلنس سواء بتوفري
الصورة أو الرشائط أو املجالت أو توفري شبكات دعارة عاملية ،كام أكّد خرباء اإلنرتنت أن
ستني باملائة من املواقع عىل الشبكة أصبحت تروج للخالعة والدعارة ،إذ ُحتقق بعض
( )1اآلثار األخالقية للعوملة عىل األرسة املسلمة ووسائل مواجهتها ،بحث تكمييل مقدم ملرحلة املاجستري يف الثقافة اإلسالمية ،إعداد :أروى بنت عبد اهلل
بن مساعد الفايز ،إرشاف الدكتور :نارص بن عبد اهلل الرتكي ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،كلية الرشيعة بالرياض ،قسم الثقافة اإلسالمية ،العام
اجلامعي 1432 :ـ  1433هـ ،ص.15
( ) )2انظر أثر االستخدام املفرط لإلنرتنت عىل وظائف األرسة وعالقاهتا االجتامعية ،رسالة ماجستري ،إعداد :هند احلميدي احلريب ،ص.98 ،97
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رشكات الدعارة العاملية أرباحا طائلة من هذه التجارة الرخيصة(.)1
ب ـ القوائم الربيدية اإلباحية :تتيح القوائم لألعضاء املشرتكني يف املواقع اجلنسية
تبادل الصور واألفالم الفاضحة عىل عناوينهم الربيدية ،وربام تكون القوائم الربيدية أبعد
عن إمكانية املتابعة األمنية ،ويشرتك يف القوائم الربيدية آالف األشخاص الذين تصل أي
رسالة يرسلها مشرتك منهم إىل مجيع املشرتكني ،فهناك كم هائل من الرسائل والصور
اجلنسية يتبادهلا مشرتكو القائمة بشكل يومي(.)2
ج ـ شبكات التواصل االجتامعي :وهي كثرية جدا ،وكمثال عىل ذلك ننقل ـ
باختصار ـ ما ذكره بعض الباحثني من أنواع احلسابات املوصومة بامتهان الدعوة إىل
الدعارة( ،)3ومنها:
حسابات ومهية ومكررة تروج ملواقع إباحية :وهي ـ حسبام ذكر ـ أهنا كثرية جدًّ ا
(وهي نسخ مكررة من بعض ،حيث إن بعض ما وقفت عليه ،أن بني إنشاء احلساب
واحلساب اآلخر دقيقة أو أقل وبني نرش التغريدة واألخرى فارق زمني قليل)
حسابات تنشط يف ترويج ونرش الدعارة :وهي نشطة وتتنافس يف ما بينها يف نرش
الصور والفيديوهات والقصص اجلنسية ،ومواد هذه احلسابات مستعارة من مواقع إباحية،
وأغلب هذه احلسابات النشطة يتجاوز عدد متابعيها  100ألف متابع.
حسابات االحتيال املايل :هذه احلسابات تروج لصور ومقاطع توهم متابعيها ّأهنا
حقيقية ،حيث تقوم فكرة هذا االحتيال عىل أن اجلنس مقابل املال .وهذه احلسابات كثرية
( )1إدمان اإلنرتنت يف عرص العوملة ،د .حممد النويب حممد ،دار صفاء للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل1431 ،هـ ،ص.103 ،102
( )2أثر االستخدام املفرط لإلنرتنت عىل وظائف األرسة وعالقاهتا االجتامعية ،رسالة ماجستري ،إعداد :هند احلميدي احلريب ،ص.98
( )3ظاهرة احلسابات اإلباحية يف شبكات التواصل االجتامعي ،هاشم الرفاعي ،موقع التقرير ،نرش يف :السبت  6سبتمرب  2014عىل الساعة،05:39 :
عىل الرابط التايل ()/http://altagreer.com
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جدًّ ا ،وتدار من جمموعات متتلك عدد كبري من احلسابات املتشاهبة جدًّ ا يف حمتواها ،لكن
الذي خيتلف أن لكل حساب متابعني خمتلفني .حتاول هذه احلسابات جلب املال بواسطة
شحن اجلواالت أو إرسال األموال بطرق خمتلفة كمقابل ملامرسة اجلنس.
احلسابات احلقيقية :وهذا النوع من احلسابات هو ً
فعال حسابات أشخاص حقيقيني
يديرون حساباهتم بأنفسهم ،يعرضون فيه شي ًئا من صور أجسادهم مع إخفاء معامل اهلوية
كالوجه تقري ًبا ،هذا النوع من احلسابات ينقسم إىل قسمني :قسم فقط ألجل االستعراض
اجلسدي وممارسة االبتذال اجلنيس ،والتفاعل اإللكرتوين يف فضاء اإلنرتنت مع املتابعني ال
خارجه ،والقسم اآلخر هو ً
فعال يمتهن الدعارة وبأسعار حمددة ومعلنة ،ورشوط أولية
كاملسكن والتواصل واستالم األموال وغريها ،وهذه يتم اإلتفاق عليها من قبل الطرفني.
ثانيا ـ سبل مواجهة حتديات اإلعالم اجلديد
بعد استعراضنا للتحديات الكربى التي يفرضها علينا اإلعالم اجلديد نتساءل عن
املوقف الذي تفرضه علينا هذه التحديات ،وهو موقف يضع لنا ثالث خيارات:
األول :أن نغرق يف وسط هذه األمواج العاتية التي يفرضها علينا اإلعالم اجلديد،
والنتيجة هي أن نتحول إىل كائن مشوه ،ال هو مسلم أصيل ،وال هو مستغرب أصيل.
الثاين :أن نقاطع مقاطعة كلية هذا اإلعالم بام حيويه من وسائل وبرامج ،وهذا
يفرض علينا أن نقاطع العامل أمجع ،ونقاطع كل وسائل االتصال ،بل نقاطع بعد ذلك
التواصل مع العامل يف مجيع النواحي ،وهذا مستحيل ،ألن العامل اآلن صار قرية صغرية ،بل
صار بيتا صغريا ،ومن الصعوبة أن نعزل القرية أو البيت.
الثالث :أن نضع برناجما حكيام يكون لنا بمثابة سفينة النجاة التي نركبها يف وسط
هذه األمواج ،وهذا يفرض علينا مواجهة التحديات ،ووضع اخلطط والربامج الكفيلة
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لذلك.
ومن خالل مطالعة ما ورد به اإلسالم من توجيهات ،نرى أن اخليار الثالث هو
اخليار املناسب واملوافق للرشيعة ،فام اإلعالم اجلديد إال وسيلة ال ختتلف عن سائر
الوسائل ،ومن الغباء أن نرتك الوسيلة يف يد أعدائنا يتحكمون فينا من خالهلا ،ونظل نتفرج
إىل أن يركبنا املوج.
وهذا اخليار ـ حسبام نرى ـ يتطلب تعاون مجيع املؤسسات السياسية والدينية
واالجتامعية واألمنية وغريها ،والتي يمكن تقسيمها إىل قسمني:
األنظمة احلاكمة :بام هلا من سلطة ووازع يف نفوس الناس ،وبام هلا من قدرة عىل
وضع القرارات املناسبة يف الوقت املناسب.
الدعاة والعلامء :بام آتاهم اهلل من علم وحكمة ،وقدرة عىل الوصول إىل الناس،
والتأثري فيهم.
وسنتحدث عن كال القسمني واألدوار املناطة به يف هذا املبحث.
 .1دور األنظمة احلاكمة:
من خالل استقراء الواقع السيايس العاملي ،وتعامله مع املواقع التي ال تتناسب مع
سياسته نالحظ استعامل األنظمة بحكم ما هلا من سيطرة عىل مؤسسات الدولة ثالثة أمور،
كلها يمكن أن تكون حال لعالج بعض التحديات التي يفرضها اإلعالم اجلديد ،وهذه
األمور هي:
أ .املواجهة القانونية:
ونريد هبا أن تسعى الدولة لسن قوانني صارمة حتمي املجتمع من كل اآلثار السلبية
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لإلعالم اجلديد ،ومن األمثلة عىل ذلك يف جمال مكافحة اإلرهاب اإللكرتوين( )1ما أصدرته
اململكة العربية السعودية من أنظمة تضبط التعامالت اإللكرتونية وجترم االعتداء
والعدوان اإللكرتوين ،ومن أمثلة ذلك مرشوع نظام املبادالت اإللكرتونية والتجارة
اإللكرتونية ،فقد نصت املادة من مرشوع النظام عىل أنه :يعد مرتك ًبا جناية أي شخص
يدخل عن عمد منظومة حاسوب ،أو جز ًءا منها بدون وجه حق ،وذلك بالتعدي عىل
إجراءات األمن ،من أجل ارتكاب عمل يعد جناية حسب األنظمة املرعية وحسب ما
حتدده الالئحة التنفيذية.
ونصت املادة من مرشوع النظام عىل أنه يعد مرتك ًبا جناية أي شخص يعرتض عمدً ا
وبدون وجه حق وعن طريق أساليب فنية ،إرسال البيانات احلاسوبية غري املرصح هبا
للعموم من منظومة حاسوب أو داخلها.
أما املادة فقد نصت عىل أنه يعد مرتك ًبا جناية كل شخص يقوم عن عمد أو بإمهال
جسيم وبدون وجه حق بإدخال فريوس حاسويب أو يسمح بذلك يف أي حاسوب أو
منظومة حاسوب ،أو شبكة حاسوب.
كام جاءت املادة لتجريم إحلاق الرضر بالبيانات احلاسوبية باملسح أوالتحوير أو
الكتامن.
ونصت املادة عىل أنه يعد مرتك ًبا جناية أي شخص يقوم عن عمد وبدون وجه حق
وبقصد الغش بإدخال بيانات حاسوبية أو حتويرها أو حموها وينتج عنها بيانات غري
صحيحة بقصد اعتبارها معلومات صحيحة.

( )1انظر :دراسة الوضع الراهن يف جمال أحكام يف املعلوماتية ،إعداد :د.حممد القاسم ،د.رشيد الزهراين ،د .عبد الرمحن السند ،عاطف العمري ،مرشوع
اخلطة الوطنية لتقنية املعلومات ،ص.6 ،7
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كام نصت املادة عىل العقوبات املرتتبة عىل التجاوزات التي حددها النظام.
كام جيري العمل إلصدار نظام للحد من االخرتاقات اإللكرتونية ،وهذا النظام حيدد
العقوبات املرتتبة عىل االخرتاقات اإللكرتونية ،وتقوم بإعداده وزارة الداخلية للتصدي
ملخرتقي شبكة املعلومات يف اململكة ،ويشمل هذا النظام حتديد اجلناة القائمني باالخرتاق
سواء كانوا أفرا ًدا أو مؤسسات ،وكذلك العقوبات النظامية التي يتم تطبيقها بحقهم(.)1
ونرى أن تعمم مثل هذه القوانني احلازمة عىل كل من يضع صفحة خملة باحلياء ،أو
ينرش فاحشة ،أو يزور أي موقع حت رم زيارته ،فأمثال هذه القوانني الرادعة هلا تأثري كبري يف
احلد من اآلثار السلبية لإلعالم اجلديد.
ولكن مع ذلك يظل هذا جمرد حل مؤقت أو حمدود لصعوبة حتقيقه من نواح تقنية
كثرية ،ذلك أن التقنيات كل يوم يف تطور لتلغي املركزية والرقابة.
ب .املواجهة التقنية:
بناء عىل أن األمن القومي لكل دولة أهم من احلريات الشخصية ،ألنه ال حرية مع
الالأمن ،فإن مواجهة املخاطر الكامنة يف تغلغل هذه التقنية يف بيوتنا ومؤسساتنا تتطلب
من املجتمع والدولة مجي ًعا احليلولة دون حصول تلك املخاطر بشتى أنواعها ،ومن أهم ما
جيب توفريه يف هذا الصدد حجب املواقع الضارة والتي تدعو إىل الفساد والرش ،ومنها
املواقع التي تدعو وتعلم اإلرهاب والعدوان واالعتداء عىل اآلخرين بغري وجه حق.
وقد سعت بعض الدول إىل حجب املواقع الضارة ،ففي تركيا قررت رشكة
االتصاالت الرتكية التي تزود مجيع أنحاء البالد بخدمات اإلنرتنت حجب بعض املواقع

( )1جريدة املدينة ،العدد1423 / 10 / 20 ،14489 :هـ ،ص.17
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الضارة عىل شبكة املعلومات العاملية اإلنرتنت ،ولذلك عمدت إىل تركيب األجهزة
واألدوات التي تقوم بتنقية املواقع وحجب املواقع الضارة ومنع ظهورها( ،)1وهناك دول
عدة إسالمية وغري إسالمية تعمد إىل ترشيح شبكة اإلنرتنت وحجب املواقع التي ترى أهنا
ضارة أخالق ًيا أو فكر ًيا.
وقد جاء يف بعض الدراسات أن الدول التي تفرض قوانني صارمة يف منع املواقع
الضارة واهلدامة تنخفض فيها نسبة اجلرائم ،ولذلك سعت مدينة امللك عبد العزيز للعلوم
والتقنية إىل حجب املواقع اإلباحية عن مستخدمي اإلنرتنت يف اململكة العربية السعودية
حفا ًظا عىل األخالق وصيانة لألمة من عبث العابثني وإفساد املجرمني ،فقد صدر يف عام
1417هـ قرار جملس الوزراء رقم الذي أناط بمدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية مهمة
إدخال خدمة اإلنرتنت العاملية للمملكة ،وتويل مجيع اإلجراءات الالزمة بام يف ذلك ترشيح
املحتوى.
وهذا يتطلب إعداد األنظمة الالزمة لتحقيق االستفادة القصوى من تقنية
املعلومات ،ومحاية املتعاملني من املخاطر التي تنطوي عليها تلك التقنيات ،وقد أظهرت
استبانة أجريت للتعرف عىل مدى احلاجة إىل وجود تنظيامت ولوائح حتكم قضايا تقنية
املعلومات أن  %70يرون احلاجة إىل ذلك(.)2
ج .املواجهة املخابراتية:
ونريد هبا أن تؤسس مراكز خاصة يديرها موظفون متخصصون متمكنون من
التقنيات احلديثة ليقوموا بام تقوم به املخابرات من اخرتاق للعدو حتى تعلم بخططه من
( )1انظر :جريدة الرياض ،العدد ،12328 :الثالثاء 1423 / 1 / 12هـ.
( )2انظر :دراسة الوضع الراهن يف حمور أحكام يف املعلوماتية ،ص..13
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جهة ،وحتى توجه خططه يف االجتاه املعاكس من جهة أخرى ،فاحلرب اإلعالمية ال تقل
()1

عن احلرب العسكرية ،وقد قال ( :احلرب خدعة)

ويف هذا الصدد يمكن حتويل بعض ما يبدو سلبيا يف هذه التقنيات احلديثة إىل يشء
إجيايب ،فإمكانية التخفي وانتحال الشخصية ـ وخاصة للذين يستخدمون شيفرات مميزة ـ
من املزايا التي يمنحها هذا اإلعالم اجلديد ،وهو نفس ما متارسه احلركات املختلفة،
وخاصة املجموعات اإلرهابية ،فهي ـ كام تذكر الدراسات األمنية ـ تدرب املكلف بأي مهمة
إرهابية عىل التخفي وانتحال الشخصية ليؤدي وظيفته بعيدا عن الرقابة (.)2
 .2دور العلامء والدعاة:
إن الصعوبة التي تواجهها األنظمة احلاكمة يف مواجهتها للتحديات التي يفرضها
اإلعالم اجلديد تستدعي تدخال كبريا من العلامء والدعاة حتى يقوموا بدورهم يف توعية
املجتمع وتوجيهه وعالج ما وقع منه ضحية لآلثار السلبية ،وهذا يستدعي توفر أمرين:
أ .تطوير اخلطاب الدعوي ليتناسب مع العرص ،ومع ما يقتضيه اإلعالم اجلديد من
وسائل وأساليب ،باإلضافة إىل تعديل حمتواه ليصل بسهولة ويرس لقلوب الناس ـ وخاصة
الشباب ـ وعقوهلم.
ب .تأ سيس إعالم جديد هادف ،وهذه هي الغاية النهائية ،والتي جيتمع يف بنائها
املختصون يف العلم الرشعي مع املختصني يف اإلعالم اجلديد مع املختصني يف التقانات
املختلفة.
وسنتحدث عن هذين األمرين يف هذا املطلب باختصار.
( )1صحيح البخاري :كتاب اجلهاد والسري باب احلرب خدعة ح( ، )2864صحيح مسلم :كتاب الزكاة باب التحريض عىل قتل اخلوارج ح()1066
( )2اجللباب والصاروخ وثائق اخلارجية األمريكية حول اإلرهاب ،املراغى حممود حرب ،دار الرشوق ،القاهرة ، )2004( ،ص.44
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أ .تطوير اخلطاب الدعوي:
فرقنا سابقا بني اخلطاب الديني واخلطاب الدعوي ،فالدين دين اهلل ثابت ال يمكن
تغيريه وال تبديله وال جتديده ،أما الدعوة ،فهي وسائل وأساليب يمكن أن تتغري بتغري
الظروف واألحوال.
وقد أشار القرآن الكريم إىل ذلك عندما أمر بالدعوة باألساليب املختلفة ،والتي
يل رب رك بِ ِْ
احلك رْم ِة رواملْر ْو ِع رظ ِة ْ
احلر رسن ِرة
تتناسب مع مجهور املدعوين ،فقال تعاىل﴿ :ا ْد ُع إِ رىل رسبِ ِ ر ِّ
وج ِ
اد ْهل ُ ْم بِا َّلتِي ِه ري رأ ْح رس ُن إِ َّن رر َّب رك ُه رو رأ ْع رل ُم بِ رم ْن رض َّل رع ْن رسبِيلِ ِه رو ُه رو رأ ْع رل ُم بِاملُْ ْهت ِردي رن﴾
ر ر
[النحل]125 :

وذكر نموذجا لذلك عن نوح عليه السالم الذي استعمل كل ما يمكن لقومه أن
ِ
ِ
ِ
ت رهل ُ ْم
رس ْر ُ
يستوعبوه من أساليب ،قال تعاىلُ ﴿ :ث َّم إ ِّين ردع ْرو ُ ُهت ْم ج ره ًارا ُث َّم إ ِّين رأ ْع رلن ُْت رهل ُ ْم رو رأ ْ ر
ِ
اس رتغ ِْف ُروا رر َّب ُك ْم إِ َّن ُه ك ر
ارا ﴾ [نوح]10 .8 :
ران رغ َّف ً
رس ًارا رف ُق ْل ُت ْ
إْ ر
وهكذا فإن عىل العلامء والدعاة االستفادة من كل التقنيات احلديثة يف إخراج
دعوهتم يف ثوب عرصي يتناسب مع األذواق املختلفة ،وقد ذكر بعض الباحثني يف رسالة
له بعنوان (الدعوة إىل اهلل تعاىل من خالل اإلنرتنت) بعض املقرتحات العملية املهمة
نلخصها فيام ييل(:)1
 .1اإلفادة من اخلربات والطاقات البرشية اإلسالمية يف هذا امليدان الدعوي،
واحلرص عىل دعوة ال ُعلامء والدعاة واملُفكرين واملختصني يف هذا املجال للمشاركة الفاعلة
واإلجيابية يف هذا الشأن إرشاف ًا ،وطرح ًا ،وحوار ًا ،ونقاش ًا ،ودعو ًة ،ورد ًا عىل

عرادُ ،أستاذ الرتبية اإلسالمية املساعد ومدير مركز البحوث الرتبوية بكلية
( )1انظر :الدعوة إىل اهلل تعاىل من خالل اإلنرتنت ،الدكتور صالح بن عيل أبو َّ
املعلمني يف أهبا ،دت ،دط1426 ،هـ ،ص .89

111

االستفسارات والشبهات ونحو ذلك.
 .2مراعاة أن املُستهدفني من الدعوة إىل اهلل تعاىل خيتلفون يف مدى تقبلهم هلا
باختالف العوامل االجتامعية والثقافية والسياسية والتعليمية وال ُعمرية؛ وهو ما يوجب عىل
املُشتغلني بالدعوة إىل اهلل تعاىل تفهم وإدراك تلك الفروق ،والعمل قدر املستطاع عىل
ٍ
ٍ
حادث
وسيلة من الوسائل السابق ذكرها فلكل
مراعاهتا عند ممارسة الدعوة معهم بأي
حديث ،ولكل مقا ٍم مقال.
ٍ
بتغطية
 .3احلرص عىل أن تتوىل بعض اجلهات الرسمية املختصة تزويد الشبكة
إخبارية ٍ
ٍ
حية و ُمستمرة ملختلف األحداث واملناسبات والفعاليات املختلفة يف العامل
اإلسالمي كتغطية أخبار املؤمترات ،والندوات ،واللقاءات اإلسالمية املختلفة ،ونرش بعض
األخبار والتقارير الصحفية املُعدة بعناية يف القضايا اإلسالمية املختلفة.
ٍ
بلغات خمُ ٍ
ٍ
وهلجات متنوعة لضامن
تلفة
 .4العمل عىل أن تكون الدعوة إىل اهلل تعاىل
الوصول هبذه الرسالة العظيمة إىل أكرب ٍ
عدد ممكن من ُمستخدمي اإلنرتنت يف كل مكان،
مع التأكيد عىل اللغات احلية الواسعة االنتشار يف العامل ،والتي يستخدمها أعدا ٌد كبري ٌة من
الناس .واحلرص يف الوقت نفسه عىل أن تكون اللغة العربية ُلغ ًة ُمعتمد ًة و ُمتداول ًة يف شبكة
ٍ
خدمة لعملية الدعوة إىل اهلل تعاىل.
اإلنرتنت ملا يف ذلك من
 .5رضورة العمل عىل تأهيل وتدريب الدعاة إىل اهلل تعاىل عىل استخدام الوسائل
احلديثة يف الدعوة والسيام اإلنرتنت ووسائله املختلفة ،وتدريبهم عىل اختيار الوسيلة
املناسبة ملختلف الظروف واألحوال الزمانية واملكانية.
 .6رضورة ُمشاركة الدول واحلكومات اإلسالمية ،واملؤسسات الرسمية املؤهلة يف
العاملني العريب واإلسالمي خلدمة مهمة الدعوة إىل اهلل تعاىل من خالل اإلنرتنت ،وتقديمها
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ٍ
ٍ
علمية ومدروسة ،حتى تكون هذه املشاركات قوي ًة وفاعل ًة
بصورة
من خالل هذه الشبكة
وحمُ قق ًة لألهداف املرسومة والغايات املنشودة.
 .7احلرص عىل تبادل خمتلف األفكار والتجارب والطرائق الدعوية عرب شبكة
اإلنرتنت بني املهتمني يف هذا الشأن ،ملا يرتتب عىل ذلك من إمكانية التطوير ،وزيادة
الفعالية ،وتفادي األخطاء ،ومعاجلة نقاط الضعف.
 .8التأكيد عىل تعدد ال ُلغات املستخدمة لتبليغ الدعوة إىل اهلل تعاىل من خالل
ٍ
ٍ
ٍ
ورضورية ملخاطبة الناس ب ُلغاهتم
ماسة
حاجة
اإلنرتنت؛ إذ إن الساحة الدعوية يف
وهلجاهتم التي يفهموهنا ليكون ذلك داعي ًا لضامن وصول الرسالة الدعوية إليهم وتبليغها
عىل الوجه األكمل بإذن اهلل تعاىل.
ب .تأسيس إعالم جديد هادف:
لقد ظهرت دعوات كثرية ـ منذ ظهرت وسائل اإلعالم احلديثة ـ تدعو إىل تأسيس
إعالم إسالمي( )1يمكنه أن يواجه اإلعالم اآلخر ،وما يفرضه من قيم ال تتناسب مع هوية
املسلم وشخصيته.
وقد حتقق بسبب تلك الدعوات الكثري من املكاسب يف املجاالت اإلعالمية
املختلفة ،فظهرت القنوات الفضائية امللتزمة ،واملواقع اإللكرتونية املحرتمة واملفيدة،
وهكذا.
ونفس اليشء يمكن القيام به مع هذا اإلعالم اجلديد ،فيمكن تأسيس شبكات
( )1من التعاريف التي عرف هبا اإلعالم اإلسالمي( :تزويد اجلامهري بحقائق الدين اإلسالمي املستمدة من كتاب اهلل وسنة رسوله  بصورة مبارشة أو
من خالل وسيلة إعالمية عامة بوساطة قائم باالتصال لديه خلفية واسعة متعمقة يف موضوع الرسالة التي يتناوهلا ،وذلك بغية تكوين رأى عام صائب يعنى
باحلقائق الدينية وترمجتها يف سلوكه ومعامالته) (اإلعالم اإلسالمي :األصول والقواعد واألهداف ،حمي الدين عبد احلليم ،مؤسسة اقرأ اخلريية1992 ،م،
ص )54
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للتواصل االجتامعي هتدف إىل وصل املؤمنني بعضهم ببعض ،وتوجيههم من خالل ذلك،
بل وتعليمهم وتثقيفهم ،وغري ذلك من األدوار التي يتحول هبا هذا النوع من اإلعالم إىل
مدرسة وجامعة ومسجد.
وقد خلصت دراسة قام هبا  National School Brards Assoeiationإىل العديد من
النتائج ،تبني أمهية االستفادة من شبكات التواصل يف التعليم ،نقترص منها عىل النتيجتني
التاليتني(:)1
 .1أنه كلام زادت معرفة وارتياح املعلمني واإلداريني يف املدرسة يف التعامل مع
الشبكات االجتامعية كلام ساهم ذلك يف تشجيعهم عىل استخدامها مع طالهبم ألغراض
تعليمية مفيدة.

 .2أن هناك الكثري من املدارس واملعلمني الذين وظفوا بنجاح غرف الدردشة
والرسائل املبارشة واملدونات والويكيز وغريها يف تقديم املساعدة للطالب خارج وقت
الدراسة يف حل واجباهتم املدرسية ويف التكاليف التشاركية .وقد اتضح أن هذه األنشطة
سامهت يف تشجيع الطالب عىل املشاركة بام يف ذلك الطالب الذين ال يميلون للمشاركة
داخل الفصول الدراسية.

وهكذا يمكن االستفادة من اإلعالم اجلديد يف الرتبية والتوعية والتثقيف يف مجيع
املجاالت.
اخلامتة
من أهم النتائج التي يمكن استخالصها من هذا البحث:

( )1اإلعالم اجلديد وقضايا املجتمع :التحديات والفرص ،الدكتور سعد صالح كاتب ،املؤمتر العاملي الثاين لإلعالم اإلسالمي 1433 ،هـ ،ص.31
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 .1يعد البحث عن التحديات التي يامرسها اإلعالم اجلديد بصورته احلالية،
وإحصائها والبحث عن مصادرها ،واجلهات التي متوهلا أو تقف خلفها ،واألساليب التي
متارسها ،وغري ذلك ،مقدمة أساسية لكل عمل نقوم به ملواجهة هذا الواقع ،وما حيمله من
خماطر هتدد اهلوية والوجود.
 .2من خالل استقراء ما نراه يف اإلعالم اجلديد بصيغه املختلفة ،نجد نوعني كبريين
من التحديات :أحدمها ذو مصدر خارجي يكن العداء لألمة من قديم ،وحياول بشتى
الوسائل أن يشوه دينها وقيمها ،وهو ما يمكن أن يطلق عليه (التحدي اخلارجي) ،والثاين
متثله فئة من املسلمني وقعت يف أخطاء فكرية وعقدية قد تستخدم الدين ذريعة لتدمر البالد
والعباد ،وهي ما يمكن أن يطلق عليه (التحدي الداخيل)
 .3من خالل مسح للكثري من صفحات التواصل االجتامعي وغريها من أنواع
اإلعالم اجلديد نجد أربعة ظواهر خطرية يركز عليها كثريا ،وكلها تصيب دين املسلم يف
مقاتله ،وهي طمس اهلوية اإلسالمية ونرش قيم العوملة ،وتشويه الدين والتشكيك يف
مصادره ،والدعوة إىل خطاب ديني جديد ،حياول تأويل النصوص وقلبها ،وإثارة الفتن
الداخلية.
 .4من أخطر التحديات التي تواجه الواقع اإلسالمي هو اخرتاق العوملة ـ بام متلكه
من وسائل وبرامج ومراكز وإمكانات ـ اإلعالم اجلديد ،ألن كربيات الرشكات تنطلق من
مراكز العوملة التي تريد أن هتيمن عىل العامل ثقافيا ،كام هيمنت عليه اقتصاديا.
 .5بام أن القرآن الكريم هو املصدر األول لإلسالم ،وأنه األساس الذي تقوم عليه
األمة ،فإنا نجد الكثري من املواقع وصفحات التواصل االجتامعي وخاصة باللغات
األجنبية ،تركز عىل تشوهيه وخاصة للناطقني بغري اللغة العربية.
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 .6ورد يف الكثري من الدراسات ما يدل عىل أنه لوال اإلعالم اجلديد وما أتاحه من
طرق التواصل ما شبت نريان الفتن التي نعيشها.
 .7ال ننكر أمهية التغيري واإلصالح ومواجهة االستبداد والظلم ،ولكن ننكر أن
يامرس الدعوة هلذا شباب أغرار ال يميزون بني احلق والباطل ،وال بني الدعوة إىل إصالح
األنظمة وإسقاطها ،وقد استغلوا ـ لألسف ـ أبشع استغالل من طرف اجلهات اخلارجية التي
هتيمن عىل مراكز اإلعالم اجلديد.
 .8يعترب التحزب والتفرق من التحديات الكربى التي يستثمر اإلعالم اجلديد يف
ترسيخها ،وتفريق صف األمة ،وتشتيت وحدهتا عن طريقها.
 .9يمكن اعتبار اإلعالم اجلديد بام يتيحه من إمكانيات غرفة عمليات متكاملة
يمكن أن يستفيد منها اإلرهابيون من مجيع النواحي.
 .10يوفر اإلعالم اجلديد بيئة مناسبة لتجنيد املتطرفني ،وذلك بالتواصل املبارش
معهم.
 .11يوجد عىل االنرتنت آالف املواقع اإلباحية تتيح أفضل الوسائل لتوزيع الصور
الفاضحة ،واألفالم اخلليعة ،بشكل علني فاضح ،يقتحم عىل اجلميع بيوهتم.
 .12من خالل مطالعة ما ورد به اإلسالم من توجيهات ،نرى أن اخليار املناسب
واملوافق للرشيعة ،يف التعامل مع اإلعالم اجلديد هو أن نضع برناجما حكيام ملواجهة
التحديات ،ووضع اخلطط والربامج الكفيلة لذلك.
 .13مواجهة حتديات اإلعالم اجلديد تتطلب تعاون مجيع املؤسسات السياسية
والدينية واالجتامعية واألمنية وغريها ،والتي يمكن تقسيمها إىل قسمني :األنظمة احلاكمة:
بام هلا من سلطة ووازع يف نفوس الناس ،وبام هلا من قدرة عىل وضع القرارات املناسبة يف
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الوقت املناسب ،والدعاة والعلامء :بام آتاهم اهلل من علم وحكمة ،وقدرة عىل الوصول إىل
الناس ،والتأثري فيهم.
 .14عىل الدولة ـ ملواجهة حتديات اإلعالم اجلديد ـ أن تسعى لسن قوانني صارمة
حتمي املجتمع من كل آثاره السلبية.
 .15بناء عىل أن األمن القومي لكل دولة أهم من احلريات الشخصية ،فإن مواجهة
املخاطر الكامنة يف تغلغل هذه التقنية يف بيوتنا ومؤسساتنا تتطلب من املجتمع والدولة
مجي ًعا احليلولة دون حصول تلك املخاطر بشتى أنواعها.
 .16إن الصعوبة التي تواجهها األنظمة احلاكمة يف مواجهتها للتحديات التي
يفرضها اإلعالم اجلديد تستدعي تدخال كبريا من العلامء والدعاة حتى يقوموا بدورهم يف
توعية املجتمع وتوجيهه وعالج ما وقع منه ضحية لآلثار السلبية ،وهذا يستدعي توفر
أمرين :تطوير اخلطاب الدعوي ليتناسب مع العرص ،وتأسيس إعالم جديد هادف ،وهذه
هي الغاية النهائية ،والتي جيتمع يف بنائها املختصون يف العلم الرشعي مع املختصني يف
اإلعالم اجلديد مع املختصني يف التقانات املختلفة.
املراجع:
أ .اآلثار األخالقية للعوملة عىل األرسة املسلمة ووسائل مواجهتها ،بحث تكمييل مقدم ملرحلة املاجستري يف الثقافة اإلسالمية،
إعداد :أروى بنت عبد اهلل بن مساعد ال فايز ،إرشاف الدكتور :نارص بن عبد اهلل الرتكي ،جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية ،كلية الرشيعة بالرياض ،قسم الثقافة اإلسالمية ،العام اجلامعي143 :ب 1433 .هـ.
ب .أثر االستخدام املفرط لإلنرتنت عىل وظائف األرسة وعالقاهتا االجتامعية ،رسالة ماجستري ،إعداد :هند احلميدي
احلريب.
ج .إدمان اإلنرتنت يف عرص العوملة ،د .حممد النويب حممد ،دار صفاء للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل1431 ،هـ.
د .اإلسالم والعوملة ،املربوك ،حممد إبراهيم ،وآخرون ،الدار القومية العربية ،القاهرة1999م.
 .5اإلعالم اإلسالمي :األصول والقواعد واألهداف ،حمي الدين عبد احلليم ،مؤسسة اقرأ اخلريية1992 ،م.
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 .6اإلعالم اجلديد يف عرص املعلومات ،شيخاين ،سمرية ،جملة دمشق ـ املجلد )2010( ،26
 .7اإلعالم اجلديد وقضايا املجتمع  :التحديات والفرص ،الدكتور سعد صالح كاتب ،املؤمتر العاملي الثاين لإلعالم
اإلسالمي 1433 ،هـ.
 .8اهنيار مزاعم العوملة ،أمحد ،عزت السيد ،احتاد الكتاب ،دمشق 2000م.
 .9بعض مواقع اإلنرتنت املناهضة للقرآن الكريم باللغة الفرنسية ،أ.د .حسن عزوزي ،ندوة القرآن الكريم والتقنيات
املعارصة ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية.
 .10تأثري شبكات التواصل اإلجتامعي عىل مجهور املتلقني ،دراسة مقارنة للمواقع اإلجتامعية واملواقع اإللكرتونية العربية
أنموذج ًا ،رسالة ماجستري يف اإلعالم واالتصال مقدمة إىل جملس كلية اآلداب والرتبية األكاديمية العربية يف الدانامرك ،إعداد
الطالب :حممد املنصور ،إرشاف :الدكتور حسن السوداين ،سنة 201ب.
1أ .تأويل اخلطاب الديني يف الفكر احلداثي اجلديد ،أمحد عبداهلل الطيار ،حولية كلية د .أصول الدين القاهرة ،العدد ،
()2005
1ب .اجلامع الصحيح املخترص ،حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي ،مراجعة :د .مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري ،الياممة،
بريوت1987 :م ـ 1407هـ.
1ج .اجللباب والصاروخ وثائق اخلارجية األمريكية حول اإلرهاب ،املراغى حممود حرب ،دار الرشوق ،القاهرة)2004( ،
1د .اخلطاب الديني بني التجديد اإلسالمي والتبديد األمريكاين ،حممد عامرة ،دار الرشوق الدولية ،القاهرة)2004( ،
 .15اخلطاب الديني والرصاعات الدولية ،عبدالعزيز شادي ،جملة شؤون عربية ،تصدر عن األمانة العامة جلامعة الدول
العربية)2002( ،
 .16اخلطاب الفكري عىل شبكة االنرتنت ،فايز بن عبد اهلل الشهري ،جامعة امللك سعود ،الرياض.1429 ،
 .17دراسات يف االسترشاق ومناهجه ،حسن عزوزي ،ط 1999/ 1م ،أنفو برانت ،فاس.
عرادُ ،أستاذ الرتبية اإلسالمية املساعد ومدير مركز
 .18الدعوة إىل اهلل تعاىل من خالل اإلنرتنت ،الدكتور صالح بن عيل أبو َّ
البحوث الرتبوية بكلية املعلمني يف أهبا ،دت ،دط1426 ،هـ.
 .19دور اإلعالم يف تنشيط احلراك السيايس العريب ـ شبكات التواصل االجتامعي نموذج ًا ،كامل خورشيد ،كلية
اإلعالم ،جامعة البرتاء ،عامن ،سنة ()2011
 .20صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،مراجعة :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت1954 :،م ـ 1374هـ.
2أ .ظاهرة احلسابات اإلباحية يف شبكات التواصل االجتامعي ،هاشم الرفاعي ،موقع التقرير ،نرش يف :السبت  6سبتمرب
 2014عىل الساعة ،05:39 :عىل الرابط التايل ()/http://altagreer.com
2ب .العوملة الثقافـية آثارها وأساليب مواجهتها ،الدكتور صالح حسني سليامن الرقب ،كتاب مؤمتر (العوملة
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وانعكاساهتا عىل العامل اإلسالمي يف املجالني الثقايف واالقتصادي) عامن ـ األردن سنة 2008م.
2ج .العولـمة املزعومة ـ الواقعـاجلذورـ البدائل ،جارودي ،روجيه :تعريب الدكتور حممد السبيطيل ،دار الشوكاين
للنرش والتوزيع ،صنعاء ـ اليمن1998 ،م.
2د .العولـمة أمام عاملية الرشيعة اإلسالمية ،احلاجي ،عمر ،دار املكتبي ـ دمشق ،ط1420 ،1هـ.
 .25العوملة واهلوية الثقافية ،اجلابري ،حممد عابد ،دار املستقبل العريب ،بريوت ،العدد 1998 ،228م.
 .26فخ العوملة ،هانس بيرتمارتن ،وهارالد شومان ،سلسلة عامل املعرفة ،العدد  ،295الكويت.
 .27القوة الناعمة ،جوزف س .ناي ،ترمجة حممد توفيق البجريمي ،دار العبيكان .2007
 .28ما هي العوملة ،آدم ،حممد ،جملة النبأ ،العدد  ،42ذو القعدة1420 ،هـ ،شباط 2000م.
 .29ماهية اإلعــــــــــالم اجلديــــــــــد ،رسالة ماجستري يف الصحافة ،إعداد :مها فالح ساق اهلل ،إرشاف :د .أمحد عرايب
الرتك ،اجلامعة اإلسالمية ـ غزة ،كليـــــــة اآلداب ،قسم الصحافة واإلعـالم ،دط ،دت.
 .30املجتمع املدين  ،مالحظات حول تشكل املفهوم وتطوره ،الدكتور كامل عبد اللطيف ،املجلة العربية للعلوم اإلنسانية،
عدد .55
3أ .مستقبل املجتمع املدين يف الوطن العريب ،د .أمحد شكر الصبيحي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط.2
3ب .مصدر القرآن الكريم يف رأي املسترشقني ،الدكتور حممد بن السيد رايض جربيل ،ندوة القرآن الكريم يف الدراسات
االسترشاقية ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ( 18 .16شوال )1427
3ج .مقاربتان عربيتان للعوامة ،اجلواد ،يارس عبد ،شباط 2000م ،املستقبل العريب عدد .252
3د .وسائل اإلرهاب االلكرتوين حكمها يف اإلسالم وطرق مكافحتها ،السند عبدالرمحن ،اللجنة العلمية للمؤمتر العاملي
عن موقف اإلسالم من اإلرهاب .جامعة اإلمام حممد بن سعود)2004( ،
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ظاهرة االحلاد املعارص بني املسلمني وأسباهبا
من التحديات الكربى التي يواجهها الواقع اإلسالمي ما يمكن تسميته بظاهرة
اإلحلاد املعارص ،أو اإلحلاد اجلديد( ،]New Atheism[ )1والتي تستخدم كل الوسائل التقنية
احلديثة لالنتشار والتأثري يف الشباب واملثقفني مستعملة مجيع األساليب التي تنسجم مع
طبيعتهم ،ومع نوع احلياة اجلديدة التي وفرهتا هلم احلضارة احلديثة ،ووفرهتا هلم تقنيات
العوملة.
ولأل سف فإن هذه الظاهرة ـ مع انتشارها الرسيع ـ مل جتد االهتامم الكايف ملواجهتها
واحلد منها ،بل وجدت بني املسلمني من يدعمها ،ويوفر هلا الغطاء الذي يسمح هلا
باالنتشار.
فكل ما نراه من تطرف وختلف وعنف وطائفية وفتاوى شاذة ليس سوى وقود
إلشعال نار اإلحلاد التي تريد أن تقيض عىل هذه األمة ،وعىل رس صمودها وقوهتا.
ذلك أن األعداء الذين يرتبصون باملسلمني ،ويكيدون هلم املكايد ،ال هيدفون فقط
إىل تشويه اإلسالم ،وال إىل نرش السلوكات املنحرفة التي تتناقض معه ،وإنام هيدفون قبل
ذلك وبعده إىل إخراجهم من اإلسالم إخراجا كليا ،وأجىل صورة لذلك اإلخراج هو أن
جيعلوهم أدوات لنرش اإلحلاد وكل القيم الال إنسانية الصادرة عنه.
وذلك لعلمهم أن رس قوة املسلمني تكمن يف قوة إيامهنم وعقيدهم ،فهي التي محت

( )1اإلحلاد اجلديد  New Atheismمصطلح انترش استخدامه بكثرة من بعد استغالل امللحدين هلجامت  11سبتمرب واإلنطالق منها يف موجة جتتاح
العامل شعارها (شيطنة األديان) ومنهجها هو (الدعوة لإلحلاد) يف مقابل خلع كل رشور العامل ووضعها يف رقبة الدين (أي دين)  ،مما صنع لون ًا جديد ًا من
اإلحلاد خيالف ما كان معروف ًا من قبل منذ الثورة الفرنسية يف أوروبا ،انظر:
 /after04/2013 http://www.spectator.co.uk/ـ  theـ  newـ /atheism
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ظهرهم يف كل القرون السالفة ،وهي التي يمكنها وحدها أن جتعلهم قوة عظمى حيسب هلا
كل حساب.
فاإلسالم و حده ـ من بني أديان العامل مجيعا ـ من حيمل الرسالة الصحيحة التي
ينسجم فيها العقل مع الفطرة مع مقتضيات العلم واحلضارة والرفاه ،ولذلك كان وحده
املالذ األخري للبرشية إلنقاذها من كل األديان والفلسفات الوضعية التي انحرفت بفطرهتا
وتصوراهتا وسلوكها.
وهذا كله يدعون ا إىل التساؤل عن السبل التي نواجه هبا هذه الظاهرة ،وهل تكفي
فيها األساليب العتيقة التي مارسها املتكلمون يف القرون السالفة ،أم أننا نحتاج إىل أساليب
جديدة أكثر تطورا ،وأكثر انسجاما مع العقل اجلديد ،والتقنيات اجلديدة املهيأة له.
ومن البداهة أنه ال يمكن اجلواب عن هذا السؤال إال بعد معرفة الظاهرة نفسها،
وجتلياهتا يف الواقع ،والعوامل التي متدها وتنرشها وتوفر هلا املدد املادي واملعنوي.
ذلك أن املواجهة احلقيقية ألي ظاهرة تستدعي التعرف الدقيق عليها ،وعىل أسباهبا
وعللها ،فالتشخيص مقدمة العالج ،وكلام كان التشخيص أدق كان العالج أكثر نجاعة.
بناء عىل هذا نحاول يف هذا املقال ـ باختصار ـ التطرق للعنارص التالية:
 .1مظاهر اإلحلاد املعارص بني املسلمني.
 .2األسباب العلمية والفلسفية لإلحلاد املعارص بني املسلمني.
 .3األسباب النفسية واالجتامعية لإلحلاد املعارص بني املسلمني.
أوال ـ مظاهر اإلحلاد املعارص بني املسلمني.
ختتلف اإلحصائيات املهتمة برصد هذه الظاهرة بني املسلمني اختالفا شديدا بني من
هيون منها ،فيجعلها يف أفراد حمدودين ال يكادون يعدون ،وال يكاد اعتبار وجودهم يشكل
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ظاهرة حتتاج إىل بحث ودراسة ،وبني من يرى عكس ذلك.
فاألزهر ـ مثال ـ وهو مؤسسة رسمية كربى ،هيون من هذه الظاهرة ،ويعترب أفرادها
عددا شاذا وحمدودا يف املجتمع ،ففي يناير من العام 2014م أصدرت دار اإلفتاء املرصية
تقريرا حول أعداد امللحدين يف الوطن العريب ،حيث قالت إن عددهم يف مرص هو 866
ملحدا ،ويف املغرب  ،325ويف تونس  ،320ويف العراق  ،242ويف السعودية  ،178بينام
كان عددهم  170يف األردن 70 ،يف السودان 56 ،يف سوريا 34 ،يف ليبيا ،و 32يف اليمن..
وهو ما يساوي  2293ملحدا بني سكان الوطن العريب البالغ عددهم وقتها قرابة 400
مليون نسمة(.)1
يف نفس الوقت الذي نجد فيه مؤسسة أخرى ترى عكس ذلك متاما ،ففي تاريخ
قريب من تاريخ إحصائية األزهر ،أي يف عام  ،2012أجرت مؤسسة [وين جالوب]
استطالعا للرأي أثبتت من خالله أن مخسة باملائة من املواطنني السعوديني ـ أي أكثر من
مليون شخص وقتها بحسب تعدادهم ـ يعتربون أنفسهم [ملحدين مقتنعني] ،وهي نفس
النسبة يف الواليات املتحدة ،بينام يعترب  19باملائة من السعوديني ـ حوايل ستة ماليني نسمة ـ
()2

أنفسهم [غري متدينني]

وهكذا نرشت صحيفة [العرب] اللندنية بتاريخ  29مارس  2014دراسة حول
انتشار اإلحلاد يف السعودية ،ذكرت فيها أن نسبة امللحدين يف اململكة هي األعىل بني الدول
العربية واإلسالمية حيث تصل إىل 6باملائة من إمجايل السكان(.)3
( )1اإلحلاد والوطن العريب ..أرقام وتعليالت ،إسالم فرحات ،موقع إسالم أون الين ،بتاريخ  14يناير  ،2016عىل الرابط
[]https://islamonline.net/14795
( )2املرجع السابق.
( )3اإلحلاد والعامل املوازي ..اإلنرتنت ساحة التقاء ،إسالم فرحات ،موقع إسالم أون الين ،بتاريخ  20يناير  ،2016عىل الرابط
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وربام يكون سبب هذا االختالف هو الطرق التي حيكم هبا عىل شخص ما أنه ملحد،
فبينام يرى األزهر أنه منحرص فيمن يدعو إىل اإلحلاد ،أو يامرسه عالنية ،أو عرب منشورات
تلقى مجاهري من املتابعني ،وبذلك ختتص تلك اإلحصائية وشبيهاهتا برؤوس اإلحلاد ،أو
قادته وزعامئه ،بينام تشري اإلحصائيات األخرى إىل اجلمهور الذي هيتم بطروحات
املالحدة ،وقد يبدي إعجابه هبا.
ومن األمثلة عىل ذلك ،والتي قد تدعم القائلني بخطورة الظاهرة وانتشارها ما قام
به موقع  BBCالعريب عام  2015حيث قارن بني بعض النسب الرسمية املعلنة ألعداد
امللحدين ،وما أحصاه التقرير من نسب خمالفة متاما عىل صفحات التواصل االجتامعي
فقط ..فهناك صفحة [امللحدين التونسيني] ،التي تضم أكثر من  10آالف متابع،
و[امللحدين السودانيني] التي تضم أكثر من  3000متابع ،و[شبكة امللحدين السوريني]
التي تضم أكثر من  4000متابع.
وهكذا يرتاوح عدد متابعي احلسابات يف تويرت ،والتي يعلن أصحاهبا عن إحلادهم
بني املئات واآلالف ،فمثال يتجاوز عدد متابعي حساب [أراب أثيست]  8000متابع.
زيادة عىل هذا االختالف ،فإن اإلحصاء الدقيق هلذه الظاهرة يصعب باعتبار املظاهر
التي من خالهلا حيكم عىل شخص أو جهة ما بكوهنا ملحدة ،وهل هي يف جمرد الترصيح
بإنكار وجود اهلل ،أم أن جمرد طرح تساؤالت حول أساسيات العقيدة والدين يعرض
صاحبها هلذه التهمة.
بناء عىل هذا سنذكر هنا باختصار مظهرين لإلحلاد الرصيح يف واقعنا املعارص ،وعرب

[]14857https://islamonline.net/
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استخدام وسائل اإلعالم املختلفة.
 .1املظهر الساخر لإلحلاد املعارص:
وهو املظهر الذي يستعمل السخرية وسيلة للدعوة إىل اإلحلاد ،ويدعو إليه مستعمال
اللغة الساخرة ،أو الرسوم الكاريكاتورية ،أو املشاهد التمثيلية ،أو الصور املختلفة مع
التعليق الساخر عليها ،والذي يطلق عليه بعضهم مصطلح [اإلحلاد السوقي]
ولألسف فإن هذا املظهر يكتسب خطورة كربى ،للغته البسيطة ،والنسجامه مع
عامة ال ناس ،ولذلك نرى كثرة متابعيه مقارنة باملظهر اآلخر ،والذي يكتيس ثوب اجلد
والفلسفة والعلمية.
وهذا املظهر يستغل االنحرافات الفكرية والسلوكية املرتبطة ببعض اجلامعات
اإلسالمية ليجعل منها مادة دسمة للسخرية من الدين نفسه ،ومن حقائقه القطعية ،ولذلك
حيشد الكثري من املعجبني به ممن تؤذهيم سلوكات أولئك األفراد أو تلك اجلامعات.
كام حيشد كذلك ما ورد يف الرتاث اإلسالمي بمدارسه املختلفة من انحرافات عن
اإلسالم املحمدي األصيل ،فيجعله وسيلة هلدم املصادر املقدسة نفسها ،وهدم العقيدة التي
تدل عليها ،وأوهلا العقيدة يف اهلل وكامالته.
وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا املظهر ،وكونه السمة البارزة يف أعداء الدين الذين
جيدون أنفسهم عاجزين عن مواجهة احلجة باحلجة ،فيلجأون إىل مواجهة احلجة بالسخرية
﴿وما ري ْأتِ ِيهم ِم ْن رس ٍ
ول إِ َّال كرا ُنوا بِ ِه
ر ُ
ْ
واالستهزاء ،كام قال تعاىل حاكيا عن هذه السنة :ر ر
ِ
ِ ِ
يهم ِم ْن رس ٍ
ري ْست ْره ِز ُئ ر
ول إِ َّال كرا ُنوا بِ ِه
ر ُ
رس ًة ع ررىل ا ْلع رباد رما ري ْأت ِ ْ
ون﴾ [احلجر ،]11 :وقال ﴿ :ريا رح ْ ر
ون﴾ [يس ،]30 :وقال ﴿ :رف رلام جاء ْهتم رس ُلهم بِا ْلبين ِ
ري ْست ْره ِز ُئ ر
رات رف ِر ُحوا بِ رام ِعنْدر ُه ْم ِم رن ا ْل ِع ْل ِم
َّ ر ر ُ ْ ُ ُ ُ ْ ر ِّ
اق ِ ِهب ْم رما كرا ُنوا بِ ِه ري ْست ْره ِز ُئ ر
رو رح ر
ون﴾ [غافر]83 :
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وهذه اآلية األخرية تصور بدقة البواعث النفسية هلؤالء الساخرين ،وهو تلك
الكربياء الكاذبة التي متتلئ هبا نفوسهم ،والتي جعلتهم يفرحون باملعلومات البسيطة التي
وصلوا إليها ،واكتفوا هبا ،فحجبوا هبا عن احلقيقة.
وهذا ما يمكن التعرف عليه بسهولة عند القراءة املوضوعية ملنتجات هذا النوع من
اإلحلاد ،فهي كلها تتوهم أن ما وصلت إليه احلضارة الغربية من معارف وقيم هو [هناية
التاريخ] ،وأهنا احلقائق املطلقة ،والقيم العظمى ..وما عداها ختلف ورجعية.
وقد بدأ هذا املظهر من اإلحلاد يف صورة روايات وقصص ساخرة من الدين ،ثم
حتول بعد ذلك؛ وبعد ظهور التقنيات احلديثة ،إىل أساليب أخرى أكثر خطرا ،وأكثر
بساطة ،وأكثر شعبية.
ومن األمثلة عىل ذلك تلك املادة الساخرة التي ينرشها التونيس [حممد كريم
العبيدي]( ،)1والذي يعرف نفسه بكونه [مسلم سابق ملحد] ،والذي يشاركه يف صفحته
أكثر من  10000مشارك ،فقد نرش عدة فيديوهات بوجه مكشوف يسخر فيها من اهلل تعاىل
وحممد  واإلسالم حتت أمثال هذه العناوين[ :هل هذا هو اهلل؟] ،و[هل حممد حقيقة أم
أسطورة؟] ،و[هل كان نبي اإلسالم عقيام؟] ،و[عيد الذبح] ..وهو يصدر كل فيديوهاته
بقوله( :السالم عىل من اتبع العقل ونبذ النقل وفكرر)

()2

وله باإلضافة إىل ذلك صفحة ساخرة عىل الفايسبوك ،تصل إىل الكثري من مجاهري
الناس ،ويبدي الكثري منهم إعجاهبم بمنشوراهتا ،بل ويضيفون إليها من التعليقات
( )1عرف نفسه عىل قناته يف اليوتيوب بأنه من مواليد  1966يف تونس ،وأنه درس االبتدائية واإلعدادية يف فرنسا ،والعلوم الدينية يف الرشق
األوسط.درست التاريخ واملعتقد بشكل عصامي ،سافرت إىل عديد الدول بحثا عن املعرفة اإلنسانية .معتقدي اإليامن اإلنساين الفردي وتوجهايت السياسية
تكنوقراطي]vvEqxDdw0F2https://www.youtube.com/watch?v=[ ..
( )2هذه الفيديوهات وغريها كثري موجودة عىل صفحته عىل اليوتيوب.
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الساخرة ما يؤكد اإلحلاد ،ويساهم يف نرشه بني عامة الناس والبسطاء منهم.
ومن أمثلة تلك التعليقات واملنشورات الساخرة من املتابعني ألمثال هذه الصفحات
قول بعضهم ،والذي سمى نفسه [اهلل]( :سأخلق عرشا أستوي عليه ،حتمله  8مالئكة رغم
أين ال أحتاج لعرش وملخلوقات حتمله ،وسأجعلك تتعذب إىل األبد إذا مل تصدق قرآين
وادعيت أنه كالم برشي خمالف للعقل) ،ثم يكتب معلقا( :أين هي الرمحة يف هذا التوعد
باالنتقام؟)
وهكذا يكتب آخر( :اهلل خلق كل يشء من العدم ،لكنه احتاج ضلعا من أضلع آدم
ليخلق حواء ،واألنكى من ذلك أنه احتاج حفنة طني ليخلق آدم ..كيف يعقل ذلك من
طرف إله قادر عىل كل يش؟)
وكتب آخر( :البيت الوثني [الكعبة] غرق سنة  1941وسط مياه املجاري جراء
فيضانات :جمرد حادثة طبيعية ال عالقة هلا بخرافات العقاب واالبتالء أم أن اهلل ال يستطيع
احلفاظ عىل بيته نظيفا؟)
وهكذا نجد الفيديوهات الساخرة من الدين ،وخاصة يف املوقع املخصص لذلك
[اليوتيوب] ،ومن أمثلتها فيديو يقلد اآلذان اإلسالمي ،ولكن بكلامت إحلادية( ،)1ومن
أمثلتها ما سامه صاحب قناة [اهلل جل جالله] حتت عنوان [سورة البيبيس املكية]( :أعوذ
بالبيبيس من الكوكاكوال الرجيم ،باسم سفن اب املرشوب اللذيذ ،وقال ربك لفرعون ملاذا
()2

ترشب الكوكاكوال بدال من البيبيس ،فأجاب فرعونا متكرب)..
( )1آذان منتدى امللحدين العرب التنويري يف غوغل بالس،

https://www.youtube.com/watch?v=XSOkUs3hXmc&feature=youtu.be
( )2عنون الفيديو هبذا العنوان الساخر [سورة البيبيس ـ مكية].
zc5https://www.youtube.com/watch?v=NyyjMjBv
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ونحب أن ننبه إىل أننا عندما نذكر هذه النامذج ال نذكرها باعتبارها متثل واقعا
إسالميا حقيقيا ،فقد يكون لأليدي املعادية يد فيها ،مثلام هلا اليد الطوىل يف التفريق بني
املدارس اإلسالمية وطوائفها ..ولكنا مع ذلك ننبه إىل خطورة توفري مثل هذه املادة لتلك
اجلامهري العريضة التي تنساق وراء أمثال هذه املادة ،من باب الفضول أوال ،ثم جتد نفسها،
وقد لصقت هبا آثارها من حيث ال تشعر.
وهلذا حتتاج املواجهة هلذا املظهر من مظاهر اإلحلاد إىل وضع البدائل التي تريض
أذواق اجلامهري ،وذلك بتوفري مادة ساخرة من اإلحلاد نفسه ،كام قال تعاىل حكاية عن نوح
أل ِمن رقو ِم ِه س ِ
ِ
خ ُروا ِمنْ ُه رق رال إِ ْن ت ْرس رخ ُروا ِمنَّا
عليه السالم :ر
﴿و ري ْصن ُرع ا ْل ُف ْل رك رو ُك َّل رام رم َّر رع رل ْيه رم ر ٌ ْ ْ ر
رفإِنَّا ن ْرس رخ ُر ِمنْ ُك ْم ك ررام ت ْرس رخ ُر ر
ون﴾ [هود]38 :
ومن أمثلة ذلك ما كتبه بعضهم يف منتدى التوحيد ساخرا من [نظرية التطور]،
وتعلق املالحدة هبا( :امللحد هو الشخص الوحيد يف العامل الذي يؤمن بخرافة التوالد
الذايت ،حيث كان القدماء يظنون أن احلياة تظهر فجأة يف الطمي املتعفن مثالً ،لكن أثبت
لويس باستري  Louis Pasteurمنذ أكثر من قرن ونصف من الزمان أن هذه خرافة ساذجة،
فالديدان التي تظهر يف الطمي املتعفن هي يرقات تنقلها احلرشات ال أكثر ،كذلك الفئران
ال تظهر فجأة يف خمازن الغالل فهذه أساطري بدائية ،فالتوالد الذايت خرافة قديمة مل يعد هلا
وجود .لكن امللحد هو الشخص الوحيد يف هذا العامل الذي يؤمن بأن التوالد الذايت حدث
يف حلظة ما عند بداية احلياة عىل األرض ثم توقف بعد ذلك .فالتوالد الذايت أصل إحلادي
ال ينفك عنه امللحد ويقوم من خالله بتفسري ظاهرة نشاة احلياة عىل األرض)
ثم عقب عىل ذلك بقوله( :اإلحلاد دين وثني له مفردات والتزامات وعقائد ماورائية
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ال تقل خرافية عن أكثر الديانات إغرا ًقا يف الوثنية)

()1

 .2املظهر اجلاد لإلحلاد املعارص:
وهو املظهر الذي يستعمل اللغة العلمية والفلسفية للدعوة لإلحلاد ،سواء بكتب
ينرشها ،أو فيديوهات ألرشطة علمية حتمل يف ظاهرها الطابع العلمي أو الفلسفي،
وتناقش األطروحات الدينية بطريقة تبدو مهذبة نوعا ما ،وإن كانت ال ختلو من السخرية،
فاالستهزاء بالدين والسخرية منه طابع غالب عىل امللحدين ،ال فرق بينهم يف ذلك إال يف
درجة السخرية ومدى بذاءهتا.
وعند زيارة املكتبات اخلاصة باملالحدة يف املواقع اجلادة املخصصة هلم أمثال موقع
[قناة امللحدين بالعريب]( )2أو [شبكة امللحدين العرب]( )3نجد الكثري من العناوين من
أمثال رسالة [ملاذا أنا ملحد؟]( ،)4وهي رسالة كتبها األديب املرصي إسامعيل أدهم سنة
 ،1937والذي يعترب من العرب األوائل الذين جاهروا بإحلادهم يف العرص احلديث.
ومن األمثلة عىل ذلك املنتدى املشهور [منتدى امللحدين العرب التنويري] ،والذي
ينتمي إليه أكثر من  10000مشارك عىل الرغم من قوانينه املتشددة يف النرش ،والتي تنص
عىل هذا القانون( :هذه املجموعة خمصصة للملحدين ،وهي ليست منرب ًا للتعبري عن
معتقدات اجلميع .إذا كنت ملحدا أو إذا اردت التعرف عىل اإلحلاد أهال وسهال بك ،أما
اذا كنت تريد أن تبرش لدينك أو رسالتك فال مكان لك هنا .اذهب وانرش كالمك يف مكان

( )1سلسلة [السخرية من اإلحلاد] يف منتدى التوحيد بقلم [دكتور باحث] عىل الرابط/http://www.eltwhed.com :
( )2عىل الرابط التايل:
http://arabatheistbroadcasting.com/program/books
(.50ad.org/vb/forumdisplay.php?f=7https://www.il )3
( )4رد عىل هذه الرسالة العالمة حممد فريد وجدي يف مقالة بعنوان [ملاذا هو ملحد]
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آخر .جمموعاتكم متنعنا من النرش وحتظر امللحدين ،ونحن نعاملكم بنفس املعيار .أي مقالة
للتبشري من أي كتاب ديني أو أي حماولة للدعوة إىل أي دين كان ،او للسخرية من امللحد
وإهانة األعضاء ،سوف ُحيذف املقال فورا بدون سابق إنذار أو حتذير ويمكن أن حيظر
صاحب املقال من التعليق يف هذه املجموعة .فال حتاولوا ان تبهرونا عندما تبدأوا بمشاركة
آياتكم ،ألهنا سوف تكون حماولة فاشلة مثل من حياول أن يقتبس من كتب ميكي ماوس
()1

كي يثبت أن رأيه صحيح)

وقد عرف هذا املنتدى اإلحلاد بأنه (بكل بساطة هو عدم تصديق اخلرافات
واالدعاءات التي يأيت هبا املؤمن من أي دين كان ،لعدم توفر الدليل العلمي واحليس
والتجريبي عىل االدعاء .اإلحلاد ال يعني االعتقاد بعدم وجود اهلل او نفي وجوده ،نحن ال
ننفي وجود الغري موجود وال ننفي وجود اي يشء)
وهو يستعمل احلقائق العلمية أو التكنولوجية ليرضب هبا احلقائق الدينية من غري
وجه عالقة بينهام ،مستفيدا من األغلوطات التي توفرها له السفسطة العقلية ،مستغال يف
ذلك جهل أكثر الناس باملنطق واحلجاج العقيل.
ومن األمثلة عىل ذلك ،ومن موقع [منتدى امللحدين العرب] نجدهم يضعون هذه
الفقرة العلمية ليبهروا هبا القارئ ،ثم يربهنوا له من خالهلا عىل عدم وجود اهلل نظرا
للخالف بني األديان يف طبيعته وصفاته( :لقد أكدت التجارب الفعلية التي قام هبا العلامء
وغريهم من شتى أنحاء العامل ،ومن مجيع األعراق البرشية والديانات مجيع ًا ان خلط
حامض اهليدروكلوريك السام والقاتل للبرش والذي حيرق اجللد اذا تعرض له ،مع قاعدة

( )1منتدى امللحدين العرب ،عىل الرابط
.117457850617621671508https://plus.google.com/communities/
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هيدروكسيل الصوديوم القلوية الكاوية السامة لإلنسان والتي تستعمل يف صناعة
الصابون ،ان النتيجة دائام هي املاء وملح الطعام ..هذه التجربة يمكنكم القيام هبا يف اي
مكان ،وزمان ،ومهام كنتم من أي عرق او دين او معتقد ،النتيجة دائام واحدة وهي املاء
وملح الطعام .ال جمال للنقاش يف هذه التجربة وكل من حاول إثبات عكسها فشل ،بل
اثبت صحتها .نحن ما زلنا ننتظر دليال مثل هذا ،يلجم اي شخص يدعي العكس!)
ومن األمثلة التي ذكروها ـ لريدوا عىل ما يذكره املؤمنون من عدم اشرتاط إدراك
اليشء للتحقق من وجوده ـ قوهلم( :األكسجني عبارة عن غاز ال لون له وال طعم له وال
رائحة له ،فكيف نستطيع إثبات وجوده؟ بالدرجة األوىل يمكننا ان نضغطه يف اسطوانات
الغاز وحتويله إىل سائل عن طريق التربيد إىل درجة ـ ( 183حتت الصفر املئوي) ،ويمكننا
إجراء العديد من التفاعالت الكيميائية ،مثل وضع األكسجني مع اهليدروجني للحصول
عىل ماء الرشب .يعني هناك ما نستطيع القيام به جتريبيا وكل مرة نأيت بنفس النتيجة .ال
جدال يف هذه التجربة أيضا)
ويف حمل آخر نجد هذا الدليل( :أنت ال ترى موجات الراديو ومع ذلك تصدق
بوجودها! نعم ،موجات الراديو ال يمكن رؤيتها وال احلس هبا وال تذوقها وال شمها ،إذا
كيف نعلم أهنا موجودة؟ لقد طور العلم أجهزة حديثة كي ترى وحتس ما ال يراه او حيسه
اإلنسان ،مثل الراديو الذي باستطاعته ترمجة اإلشارة إىل صوت يسمعه اإلنسان .وكذلك
احلال مع موجات التلفزيون التي يرتمجها اجلهاز ايل يشء مرئي ومسموع .نفس اليشء
ينطبق عىل األشعة حتت احلمراء التي ال يمكن للبرش رؤيتها ولكن بأجهزة من صنع البرش
متكننا بالرؤية يف الظالم احلالك ألهنا متيز درجات حرارة األجسام ،وهي عبارة عن أجهزة
تستخدم يف املجاالت العسكرية للرؤية يف الظالم او لتصوير احليوانات الربية يف الظالم.
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يعني هناك عدة جتارب وآالت برشية إلكرتونية يمكننا استخدامها إلثبات وجودها
واستعامهلا واالنتفاع منها)
ومن األمثلة التي ذكروها (أنت ال ترى دماغك ،اذا انت بال دماغ! هذه طبع ًا من
أكثر احلجج التي يستعملها املسلم ويظن نفسه انه مقنع ،ولكنها حجة بالية مضحكة يف
نفس الوقت .تريد رؤية الدماغ؟ حسنا إما أن تذهب إىل أقرب مستشفى ترشيح وتطلب
رؤية ما يف داخل اجلمجمة أو انك تستخدم هراوة بيسبول وتفشخ رأس اول برش تراه
أمامك كي تتأكد من وجود الدماغ .لن يكون منظرا مجي ً
ال وال عمال إنسانيا طبع ًا ولكن
اعتقد أن الرسالة وصلت .الدماغ موجود ويمكنك القيام بتجربة كي تستنتج وجوده)
وهكذا نجد كتب دعاة احلداثة ومقاالهتم التي متتلئ هبا املواقع واملنتديات اخلاصة
هبم ،مليئة بمثل هذه الطروحات التي خيتلط فيها اجلد باهلزل ،واحلقيقة باملغالطة ،وسنرى
بعض األمثلة عىل ذلك الحقا.
ثانيا ـ األسباب العلمية والفلسفية لإلحلاد املعارص بني املسلمني:
وقد مجعنا بينهام يف هذا املحل للعالقة الشديدة التي تربط بينهام ،فالفلسفة اإلحلادية
تدعي أهنا تستمد من العلم طروحاهتا ،ومثلها العلم الذي يستمد منها تصوراته ومواقفه،
وهلذا نجد الكثري من املالحدة يكتبون يف كال اجلانبني.
فكلينتون ريتشارد دوكينز( )1ـ أبرز دعاة اإلحلاد اجلديد ـ عامل ُ سلوك حيوان ،وعامل
أحياء تطوري ،ويف نفس الوقت نراه يطرح أفكاره اإلحلادية يف ثياب فلسفية ،وهذا مصدر
اخلطورة ،ألن العلم يتخىل عن موضوعيته ،ليصبح جمرد خادم بسيط لعقل الفيلسوف

( )1لينتون ريتشارد دوكينز (باإلنكليزية( )Clinton Richard Dawkins :ولد يف  26مارس  1941يف نريويب ،كينيا) عامل بيولوجيا تطورية
وإيثولوجيا بريطاين وكاتب أدبيات علمية.
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امللحد الذي يتحكم فيه كام يشاء.
ومثله الفيزيائي املعارص هوكينع ،وقد عرب بروفيسور الرياضيات [جون لينوكس]
عند نقده هلوكنج عن هذا بقوله ..( :إن هوكنج لديه فهم مغلوط لكل من الفلسفة والدين
فهو يريدنا أن نختار بني اهلل وقوانني الفيزياء! ..إن القوانني الفيزيائية اليمكن أن ختلق شيئا
فهي جمرد الوصف الريايض للظواهر الطبيعية ..فقوانني نيوتن للحركة لن تدفع كرة
البلياردو عىل الطاولة بدون العب يرضهبا ،فالقوانني لن حترك الكرة فضال عن خلقها..
إن ما يقوله هو خيال علمي بحت ..من أين جاءت اخلطة الكونية التي حتدث عنها هوكنج؟
إهنا ليست من الكون فمن جعلها تعمل إن مل يكن اهلل؟ ..إن حماولة العلامء امللحدين اهلروب
من فكرة اخلالق جيعلهم يعزون الوجود ألشياء أقل مصداقية كالطاقة والقوانني أوالكتل!..
بالنسبة يل كلام زاد فهمي للعلم كلام زاد إيامين باهلل لتعجبي من اتساع وتعقيد وتكامل
()1

خلقه)

 .1األسباب العلمية:
من أهم األساليب التي يستقطب هبا اإلحلاد املعارص مجاهريه استخدامه للغة العلم
باعتبارها لغة موضوعية ال عالقة هلا بأي دين أو أيديولوجيا ،وهو يستخدم هذه اللغة
لسبب ولغري سبب ،مدعيا أنه ينطلق من احلقائق العلمية إلثبات مقتضيات اإلحلاد.
ومن مغالطاته يف هذا الباب حرصه العلم يف منتجات العلم التجريبي ،مع احتقاره
لكل املعارف التي يدل عليها العقل ،مع أنه يستحيل أن يقوم املنهج التجريبي نفسه من
دون العقل ،وهلذا نراهم يعرفون اإلحلاد بأنه (إن ما مل تثبته التجربة العلمية يكون خاطئًا

( )1انظر الرابط التايل:
/default.aspx881/cbmoduleid/10745/articleid/602http://www.rzim.org/justthinkingfv/tabid/
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ومنقوصا من أساسه ،ونحن ال نؤمن إالَّ بالعلم وباملنهج العلمي ،فام تراه العني
وتافها
ً
ً
وتسمعه األذن وتلمسه اليد ،وما يمكن أن ُيقاس باملقياس واملكيال واملخبار وما إىل ذلك
من أدوات هذا احلق .وأما ما عدا ذلك مما خيرج عن دائرة العلوم التجريبية ومنهجها فال
نصدقه(.)1
وهلذا نرى املواقع واملنتديات ووسائل اإلعالم اجلديد كلها تدعي أن أكثر العلامء
مالحدة ،أو الالأدريني نتيجة كون العلم يدعم لإلحلاد ،أو أن اإلحلاد نتيجة للحقائق
العلمية ،مع أن احلقيقة مغايرة متاما ،فقد أثبتت التقارير أن  65باملائة من احلائزين عىل
جوائز نوبل هم من أهل األديان و24باملائة ربوبيني وامللحدين والالأدريني ال يتجاوزون
 11باملائة فقط (.)2
وبناء عىل هذا نرى املالحدة يدعون املنافاة التامة بني العلم والدين ،وأن من أراد
الدين ،فعليه بطرح العلم ،وكأهنم خيريون مجاهريهم بني قبول لغة العلم أو قبول لغة الدين،
وأنه ال توجد لغة ثالثة جتمع بينهام ،ومن أمثلة ذلك قول جالل العظم( :إن الدين بديل
()3

خيايل عن العلم)

بل إنه ال يكتفي برؤيته وشهادته التي متثل ذاته يف هذا ،وإنام يعترب التناقض بني العلم
والدين قضية مسلمة لدى رجال الدين أنفسهم ،فيقول( :يعرتف رجال الدين اإلسالمي
وكتابه بوجود تناقض ظاهري ـ عىل أقل تعديل ـ بني العلم احلديث وثقافته ومناهجه من
()4

ناحية ،والدين اإلسالمي)

( )1اإلحلاد بعض مدارسه والرد عليها ،أ .رأفت شوقي ،دط ،دت ،ج  2ص 74 ،73
( )2كتاب  100سنة من جوائز نوبل ،دار اطلنطيك ،2003 ،ص .57
( )3نقد الفكر الديني .دار الطليعة بريوت الطبعة العارشة  ،2009ص.17
( )4املرجع السابق( :ص)23
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وقد وصف الشيخ عبد الرمحن امليداين صاحب هذه املقوالت وغريها بقوله عن
جالل العظم ـ ومثله سائر دعاة اإلحلاد ـ( :وهو يف كل ذلك يتسرت بعبارات التقدم العلمي
والصناعي واملناهج العلمية احلديثة ،وال يقدم من البينات إال قوله مث ً
ال :إن العلم يرفض
هذا ،أو ال ُيسلم هبذا ،أو يثبت هذا ،دون أن يطرح مناقشات علمية نقدية تتحرى
()1

احلقيقة)

ومن خالل استقراء أنواع الطروحات العلمية التي يركز عليها املالحدة يف الدعوة
لإلحلاد نرى اهتاممهم بنوعني منها:
أ ـ علوم احلياة:
وهي العلوم التي هتتم بدراسة احلياة ،وأشكاهلا املختلفة ،ووظيفتها ،وكيفية تفاعل
الكائنات احلية مع بعضها ،ومع البيئة املحيطة هبا.
وهي يف أصلها ال عالقة له ال باإليامن ،وال باإلحلاد ،لكن التفكري واالعتبار
والتفلسف هو الذي حيوهلا إىل مادة ألحدمها دون اآلخر ،ويستحيل اجلمع بينهام مجيعا،
الستحالة اجتامع املتناقضات.
وهلذا نجد نسبة كبرية من أعالم البيولوجيا من املؤمنني ،ال من املالحدة ،حتى
داروين الذي يتشبث املالحدة بنظريته مل يثبت قط إحلاده ،بل ثبت إيامنه ،يقول العقاد( :أما
داروين فلم يزعم قط أن ثبوت التطور ينفي وجود اهلل ،ومل يقل قط أن التطور يفرس خلق
احلياة ،وغاية ما ذهب إليه أن التطور يفرس تعدد األنواع احليوانية والنباتية ،ويف ختام كتابه
عن أصل األنواع يقول أن األنواع ترجع يف أصوهلا إىل بضعة أنواع تفرعت عىل جرثومة

( )1رصاع مع املالحدة حتى العظم ،عبد الرمحن بن حسن رحبرنَّكرة امليداين الدمشقي ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة :اخلامسة 1412 ،هـ ـ  1992م (ص 12ـ
)13
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()1

احلياة التي أنشأها اخلالق)

ثم ينقل عن رشيكه يف تأسيس نظرية التطور [واالس] من كتابه [عامل احلياة

the

 ]world of lifeمتحدثا عن عقيدة داروين( :إنه عىل ما يظهر قد صار إىل نتيجة واحدة ،وهي
أن الكون ال يمكن أن يكون قد وجد بغري علة عاقلة ،ولكن إدراك هذه العلة عىل أي وجه
كامل يعلو عىل إدراك العقل البرشي)
ثم عقب [واالس] عليه بقوله( :وإين ألويل هذه النظرة كل عطفي وشعوري،
ولكنني مع هذا أرى أننا مستطيعون أن نلمح قبسا من القدرة التي تعمل يف الطبيعة،
يساعدنا عىل تذليل الصعوبة البالغة التي حتول دون العلم بحقيقة اخلالق األبدي الذي ال
()2

أول له وال آخر)

وهكذا ملا ُسئل واالس عن عقيدته الدينية (سنة  )1879قال( :إن آرائي اخلاصة
مسألة ال خطر هلا وال تعني أحدا غريي ،ولكنك سألتني فاسمح يل أن أقول أنني مرتدد،
ولكنني يف أقىص خطرات هذا الرتدد مل أكن قط ملحدا باملعنى الذي ُيفهم فيه اإلحلاد عىل
أنه إنكار لوجود اهلل ،وأحسب أن وصف الالأدري يصدق عيل يف أكثر األوقات ـ ال يف
مجيعها ـ كلام تقدمت يب األيام)

( )3

وكتب (سنة  )1873إىل طالب هولندي يقول( :إن استحالة تصور هذا الكون
العظيم العجيب وفيه نفوسنا الشاعرة قائام عىل جمرد املصادفة ـ هي يف نظري أقوى الرباهني
عىل وجود اهلل ،ولكنني مل أستطع قط حتديد قيمة هذا الربهان)

( )1عقائد املفكرين يف القرن العرشين ،عباس حممود العقاد ،دار الكتاب العريب ،ص.54
( )2املرجع السابق ،ص.55
( )3املرجع السابق ،ص.56
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وهكذا نرى كبار أعالم نظرية التطور التي يدعي املالحدة أهنا سبب إحلادهم ال
تتناىف يف ذاهتا مع وجود اهلل ،ففي إستطالع علمي هام أجري يف العام  ،1997واستهدف
مكونة من  1000عامل كانوا عىل قائمة (رجال ونساء العلم األمريكان ـ
ع ّينة ّ

American

أن  40باملائة من العلامء يعتقدون ّ
تبني ّ
أن اإلنسان وغريه
ّ ،)Men and Women of Science
أيضا ّ
ووجه عمل ّية
تطوروا عرب الزّ من ،ولكنّهم يعتقدون ً
أن اخلالق أرشد ّ
من الكائنات احل ّية ّ
التطور.
ّ
وهذا يدل عىل عدم مصداقية ارتباط اإلحلاد بنظرية التطور ،وإال التفق مجيع من
يقول هب ا عىل ذلك ،لكن اإلحلاد اجلديد يعرض عن كل أولئك العلامء من املؤمنني ،وخيتار
من بينهم بانتقائية عجيبة من ربطوا هذه النظرية باإلحلاد من أمثال العامل األملاين ارنست
هايكل  Ernst Haeckelالذي زامحت كتبه التي ترمجت إىل الكثري من لغات العامل كتب دارون
نفسها ،وسبب ذلك ليس دقتها العلمية( ،)1وإنام بسبب ترصيح صاحبها باإلحلاد ،وهلذا
القت كتبه ضجة يف أوساط معارصيه من املسيحيني.
ومن نظرياته التي ال يزال املالحدة يرددوهنا ،وخصوصا العرب منهم اعتباره املادة
املوجد الرضوري للحياة ،وأن احلياة ترجع إىل أصل واحد هو [املونريا] التي تركبت اتفاقا
من األزوت واهليدروجني واألكسجني ،ومنها تكونت احلياة ..ومل يكتف بذلك بل راح
يزعم أنه قادر عىل خلق اإلنسان ،فقد قال( :ائتوين باهلواء وباملاء وباألجزاء الكياموية

( )1اعترب الكثري من العلامء املنتقدين لنظرية التطور ـ مثل لويس آغاسيز  ،Louis Agassizوايميل دو بوا ريموند  Emil Du Boisـ ،Reymond
ورودولف فريشو  Rudolf Virchowـ هايكل باخلداع.،قد نرشت جملة ساينس  Scienceمقاالً للباحثة بنييس  Pennisiعام  1997بعنوان( :أجنّة
هايكل :إعادة الكشف عن التزييف  Haeckel’s Embryos: Fraud Rediscoveredاهتمت فيها هايكل بالتضليل املتعمد وتزوير مراحل التطور
ورصحت املقالة بأن أعامل الباحث مايكل ريتشاردسون  Michael Richardsonقدّ مت أدل ًة واضح ًة عىل تزوير هايكل
اجلنيني ( ّ ، )1997Pennisi
ٍ
ٍ
من خالل مقارنة رسوماته لألجنّة يف املراحل املبكرة مع صور حديثة ألجنّة نفس األنواع يف نفس املرحلة اجلنينية)
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()1

وبالوقت وسأخلق اإلنسان)

ومن أهم الشخصيات التي ينتقيها اإلحلاد اجلديد عىل مثل هذه األسس كاهن
اإلحلاد األكرب يف العرص احلديث [لينتون ريتشارد دوكينز] الذي راح حيول من نظرية دارون
من جمرد كوهنا حماولة لفهم رس نشأة احلياة وتعدد أنواعها إىل نظرية فلسفية حتاول أن تزيح
اهلل من إجياد احلياة ،بل من إجياد كل يشء.
ولذلك نجد كتب دوكينز حتظى من الشهرة واالنتشار بني املالحدة ما ال حتظى به
كتب أعالم نظرية التطور الكبار أنفسهم( ،)2ونحسب أنه لوال امتطاؤه هلذه النظرية
واستثامر هلا يف الدعوة لإلحلاد ما كانت له هذه الشهرة ،وال املقروئية.
وكمثال عىل ذلك االنبهار الذي يوليه املالحدة املعارصون لدوكينز قول بعض
املالحدة العرب عند تعريفه به( :عندما يتناول دوكنز نقد األديان يف كتابه (وهم االله) فإن
اهلل بكل عظمته وجالله يقف وجه ًا لوجه أمام عامل االحياء عىل خط نار العلم واملنطق ،اهلل
يقدم ما عنده من أنبياء وكتب ،ودوكنز يقدم ما عنده من أدلة وبراهيني علمية ومنطقية ال
تقبل الشك يف دراما علمية وعقلية رائعة تتخطى كل ما قرأت سابق ًا من كتب تناولت نقد
()3

األديان)

( )1العقيدة اإلسالمية يف مواجهة التيارات اإلحلادية ،فرج اهلل عبد الباري ،دار اآلفاق العربية ،القاهرة ،ط2004 ،1م ،ص 96 :77بترصف.
( )2من كتبه التي يتعلق هبا املالحدة ،وهلا انتشارها الواسع يف املواقع املختلفة [اجلني األناين] الذي حاول فيه تصحيح ما وصفه بسوء الفهم للداروينية،
ومنها [النمط الظاهري املوسع] ([ ، )1982صانع الساعات األعمى] ( ، )1986النهر اخلارج من عدن ( ، )1995والصعود إىل جبل الالاحتامل ()1996
يف التسعينيات ،بدأ دوكينز بإصدار برامج تلفزيونية وأفالم وثائقية عن التطور .يف كتابه [تفكيك قوس القزح] املنشور عام .1998
ومن أهم كتبه وأكثرها شهرة بني املالحدة [وهم اإلله] املنشور عام  2006الذي زعم فيه أنه يرشح املغالطات املنطقية يف املعتقدات الدينية ويستنتج أنه ال
يوجد أي خالق غيبي وأن اإليامن هو جمرد وهم .يف نفس العام أطلق دوكينز مؤسسته املعروفة بـمؤسسة ريتشارد دوكينز للمنطق والعلوم ،وهي مؤسسة تسعى
لتعزيز القبول باإلحلاد وتدافع عن األجوبة العلمية لألسئلة حول الوجود .أطلق دوكينز عام  2007احلملة العلنية لتشجيع امللحدين (الالربوبيني) عىل الظهور
واإلعالن عن اعتقاداهتم.
(.ramah.com7http://kotobm )3
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ثم يضيف هذا امللحد العريب بثقة عجيبة قائال( :الكتاب يبدأ بمقولة لدوجالس
آدمز هي أشبه برصاصة الرمحة لكل أفكار االيامن الغيبي ،يتساءل الكاتب معنا إذا كانت
هناك حاجة حقيقية لإليامن بالغيبيات كي ندرك الواقع كام هو ونعيش فيه؟ أال يكفي مجال
الطبيعة وروعة احلياة كام هي دون احلاجة ملكياج االيامن امللئ بعفاريت مرعبة وشخوص
غابرة وأشباح ال أحد يعرف عنها شيئا سوى ما ورثناه من ناس بدورهم مل يعرفوا عنها
شيئا أيض ًا؟ اال تكفي روعة اجلسد دون احلاجة لالعتقاد بأن هناك روحا تعيش فيه؟)
وهذا النص يظهر مدى املنطقية التي يتسم هبا دعاة اإلحلاد أو املتأثرين هبم ،وكأن
وجود اهلل فكرة أبرزهتا احلاجة ،وليس قضية أبرزها الدليل واملنطق الواقع.
وعند تتبع أعالم اإلحلاد العريب اجلديد نجدهم مجيعا ،وبدون استثناء يتعلقون
بنظرية التطور ،ويعتربوهنا الدليل األكرب عىل اإلحلاد.
ومن أبرز األمثلة عىل ذلك [إسامعيل أدهم] املثل األعىل للملحدين العرب،
وصاحب رسالة [ملاذا أنا ملحد؟] ،والتي كتبها سنة  ،1937ردا عىل د .أمحد زكى أبوشادى
الذي كان يدعو إىل اجلمع بني العلم واإليامن ،فقد حرض حمارضه له بعنوان (عقيدة األلوهة
مذهبى) ،بني فيها أن عقيدته تقوم عىل املزج بني الدين والعلم ،لكن إسامعيل أدهم العائد
حينها من االحتاد السوفيتي ،مل يعجبه هذا ،فراح يرد عليه بتلك الرسالة التي يذكر فيها أن
من أسباب إحلاده قراءته لكتاب أصل األنواع لداروين ،ومباحث هكسيل وهيكل والسري
ليل وبيجهوت ..وغريها ،وأنه لذلك آمن بنظرية التطور ،وبناء عليها حتول إىل اإلحلاد ،مع
أن كبار أعالم نظرية التطور أنفسهم مل يضعوا أي عالقة بني نظريتهم واإلحلاد.
ب ـ علوم املادة:
وهي العلوم التي تدرس كل ما يتعلق باملادة وحركتها والطاقة وأنواعها ،وحتاول
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أن تفهم الظواهر الطبيعية والقوى املؤثرة يف سريها ،وصياغة املعرفة يف قوانني دقيقة
مضبوطة.
وهي هبذا التعريف علم بحت ال عالقة له بالفلسفة ،وال بالدين ،وال باإليامن ،وال
باإلحلاد ،ولكنها ال تكتفي بذلك ،بل تضم إليه حماولة التعرف عىل حقيقة الكون ومصدره
وصريورته وغريها من املباحث التي جتعلها متيل إىل الفلسفة والدين.
ومن هنا كان للتوجه الديني أو اإلحلادي للباحث الفيزيائي تأثريه يف توجيه
االكتشافات الفيزيائية وجهة دينية أو إحلادية ،وهلذا توزع أعالم الفيزياء الكالسيكية أو
احلديثة بني فيزيائيني مؤمنني ،وفيزيائيني ملحدين.
وكمثال عىل ذلك نيوتن مؤسس الفيزياء الكالسيكية ،فقد كان من املؤمنني ،كام
نص عىل ذلك مؤلفا كتاب [العلم يف منظوره اجلديد]( ،)1فقد تساءال ( ..هل هلل مكان يف
مثل هذا الكون؟) ،ثم أجابا عليه بقوهلام( :لقد كان نيوتن يؤمن بذلك ،فحاول أن حيتفظ
بمكان لأللوهية يف نظامه امليكانيكي اخلاص بالساموات ،ففي رسالة وجهها إىل الدكتور
ريتشارد بنتيل ( )Richard Bentleyيف عام  1692أكد نيوتن عىل أن اهلل رضوري إلحداث
حركة الكواكب وإرساء البنية األصلية للمجموعة الشمسية قائال( :إن حركات الكواكب
الراهنة ال يمكن أن تكون قد انبثقت من أي علة طبيعية فحسب ،بل كانت مفروضة بفعل

( )1وهو من الكتب املهمة التي ترد عىل اإلحلاد ،وتذكر مواقف العلامء يف املجاالت املختلفة ،وذاك ىف شكل موازنة بني مقوالت النظرة العلمية القديمة
وا لنظرة العلمية اجلديدة ،ويعرض املؤلفان روبرت م .أغروس وجورج ن .ستانسيو للظروف التى نشأت ىف ظلها النظرة العلمية القديمة التى اصطبغت
بصبغة مادية كرد فعل إزاء هيمنة الفلسفة املدرسية املسيحية عىل العقول ،والتى وصلت إىل حالة من التحجر العقىل والتخبط الفكرى ،وقد انتهت النظرة
القديمة إىل اإلحلاد واالستهتار بكل القيم األخالقية والروحية ،وفرست السلوك تفسري ًا غريزي ًا فسيولوجياً ..وىف مطلع القرن العرشين ظهرت نظرة علمية
منافسة هلذه النظرة القديمة كان من أملع روادها أينشتاين ،وهايزنربغ ،وبور ،وغريهم ،وقد أمجعت آراء كبار علامء الفيزياء النووية والكوزمولوجيا ىف هذا
القرن عىل أن املادة ليست أزلية ،وأن الكون ىف تطور ومتدد مستمرين ،فدعوا إىل اإليامن بعقل أزىل الوجود يدبر هذا الكون ويرعى شؤونه..
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()1

قوة عاقلة)

ويف مقابله (الريايض والفلكي الشهري بيري سيمون البالس))Pierre Simon Laplace
الذي سأله نابليون عن مكان اهلل يف نظامه امليكانيكي اخلاص باألجرام الساموية ،فأجابه بام
()2

ييل( :يا سيدي لست بحاجة إىل هذا االفرتاض)

وقد ذكر مؤلفا كتاب [العلم يف منظوره اجلديد] إىل طغيان اإلحلاد عىل الفيزيائيني
الكالسيكيني ،وحجتهم يف ذلك ـ كام ينصان ـ أن (الكون آلة تدير نفسها بنفسها ،وبالتايل
ال حتتاج البتة إىل أي سبب فوق الطبيعة .وإذا كانت املادة أزلية فال يبدو أن هناك حاجة إىل
خالق .وهكذا اعترب الكثريون أن اإلحلاد أدنى إىل الصدق وأكثر اتساقا مع النظرة العلمية
القديمة)

()3

لكن هذه النظرة ـ كام يذكران ـ تغريت مع الفيزياء احلديثة التي فندت الكثري من
النظريات التي تبنتها الفيزياء التقليدية ،وتبنتها قبلها الفلسفات املادية القائلة بقدم الكون،
وعدم حاجته هلل ،فقد أثبتت االكتشافات الفيزيائية احلديثة وجود بداية للكون ،يقول
الباحثان( :يبدو إذا أن املادة ليست أزلية بالرغم من كل يشء .وكام يعلن عامل الفيزياء
الفلكية جوزف سلك ( ،)Joseph Silkفإن بداية الزمن أمر ال مناص منه ،كام خيلص الفلكي
روبرت جاسرتو ( )Robert Jastrowإىل أن سلسلة احلوادث التي أدت إىل ظهور اإلنسان

( )1العلم يف منظوره اجلديد ،ص.54
( )2املرجع السابق ،ص ،54وقد خفف من غروره يف مرحلة متقدمة من حياته حني كتب يف كتابه [نظرية حتليلية لالحتامالت] ( )1812يقول( :إذا توخينا
الدقة يف التعبري قلنا إن معرفتنا كلها تقريب ًا غري يقينية؛ ويف األشياء التي نستطيع معرفتها يقيناً ،حتى يف العلوم الرياضية ذاهتا ،يقوم االستنباط والقياس عىل
االحتامالت ،ومها أهم السبل للكشف عن احلقيقة)
( )3املرجع السابق ،ص.54
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بدأت فجأة وبعنف يف حلظة حمددة من الزمن ،ويف ومضة ضوء وطاقة)

()1

وبناء عىل هذه النظرة اجلديدة رصح أكثر أعالم الفيزياء احلديثة بإيامهنم باهلل ،بل
ألفوا يف ذلك املؤلفات ..ومن أمثلتهم ـ كام يذكر الكاتبان ـ الفيزيائي ادموند
ويتيكر( )Whittaker Edmundالذي نقال عنه قوله( :ليس هناك ما يدعو إىل أن نفرتض أن
املادة والطاقة كانتا موجودتني قبل االنفجار العظيم ،وأنه حدث بينهام تفاعل فجائي .فام
الذي يميز تلك اللحظة عن غريها من اللحظات يف األزلية ،واألبسط أن نفرتض خلقا من
العدم ،أي إبداع اإلرادة اإلهلية للكون من العدم)

()2

ومثله الفيزيائي ادوارد ميلن ( ،)Edward Milneالذي انتهى بعد تفكره يف الكون
املتمدد إىل هذه النتيجة( :أما العلة األوىل للكون يف سباق التمدد فأمر إضافتها مرتوك
للقارئ ،ولكن الصورة التي لدينا ال تكتمل من غري اهلل)
وهكذا رصح كبار أعالم الفيزياء احلديثة من أمثال [فرينر هيزنربج] صاحب مبدأ
الالحتمية أو االرتياب الذي عرب عن ذلك بقوله( :كنت طوال حياتى مدفوعا اىل تأمل
العالقة بني العلم والدين ومل أجد ىف أى وقت مهربا من االقرار بداللة العلم عىل وجود
()3

االله)

وقال( :ما الذى حيكم حركة االبرة املغناطيسية لتستقر جتاه الشامل واجلنوب ،إنه
نظام مبهر حتكمه قوة حكيمة قادرة ،قوة لو اختفت من الوجود الجتاحت اجلنس البرشى
مصائب رهيبة مصائب أسوأ من االنفجارات النووية وحروب اإلبادة)
( )1املرجع السابق ،ص.59
( )2املرجع السابق ،ص.60
(( )3هناك اله) النتونى فلو.
( )4املرجع السابق.
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()4

ومثله قال [اروين رشودنجر] مؤسس علم [ميكانيكا املوجات]( :إن الصورة التى
يرسمها العلم للوجود من حولنا قارصة للغاية ،فبالرغم من احلقائق الكثرية التى يقدمها
لنا ويصيغها ىف القوانني التى حتكم الوجود يقف العلم كاألبكم أمام األمور القريبة من
()1

قلوبنا والتى هتمنا حقيقة)

ويقول [ماكس بالنك] العامل األملاين صنو أنشتاين واحلائز عىل نوبل 1918م
ومؤسس فيزياء الكم( :ال يمكن أن نجد تعارضا حقيقيا بني العلم والدين فكالمها يكمل
اآلخر ،إن كال من الدين والعلم حيارب ىف معارك مشرتكة ال تكل ضد االدعاء والشك
والتسلط واالحلاد من أجل الوصول اىل معرفة اإلله)
ويقول( :ا ِ
لعلم الطبيعي ال يستطيع حل اللغز املُطلق للطبيعة ،وذلك ألنه يف التحليل
األخري نكون نحن أنفسنا جزء ِمن الطبيعة ،وبالتايل جزء من اللغز الذي نحاول حله)

()2

ويقول [بول ديراك] ،وهو من كبار مؤسسى فيزياء الكم( :إن االله خالق حسيب
استخدم أرقى مستويات الرياضيات ىف تصميم الكون ووضع قوانينه)
يف مقابل هؤالء مجيعا نجد تعلق اإلحلاد املعارص ،وخاصة النسخة العربية منه
بالفيزيائي ستيفن هوكينج

Stephen Hawking

الذي حياول املالحدة أن يلغوا به كل

الفيزيائيني التقليديني واملحدثني ،كام عرب عن ذلك امللحد التطوري [ريتشارد دوكينز]
بقوله( :لقد طرد دارون اإلله من البيولوجيا ،ولكن الوضع يف الفيزياء بقي أقل وضوح ًا،
()3

و ُيسدد هوكينج الرضبة القاضية اآلن!!)
( )1املرجع السابق.

(Inc، NY: W. W. Norton & Company،Where is Science Going? New York )1932Max Planck. ( )2
( )3نص عبارته:
but physics remained more uncertain. Hawking is now administering ،Darwin kicked God out of biology
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وقد عرب [هوكينج] عن هذا الدور الذي وكل إليه يف نرش اإلحلاد باسم الفيزياء
بقوله( :متاما مثلام فرس دارون وواالس كيف أن التصاميم املعجزة املظهر يف الكائنات احلية
من املمكن أن تظهر بدون تدخل قوة عظمى ،فمبدأ األكوان املتعددة من املمكن أن يفرس
دقة القوانني الفيزيائية بدون احلاجة لوجود خالق سخر لنا الكون ،فبسبب قانون اجلاذبية
فالكون يستطيع ويمكنه أن ُينيشء نفسه من الاليشء ،فاخللق الذايت هو سبب أن هناك يشء
()1

بدال من اليشء ،ويفرس لنا ملاذا الكون موجود ،وكذلك نحن)

واحليلة التي اعتمدها هوكينغ أو من يقف خلفه هي التعلق بام يطلق عليه األكوان
املتعددة  ، Multiverseوهي تشبه إىل حد كبري ما قام به أصحاب نظرية التطور يف علم
األحياء من استبدال (اخللق) بالتطور الصديف والعشوائي يف الكائنات احلية.
وألجل إثبات هذا النوع من الصدفة افرتض يف كتابه (التصميم العظيم) وجود 10
أس  500كون [أي  10وأمامها  500صفر!!] ،ليهرب من االعرتاف باإلله الذي آمن به
من سبقه من كبار الفيزيائيني كنيوتن وأنشتني وماكس بالنك وغريهم ،وليثبت نظريته M

التي يتصور أهنا ستجمع كل قوانني الوجود لتمكننا من فهم كل يشء بعيدا عن اخلالق.
وذكر أن قانون اجلاذبية كفيل وحده بإظهار الكون من العدم ،أو أن الكون ُيظهر
نفسه بنفسه عن طريق اجلسيامت األولية.
وقد لقي هوكينغ بسبب طروحاته هذه الكثري من اهتامم امللحدين العرب الذين
راحوا يمجدونه ،بل يعتربونه كاهن دين اإلحلاد األكرب.
مع العلم أن [ستيفن هوكينج] نفسه أقر يف كتابه األول (موجز لتاريخ الزمن)

 2010Another ungodly squabble. The Economist. .the coup de graceـ  09ـ  2010. Retrieved 05ـ  09ـ .06
( )1خمترص تاريخ الزمن ،ستيفن هوكينج ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،سلسلة القراءة للجميع ،ص .165
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بحقيقة الضبط الدقيق للكون

Fine

ـ

tuning of universe

وخصوصا الثابت الكوين

 Cosmological constantوضبط مقدار اجلاذبية الرهيب.
لكنه حتى يفر من مقتضيات ذلك اخرتع فكرة األكوان املتعددة الكثرية جدا
والعشوائية ،حتى خيرج كوننا هذا صدفة ،وهبذا التصميم البديع.
وقد رصح ريتشارد دوكنز بكون نظرية األكوان املتعددة ليست سوى نوع من
اهلروب من خالق مبدع للكون ،فقال( :إذا اكتشفت هذا الكون املدهش املعد فعليا بعناية..
أعتقد ليس أمامك إال تفسريين إثنني ..إما خالق عظيم أو أكوان متعددة!!)
وبذلك أصبح العلم جمرد أداة طيعة لإلحلاد ،بل أصبح قبول اخلرافة أيرس عىل
املالحدة من قبول إله للكون يدل عليه كل يشء.
ولذلك نرى علامء الفيزياء أنفسهم يردون عليه قوله ،فقد قال الفيزيائي [راسل
ستانارد] يف مقاله يف اجلارديان( :إن فلسفة هوكنج هي حتديدا ما أعارضه فهي كام وصلتني
مثال واضح عىل التعامل ـ ساينتزم ـ فطرح أن العلم هو مصدر املعلومات الوحيد وأننا لدينا
فهم كامل لكل يشء هو هراء ،بل وهراء خطري أيضا فهو يشعر العلامء بالكرب والغرور
()1

بشكل مبالغ فيه)

ويقول( :نظرية األوتار حتتاج ملصادم هيدروين بحجم جمرة الختبارها وهذا غري
ممكن ..حسنا لو قلنا ـ طبقا للنظرية  Mـ أن الكون خلق نفسه فمن أوجد النظرية M؟ ومن
أوجد القوانني الفيزيائية اخلاصة هبا؟ ..ورغم ذلك فال توجد هلا معادلة فيزيائية حتى اآلن!
أطلب منهم أن يكتبوا معادلة فيزيائية ..لن يفعلوا الهنم ببساطة اليمتلكوهنا!!)

( /russell12/sep/2010http://www.guardian.co.uk/technology/ )1ـ  stannardـ  myـ  brightـ idea
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ويقول الربوفسور جون بولكنجهورن ،وهو من أشهر علامء الفيزياء النظرية( :إهنا
ـ يقصد األكوان املتعددة ـ ليست فيزياء إهنا يف أحسن األحوال فكرة ميتافيزيقيه ،وال يوجد
سبب علمي واحد لإليامن بمجوعة من األكوان املتعددة ..إن ماعليه العامل اآلن هو نتيجة
()1

إلرادة خالق حيدد كيف جيب أن يكون)

ويقول روجرز بنروز الفيزيائي الذي أثبت مع هوكنج حدوث اإلنفجار الكبري
ُمعلقا عىل كتاب هوكينج (التصميم العظيم)( :عىل عكس ميكانيكا الكم فإن

النظرية M

()2

المتلك أي إثبات مادي إطالقا)

ويقول الربوفيسور بول ديفيز الفيزيائي اإلنجليزي يف اجلارديان منتقدا هوكنج:
(تبقى القوانني املطروحة غري قابلة للتفسري!! هل نقبلها هكذا كمعطى خالد؟ فلامذا النقبل
اهلل؟ حسنا وأين كانت القوانني وقت اإلنفجار الكبري؟ إننا عند هذه النقطة نكون يف املياه
()3

املوحلة!!)

ويقول الفيزيائي مارسيلو جليرس( :إدعاء الوصول لنظرية هنائية يتناىف مع
أساسيات وأبجديات الفيزياء والعلم التجريبي وجتميع البيانات ،فنحن ليس لدينا
األدوات لقياس الطبيعة ككل فال يمكننا ابدا أن نكون متاكدين من وصولنا لنظرية هنائية
وستظل هناك دائام فرصة للمفاجآت كام تعلمنا من تاريخ الفيزياء مرات ومرات .وأراها
إدعاء باطل أن نتخيل أن البرش يمكن ان يصلوا ليشء كهذا ..أعتقد ان عىل هوكنج أن يدع
اهلل وشأنه)

()4

(/default.aspx881/cbmoduleid/10745/articleid/602http://www.rzim.org/justthinkingfv/tabid/ )1
()http://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book )2
( )3املرجع السابق.
( )4املرجع السابق.
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ويقول الفيزيائي بيرت ويت( :لست من أنصار إدخال احلديث عن اهلل يف الفيزياء
لكن إذا كان ـ هوكنج ـ مرصا عىل دخول معركة الدين والعلم فام حيريين هو إستخدامه
لسالح مشكوك يف صالحيته أو فاعليته مثل النظرية )M

()1

وهكذا نرى كبار الفالسفة الغربيني ينتقدون أطروحاته اإلحلادية ،ويعتربوهنا جمرد
هروب من احلقيقة ،يقول ويليام كريج الفيلسوف األمريكي( :ال يشء جديد علميا يف هذا
الكتاب باملره ولكن نقاش فلسفي بحت خصوصا يف الثلث األول وهو يشء غريب اذا
علمنا ان هوكنج يف اول صفحة من كتابه يقول ان الفلسفة قد ماتت!!)

()2

ويقول الفيلسوف كريج كالندر( :منذ ثالثني عاما رصح هوكنج بأننا عىل اعتاب
نظرية كل يشء ـ وبحلول عام  2000وحتى اآلن يف عام  ..2010اليشء!! ..لكن الهيم
فهوكنج رغم ذلك قرر أن يفرس سبب الوجود بالرغم من عدم وجود النظرية! ..إن ما
()3

يتحدث عنه هو جمرد حدس غري قابل لالختبار أبدا!!)
 .2األسباب الفلسفية:

مع كون كبار الفالسفة يف التاريخ من املؤمنني ،بل من املوحدين ،إال أننا نجد موجة
اإلحلاد املعارص حتاول أن تصور أن الفلسفة تقتيض اإلحلاد ،وال يصدق عىل هؤالء إال ما
عرب عنه فرانسيس بيكون (1626 .1561م) بقوله( :إن القليل من الفلسفة يميل بعقل
( )4

اإلنسان إىل اإلحلاد ،ولكن التعمق فيها ينتهي بالعقول إىل اإليامن)

( )1املرجع السابق.
( )2املرجع السابق.
( /stephen09/2010http://www.newscientist.com/blogs/culturelab/ )3ـ  hawkingـ  saysـ  theresـ  noـ
 theoryـ  ofـ everything.html
( )4اإلحلاد يف الغرب ،رمسيس عوض ،مؤسسة اإلنتشار العريب ،ص .58
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ومن خالل استقراء الطروحات اإلحلادية التي تتمظهر باملظهر الفلسفي يمكننا أن
نجد األطروحتني التاليتني:
أ ـ ادعاء التعارض بني اإليامن والعقل:
ال هيتم دعاة اإلحلاد اجلديد بكل أولئك الفالسفة الذين مل جيدوا إال أن يقروا بوجود
اهلل ،بل يتوصلوا من خالل البحث العقيل املجرد إىل الكثري من صفاته وكامالته ،وإنام راحوا
يومهون اجلامهري أن البحث الفلسفي والتساؤالت املتفرعه عنه تقتيض خلو الذهن من اهلل،
فاهلل يشكل ـ بحسب تصورهم ـ أكرب عقبة حتول بني العقل والبحث الفلسفي.
وقد عرب عن ذلك [كاي نيلسن  ]Kai Nielsenيف كتابه الذي هيتم به املالحدة اجلدد
كثريا [الفلسفة واإلحلاد] والذي نرشه سنة 1985م ،فقال( :العقيدة الدينية غري معقولة.
ومن ثم ينبغي علينا رفضها)( ، )1ويذكر أنه (أنه ال يشعر بأدنى حاجة إىل اعتناق أية عقيدة
دينية)
وعىل هذا املنهج سار املالحدة اجلدد من العرب ،فقد كتبت وفاء سلطان( )2يف كتاهبا
املعنون بـ [نبيك هو أنت ...ال تعش داخل جبته] ،والذي أثار ضجة كبرية عام ،2007
والذي جمدت فيه املالحدة باعتبارهم يف رحلة بحث دائم عن احلقيقة ،تقول معربة عن
ذلك( :عندما يرفض امللحدون وجود اهلل يعرتفون بعجزهم عن إدراكه ،ويعرتفون أيض ًا
بعظمته غري الق ابلة لإلدراك .اإلحلاد أصدق من أي عقيدة تدعي أهنا توصلت إىل اهلل ،بل
(ُ )1ملحدون حمدثون ومعارصون ،د .رمسيس عوض ،مؤسسة اإلنتشار العريب،1998 ،ص .100
( )2وفاء سلطان ( 14يونيو  ، )1958مواطنة أمريكية من أصل سوري تعيش يف لوس أنجلوس .ولدت يف بانياس ،سوريا .أصبحت مشهورة منذ
أحداث  11سبتمرب  2001من خالل نقدها للدين اإلسالمي وذلك عىل خلفية مناقشات سياسية عن الرشق األوسط ،كام اشتهرت لكتابتها بعض املقاالت
العربية والتي تنرش إلكرتونيا بشكل شبه شهري عىل املوقع الرسمي ملؤسسة احلوار املتمدن حيث تصدر هلا جمموعة مقاالت ظهرت عىل شاشة التلفاز عىل قناة
اجلزيرة والـ يس إن إن .هاجرت وزوجها إىل الواليات املتحدة األمريكية يف عام  1989ومها اآلن مواطنان أمريكيان [ترمجتها يف عالف كتاهبا[ :نبيك هو
أنت ...ال تعش داخل جبته]
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()1

واحتكرته دون غريها من العقائد)

وهي تدعي يف كتاهبا أن (األديان جترد اإلنسان من قدرته عىل طرح السؤال ،ما أدى
إىل زيادة الشعوب اجلائعة املريضة اجلاهلة يف املجتمعات اإلسالمية ،دون أن حتاول التغيري،
()2

ألهنا ُتقدس التعاليم التي أدت إىل ذلك الوضع)

وهكذا نجد احلداثيني يستثمرون يف هذه النظرية ليشككوا يف احلقائق القرآنية
القطعية ،ومن أمثلة ذلك قول سيد القمني( :الطالب يدخل إىل حصة الفيزياء أو حصة
البيولوجي فيدرس أن اخللية األوىل والسائل املنوي والنواة تكونت خالل ماليني السنني
بكذا وتتفاعل كذا ..خيرج من هذه احلصة يدخل إىل حصة الرتبية اإلسالمية أو املسيحية
ليقال له :إن الدنيا قد تكونت يف ستة أيام ثم استوى اهلل عىل العرش كام يف القرآن أو اسرتاح
يف اليوم السابع ،كام يف العهد القديم أو يف املسيحية واليهودية ،هذه الشيزو فرينيا جتاوزها
()3

العامل)

ومثله صادق جالل العظم الذي قال( :يشدد القائلون بالتوافق التام بني اإلسالم
والعلم أن اإلسالم دين ٍ
خال من األساطري واخلرافات باعتبار أنه والعلم واحد يف النهاية،
لنمحص هذا االدعاء التوفيقي بيشء من الدقة! بإحالته إىل مسألة حمددة متام ًا .جاء يف
القرآن مث ً
ال أن اهلل خلق آدم من طني ثم أمر املالئكة بالسجود له فسجدوا إال إبليس ،مما
دعا اهلل إىل طرده من اجلنة .هل تشكل هذه القصة أسطورة أم ال؟ نريد جواب ًا حمدد ًا وحاس ًام
من املوفقني وليس خطابة .هل يفرتض يف املسلم أن يعتقد يف النصف الثاين من القرن

( )1نبيك هو أنت ...ال تعش داخل جبته ،وفاء سلطان ،دط ،دت ،ص.37
( )2املرجع السابق.
( )3رب الزمان ،سيد القمني ،دار قباء للنرش والتوزيع ،القاهرة ،ص ()21
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العرشين بأن مثل هذه احلادثة وقعت فع ً
ال يف تاريخ الكون؟ إن كانت هذه القصة القرآنية
صادقة صدق ًا تام ًا وتنطبق عىل واقع الكون وتارخيه البد من القول أهنا تتناقض تناقض ًا
رصحي ًا! مع كل معارفنا العلمية)..

()1

ب ـ عدم جدوى الطرح اإليامين:
ومن أحسن األمثلة عىل هذا النوع من األغلوطات الفلسفية [حسن حنفي]( )2يف
مرشوعه الكبري الذي أطلق عليه [من العقيدة إىل الثورة] والذي دعا فيه إىل جتاوز اإليامن
التقليدي إىل اإليامن الثوري ،وهو يقصد به جتاوز البحث عن اهلل والتعرف عليه إىل البحث
عن اإلنسان وتلبية حاجاته النفسية واالجتامعية ،فهو يعترب (اهلل واجلنة والنار واآلخرة
واحلساب والعقاب والرصاط وامليزان واحلوض كلها ألفاظ جيب جتاوزها ..فألفاظ اجلن
واملالئكة والشياطني ،بل واخللق والبعث والقيامة كلها ألفاظ ُجتاوز احلس واملشاهدة ،وال
()3

يمكن استعامهلا ألهنا ال تشري إىل واقع ،وال يقبلها كل الناس ،وال تؤدي دور اإليصال)

ولذلك فإن لفظ [اهلل] ـ حسب مرشوعه ـ ليس هو االسم العلم الدال عىل الذات
اإلهلية حتديد ًا ،وإنام هو اسم ملعان كثرية ،تتغري من شخص إىل شخص ،ومن أمة إىل أمة ،فـ
(عند اجلائع هو الرغيف ،وعند املستعبد هو احلرية ،وعند املظلوم هو العدل ،وعند املحروم
عاطفيا هو احلب ،وعند املكبوت هو اإلشباع ..فإذا كان اهلل هو أعز ما لدينا وأغىل ما لدينا
فهو األرض والتحرر والتنمية والعدل ،وإذا كان اهلل هو ما يقيم رأو ردنا وأساس وجودنا
وحيفظنا فهو اخلبز والرزق والقوت واإلرادة واحلرية ،وإذا كان اهلل ما نلجأ إليه حني الرضر.
( )1نقد الفكر الديني ،صادق جالل العظم( ،ص)25
( )2حسن حنفي؛ مفكر وأكاديمي مصـري ولد سنة  ،1935يعترب أحد أبرز منظّري تيار اليسار اإلسالمي ،وتيار علم االستغراب ،وأحد املفكرين العرب
املعارصين من أصحاب املرشوعات الفكرية العربية .حيمل درجة دكتوراه الدولة يف الفلسفة من جامعة السوربون يف باريس عام .1966
( )3الرتاث والتجديد .حسن حنفي ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع ،ط ،2002 ،5ص.121
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()1

وما نستعيذ به من الرش فهو القوة والعتاد واالستعداد)

وبناء عىل هذا وضع لعلم أصول الدين ألفاظا جديدة بديله عنها ،هي
[اإليديولوجية والتقدم واحلركة والتغري والتحرر واجلامهري والعدالة] ،فهي ـ كام يرى ـ
ألفاظ معربة هلا رصيد عند اجلامهري خالفا لأللفاظ الدينية ،ولذلك يدعو إىل حتويل [علم
أصول الدين] إىل [علم اإلنسان] ،فبدل احلديث عن اهلل والشياطني واملالئكة ،ينبغي أن
نتحدث عن اإلنسان( ،وبالتايل يمكن نقل عرصنا من مرحلة التمركز حول اهلل ،وهي
املرحلة القديمة إىل مرحلة التمركز حول اإلنسان ،وهي املرحلة احلالية)

()2

وهكذا نراه يدعو إىل تبديل اسم اهلل بـ [اإلنسان الكامل] ..فكل ما وصفوه (أي
علامء التوحيد) عىل أنه اهلل إن هو إال إنسان مكرب إىل أقىص حدوده ..فكل صفات اهلل مثل
العلم والقدرة واحلياة والسمع والبرص والكالم واإلرادة كلها هي صفات اإلنسان الكامل،
()3

وكل أسامء اهلل احلسنى تعني آمال اإلنسان وغاياته التي يصبو إليها)

وبناء عىل هذا يرى أنه ال معنى لإليامن واإلحلاد ،ألن (مقولتي اإلحلاد واإليامن
مقولتان نظريتان ال تعربان عن يشء واقعي ألن ما يظنه البعض عىل أنه إحلاد قد يكون
جوهر اإليامن ،وما يظنه البعض اآلخر عىل أنه إيامن قد يكون هو اإلحلاد بعينه)

()4

بل إنه يشتط ،فيعترب (اإلحلاد هو املعنى األصيل لإليامن ،ال املعنى املضاد) ،ويف
املقابل يرى أن (اإليامن هو احلفاظ عىل املوروث واإلبقاء عىل الوضع الراهن والدفاع عن
التقل يد ومحاية مصالح الطبقة ...ويكون اإلحلاد هو كشف القناع وفضح النفاق وتعرية
( )1املرجع السابق ،ص.113
( )2املرجع السابق ،ص.121
( )3املرجع السابق ،ص.124
( )4املرجع السابق ،ص.61

150

الواقع وعود إىل املعنى األصيل ورفض للتواطئ وقبول للشهادة)

()1

وهكذا نجد الكثري من املشاريع احلداثية خاصة ذات التوجه اليساري تتسم هبذا
الطابع ،ومن أمثلتها صادق جالل العظم الذي قال يف كتابه [نقد الفكر الديني]( :إن
كالمي عن اهلل وإبليس واجلن واملالئكة واملأل األعىل ال ُيلزمني عىل اإلطالق بالقول بأن
()2

هذه األسامء تشري إىل مسميات حقيقية موجودة ولكنها غري مرئية)

ومثله طيب تيزيني( ،)3الذي سمى مرشوعه البديل عن الدين [مرشوع رؤية جديدة
للفكر العريب منذ بدايته حتى املرحلة املعارصة] ،ثم جدده يف [من الرتاث إىل الثورة] ،ومنها
مروة ،صاحب [النزعات املادية يف الفلسفة اإلسالمية] ..وغريها من
مرشوع حسني ّ
املشاريع التي حتاول أن تضع بدائل هلل تتمثل يف االهتامم باإلنسان واملجتمع واحلداثة.
ثالثا ـ األسباب النفسية واالجتامعية لإلحلاد املعارص بني املسلمني:
وهي األسباب التي ال يمكن مناقشتها من الناحية العلمية وال الفلسفية ،بل هي
خاضعة العتبارات نفسية أو اجتامعية خاصة بامللحد والبيئة التي يعيش فيها.
وقد مجعنا بينهام هنا لالرتباط الشديد بينهام ،فللبيئة االجتامعية تأثريها الكبري يف
اجلانب النفيس ،ولذلك يصعب يف هذا املحل التمييز بينهام.
وقد كتبت الكثري من الدراسات حول ما يسمى بـ [علم نفس اإلحلاد] ،ومن أمثلتها
ما كتبه الدكتور عمرو رشيف يف دراسة له بعنوان [اإلحلاد مشكلة نفسية] ،وقد ذكر فيه ـ
وهو الطبيب املتخصص ـ أن ظاهرة اإلحلاد اجلديد ترتبط باجلوانب النفسية أكثر من
( )1املرجع السابق ،ص.62
( )2نقد الفكر الديني ،ص..59
( )3الدكتور طيب تيزيني (م  )1934مفكر سوري ،من أنصار الفكر القومي املاركيس ،يعتمد عىل اجلدلية التارخيية يف مرشوعه الفلسفي إلعادة قراءة
الفكر العريب منذ ما قبل اإلسالم حتى اآلن..

151

ارتباطها بالنواحي العلمية أو العقلية ،يقول يف ذلك( :عندما راجعت حواراتى مع الشباب
امللحد ىف بالدنا العربية ،انتبهت إىل أن معظمهم مل يكن قد قرأ شيئا عام يثريه من مربرات
عقلية إلحلاده ،كام تنبهت إىل أن من طرحوا شبهات حول القرآن الكريم ورسولنا الكريم
مل يكونوا قد طالعوا شيئا مما كتب لرد تلك الشبهات ،وأدركت بوضوح أن شبابنا اختذ قرارا
()1

بالرفض ألخطر قضية ىف حياة اإلنسان [الوجود اإلهلى] دون أن يبذل جهدا)

وقد قام أ.د .عمرو رشيف بمامرسة نفس األسلوب الذي مارسه فرويد يف تفسري
ألسباب اإليامن باهلل ،عىل املالحدة ،واألسباب النفسية إلحلادهم ،فقال( :عندما طرح
فرويد نظرية اإلسقاط لتفسري اإليامن باهلل ،فقد مهد لطرح نظرية اإلسقاط لتفسري اإلحلاد.
ومن ثم ال مربر لغضب املالحدة عندما نتبنى القول باألصول النفسية والعصبية لإلحلاد،
ففرويد هو أول من فعلها ،لكن يف االجتاه املعاكس .كذلك يقدم فرويد من خالل عقدة
()2

أوديب ،أرضية مثالية لرفض اإلله كأحد مظاهر حتقيق الرغبات)

وبناء عىل هذا فقد اهتم العلامء بام يمكن تسميته بعلم نفس اإلحلاد بالبحث عن
األسباب النفسية واالجتامعية التي تقف وراء اإلحلاد من خالل االطالع عىل سري املالحدة،
وخصوصا الكبار منهم ،مطبقني يف ذلك نفس نظريات التحليل النفيس.
وقد استنتجت دراسة بعنوان [النمط النفيس للملحد] شملت  320ملحدً ا من
الذكور األمريكيني ،أن نصف من تبنوا اإلحلاد كخيار فقدوا أحد والدهيم قبل سن
كثريا يف طفولته وصباه ،ما دفع أحد الباحثني
كبريا منهم عانى ً
العرشين ،وأن عد ًدا ً
املشاركني يف الدراسة إىل التوصية برضورة دراسة ظروف نشأة وتربية امللحدين عند رصد
( )1اإلحلاد مشكلة نفسية ،عمرو رشيف ،نيوبوك للنرش والتوزيع ،ط ،2016 ،2ص.17
( )2املرجع السابق ،ص.435

152

ظاهرة اإلحلاد.
وامللفت أنه يمكن تطبيق تلك التوصية عىل مالحدة أو ال أدريني أو حتى ربوبيني
كبار مثل آرثر شوبنهاور ،وبرتنارد راسل ،وجان بول سارتر ،وفولتري ،وبارون دي
هولباخ ،الذين عانوا مجي ًعا من ظروف أرسية صعبة ّ
اختل فيها التوازن األرسي بشكل كبري
فارتدّ ذلك عند هؤالء ال إىل صورة األرسة فحسب؛ وإنام إىل مفهوم اإلله كذلك

()1

وقد أعطى عامل الرياضيات األمريكي د .جيفري النج حتلي ً
ال رائعا للحالة النفسية
كنت من جيل تربى عىل عدم الثقة،
للملحد ،فقال يف كتابه [الرصاع من أجل اإليامن]( :لقد ُ
فهناك خوف دائم من أن أحدً ا ما سوف يؤذيك ،وخوف من يشء ما مل نكن نعلمه ،إن فكرة
نفرا
أن اهلل خلق الدنيا عىل هذه احلالة ،وفوق ذلك سوف يعاقبنا يف النهاية مجي ًعا ما عدا ً
قلي ً
ال منا ،كانت أكثر رع ًبا وسيطرة عىل عقولنا من فكرة أال نؤمن باهلل عىل اإلطالق..
أصبحت ملحدً ا يف سن الثامنة عرشة من عمري ،يف البدء شعرت باحلرية؛ ألن
وهكذا فقد
ُ
حرا ألعيش حيايت اخلاصة
رؤيتي اجلديدة حررتني من الفوبيا (الرهاب ،اهللع) ،لقد ُ
كنت ً
فخورا إىل
وكنت
يب وحدي ،ومل يكن لدي ما يدعو للقلق من أجل إرضاء قوة فوق برشية،
ُ
ً
كنت أمتلك اجلرأة لتحمل مسئولية وجودي وأملك زمام نفيس ،شعرت
حد ما بأنني ُ
باألمان فيام خيتص بمشاعري وبمداركي ،وكانت رغبايت طوع إراديت بعيدة عن سيطرة
كنت مركز عاملي اخلاص يب وخالقه
الكائن األسمى أو مشاركته أو أي شخص آخر ،لقد ُ
رشا أو صوا ًبا أو خطأ ،لقد
خريا أو ً
ومغذيه ومنظمه ،وأنا الذي كنت أقرر لنفيس ما كان ً
()2

أصبحت إله نفيس ومنقذها)

( )1عمرو رشيف ،اإلحلاد مشكلة نفسية ،ص.124.27
( )2الرصاع من أجل اإليامن :انطباعات أمريكي اعتنق اإلسالم ،جيفري النج ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة السادسة ،2009 ،ص  24ـ .25
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ثم وصف اآلالم النفسية التي كان يعانيها بسبب إحلاده ،فقال( :رسعان ما تعلمت
أن ال أحد يعرف الوحدة كامللحد .فعندما يشعر الشخص العادي بالعزلة فإنه يستطيع أن
يناجي ،من خالل أعامق روحه ،الواحد األحد الذي يعرفه ويكون بمقدوره أن يشعر
باالستجابة .ولكن امللحد ال يستطيع أن يسمح لنفسه لتلك النعمة ،ألن عليه أن يسحق
هذا الدافع ،ويذكر نفسه بسخفها .ألن امللحد يكون إله عامله اخلاص ،ولكنه عامل صغري
جدا ،ألن حدود هذا العامل قد حددهتا إدراكاته ،وهذه احلدود تكون دوما يف تناقص
()1

مستمر)

وهلذا نرى علامء املالحدة يزجون برغباهتم يف النتائج العلمية التي توصلهم إليها
أبحاثهم ،أو أحكامهم عىل أبحاث غريهم ،ومن األمثلة عىل ذلك أن [ستيفن هوكينغ]
يذكر عىل أن علامء الفلك ينفرون غريز ًيا من فكرة أن يكون للزمان بداية أو هناية ،ومثله
يقر بأنه حيتفل
[لورنس كراوس] ،أستاذ الفيزياء األمريكي وامللحد ذائع الصيت ،الذي ّ
بغياب أدلة لوجود اهلل؛ مما يوضح أنه ال يؤمن بعدم وجود اهلل فحسب؛ بل إنه ال يريد أن
يكون هناك إله ً
أصال(.)2
بناء عىل هذا ،نذكر هنا سببني كبريين من األسباب النفسية واالجتامعية التي تقف
وراء اإلحلاد املعارص ،جتتمع فيهام أسباب فرعية أخرى كثرية.
 .1التهرب من االلتزام الديني واألخالقي:
وهي من أهم األسباب ،ذلك أن الدين ـ أي دين ـ يفرض عىل أتباعه تكاليف ترتبط
بعالقتهم باهلل ،أو عالقتهم بأنفسهم واملجتمع ،ويفرض عليهم ألجل ذلك قيودا أخالقية
( )1املرجع السابق ،ص.360
( )2الكون يف قرشة جوز :شكل جديد للكون ،ستيفن هوكنج ،ترمجة :د .مصطفى إبراهيم فهمي.2003 ،
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كثرية حتد من تسلط غرائزهم وشهواهتم عىل طبيعتهم اإلنسانية.
وهنا يقف املتدين الذي يريد أن يتمرد عىل تلك االلتزامات بني أمرين :إما عدم
االنصياع هلا ،مع االعتقاد باحلقائق الدينية ،وهذا ما جيعله يف حالة من التشتت النفيس
واالجتامعي بني القناعة العقلية والسلوك العميل ،وبني أن يتمرد عىل احلقائق الدينية نفسها،
ليرتك لنفسه احلرية يف أن تفعل ما تشاء من غري عذاب ضمري ،وال خشية من الرقابة
االجتامعية.
وهنا جيد املالحدة فرصتهم للدعوة ألنفسهم يف ظل تسلط النزعة الشهوانية
والبهيمية عىل احلياة اجلديدة التي وفرهتا التكنولوجيا ،ونرشهتا العوملة.
ولذلك نجد يف كل املواقع واملؤلفات اإلحلادية هتكام وسخرية بالقيم األخالقية التي
يفرضها الدين ،بل يعتربوهنا نوعا من القيود التي يقيد هبا اإلنسان نفسه من غري مربر ،ألن
اجلزاء الذي يضعه الدين للملتزمني بتلك القيم ،أو املنحرفني عنها ال وجود له يف أذهان
املالحدة.
و لذلك ال توجد أي فلسفة أخالقية جتعل امللحد يرهق نفسه بام تتطلبه القيم
األخالقية من تضحية وبذل وإيثار ،ذلك أنه ال يؤمن باحلياة األخروية ،وال باجلزاء
األخروي ،وهذا ما جعل الدكتور جون لينكس( )1يذكر أن امللحد ليس بعاجز عن أن
يكون خري ًا ،ولكن اإلحلاد ال يدعم أي أسس فكرية لألخالق ،ألن فرضية اإلحلاد ليس
لدهيا تأسيس ملبادئ اخلري والرش(.)2
( )1يعمل كربفسور يف الرياضيات يف جامعة أكسفورد ،وهو عضو يف زمالة يف الرياضيات وفلسفة العلوم يف كلية متبلتون اخلرضاء ،جامعة أكسفورد .وهو
أيضا مستشار الرعوي يف كلية متبلتون األخرض وقاعة يكليف ،وحماور وكاتب معروف يف قضية العالقة بني العلم واإليامن (ويكيبيديا املوسوعة احلرة)
( )2أقوى براهني د.جون لينكس يف تفنيد مغالطات منكري الدين ،مجعه وعلق عليه م.أمحد حسن ،ص ،509الطبعة األوىل 1437هـ مركز دالئل الرياض
ـ اململكة العربية السعودية.
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ويعرب عن ذلك بقوله( :كيف تستطيع يف عامل مادي أن تفرس يل عدم الرسقة والقتل
إن كان فيهام مصلحة (أي منفعة) وإذا أمنت العقاب (عدم الرضر) أو أن يكشف أمرك
أحد؟ كيف تفرس عدم غواية زوجة جارك أو أخيك أو صديقك واستغالل غيابه عنها إذا
تأكدت من عدم الفضيحة؟ كيف تفرس عدم خيانتك لزوجتك؟ كيف تفرس أمانتك يف
العمل؟ بل ما هو الدافع املادي لديك مث ً
ال للمخاطرة بنفسك إلنقاذ طفل يغرق؟ هل
يمكن (اخرتاع) أي فكرة مقنعة ساعتها لإلجابة عن مثل هذه األسئلة بالغ ًا ما بلغت من
اخليال؟(.)1
ويقول( :من الصعب جد ًا أن نرى كيف للعملية التطورية غري الواعية أن ترشح لنا
حالة اإليامن باألخالق ذات املكانة املتأصلة والشاملة يف البرش والتي توجب علينا دعم
الناس الذين ـ يف طبيعة األمور ـ مسؤولني عن إيقاف أو حتى هتديد التقدم التطوري
()2

كالضعفاء وذوي االحتياجات اخلاصة واملرىض والكبار يف السن)

ويعرب الدكتور عمرو رشيف عن ارتباك املالحدة الذين يعتربون السلوك األخالقي
نابعا من التطور البيولوجي لإلنسان( ،)3فيقول( :إذا كان الدراونة قد عجزوا عن تفسري
نشأة التعاطف بني البرش ،فال شك أن تفسري نشأة خلق اإليثار  Altruismسيكون
أصعب ،فهو يعمل ضد هدف التطور الرئييس ،وهو املحافظة عىل النوع .فعىل املستوى
الفردي ،ما الذي يدفعني للتضحية بذايت من أجل املجتمع واجلنس البرشي؟ ما الذي يدفع

( )1املرجع السابق ،ص 507ـ .508
( )2املرجع السابق ،ص.532
فكل ٍ
فرس كثري من املالحدة نشأ رة األخالق بالتطور الداروين الذي آل َّيتُه الرصاع من أجل البقاء والبقاء لألصلح؛ ر
حي يسعى من أجل بقائه،
كائن ٍّ
(َّ )3
تطورا تدرجييًّا،
تطورت
وينتهي هذا السعي إىل التنازع من أجل البقاء ،وهذا التنازع ينتهي إىل االنتخاب الطبيعي ،وانتخاب األصلح ،وعليه فأخالق البرش
ً
ر
والتفو رق..
ثم استقرت تب ًعا ملا حيقِّق لإلنسان املصلح رة
ر
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جينايت األنانية للتضحية بذاهتا؟ وما الذي يدفع جينات كرات الدم البيضاء للتضحية بذاهتا
يف رصاعها ضد امليكروبات لدفع املرض عن اجلسد!؟ .وعىل املستوى األكرب ،ما الذي
يدفع املجتمع للتضحية بموارده وجهد أفراده من أجل العناية بالضعفاء واملرىض واملعوقني
واملسنني؟ .أليس ذلك ضد البقاء لألصلح؟ أال يزيد ذلك من فرص بقاء األقل
()1

صالحية؟)

وهكذا ذكر د .عبد الوهاب املسريي جتربته مع بعض املالحدة ،فقال( :وكنت قد
متناقضا مع أي نوع من أنواع
بدأت أالحظ أن السلوك الشخيص للرفاق (املالحدة)كان
ً
املثاليات الدينية أو اإلنسانية ،وأن كمية النرجسية عند بعضهم كانت ضخمة للغاية
واحلريات اخلُلقية التي كانوا يسمحون هبا ألنفسهم كانت بالفعل كاملة ،أي يف واقع األمر
كانوا شخصيات نيتشوية داروينية ال عالقة هلا بأية منظومة أخالقية ،خاصة أن ماركسية
بعضهم كانت تنبع من حقد طبقي أعمى وليس من إيامن برضورة إقامة العدل يف األرض
كثريا ما كنت أشعر أن بعضهم كان ماركس ًيا بحكم وضعه الطبقي وحسب ،وأنه لو
بل ً
سنحت الفرصة أمامه للفرار من طبقته واالنضامم للطبقات املستغلة الظاملة لفعل دون تردد
ولطلق ماركسيته طالقـًا بائنـًا لكل هذا قدمت استقالتي وطلبت أن ُأعد من أصدقاء احلزب
()2

ال من أعضائه)

وبناء عىل هذا أثبتت الدراسات العلمية الكثرية مدى العدوانية التي يتسم هبا سلوك
املالحدة ،ففي دراسة تم نرشهتا عام 2004م جملة الطب النفيس بأمريكا باسم (االنتامء

( )1خرافة اإلحلاد ،دكتور عمرو رشيف ،ص  ،302الطبعة األوىل 1435هـ2014م مكتبة الرشوق الدولية ،القاهرة.
( )2نقال عن :سيكولوجية اإلحلاد ،أمحد عامر ،موقع ساسة عىل الرابط:
 https://www.sasapost.com/opinion/psychologyـ atheism3/
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()1

الديني وحماولة االنتحار)

(Religious Affiliation and Suicide

 )Attemptخرجت بالنتائج التالية:
 .1نسبة االنتحار لدى امللحدين أعىل ما يمكن!
 .2امللحدون أكثر عدوانية من غريهم!
 .3اإلنسان املؤمن أقل غض ًبا وعدوانية واندفاعًا!
 .4امللحدون كانوا أكثر الناس تفككًا اجتامع ًيا ،وليس لدهيم أي ارتباط اجتامعي
لذلك كان اإلقدام عىل االنتحار سه ً
ال بالنسبة هلم!
باإلضافة إىل هذا ،فقد كان للطروحات الدينية املتطرفة دورها يف هذا التهرب من
اجلانب العميل يف الدين أوال ،ثم من اجلانب العقدي منه ثانيا.
ولعل أحسن مثال عىل هذا عبد اهلل القصيمي الذي كان من دعاة التيارات السلفية،
وألف يف ذلك كتبا كثرية( ،)2منها كتابه املشهور (الرصاع بني اإلسالم والوثنية) والذي رد
فيه عىل الشيخ حمسن األمني بسبب نقده للدعوة السلفية وملحمد بن عبد الوهاب ،وأخرج
جزئني من الكتاب ،وكتب يف آخر اجلزء الثاين عبارة (تم اجلزء الثاين ويليه اجلزء الثالث إن
شاء اهلل ...عبداهلل القصيمي ـ القاهرة) ،لكنه مل ينرش اجلزء الثالث ،بل أحلد وانحرف ،وراح
يكتب كتابه (هذه هي األغالل) الذي اعترب فيه الرشيعة اإلسالمية أغالال أعاقت جمتمعات
()3

املسلمني من (النهوض)

(2004Attempt Am J Psychiatry )1؛ 161:2303ـ2308
( )2من كتبه يف نرصة السلفية[ :الربوق النجدية يف اكتساح الظلامت الدجوية] ،وهو كتاب يرد فيه عىل من يدعي جواز التوسل بالبرش ،ومنها [مشكالت
األحاديث النبوية وبياهنا] ،وهو كتاب يرد فيه عىل علامء املادة واملالحدة ،ويبني أن ال تناقض بني األحاديث النبيوية التي تتبناها املدرسة السلفية والعلم
احلديث ،ومنها [الفصل احلاسم بني الوهابيني وخمالفيهم] ،ومنها [الثورة الوهابية] ،وغريها.
( )3انظر :من أصويل إىل ملحد (قصة انشقاق عبد اهلل القصيمي)  ،يورغن فازال ،ترمجة :حممود كيبيو ،دار الكنوز األدبية :بريوت.2001 .
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 .2التهرب من الطروحات الدينية املنحرفة:
يشكل التهرب من الطروحات الدينية التي ال تنسجم مع العلم والعقل املحطة
األوىل والكربى التي تأسس عليها اإلحلاد يف العرص احلديث بعد الثورة الفرنسية ،وال يزال
إىل اآلن يستمد منها مادته الكربى ،لتربير ذاته ،ولالنتشار بني الطبقات املثقفة أو غريها من
الطبقات.
فلم يكن الرصاع بني الكنيسة ورجال العلم والثقافة يف أوروبا مقدمة لنشأة العلامنية
يف النظام السيايس فق ط ،وإنام كان مقدمة لكل التيارات اإلحلادية واحلداثية التي مل تكتف
بنقد الكنيسة ،وإنام مجعت معها كل األديان والعقائد املرتبطة هبا.
ومل يكن العرض املزيف للحقائق والقيم الدينية خاصا باملسيحية ،وال بالكنيسة،
وإنام شمل كذلك كل الديانات بام فيها اإلسالم نفسه ،فقد ظهر فيه الكثري من دعاة الدجل
واخلرافة باسم الدين ،امتأل هبم الواقع والرتاث ،وكانت هلم سلطتهم السياسية
واالجتامعية ،وهو ما أوجد العقل املتمرد ،ال عىل رجال الدين فقط ،وإنام عىل الدين نفسه.
وسنحاول هنا باختصار أن نذكر أهم األسباب التي وفرت لإلحلاد غطاء يسرت به
عورته ،وينترش به بني الناس.
أ ـ املوقف السلبي من العلم.
عند تتبع املظاهر املختلفة التي ينترش هبا اإلحلاد يف املجتمع نجد تركيزه عىل نقل أكرب
ما استطاع من املواقف السلبية من العلم سواء من رجال الدين املسيحي أو من غريهم.
ذلك أن املسيحية مل حتافظ عىل ما ورد يف كتاهبا املقدس من عقائد وقيم ،وإنام أضافت
إليها الكثري من الركام الذي استفادته من األديان والفلسفات املختلفة ،معتربة إياه من
تراثها املقدس الذي ال يصح نقده أو املساس به مع كونه جمرد فهوم ورؤى برشية خاضعة
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للتغري والتبدل.
وقد وصف بعض الباحثني ذلك ،فقال( :وإذن فقد كان الرجال الذين يتلقون
تعليمهم يف الكنيسة يكادون حيتكرون احلياة العقلية ،فكانت الكنيسة منصة املحارضة
والصحافة والنرش واملكتبة واملدرسة والكلية ،وكان أصحاب امليول الفلسفية يف الدول
الرومية سواء من رجال الكنيسة أو من املسيحيني العاديني ،متأثرين برتاثهم من الفكر
اإلغريقي يف ميادين العلم والفلسفة ،ال سيام آراء أرسطو وبطليموس ،وقد بذلوا جهودهم
يف التوفيق بني معتقداهتم الدينية وآرائهم الفلسفية.ونشأ عن ذلك فلسفة مركبة تسمى
(الفلسفة املسيحية) ،وهي خليط من نظريات اإلغريق وظواهر التوراة واألناجيل وأقوال
القديسني القدامى ،وملا كان العلم والفلسفة يف ذلك العرص شيئ ًا واحد ًا ،فقد أدمج
الفالسفة املسيحيون يف رصح فلسفتهم كل ما وصل إليه العلم البرشي يف عرصهم من
النظريات الكونية واجلغرافية والتارخيية ،ورأت الكنيسة يف هذه الفلسفة التوفيقية خري
معني عىل الدفاع عن تعليمها ضد املارقني والناقدين ،فتبنتها رسمي ًا وأقرهتا جمامعها املقدسة
حتى أضحت جزء ًا من العقيدة املسيحية ذاهتا وامتدت يد التحريف فأدخلت بعض هذه
()1

املعلومات يف صلب الكتب الدينية املقدسة)

وبذلك تبنت الكنيسة آراء أرسطو يف الفلسفة والطب ونظرية العنارص األربعة
ونظرية بطليموس يف أن األرض مركز الكون ..وتبنت آراء القديس أوغسطني وكليامن
اإلسكندري وتوما االكويني ..واعتربت هذا املزيج من اآلراء البرشية أصوالً من أصول
الدين املسيحي وعقائد مقدسة ال يصح أن يتطرق إليها الشك.

( )1انظر استمداد املسيحية من الفلسفة من كتاب :املشكلة األخالقية والفالسفة ،ص 101فام بعد.
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وقد كانت هذه العلوم املسيحية تشتمل عىل معلومات تفصيلية عن الكون ..تذكر
بأن اهلل خلق العامل ابتداء من سنة  4004ق.م ،وتوج ذلك بخلق اإلنسان يف جنة عدن..
والعجيب أهنا ظلت مرصة عىل هذا الرأي حتى مطلع القرن التاسع عرش ،فقد طبع كتاب
األسقف (آرش) الذي حيمل هذه النظرية سنة  1779م (.)1
أما تاريخ الطوفان فتختلف فيه تقاويم التوراة ،لكنه عىل أقىص آرائها وقع بعد خلق
آدم بـ ()2262سنة( ،)2ومعنى ذلك أنه كان سنة  1742ق.م.
ومن الطريف أن جملس ًا كنسي ًا كان قد أعلن يف بداية القرن العارش للميالد أن القرن
األخري من حياة العامل قد استهل ،ألن اهلل قد جعل املدة بني إنزال ابنه وهناية العلم ألف سنة
فقط(.)3
ومل تكتف الكنيسة بذلك التبني ،بل راحت تشن محلتها الشديدة القاسية عىل
املتمردين عىل أمثال تلك العقائد البرشية ،متهمة إياهم باهلرطفة ،فشكلت حماكم التفتيش
يف كل مكان تتصيدهم وتذيقهم صنوف النكال ..وأصدرت منشورات بابوية جديدة تؤكد
العقائد السابقة وتلعن وحترم خمالفيها.
ومن األمثلة عىل ذلك موقفها من (جاليلو) الذي توصل إىل صنع املرقب
(التلسكوب) ،الذي أوصله جتريبي ًا إىل ما نادى به كوبرنيق ( )1543نظريا.
وقد كان ذلك مربر ًا للكنيسة للقبض عليه وحماكمته ،بحجة خمالفته لنظرية

( )1انظر معامل تاريخ اإلنسانية ،هربرت جورج ويلز ،ترمجة :عبد العزيز توفيق جاويد ،اهليئة العامة املرصية للكتاب ،ج 1ص.16
( )2انظر :إظهار احلق ،حممد رمحت اهلل بن خليل الرمحن الكريانوي العثامين اهلندي احلنفي ،دراسة وحتقيق وتعليق :الدكتور حممد أمحد حممد عبد القادر
خليل ملكاوي ،الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ـ السعودية ،ط 1410 ،1هـ ـ  1989م ،ص .218
حممود وآخرين ،دار اجليل ،بريوت ـ لبنان ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة
ديورانت ،ترمجة :الدكتور زكي نجيب ُ
( )3انظر قصة احلضارة ،ويليام جيمس ر
والعلوم ،تونس 1408 ،هـ ـ  1988م.379 /14 ،

161

بطليموس التي تعترب األرض مركزا للكون ،والتي تبنتها الكنيسة ،ثم وضعتها ضمن
عقائدها املقدسة ..وقد حكم عىل جاليليو سبعة من الكرادلة بالسجن مدة من الزمان ،وأمر
()1

بتالوة مزامري الندم السبعة مرة كل أسبوع طوال ثالث سنوات

وملا خيش عىل حياته أن تنتهي بالطريق التي انتهى هبا برونو أعلن ارتداده عن رأيه،
وهو راكع عىل قدميه أمام رئيس املحكمة قائالً( :أنا جاليلو ..وقد بلغت السبعني من
عمري ..سجني راكع أمام فخامتك ،والكتاب املقدس أمامي أملسه بيدي ،أرفض وألعن
وأحتقر القول اإلحلادي اخلاطئ بدوران األرض)
ومل يكتف هبذا التعهد ..بل أضاف إليه التعهد بتبليغ املحكمة عن كل ملحد
يوسوس له الشيطان بتأييد هذا الزعم املضلل(.)2
وهكذا كان موقف الكنيسة من كروية األرض وسكنى جانبها اآلخر ،فقد نفتها
الكنيسة بحجة أن (من خطل الرأي أن يعتقد اإلنسان بوجود أناس تعلو مواطئ أقدامهم
عىل رؤوسهم وبوجود نباتات وأشجار تنمو ضاربة إىل أسفل ،وقالت إنه لو صح هذا
الزعم لوجب أن يميض املسيح إىل سكان الوجه اآلخر من األرض ويموت مصلوب ًا هناك
()3

من أجل خالصهم)

ولألسف فإن ما قامت به الكنيسة من تبن للركام الفلسفي والعلمي اخلاطئ هو
نفس ما وقعت فيه التيارات السلفية بني املسلمني ،حني راحت تتبنى كل الطروحات
اإلرسائيلية التي ترسبت إليها من سلفها الذين قدمتهم عىل القرآن الكريم نفسه.

( )1معامل تاريخ اإلنسانية.1008/1:
( )2قصة النزاع بني الدين والفلسفة :توفيق الطويل ،دار النهضة العربية ،ص .205
( )3املرجع السابق ،ص.205
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وكان من أبشع ما قامت به هذه التيارات حتويلهم القرآن الكريم والسنة املطهرة إىل
أدوات حلمل اخلرافة والدجل وكل أصناف التشوهيات ..ولذلك نرى مقوالهتم يف مواقع
املبرشين واملسترشقني واملالحدة والتغريبيني خمتلطة مع النصوص القرآنية واألحاديث
النبوية ،وهم يفرسوهنا وفق الرؤية اخلرافية ،ويعتربون املنكر لذلك ضاال مضال.
ومن أمثلة ذلك قول الشيخ ابن عثيمني عند حديثه عن مسألة دوران األرض،
وتطويعه للنصوص املقدسة يف سبيل ذلك ..( :لكن اليشء الذي أرى أنه ال بد منه هو أن
نعتقد أن الشمس هي التي تدور عىل األرض ،وهي التي يكون هبا اختالف الليل والنهار،
﴿وت رررى َّ
الش ْم رس إِ رذا
ألن اهلل تعاىل أضاف الطلوع والغروب إىل الشمس ،فقال عز وجل :ر
الشام ِ
ات ا ْل ري ِم ِ
ل﴾ [الكهف]17 :
ني روإِ رذا غ ررر رب ْت رت ْق ِر ُض ُه ْم رذ ر
رط رل رع ْت ترزر راو ُر رع ْن ك ْره ِف ِه ْم رذ ر
ات ِّ ر
[الكهف ،]17 :فهذه أربعة أفعال أضيفت كلها إىل الشمس إذا طلعت ،وإذا غربت ،تزاور،
تقرض ،كلها أفعال أضيفت إىل الشمس ،واألصل أن الفعل ال يضاف إال إىل فاعله ،أو من
(وت رررى
قام به ،أي من قام به هذا الفعل فال يقال :مات زيدٌ  ،ويراد مات عمرو ..فإذا قال اهلل ر
َّ
الش ْم رس إِ رذا رط رل رع ْت) ليس املعنى أن األرض دارت حتى رأينا الشمس ألنه لو كانت األرض
هي التي تدور ،وطلوع الشمس خيتلف باختالف الدوران ما قيل :إن الشمس طلعت ،بل
يقال نحن طلعنا عىل الشمس ،أو األرض طلعت عىل الشمس وكذلك قال اهلل تبارك
ت بِ ِْ
احل رج ِ
ب ْ
اب﴾ [ص:
اخلر ْ ِري رع ْن ِذك ِْر رر ِّيب رحتَّى ت ررو رار ْ
وتعاىل يف قصة سليامن ﴿إِ ِّين رأ ْح رب ْب ُت ُح َّ
[ ]32ص ]32 :أي الشمس ،ومل يقل حتى توارى عنها باحلجاب ،وقال النبي  أليب ذر:
أتدري أين تذهب هذه الشمس؟) قلت :اهلل ورسوله أعلم ،قال( :تذهب تسجد حتت
العرش ،فتستأذن ،فيؤذن هلا ،ويوشك أن تسجد فال يقبل منها ،وتستأذن فال يؤذن هلا،
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()2

فيقال هلا :ارجعي من حيث جئت ،فتطلع من مغرهبا)( ،)1فأضاف الذهاب إىل الشمس)

وهكذا ،وبعد أن طوع ما شاء من النصوص القرآنية لقوته الومهية ،قال( :فظاهر
القرآن والسنة أن اختالف الليل والنهار يكون بدوران الشمس عىل األرض ،وهذا هو
الذي جيب أن نعتقده ما مل يوجد ٌ
حيس قاطع يسوغ لنا أن نرصف النصوص عن
دليل
ٌ
ظواهرها إىل ما يوافق هذا النص القاطع ،وذلك ألن األصل يف أخبار اهلل ورسوله أن تكون
عىل ظاهرها حتى يقوم دليل قاطع عىل رصفها عن ظاهرها ،ألننا يوم القيامة سنسأل عام
تقتضيه هذه النصوص بحسب الظاهر ،والواجب علينا أن نعتقد ظاهرها إال إذا وجد ٌ
دليل
قاطع يسوغ لنا أن نرصفها عن هذا الظاهر)

()3

وهكذا قال يف تفسريه لقول اهلل تعاىل﴿ :و رلئِن س رأ ْلترهم من رخ رل رق السامو ِ
ات رو ْاألر ْر رض
َّ ر ر
ر ْ ر ُ ْ ر ْ
الش ْم رس روا ْل رق رم رر رل ري ُقو ُل َّن اهللَُّ رف رأنَّى ُيؤْ رف ُك ر
رو رس َّخ رر َّ
ون﴾ [العنكبوت ]61 :عند ذكره لفوائد هذه اآلية
الش ْم رس روا ْل رق رم رر) ٌ
(و رس َّخ رر َّ
دليل عىل أهنام مها اللذان
الكريمة ،فقد قال( :ويف قوله تعاىل :ر
ِ
ِ
يسريان عىل األرض َّ
وأن
جيريان حول األرض يس رريان حول األرض خال ًفا ملرن قالَّ :إهنام ال ر
هذا ـ اختالف الليل والنهار ـ بسبب دوران األرض ِ
شك َّ
نفسها وهذا ال ر
أن الذي ال يعتقد
رر
أهنام يدوران عىل األرض أنَّه عىل خطر عظِيم ربام يصل به ذلك إىل الكفر ّ
ألن الذي نؤمن
ِ
ربنا اهلل عنه ِمن َّ
أن الشمس هي التي تدور عىل األرض وكذلك القمر)
به ونعتقدُ ه ما أخ ر

()4

ثم يرد ـ بمثل ما ردوا به عىل من أنكر عليهم تصوراهتم املرتبطة باحلقائق الدينية ـ

( )1صحيح البخاري  ،416 / 8وصحيح مسلم رقم ()159
( )2جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،مجع وترتيب :فهد بن نارص بن إبراهيم السليامن ،دار الوطن
ـ دار الثريا 1413 ،هـ.71 /1 ،
( )3املرجع السابق ()71 /1
( )4املرجع السابق ()72 /1
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فقالِ :
ِ ِ
ٍ
(ومن العجيب َّ
أناس ال تثِ ُق يف
رسى إىل
أن هذا القول املخالف لظاهر القرآن أنَّه قد ر
ِ
ديانرتِهم قصدي ال ُ
ب علينا يف
غرهم الرساب ،فانخدعوا
والواج ُ
تش ّك يف ديانتهم ،لكن َّ
هذه األمور أن ِ
نميش عىل ِ
ظاهر القرآن هذا الواجب حتى يت رب َّني لنا ما يكون خمالِ ًفا هلذا
ر
الظاهر ،أ َّما ما َّ
دل عليه القرآن داللة يقينية فإنَّه ال يمكن لِيشء أن خيالفه فدالل ُة القرآن إ َّما
ظاهرة وإما ِ
رصحية الرصحية ق ْط ِع َّي ُة الداللة وال يمكن ليشء أن خيال رفها ،والظاهرة ظنِّ َّية
ٍ
يتبني لنا ٍ
وحينئذ ما
بأمر قطعي خال ُفه
الداللة فنبقى عىل هذا األصل نبقى عىل الظاهر حتى َّ
ظاهرا فإنه يمكن أن ُيؤر َّول)
دام
ً

()1

بل إن بعض السلفية مل يكتف بإنكار دوران األرض ،بل راح ينكر كرويتها أيضا،
﴿وإِ رىل ْاألر ْر ِ
ف ُسطِ رح ْت﴾ [الغاشية ، ]20 :ويف ذلك يقول
ض رك ْي ر
استنادا إىل قوله تعاىل :ر
القحطاين يف نونيته التي ال يزال السلفية هيتمون هبا وحيفظوهنا(:)2
كذب املهندس واملنجم مثله

فهام لعلم اهلل مدعيان

األرض عند كليهام كروية

ومها هبذا القول مقرتنان

واألرض عند أويل النهى لسطيحة

بدليل صدق واضح القرآن

واهلل صريها فراشا للورى

وبنى السامء بأحسن البنيان

مسطوحة

وأبان ذلك أيام تبيان

واهلل

أخرب

أهنا

بل كان أئمة الوهابية يف السعودية يتهمون القائل بكون األرض كروية بالتجهم،
حتى أنه اهتم تقي الدين حممد بن عبد القادر اهلاليل (املغريب) ،بذلك مع كونه سلفيا
متشددا ،حيث وشى به املسئول عن مراقبة الدروس يف املسجد النبوي للمسئولني ألنه

( )1املرجع السابق ()73 /1
( )2نونية القحطاين (ص )32
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()1

يقول بكروية األرض! واشتد نكريه عليه ،وقال( :هذا ال يقوله إال جهمي!)

وهم ال يكتفون بتطويع ما تشابه من النصوص القرآنية ،بل يضيفون إليها أحاديث
ممتلئة بالغرابة ،يضعون كل جهودهم يف تصحيحها عىل املنهج الذي ذكرناه سابقا ،ليرضبوا
هبا يف وجه من خيالفهم ،ألنه حينها لن يبقى خمالفا هلم ،وإنام خمالفا لرسول اهلل .
ومن األمثلة عىل ذلك هذا احلديث الذي يوردونه يف هذا الباب ،وكأنه حقيقة قطعية
ال جيوز اجلدال فيها ،فقد رووا عن عبد اهلل بن عمرو ـ وقد كان تلميذا نجيبا لكعب األحبار
اص ًة مثل هذه ـ وأشار إىل مثل
وغريه من اليهود ـ أن رسول اهلل  قال( :لو أن رر رص ر
اجلمجمة ـ أرسلت من السامء إىل األرض ـ وهي مسرية مخسامئة سنة ـ لبلغت األرض قبل
الليل ،ولو أهنا أرسلت من رأس السلسلة لصارت أربعني خريف ًا ر
والنهار قبل أن تبلغ
الليل
ر
()2

أصلها ـ أو :قعرها ـ)

ب ـ الطرح املشوه لإلله:
وهو الطرح التجسيمي الذي تبنته أكثر األديان ،وتبناه من املسلمني االجتاه السلفي
بمدارسه املختلفة ،وهو طرح ينايف العقل والعلم ،ولذلك أعطى املالحدة الفرصة لإلجهاز
عىل املعتقدات الدينية بحجة خمالفتها ملقتضيات العلم والعقل.
فالنظرة السلفية هلل نظرة جتسيمية تنطلق من حتديد اهلل ،وتنتهي بوضع املقادير
املرتبطة بطوله وحجمه وكتلته ..وكل ما يتعلق به ..ثم تضع له خارطة كونية ختالف كل
خرائط الدنيا لتتناسب مع املقادير التي رواها هلم كعب األحبار ووهب بن املنبه ومن تتلمذ
عليهم.
( )1خمترص اللفظ يف مسألة دوران األرض ،إعداد :أيب سفيان تركي بن مبارك البنعيل ،ط ،2دت ،ص.19
( )2الرتمذي ( )2588واحلاكم ( 438/2ـ  )439وأمحد ()197/2
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وحتى ال نكون متجنني عليهم ،فإننا سننقل كلامهتم ،ومن خالل مصادرهم ،بل من
خالل مصادر من يعتربوهنم ،ويثقون فيهم ،وأوهلم من يعتربونه الشيخ الوحيد لإلسالم:
ابن تيمية.
فقد نقل ابن تيمية الكثري من النصوص يف كتابه [بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس
بدعهم الكالمية] التي تدل عىل أن إثباب احلد هلل من العقائد األساسية التي يقتضيها
اإليامن ،ومن تلك النقول ما نقله عن الدارمي ـ مقرا له ـ يف كتابه (نقض عثامن بن سعيد
عىل املرييس اجلهمي العنيد فيام افرتى عىل اهلل تعاىل يف التوحيد) قال فيه( :باب احلد
أيضا أنه ليس له حد وال غاية وال هناية ،قال :وهذا األصل
والعرش :وادعى املعارض ً
جهام
الذي بنى عليه جهم مجيع ضالالته واشتق منه أغلوطاته ،وهي كلمة مل يبلغنا أنه سبق ً
إليها أحدٌ من العاملني ،فقال له قائل ممن حياوره :قد علمت مرادك أهيا األعجمي ،تعني أن
اهلل تعاىل اليشء ،ألن اخللق كلهم علموا أنه ليس يشء يقع عليه اسم اليشء إال وله حد
وغاية وصفة ،وأن اليشء ليس له حد وال غاية وال صفة ،فاليشء أبدً ا موصوف الحمالة،
()1

وال يشء يوصف بال حد وال غاية ،وقولك ال حد له تعني أنه ال يشء)

وهكذا نقل عن اخلالل وعن أيب يعىل وغريهم ممن يسميهم أهل السنة ( )2النقول
الكثرية التي تنص عىل أن من رضوريات املعرفة اإلهلية إثبات احلد هلل ،ومن تلك الروايات
ما رواه اخلالل عن حممد بن إبراهيم القييس ،قال :قلت ألمحد بن حنبل :حيكى عن ابن
املبارك ـ وقيل له :كيف نعرف ربنا؟ ـ قال :يف السامء السابعة عىل عرشه بحد .فقال أمحد:

( )1بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ،ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي ،املحقق :جمموعة من املحققني ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الرشيف ،الطبعة :األوىل1426 ،هـ ()605 /2
( )2املرجع السابق ()612 /2
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هكذا هو عندنا(.)1
وبناء عىل هذا الذي ذكره ابن تيمية وغريه من السلف ،فإن البناء املعريف عند السلفية
يف هذا اجلانب ينطلق من اعتقاد حتديد اهلل ..وهلذا أولوا هذا األمر أمهية كربى ،واعتربوه
من أصول العقائد التي تفرق بني السني والبدعي ،بل بني املؤمن والكافر ..فاملؤمن عندهم
والسني هو الذي يقول بمحدودية اهلل ..والكافر والبدعي هو من يقول بعدم حمدوديته.
ومن الكتب املؤلفة يف هذا ما كتبه احلافظ حممود الدشتي بعنوان [إثبات احلد هلل عز
وجل وبأنه قاعد وجالس عىل عرشه] ،والذي لقي العناية الكبرية من السلفية احلديثة حتقيقا
وطبعا ونرشا.
ومل يكتفوا بذلك ،بل راحوا يضعون املقادير املرتبطة به من الطول واحلجم والكتلة
ونحو ذلك ..وهي مقادير يف منتهى التناقض ،ذلك أن جلسم إهلهم تقديرين خمتلفني ،بل
متناقضني متاما :أحدمها كبري جدا ..واآلخر صغري جدا ..وبينهام تقديرات أخرى..
وهذا مع غرابته إال أنه الواقع ..فالتناقض الذي تعاملوا به مع النصوص املقدسة أو
رثهم التناقض يف كل املعارف التي اعتربوها حكرا هلم.
وقد كان هذا كله مادة دسمة للمالحدة لإلجهاز عىل العقيدة يف اهلل ،ذلك أن كل
احلسابات الرياضية واهلندسية تتوقف عند هؤالء إال إذا قالوا بجواز التشكل عىل اهلل تعاىل،
وحينئذ سيلتزمون بالتزامات خطرية تتناقض مع كل يشء ،ألهنم حينها سيقولون بتعدد
اآلهلة ،أو بتعدد األقانيم ..أو باألشكال املختلفة لإلله ..وحينها ستسقط كل تلك
الصيحات التي يصيحون هبا يف احلكم عىل األمة بالرشك ،ألهنم سيكتشفون أهنم ال

( )1أورده ابن تيمية يف املرجع السابق()428/1
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خيتلفون عن مرشكي قريش وغريهم إال يف يشء واحد ،وهو أن آهلة قريش كانت يف
األرض ،وإهلهم يف السامء.
وكمثال عىل ذلك هذا احلديث الذي يوردونه يف كل حمل لبيان عظمة اهلل ،وهو ما
﴿و رما رقدر ُروا اهللَّر رح َّق رقدْ ِر ِه رو ْاألر ْر ُض رمجِي ًعا رق ْب رض ُت ُه ري ْو رم ا ْل ِق ريا رم ِة
يروونه يف تفسري قوله تعاىل :ر
ات بِ ري ِمينِ ِه ُس ْب رحا رن ُه رو رت رع راىل ع َّرام ُي ْ ِ
رش ُك ر
ون﴾ [الزمر[ ]67 :الزمر]67 :
ات رم ْط ِو َّي ٌ
الس رام رو ُ
رو َّ
فمع أن اآلية واضحة يف أن قدر اهلل ال يمكن أن حياط هبا ..ولذلك رضب اهلل مثال
لذلك بأن كل يشء يف قبضته ،وأنه ال يعجزه يشء يف األرض وال يف السامء ،وهو تعبري
نستعمله يف حياتنا العادية عندما نقول :األمور يف قبضتنا ،أو حتت سيطرتنا ..ونحو ذلك.
لكن املدرسة السلفية تفهم من النص غري ذلك متاما ،فتورد لذلك حادثة قد تكون
صحيحة ثابتة ،ولكنها تيسء فهمها إساءة بليغة ..وسنورد احلادثة ،ثم نبني كيف فهمتها
املدرسة السلفية ،وكيف فهمها املنزهة من املتكلمني وغريهم ..ثم نعرضها بعد ذلك عىل
العلم احلديث ليحكم بينهام.
واحلادثة رواها عبد اهلل بن مسعود قال :جاء حرب من األحبار إىل رسول اهلل ،
فقال :يا حممد :إنا نجد أن اهلل عز وجل جيعل السموات عىل إصبع ،واألرضني عىل إصبع،
والشجر عىل إصبع ،واملاء والثرى عىل إصبع ،وسائر اخلالئق عىل إصبع .فيقول( :أنا
امللك) ،فضحك رسول اهلل  حتى بدت نواجذه ،تصديقا لقول احلرب ،ثم قرأ رسول اهلل
ِ ِ
ِ
ِ
ات
ات رم ْط ِو َّي ٌ
الس رام رو ُ
 :ر
﴿و رما رقدر ُروا اهللَّر رح َّق رقدْ ِره رو ْاألر ْر ُض رمجي ًعا رق ْب رض ُت ُه ري ْو رم ا ْلق ريا رمة رو َّ
()1
بِ ري ِمينِ ِه ُس ْب رحا رن ُه رو رت رع راىل ع َّرام ُي ْ ِ
رش ُك ر
ون﴾ [الزمر]67 :
( )1صحيح البخاري برقم ( ، )7451 ،7415 ،7414وصحيح مسلم برقم ( )2786وسنن الرتمذي برقم ( )3238والنسائي يف السنن الكربى برقم
()11451
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واحلادثة ال حرج يف قبوهلا ،ألن الكالم الوارد فيها كالم هيودي ،وهو ممتلئ ـ كعادة
اليهود ـ بالتجسيم ،لكن اخلالف بني املنزهة واملجسمة يف تفسري ضحك رسول اهلل ،
وتفسري قراءة رسول اهلل  لآلية ..فاملنزهة يرون أن ضحك رسول اهلل  كان خلفة عقول
﴿و رما رقدر ُروا
اليهود ،ولعدم تقديرهم هلل حق قدره ..ولذلك ورد يف أول اآلية قوله تعاىل :ر
ِ
ح َّق رقدْ ِره﴾ [الزمر]67 :
اهللَّر ر
يقول الفخر الرازي تعليقا عىل الرواية ـ نقال عن الزخمرشي صاحب (الكشاف) ـ:
(وإنام ضحك أفصح العرب ألنه مل يفهم منه إال ما يفهمه علامء البيان من غري تصور إمساك
وال إصبع وال هز وال يشء من ذلك ،ولكن فهمه وقع أول كل يشء وآخره عىل الزبدة
واخلالصة ،التي هي الداللة عىل القدرة الباهرة ،وأن األفعال العظام التي تتحري فيها
()1

األوهام وال تكتنهها األذهان هينة عليه)

لكن املدرسة السلفية مل تفهم ضحك رسول اهلل  هبذا املعنى ،بل فهمت منه أن
رسول اهلل  أقر اليهودي ،وأعجب بكلامته ،وربام يصورون أنه  استفاد منها معرفة
جديدة باهلل ..ولذلك نراهم يرددون هذا احلديث يف كل حمل.
وعند عرض هذا احلديث عىل العلم احلديث يتبني لنا مدى ضحالة ما طرحه
اليهودي من معان جتسيمية ..فقد ذكر أن اهلل تعاىل (وضع السموات عىل إصبع ،واألرضني
عىل إصبع ،والشجر عىل إصبع ،واملاء والثرى عىل إصبع ،وسائر اخلالئق عىل إصبع)،
انطالقا من أن السموات يف حجمها ـ يف تصوره ـ تساوي األرض ،ولذلك وضعت
السموات مجيعا بنجومها وجمراهتا يف أصبع ،واألرض يف أصبع أخرى ..وكأهنا تساوهيا يف

( )1مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ،فخر الدين الرازي خطيب الري ،دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ،ط 1420 ،3هـ ()473 /27
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احلجم أو الكتلة..
وهذا خالف احلقائق العلمية التي تنص عىل أن األرض ال تساوي شيئا أمام هذا
الكون الواسع ،فقد نص العلم احلديث يف حقائقه القطعية( )1عىل أنه يدور حول الشمس
ثامنية كواكب ،بعضها ما هو أصغر من أرضنا وبعضه ما يفوق حجم أرضنا بأضعاف
مضاعفة ،فإذا علمنا أن قطر كوكب األرض هو  12742كم ،فإن قطر كوكب املشرتي
أكرب كواكب املجموعة الشمسية هو  139822كم ..أي أن كوكب املشرتي يتسع إىل
 1300أرض مثل أرضنا .أما الشمس ،فإن قطرها هو  1.39مليون كم ،وهي تتسع إىل
مليون و 300ألف أرض من أرضنا.
أما شمسنا العمالقة هذه ،فهي مقارنة بغريها من النجوم فهي ليست عمالقة ،بل
هي قزم مقارنة بالعديد من النجوم األخرى ،فنجمة الشعرى اليامنية مثالً ،وهي أملع نجوم
السامء وقد عب دها البعض يف الزمن الغابر بسبب شدة ملعاهنا وأقسم هبا سبحانه وتعاىل،
﴿و رأ َّن ُه ُه رو رر رب ِّ
الش ْع ررى﴾ [النجم ،]49 :فإن حجمها أكرب من شمسنا
حيث قال تعاىل عنها :ر
بخمس مرات .أما نجم قلب العقرب ،وهو من أملع نجوم السامء ويمكن رؤيته بالعني
املجردة بسهولة فإن قطره يبلغ حوايل  1000مليون كم ،أ ّما من حيث احلجم ،فهو أكرب من
مرة .ولو وضع نجم قلب العقرب مكان شمسنا البتلع مدار
الشمس بحوايل  512مليون ّ
عطارد والزهرة واألرض واملريخ ولوصل سطحه اخلارجي إىل ما بني مدار املريخ
واملشرتي.
وانطالقا مما سبق يتبني أن نجمنا الشمس عبارة عن نجم متواضع مقارنة بغريه من

( )1الكون الواسع ..حقائق فلكية ،املهندس حممد شوكت عوده ،جملة البالغ ،بتاريخ 13/01/2012 :عىل الرابط:
[.]http://www.balagh.com/pages/tex.php?tid=274
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النجوم ،وما سبب ملعانه الشديد هذا إال ألنّه أقرب النجوم إىل األرض .ومجيع النجوم التي
نراها يف السامء ليال تقع يف جمرتنا درب التبانة ،ويقدر العلامء أن جمرتنا حتتوي ما بني 200
و 500مليار نجم ،أحدها هو الشمس .أي أن هناك عدد ًا هائ ً
ال من الشموس يف جمرتنا
درب التبانة .وجمرتنا درب التبانة عبارة عن يشء عظيم وواسع .حيث يبلغ قطرها حوايل
 100ألف سنة ضوئية .أي ّ
أن الضوء برسعته اهلائلة التي تبلغ  300ألف كيلومرت يف الثانية
حيتاج إىل  100ألف سنة حتى يقطع جمرتنا من طرف إىل طرف مقابل .وبلغة األرقام التي
نعرفها ّ
فإن هذا يعني أن قطر جمرتنا يساوي حوايل  950ألف مليوم مليون كم ،أي قرابة
مليوم مليون مليون كم.
لكن جمرتنا ليست الوحيدة يف هذا الكون ،فيقدر العلامء وجود ما بني  100و200
مليار جمرة أخرى يف الكون .ومما يثري الدهشة أن عدد النجوم يف جمرات أخرى أكرب من عدد
النجوم يف جمرتنا ،فمجرة املرأة املسلسلة التي يمكن إعتبارها أقرب جمرة إىل جمرتنا حتتوي
نحو مليون مليون نجم .أي مخسة أضعاف جمرتنا عىل أقل تقدير .أ ّما أكرب جمرة مكتشفة
حتى اآلن فيقدر عدد نجومها بـ 100مليون مليون نجم .ومعدل هذه األرقام يعني أن عدد
النجوم يف كوننا املرئي يساوي واحد ًا بجانبه  24صفر ًا.
فأين هذه األعداد مجيعا أمام ذلك التصور الذي نطق به اليهودي ،وضحك عليه
رسول اهلل  ..وبني القرآن الكريم أنه تصور تافه وحقري..
لكن السلفيني ـ ولغرامهم باليهود ـ آثروا ما ذكره اليهودي ،واعتربوه عقيدة،
وخالفوا بذلك العقل والنقل ..وكل حقائق الوجود.
والعجب أهنم ـ بام يروونه من خرافات وأساطري ـ صاروا يعتقدون أن األرض
تساوي الساموات يف ضخامتها ،وهلذا جتدهم يصححون الروايات التي تصور أن اهلل يضع
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األرض يف يد والسموات بام فيها من نجوم وكواكب وغريها يف يد أخرى ،لقد قال ابن
القيم يرشح ذلك ،أو يصوره( :إذا كانت السموات السبع يف يده كاخلردلة يف يد أحدنا،
واألرضون السبع يف يده األخرى كذلك فكيف يقدره حق قدره من أنكر أن يكون له يدان
فض ً
ال عن أن يقبض هبام شيئ ًا ،فال يد عند املعطلة وال قبض يف احلقيقة وإنام ذلك جماز ال
()1

حقيقة له ،وللجهمية واملعطلة من هذا الذم أوفر نصيب)
ج ـ الطرح املشوه للقيم الدينية:

وهو من األسباب الكربى التي يتعلق هبا املالحدة يف رضب الدين بقيمه السلوكية
والعقدية ،فهم يف كتبهم ومواقعهم يضعون اإلحلاد كحل منقذ للبرشية من التطرف
واإلرهاب الذي حيمله الدين.
ويستدلون لذلك بام حيصل يف الواقع اإلسالمي من تطرف وإرهاب وختلف وغري
ذلك باسم الدين نفسه.
ومن األمثلة التي يستعينون هبا عىل ذلك موقف املدرسة السلفية من بعض
املامرسات البسيطة التي يقوم هبا املسلمون جتاه إخواهنم من أهل األديان األخرى الذين
يعيشون معهم يف جمتمعاهتم ،أو يف غريها من املجتمعات ،كالتهنئة باألعياد ونحو ذلك.
فقد وقفت املدرسة السلفية التي أخذت أصول دينها من اليهود وتالميذ اليهود
كاجلدار الصلب وراء كل تعامل حسن مع هذه املسألة ،وكأن الدين كله معلق عليها.
وقد سئل بعض مشاخيهم هذا السؤال( :بعض املسلمني يشاركون النصارى يف
أعيادهم فام توجيهكم؟) ،فأجاب بقوله( :ال جيوز للمسلم وال املسلمة مشاركة النصارى

( )1الصواعق املرسلة يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،املحقق :عيل بن حممد الدخيل اهلل ،دار العاصمة ،الرياض ،اململكة
العربية السعودية ،ط1408 ،1هـ.1364/4 ،
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أو اليهود أو غريهم من الكفرة يف أعيادهم ،بل جيب ترك ذلك ألن من تشبه بقوم فهو منهم
والرسول  حذرنا من مشاهبتهم والتخلق بأخالقهم ،فعىل املؤمن وعىل املؤمنة احلذر من
ذلك ،وال جتوز هلام املساعدة يف ذلك بأي يشء ،ألهنا أعياد خمالفة للرشع ،فال جيوز
االشرتاك فيها ،وال التعاون مع أهلها ،وال مساعدهتم بأي يشء ،ال بالشاي وال بالقهوة وال
()1

بغري ذلك كاألواين وغريها)

وسئل الشيخ حممد بن صالح العثيمني( :ما حكم هتنئة الك ّفار بعيد (الكريسمس)؟
وكيف نرد عليهم إذا هنؤنا به؟ وهل جيوز الذهاب إىل أماكن احلفالت التي يقيموهنا هبذه
املناسبة؟ وهل يأثم اإلنسان إذا فعل شيئ ًا مما ُذكر بغري قصد؟ وإنام فعله إما جماملة ،أو حيا ًء،
أو إحراج ًا ،أو غري ذلك من األسباب؟ وهل جيوز التشبه هبم يف ذلك؟)
فأجاب بقوله( :هتنئة الكفار بعيد الكريسمس أو غريه من أعيادهم الدينية حرام
باالتفاق .كام نقل ذلك ابن القيم يف كتابه [أحكام أهل الذمة] حيث قال( :وأما التهنئة
بشعائر الكفر املختصة به فحرام باالتفاق ،مثل أن هينئهم بأعيادهم وصومهم ،فيقول :عيد
مبارك عليك ،أو هتنأ هبذا العيد ونحوه ،فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من املحرمات.
وهو بمنـزلة أن هتنئه بسجوده للصليب ،بل ذلك أعظم إث ًام عند اهلل ،وأشد مقت ًا من التهنئة
برشب اخلمر وقتل النفس ،وكثري ممن ال قدر للدين عنده يقع يف ذلك ،وال يدري قبح ما
فعل ،فمن هنأ عبد ًا بمعصية ،أو بدعة ،أو كفر فقد تعرض ملقت اهلل وسخطه) ،وإنام كانت
هتنئة الكفار بأعيادهم الدينية حرام ًا وهبذه املثابة التي ذكرها (ابن القيم) ألن فيها إقرار ًا ملا
هم عليه من شعائر الكفر ،ورىض به هلم ،وإن كان هو ال يرىض هبذا الكفر لنفسه ،لكن

([ )1جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة .]405/6
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حيرم عىل املسلم أن يرىض بشعائر الكفر أو هينئ هبا غريه ..وإذا هنئونا بأعيادهم فإننا ال
نجيبهم عىل ذلك؛ ألهنا ليست بأعياد لنا ،وألهنا أعياد ال يرضاها اهلل تعاىل ألهنا إما مبتدعة
يف دينهم ،وإما مرشوعة ،لكن نسخت بدين اإلسالم الذي بعث اهلل به حممد ًا  إىل مجيع
اخللق ..وإجابة املسلم دعوهتم هبذه املناسبة حرام؛ ألن هذا أعظم من هتنئتهم هبا ملا يف ذلك
من مشاركتهم فيها ..وكذلك حيرم عىل املسلمني التشبه بالكفار بإقامة احلفالت هبذه
املناسبة ،أو تبادل اهلدايا أو توزيع احللوى ،أو أطباق الطعام ،أو تعطيل األعامل ونحو ذلك،
لقول النبي ( : من تشبه بقوم فهو منهم) ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه [اقتضاء
الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم]( :مشاهبتهم يف بعض أعيادهم توجب رسور
قلوهبم بام هم عليه من الباطل ،وربام أطمعهم ذلك يف انتهاز الفرص واستذالل الضعفاء)،
ومن فعل شيئ ًا من ذلك فهو آثم ،سواء فعله جماملة ،أو تودد ًا ،أو حيا ًء ،أو لغري ذلك من
األسب اب؛ ألنه من املداهنة يف دين اهلل ،ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم
()1

بدينهم)

ثم ختم فتواه هبذا الدعاء( :واهلل املسئول أن يعزّ املسلمني بدينهم ،ويرزقهم الثبات
عليه ،وينرصهم عىل أعدائهم ،إنه قوي عزيز)
وهكذا غرس ابن عثيمني يف مستفتيه كل أنواع احلقد والعداوة عىل املجتمع الذي
يقيم فيه ،ثم دعا بأن ينرص اهلل املؤمنني عليهم ويعزهم ..ثم نتساءل بعد هذا عن رس
اإلرهاب وسببه ..وهذه فتاوى عقالئهم تنضح بكل مواد اإلرهاب.
اخلامتة

( )1جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ج ،3ص .44
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من خالل هذا العرض املوجز لظاهرة اإلحلاد املعارص وأسباهبا يمكننا اخلروج
بالنتائج والتوصيات التالية:
 .1من خالل استقراء املؤلفات واملواقع املنتسبة للمالحدة يمكننا أن نجد صنفني
من مظاهر اإلحلاد :الصنف اجلاد الذي يتلبس بلباس العلم والفلسفة ،والصنف الساخر
أو السوقي الذي يطفح بألوان احلقد عىل الدين وعىل املنتسبني له من غري أي مضمون
علمي يمكن مناقشته.
 .2من خالل استقراء أسباب ظاهرة اإلحلاد املعارص يمكننا أن نكتشف نوعني
كبريين من األسباب :أسباب علمية فلسفية ،وأسباب نفسية اجتامعية.
 .3يستعمل اإلحلاد اجلديد آخر التطورات العلمية ،وخاصة يف الفيزياء احلديثة ،أو
يف البيولوجيا ليرضب هبا احلقائق الدينية ،مستعمال املناهج الفلسفية القديمة بعد صياغتها
صياغة حديثة..
 .4للعوامل النفسية واالجتامعية أثرها الكبري يف انتشار اإلحلاد املعارص بني
املسلمني ،وقد ساهم يف إنتاجها ونرشها التطرف والعنف والتمثيل اليسء للدين.
 .5للخرافات والتجسيم ومناقضة العلم والعقل التي تعتقد هبا التيارات السلفية
تأثري كبري يف انتشار اإلحلاد يف الواقع العريب واإلسالمي ،وهلذا نرى انتشار هذه الظاهرة يف
السعودية أكثر من غريها لكوهنا مركز أمثال هذه التيارات.
 .6ملواجهة ظاهرة اإلحلاد املعارص نحتاج إىل تأسيس علم كالم جديد ،يراعي
الشبهات املعارصة ،ويطلع عىل األطروحات العلمية والفلسفية التي ينرشها ،مع استعامل
أساليب أكثر بساطة ووضوحا حتى تصل لعوام الناس ،وحتميهم من اهلجمة اإلحلادية
الرشسة التي تستهدفهم.
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 .7للمواجهة اجلادة لظاهرة اإلحلاد املعارص نحتاج إىل مراجعة تراثنا لتطهريه من
كل اخلرافات والدجل الذي التصق به ،ومكن للحداثيني واملالحدة والتغريبيني من
استثامره لنرش شبهاهتم.
املراجع:
 . 1إظهار احلق ،حممد رمحت اهلل بن خليل الرمحن الكريانوي العثامين اهلندي احلنفي ،دراسة وحتقيق وتعليق :الدكتور
حممد أمحد حممد عبد القادر خليل ملكاوي ،الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ـ السعودية،
ط 1410 ،1هـ ـ  1989م.
 .2أقوى بر اهني د.جون لينكس يف تفنيد مغالطات منكري الدين ،مجعه وعلق عليه م.أمحد حسن ،الطبعة األوىل 1437هـ
مركز دالئل الرياض ـ اململكة العربية السعودية.
 .3اإلحلاد بعض مدارسه والرد عليها ،أ .رأفت شوقي ،دط ،دت ،ج  2ص 74 ،73
 .4اإلحلاد يف الغرب ،رمسيس عوض ،مؤسسة اإلنتشار العريب.
 .5اإلحلاد مشكلة نفسية ،عمرو رشيف ،نيوبوك للنرش والتوزيع ،ط.2016 ،2
 . 6بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ،ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي ،املحقق :جمموعة من املحققني ،جممع
امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،الطبعة :األوىل1426 ،هـ.
 . 7الرتاث والتجديد .حسن حنفي ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع الطبعة اخلامسة .2002
 .8خرافة اإلحلاد ،دكتور عمرو رشيف ،الطبعة األوىل 1435هـ2014م مكتبة الرشوق الدولية ،القاهرة.
 .9رب الزمان ،سيد القمني ،دار قباء للنرش والتوزيع ،القاهرة.
 .10رصاع مع املالحدة حتى العظم ،عبد الرمحن بن حسن رح ربنَّكرة امليداين الدمشقي ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة :اخلامسة،
 1412هـ ـ  1992م (ص)13 .12
 . 11الرصاع من أجل اإليامن :انطباعات أمريكي اعتنق اإلسالم ،جيفري النج ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة السادسة،
.2009
 .12الصواعق املرسل ة يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،املحقق :عيل بن حممد الدخيل اهلل،
دار العاصمة ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،ط1408 ،1هـ.
 .13عقائد املفكرين يف القرن العرشين ،عباس حممود العقاد ،دار الكتاب العريب،
 .14العقيدة اإلسالمية يف مواجهة التيارات اإلحلادية ،فرج اهلل عبد الباري ،دار اآلفاق العربية ،القاهرة ،ط2004 ،1م
 . 15العلم يف منظوره اجلديد لروبرت م.أغروس وجورج ن .ستانسيو ،ترمجة كامل خاالييل ،طبع سلسلة عامل املعرفة ،ورقمه
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يف السلسلة
حممود وآخرين ،دار اجليل ،بريوت ـ لبنان ،املنظمة
ديورانت ،ترمجة :الدكتور زكي نجيب ُ
 .16قصة احلضارة ،ويليام جيمس ر
العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،تونس 1408 ،هـ ـ  1988م.
 .17قصة النزاع بني الدين والفلسفة :توفيق الطويل ،دار النهضة العربية.
 .18كتاب  100سنة من جوائز نوبل ،دار اطلنطيك.2003 ،
 .19جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،مجع وترتيب :فهد بن نارص
بن إبراهيم السليامن ،دار الوطن ـ دار الثريا 1413 ،هـ.
 . 20خمترص اللفظ يف مسألة دوران األرض ،إعداد :أيب سفيان تركي بن مبارك البنعيل ،ط ،2دت.
 .21خمترص تاريخ الزمن  ،ستيفن هوكينج ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،سلسلة القراءة للجميع،
 . 22معامل تاريخ اإلنسانية ،هربرت جورج ويلز ،ترمجة :عبد العزيز توفيق جاويد ،اهليئة العامة املرصية للكتاب.
 . 23مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ،فخر الدين الرازي خطيب الري ،دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ،ط،3
 1420هـ.
ُ .24ملحدون حمدثون ومعارصون ،د .رمسيس عوض ،مؤسسة اإلنتشار العريب.1998 ،
 . 25من أصويل إىل ملحد (قصة انشقاق عبد اهلل القصيمي) ،يورغن فازال ،ترمجة :حممود كيبيو ،دار الكنوز األدبية :بريوت.
.2001
 .26نبيك هو أنت ...ال تعش داخل جبته ،وفاء سلطان ،دط ،دت.
 .27نقد الفكر الديني .دار الطليعة بريوت الطبعة العارشة .2009

املواقع اإللكرتونية :وهي كثرية منها:
 . 1اإلحلاد والوطن العريب ..أرقام وتعليالت ،إسالم فرحات ،موقع إسالم أون الين ،بتاريخ  14يناير .2016
 .2اإلحلاد والعامل املوازي ..اإلنرتنت ساحة التقاء ،إسالم فرحات ،موقع إسالم أون الين ،بتاريخ  20يناير .2016
 . 3سلسلة [السخرية من اإلحلاد] يف منتدى التوحيد بقلم [دكتور باحث]

 .4سيكولوجية اإلحلاد ،أمحد عامر ،موقع ساسة.
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اإلحلاد اجلديد واملغالطات العلمية
ربام تكون دعوى [العلمية] أو [املنهج العلمي] هي األيقونة التي يستعملها اإلحلاد
يف كل عصوره ،فمنذ عهد ديموقري رط ْس ،ذلك الفيلسوف اليوناين املادي صاحب املذهب
الذري ،واملالحدة يصفون املؤمنني باجلهل وقلة العقل ،ويرموهنم بالدجل واخلرافة
ّ
واالبتعاد عن العلمية والعقالنية ،أو كام عرب عن ذلك توماس جفرسون ـ كام ينقل عنه
دوكينز ـ بقوله( :رجال الدين من خمتلف الطوائف يعانون من تقدم العلم كام يعاين السحرة
من موعد رشوق الشمس ،ويعبسون يف وجه تلك اإلطاللة التي تعلنهم بأن تلك الوهام
()1

التي يعتاشون عليها يف طريقها للزوال)

أو كام عرب الريايض والفلكي املعروف [بيري سيمون البالس] حني سأله نابليون عن
مكان اهلل يف نظامه امليكانيكي اخلاص باألجرام الساموية ،فقال له بكل ثقة( :يا سيدي لست
()2

بحاجة إىل هذا االفرتاض)

وهذا ما كان سائدا يف الغرب يف عرص النهضة ،فقد تصوروا أن العلم قد حل كل
يشء ،وأنه ال حاجة إلله ،أو كام عرب عن ذلك بعضهم ،فقال( :لقد أثبت (نيوتن) أنه ال
وجود إلله حيكم النجوم ،وأكد (البالس) بفكرته الشهرية أن النظام الفلكي ال حيتاج إىل
أي أسطورة ال هوتية ..وقام هبذا الدور العاملان العظيامن (دارون) و(باستور) يف ميدان
البيولوجيا ..وقد ذهب كل من علم النفس املتطور واملعلومات التارخيية الثمينة التي
حصلنا يف هذا القرن بمكان اإلله ،الذي كان مفروضا أنه هو مدير شئون احلياة االنسانية
( )1وهم اإلله ،دوكنز ،ترمجة بسام البغدادي ،دط ،دت ،ص.113
( )2نقال عن العلم يف منظوره اجلديد لروبرت م.أغروس وجورج ن .ستانسيو ،ترمجة كامل خاالييل ،طبع سلسلة عامل املعرفة ،ورقمه يف السلسلة ()134
 ،ص.54
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()1

والتاريخ)

وبناء عىل هذا ظهرت املذاهب املادية والوضعية ،والتي تقسم التاريخ العلمي
للبرشية لثالثة أطوار :الطور الالهويت ،والطور امليتافزيقي ،والطور العلمي الوضعي ..ثم
ر
تسخر من كل األطوار ،وتعترب الطور العلمي هو الوحيد اجلدير باالحرتام ،وتدعو إىل
العزوف عن البحث عن أصل الكون ومصريه أو علله األوىل ،وتعترب البحث يف ذلك أو
االهتامم به أوهاما وخرافة.
وهكذا راح فرويد وأشباهه من علامء النفس يفرسون وجود اهلل تفسريا نفسيا ال
عالقه له بالعلم وال بالعقل ،فالناس يف رأي فرويد يميلون إىل االعتقاد بوجود أب وراء
هذا الكون ألهنم ،بوصفهم أطفاالً ،بحاجة ماسة إىل رعاية أب ،وهكذا فإن اإلنسان ـ عند
فرويد وغريه يف ذلك العرص ـ هو الذي خيلق اهلل ،ال العكس(.)2
وبناء عىل هذا اعترب الدين مرضا من األمراض النفسية ،فقال( :يمكن القول بأن
الدين هو عصاب البرشية الوسوايس العام ،وبأنه ينبثق ،مثله مثل عصاب الطفل ،عن عقدة
أوديب ،عن عالقات الطفل باألب .وانطالق ًا من هذه التصورات ،يمكننا أن نتوقع أن يتم
()3

العزوف عن الدين عرب سريورة النمو املحتومة التي ال راد هلا)

ومثله برتراند راسل الذي راح يصور اإليامن باهلل بكونه جمرد فكرة مستمدة من نظم
الطغيان واالستبداد( :اإلنسان استمد فكرة اإليامن باهلل من نظم الطغيان واجلربوت
السائدة يف الرشق ،فعالقة اإلنسان باهلل أشبه ما تكون بعالقة العبد الذليل باحلاكم املستبد،

( )1نقالعن االسالم يتحدى مدخل علمي اىل االيامن ،وحيد الدين خان ،تعريب :ظفر االسالم خان ،مكتبة الرسالة ،ص.18
( )2علم األديان مسامهة يف التأسيس ،ميشال ،مسالن ،ترمجة :عزالدين عناية ،الطبعة األوىل ،املركز الثقايف العريب ،ومنشورات كلمة .ص ..143
( )3قلق يف احلضارة ،سيغموند فرويد ،ترمجة ،حتقيق :جورج طرابييش ،دار الطليعة للطباعة والنرش ،ص .60

180

()1

وهي ذلة تأباها كل نفس تشعر باملعزة والكرامة)

لكن كل املواقف السلبية التي نطق هبا دعاة اإلحلاد القديم ال تشكل شيئا أمام
دعاوى أصحاب اإلحلاد اجلديد الذين تصوروا أهنم وحدهم أصحاب العلم والعقل
واحلكمة ،وأن من عداهم ليسوا سوى بلهاء وأغبياء ،وال عالقة هلم بالعلم ،وال باملنطق،
وال بأي أداة من أدوات التفكري.
وقد عرب عن هذه اللغة الساخرة من العقل املؤمن كل من كتب يف اإلحلاد اجلديد،
أو قدم حصصا وبرامج تدعو إليه ،فكلها مملوءة بالتهكم والسخرية من العقول املؤمنة،
وكلها تعترب العلم ومناهجه بضاعة خاصة باملالحدة ال يشاركهم فيها غريهم.
ومن أمثلة تلك التعبريات قول بعضهم ،وهو ريتشارد داوكنز ـ صاحب املؤلفات
واملؤسسات الكثرية الداعية لإلحلاد ـ متسائال( :ملاذا يعترب اهلل تفسري ًا ليشء ما؟) ،ثم أجاب
عىل تساؤله بقوله( :هو ليس تفسريا ،بل هو باألحرى عجز ىف التفسري والالمباالة ،وهو
عبارة عن [ال أعرف] متنكرة بالروحانيات والطقوس ..وعندما يعطى الناس هلل هذا الدور
ىف شىء ما ،فهذا يعنى عادة بأهنم ال يملكون أي دراية هبذا اليشء ،ولذلك فإهنم يعطون
التفسري ألسطورة ساموية ال يمكن أن نعرفها أو نصل اليها يوم ًا ما ،وولو سألت من أين
أتت تلك الشخصية ،فاالحتامالت هى أن حتصل عىل إجابة ضبابية ،نصف فلسفية عن
وجوده األزيل ،أو وجوده خارج الطبيعة ،والتى بالطبع ال تفرس شيئ ًا عىل اإلطالق)

()2

وعرب عن ذلك بصياغة أخرى أكثر وضوحا ،فقال( :الفراغات باألساس يف عقل

(ُ )1ملحدون حمدثون ومعارصون ،د .رمسيس عوض ،مؤسسة اإلنتشار العريب ،1998 ،ص .56
( )2وهم اإلله ،ص.136
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اخللوقيني ،متأل بواسطة اإلله)( ،)1أي أن املؤمن يلجأ إىل اهلل بسبب عجزه عن التفسري
العلمي ملا يراه من ظواهر ،وبذلك يكون اإليامن حائال بينه وبني البحث عن حقائقها
وتفسريها تفسريا علميا.
أما عامل الفيزياء الربيطاين الشهري [ستيفن هوكينغ] فلم يكن يدع مناسبة إال ويشهر
فيها إحلاده ،ولو مل يكن لذلك عالقة باملوضوع املطروح ،ومن أمثلة ذلك ما نرشته الصحف
العاملية عنه أنه ،ولكي يثري انتباه احلارضين يف مهرجان [ستارموس فيستيفال] الذي
استضافته جزر الكناري بمشاركة ثلة من العلامء ورواد الفضاء ،للتباحث يف أمور الفضاء،
وكان هوكينغ من ضمن املشاركني ،وفجأة سمع الصوت املعدين الصادر من كرسيه
املتحرك يصدح يف أرجاء القاعة ،ليفاجئ اجلميع ويؤكد مرة أخرى أنه (ليس هناك حاجة
إىل وجود خالق لنشأة الكون)
ثم أضاف (الدين مثله مثل العلم ،إذ كالمها يفرسان أصل الكون ،ولكن أعتقد أن
العلم هو أكثر إقناعا ،ويقدم باستمرار إجابات ألسئلة يعجز الدين اإلجابة عليها ..وال
أحد يستطيع أن يثبت وجود اخلالق ،ولكن يمكن التفكري يف كيفية نشوء الكون بشكل
عفوي ،ونحن نعلم أنه ال يمكن تقديم أي تفسري عقيل إال عن طريق العلم ،ويف النهاية
()2

سنعرف كل ما يعرفه اخلالق إذا كان موجودا فعال)

بناء عىل هذا املوقف ،والذي يتباهى به املالحدة نحاول يف هذا املقال أن نتعرف عىل
مدى املصداقية العلمية التي يتحىل هبا املالحدة ،وخصوصا اجلدد منهم ،فهل هم حقا
( )1املرجع السابق ،ص.4 64
( )2انظر :مقاال بعنوان :عامل فيزيائي بريطاين شهري جيدد نفيه وجود خالق للكون ،محيد كعواس ،موقع هسربيس ،اخلميس  02أكتوبر  2014عىل الرابط
التايل:
 https://www.hespress.com/sciencesـ nature/242317.html
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يعتمدون يف أطروحاهتم الداعمة لإلحلاد املنهج العلمي؟
وهل يتحلون حقا بالعلمية الكافية ،أم أهنم يقعون يف نفس األخطاء التي يرمون هبا
املؤمنني؟
وقد وجدنا ـ خالل البحث عن إجابة هذا التساؤل ـ أن كل ما يامرسه املالحدة من
تفسريات علمية للكون واحلياة ،وإبعادمها عن احلاجة إىل اهلل ليس سوى مغالطات كبرية
ال حظ هلا من العلم ،وال من املصداقية ،بل إن العلم نفسه يتربأ منها.
فهم يقعون يف أول مغالطة حني ينطلقون يف أبحاثهم ونظرياهتم من التفكري
الرغبوي بدل التفكري الواقعي ،ومن األمنية ال من الواقع ،ومن اهلوى ال من احلقيقة ،وهلذا
يستبقون املقدمات بالنتائج ،ويؤولون النتائج أو يتخطوها يف حال خمالفتها ملقاصدهم..
ثم جترهم هذه املغالطة إىل مغالطات كثرية يؤسسون عليهم أبحاثهم التي ال تنطلق
من العقالنية واملوضوعية واحلياد التام ،وإنام تنطلق من العاطفة املجردة التي تريد أن تؤكد
ما لدهيا ،ال أن تصححه أو تراجعه ،وهذه املغالطات كثرية جدا ،وتتناقض متاما مع املناهج
العلمية املقررة ،بل واملطبقة يف كل العلوم ،فهم يطبقوهنا يف كل يشء إال يف احلقائق التي قد
تدعوهم إىل اإليامن باهلل.
وب ناء عىل هذا سنحاول يف هذا املقال ،من خالل بعض النامذج التي يطرحها
املالحدة ،وخصوصا يف علوم املادة واحلياة ،أن نبني بعض اخلدع التي يامرسوهنا يف الدعوة
لإلحلاد ،وقد اقترصنا عىل هذين النوعني من العلوم باعتبارمها املجال األكثر اهتامما من
املالحدة؛ فاألول يشمل تلك العلوم التي تفرس نشأة الكون والتصميم البديع الذي بني
عليه ،والثاين يشمل تلك العلوم التي تفرس احلياة ونشأهتا وتنوعها والطاقات املودعة فيها.
وقبل أن نربهن عىل ذلك نحب أن نشري إىل مدى أمهية تعرف كل من يريد مواجهة
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اإلحلاد أو مناظرة دعاته عىل أمثال تلك النامذج ،ومدى مناقضتها للعلم ،وكثرة الثغرات
التي حتول بينها وبني التحقق باملصداقية؛ فمن مظاهر تلك األمهية:
 .1تيسري األمر عىل العلامء واملفكرين والباحثني ذوي التوجهات الفلسفية أو
الدينية ،والذين يتصورون أن هناك علوما دقيقة وصعبة وحتتاج إىل ختصص ليستطيعوا من
خالهلا الرد عىل املالحدة ،وكل ذلك غري صحيح ،بل األمر فيها أشبه باملغالطات السفسطية
منه باحلقائق العلمية.
 .2عدم التسليم اجلديل بام يذكره املالحدة ،ذلك أن من قوانني التسليم اجلديل وجود
اإلمكانية أو حتققها ،والكثري مما يذكره املالحدة ،ويصفونه بالعلمية ،ال حظ له من كليهام،
باإلضافة إىل أن التسليم اجلديل نوع من االعرتاف بام يذكرونه من مغالطات ،لذلك كان
موقف املطالب بالبينة عىل إثبات احلقائق العلمية أكثر إحراجا للملحد من املسلم له جدال.
 .3تن بيه املسارعني إىل ربط كل ما يذكره علامء الغرب من نظريات وفرضيات
بالقرآن الكريم ،أو بالروايات الرشيفة ،عىل مدى خطورة ذلك؛ فقد رأيت من راح يربهن
عىل كون نظرية األكوان املتعددة سبق قرآين ،بسبب ذكر اهلل تعاىل لتعدد العوامل ،مع كوهنام
معنيني خمتلفني متاما ،أحدمها يدل عىل التوحيد اخلالص ،والقدرة املطلقة ،والغائية
احلكيمة ،والثاين يربر اإلحلاد والقول بالصدفة ،ويتصور أن هذه األكوان الكثرية جمرد عدد
ضخم وعشوائي ليظهر من خالهلا هذا الكون كاحتامل من االحتامالت.
 .4استبدال الدفاع عند مناظرة املالحدة باهلجوم ،ذلك أن كل اخلرافات التي رددها
أهل اجلاهليات املختلفة أو املنحرفون عن األديان صار هلا وجود يف احلقول العلمية،
وبذلك أصبحت تلك النظريات عرضة للتهكم والسخرية كام قال بعضهم معربا عن
حقيقة نظرية التطور( :ليست األدلة ما جتعل الداروينية (حقيقة) ،وإنَّام الفلسفة املادية.
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روى ريتشارد ليونتن ،عامل الوراثة يف جامعة هارفرد ،يف عام  1997كيف قد دافع وكارل
ٍ
فرس ً
قائال :نقف يف صف العلم رغم
ساجان يف إحدى املرات عن الداروينية يف مناظرة ،ثم َّ
سخافة بعض تناقضاته البارزةَّ ...
ألن لدينا التزا ًما ذا أولوية ،التزا ًما جتاه املادية)

()1

وقال آخر متهكام من طروحات هوكينغ العلمية( :إن فلسفة هوكينج هي حتديدا ما
أعارضه فهي كام وصلتني مثال واضح عىل التعامل ،فطرح أن العلم هو مصدر املعلومات
الوحيد ،وأننا لدينا فهم كامل لكل يشء هو هراء بل وهراء خطري أيضا ،فهو يشعر العلامء
بالكرب والغرور بشكل مبالغ فيه)

()2

أوال ـ استبدال الواقعية العلمية بالتفكري الرغبوي:
وهو ما ينطلق منه املالحدة يف عرض أغلوطاهتم املرتبطة باإلحلاد ،ذلك أن العلم
يقتيض موافقة الواقع موافقة تامة ،وما عداه يعترب جهال أو خياال أو ظنا كاذبا ،وال عالقة
له بالعلم(.)3
و ُيعرب عن تلك املخالفة يف حال ارتباطها بالرغبة النفسية [التفكري الرغبوي] أو
ِ
ِ
اين رأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
راب
[التفكري بالتمني] ،وهو ما أشار إليه قوله تعاىل ﴿ :رل ْي رس بِ رأ رمان ِّي ُك ْم رو رال رأ رم ِّ
جيزر بِ ِه﴾ [النساء ،]123 :فاآلية الكريمة اعتربت كل ميزان وضعه البرش من
رم ْن ري ْع رم ْل ُسو ًءا ُ ْ
غري العمل جمرد أمان وأوهام وتوقعات ال عالقة هلا بالواقع.
ورضب القرآن الكريم لذلك مثاال بدعوى بني إرسائيل أن النار لن متسهم إال أياما
معدودة ،فرد اهلل عليهم بقوله ﴿ :رو رقا ُلوا رل ْن رمت ر َّسنرا الن َُّار إِ َّال رأ َّيا ًما رم ْعدُ و رد ًة ُق ْل رأ َّخت ْرذ ُت ْم ِعنْدر اهللَِّ
( )1نقال عن كتاب احتضار منظومة الدجال الدارويني ،هارون حيي ،دط ،دت ،من موقعه االلكرتوين ،ص .48
( )2انظر :مقاال علميا مهام بعنوان :عامل الفيزياء امللحد ستيفن هوكينج وأفكاره اإلحلادية اخليالية يف نظر العلامء واملتخصصني ـ النظرية  Mواألكوان
املتعددة واجلاذبية اخلالقة ـ إعداد فريق الباحثون املسلمون.
ِ
( )3انظر يف تعريف العلم أبجد العلوم ،أبو الطيب حممد صديق خان القنَّوجي ،دار ابن حزم ،الطبعة األوىل  1423هـ ـ  2002م (ص )31
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ِ

ون ع ررىل اهللَِّ رما رال رت ْع رل ُم ر
ف اهللَُّ ع ْرهدر ُه رأ ْم رت ُقو ُل ر
ون﴾ [البقرة]80 :
ع ْرهدً ا رف رل ْن ُخيْل ر
وبناء عىل ذلك كان التفكري الرغبوي أغلوطة من األغلوطات التي خيادع هبا
اإلنسان نفسه ،ليصور الواقع بالصورة التي يريد ،ال بالصورة التي هو عليها ،وهلذا أطلق
عليه الكاتب الربيطاين كريستوفر بوكر مصطلح [دائرة اخليال] ،والتي تبدأ عادة ـ كام
وصفها ـ (بانخراط الفرد يف حلم يعيش فيه ويعتقد يف صحته ،ثم ال يلبث أن يفيق بعد أن
يدرك أن الواقع يعمل ضد أمنياته ،فيدخل يف قنوط ،وهنا يسعى إىل بذل جهد بغية أن
يطوع الواقع حللمه ،دون جدوى ،فيدخل كابوس ًا خميف ًا ،وتتبخر أمنياته)

()1

وما ذكره كريستوفر ينطبق متاما عىل مواقف املالحدة اجلدد من احلقائق العلمية
الثابتة ،والتي تربهن عىل رضورة وجود اهلل ،وقد عرب عامل الفيزياء والفلك ورأس علامء
و كالة (ناسا) (روبرت جسرتو) يف كتابه [اهلل والفلكيون] عن هذا النوع من التفكري عند
حديثه عن األدلة العلمية املثبتة لنشأة الكون ،فقال( :الالهوتيون عامة مبتهجون بربهان
أن الفلكيني غاضبون بصورة غريبة .لقد آل األمر إىل ّ
نشأة الكون ،يف حني ّ
أن العلامء
نترصف هبا نحن ملا تكون اعتقاداتنا خمالفة ملا ّ
دل عليه
يترصفون عىل الطريقة التي
ّ
ّ
()2

الدليل)

ِ
بقوة العقل ،كمنا ٍم يسء .لقد
القصة بالنسبة للعامل الذي عاش بإيامنه ّ
وقال( :تنتهي ّ
قمة ،وبينام هو يرفع نفسه إىل الصخرة األخريةُ ،يفاجأ
تس ّلق جبال اجلهل ،ويكاد يقهر أعىل ّ

( )1انظر :مقاال بعنوان آفة التفكري بالتمني ،د.عامر عيل حسن ،موقع ،24السبت  31أكتوبر  22:59 / 2015عىل الرابط التايل:
./http://24.ae/article/197112
( )2نقال عن :فمن خلق اهلل؟ :نقد الشبهة اإلحلادية [إذا كان لكل يشء خالق ،فمن خلق اهلل؟] يف ضوء التحقيق الفلسفي والنقد الكوسمولوجي ،د.
سامي عامري ،مركز تكوين للدراسات واألبحاث ،2016 ،ص.95
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()1

بتهنئة من رمجْع من الالهوتيني اجلالسني هناك منذ قرون)

ومثله عامل الفلك والرياضيات (أرثر إدنجتن) الذي عرب عن امتعاضه الشديد من
األدلة عىل حدوث الكون ،فقالّ :
(إن أصل الكون هو فسلف ًيا أمر بغيض)

()2

ومثلهام كان موقف مكتشف إشعاع اخللفية الكونية امليكروي املثبت لنشأة الكون
(روبرت ويلسن) الذي كان من أنصار قدم العامل أو احلالة الثابتة ،لكنه بسبب اكتشافه ذلك
()3

وعيل بوضوح أن أتراجع عن ذلك)
قال( :لقد أحببت فلسف ًيا نظرية احلال الثابتة،
ّ

أما الصحفي األمريكي (جورج ول) فقد قال معربا بسخرية عن موقف املالحدة
من األد لة عىل نشأة الكون من العدم( :يبدو أن املالحدة سيعرتضون عىل وكالة (ناسا)
دعام علم ًيا للمتد ّينني من خالل ما يثبته (مرصد هابل الفضائي) من
باعتبارها تقد ّم ً
()4

حقائق)

ومل يكتف املالحدة باالمتعاض أو احلزن عىل تلك احلقائق العلمية التي هدمت مجيع
األسس اإلحلادية التي استندوا إليها ،واستند قبلهم فالسفة اإلحلاد ،بل راحوا يضعون
النامذج ،ويتخيلوهنا ،ليبنوا عىل أساسها كونا ومهيا ال يستند ألي دليل علمي (.)5
وقد عرب عن هذا املنهج اجلديد يف الرد عىل االنبثاق الكوين عامل الفيزياء الفلكية
(كريستوفر إشام) ،فقال( :ر ّبام أفضل حجة لصالح الطرح القائل ّ
إن (االنفجار العظيم)
يؤ ّيد اإليامن باهلل هو التململ الواضح الذي قوبل به من طرف بعض الفيزيائيني املالحدة.

( )1املرجع السابق.
( )2املرجع السابق.
( )3املرجع السابق.
( )4املرجع السابق..
( )5املرجع السابق.
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تم
وقد أ ّدى ذلك إىل ظهور أفكار علمية ،مثل (اخللق الدائم) أو (الكون املتذبذب) ،وقد ّ
تقديمها بحامسة تفوق بكثري قيمتها احلقيقية ممّا يلزم املرء بأن يرى دوافع نفس ّية أعمق بكثري
من الرغبة املألوفة للمن ّظر لدعم نظر ّيته)

()1

وهم يعتمدون يف ذلك عىل البحث عن أكرب عدد من االحتامالت والفرص ليتحقق
من خالهلا الكون بالصورة التي نراه عليها ..ولذلك نراهم يضعون ترليونات االحتامالت
التي تفوق كل املمكنات يف سبيل إلغاء قوة خارجية أنشأت الكون وصممته ،حتى أن
دوكينز أثناء رده عىل املعجزات باعتباره تدل عىل وجود قوة خارجية راح يقول يف كتابه
صانع الساعات األعمى( :املعجزة عبارة عن يشء ممكن احلدوث ،لكن حدوثه مفاجئ
ألن َّ
لوح متثال رخامي ملريم العذراء بيده جتاهنا فعلينا اعتبار ذلك معجزةّ ،
كل
جدً ا .فإذا ّ
خرباتنا ومعارفنا تؤكّد لنا عجز الرخام عن هذه احلركة ..لكن العلم لن حيكم عىل هذه
()2

احلادثة باعتبارها مستحيلة متا ًما ،ولكنها فقط غري حمتملة احلدوث للغاية)

ويعرب يف موضع آخر عن هذه الفكرة بصيغة أكثر وضوحا ،فيقول( :فرضيتي ّ
بأن
أمورا خارقة للطبيعة ،لكنّها جز ٌء من سلسلة
األحداث التي يشيع ذكرها كمعجزات ليست ً
من األحداث الطبيعية األكثر أو األقل احتاملية ..املعجزة ،بكلامت أخرى ،يف حال حدثت،
ّ
فإن ذلك رضبة حظ مبهرة ،ال تنقسم األحداث برتابة إىل أحداث طبيعية ومعجزات...
فإن أي ٍ
فبمجرد إعطاء ٍ
()3
ٍ
يشء ممكن)
وقت أو
فرص غري حمدودةَّ ّ ،
ّ
وبناء عىل هذا ،فقد طرح يف كتابه [وهم اإلله] إمكانية توفر ماليري ماليري الكواكب

( )1املرجع السابق.
( )2صانع الساعات األعمى ،ملاذا ُت ِ
التطور كون ًا بال مصمم ،ريتشارد دوكينز( :،نيويورك :نورتون.159 ، )1996 ،
ظهر أدلة
ّ
( )3املرجع السابق ،ص .139
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التي تصلح للحياة يف مكان ما من الكون الواسع ،حتى يكون كوكبنا هذا ،وبالصورة التي
هو عليها جمرد احتامل من االحتامالت ،أو كام عرب عن ذلك بقوله( :سأقوهلا ثانية ،إذا كانت
ٍ
كوكب ما عفو ًيا واحد إىل مليار ،يبقى احلدث غري املتو ّقع مع ذلك
احتامالت تو ّلد حياة عىل
()1

مفاجأة ممكنة احلدوث عىل مليار كوكب)

وبناء عىل هذا ،فقد راح يفرس كل يشء ،فهو ال حيتاج إال إىل الزمن ،وقد قال شارحا
كيف تعمل الصدفة عملها يف متثال الرخام الذي سبق ذكره( :فيام يتع ّلق بالتمثال الرخامي،
تتدافع اجلزيئات يف الرخام الصلب فيام بينها باجتاهات غري حمدّ دة باستمرار ،يلغي التدافع
بني اجلزيئات املختلفة بعضه ،لذلك تبقى كامل يد التمثال ثابتة .ولكن إذا حدث واجتهت
فستتحرك اليد .من املمكن أن
كل اجلزيئات ـ بصدفة مطلقة ـ باجتاه واحد يف اللحظة نفسها
ّ
يلوح متثال رخامي لنا يف هذه احلالة .من املمكن أن حتدث ،لكن االحتامالت املعاكسة ملثل
ّ
بشكل غري ٍ
ٍ
كثريا .قام ٌ
زميل
هذه صدفة ،كبري ٌة
ممكن خت ّيله .ولكن ليست عصية عىل احلساب ً
كبري جدً ا بحيث ّ
فيزيائي بحساب ذلك يل ،ووجد ّ
أن عمر الكون حتى
أن عدد االحتامالت ٌ
ٍ
لبقرة أن تقفز إىل القمر نظر ًيا
يومنا هذا صغري جدً ا ال يكفي لكتابة كل األصفار! من املمكن
أن احتاملية ذلك قليلةّ .
مع ّ
إن خالصة هذا اجلزء من النقاش أن نتمكًن باحلساب من
ً
معقوال)
الوصول إىل مناطق من ضآلة االحتامل بشكل أكرب بكثري مما نستطيع أن نتخيله

()2

بناء عىل هذا سنذكر هنا نموذجني يعربان بوضوح عن بعض املغالطات العلمية التي
استخدمها املالحدة للهروب من األدلة العلمية القطعية الدالة عىل حدوث الكون ،أو ما
يسمى باالنبثاق الكوين.
( )1وهم اإلله ،ريتشارد دوكينز ،ص  373ـ .374
( )2صانع الساعات األعمى 159 ،ـ ..160

189

النموذج األول :األكوان املتعددة.
تعترب نظرية األكوان املتعددة من أكثر النظريات شهرة وشيوعا عىل الرغم من عدم
التحقق منها علميا ،وبأي وسيلة من الوسائل ،بل عىل الرغم من أنه ال يمكن التثبت منها
بحال من األحوال ،ذلك أن أصحاب النظرية أنفسهم يذكرون أن كل كون من األكوان
منفصل متاما عن األكوان األخرى ،بل له قوانني ختتلف اختالفا جذريا عن غريها ،والسبب
يف ذلك ـ كام يذكرون ـ يرجع ملا ُيعرف ب ُأفق اجلسيم ،وهو أقىص مسافة من تلك اجلسيامت
التي حتمل املعلومات ،والتي ما إن تصل للراصد حتى يكون عمر الكون قد انتهى منذ
مليارات السنوات الضوئية ،وأي كون آخر حتام هو خارج ُأفق اجلسيم.
وألجل ذلك يذكر علامء الفيزياء والفلك الكبار استحالة اعتبار هذه النظرية حقيقة
علمية ال اآلن ،وال يف املستقبل لالستحالة العلمية واملنطقية إلثباهتا ،وقد قال عامل
الكونيات [جورج إليس] ،معربا عن ذلك( :إن فرضية األكوان املتعددة ليست من العلوم،
وال توجد داخل دائرة العلم ،وإنام يف إطار الفلسفة)
ولذلك فإن هذه النظرية التي مل تدل عليها املخابر ،وال حتى العقل املجرد ،ليست
سوى مقوالت خيالية حتاول أن تتدارك املقوالت اإلحلادية القديمة التي كانت ترى أن
الكون كاف نفسه بنفسه ،ولذلك احتاج املالحدة لوضع أنفسهم يف هذا املأزق للبحث عن
أكوان متعددة للخروج من مأزق الثوابت الكونية التي هم أنفسهم أطلقوا عليها الثوابت
املعدة بعناية.
وقد أشار الفيزيائي الشهري الربوفسور [جون بولكنجهورن] هذا املعنى ،فقال ـ عند
حديثه عن هذه النظرية ـ( :إهنا ليست فيزياء ..إهنا يف أحسن األحوال فكرة ميتافيزيقيه ،وال
يوجد سبب علمي واحد لإليامن بمجوعة من األكوان املتعددة ..إن ماعليه العامل اآلن هو
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()1

نتيجة إلرادة خالق حيدد كيف جيب أن يكون)

بل إن [ريتشارد داوكنز] يف حواره مع [ستيفن واينربج] بني سبب اعتامد هذه
النظرية واالهتامم هبا ،وهو كوهنا وسيلة لنفي اإلله ،وقد قال معربا عن ذلك( :إذا اكتشفت
هذا الكون املدهش املعد فعليا بعناية ..أعتقد أنه ليس أمامك إال تفسريين اثنني ..إما خالق
عظيم ،أو أكوان متعددة)

()2

وأشار هوكينج إىل ذلك أيضا ،فقال( :متاما مثلام فرس دارون وواالس كيف أن
التصاميم املعجزة املظهر يف الكائنات احلية من املمكن أن تظهر بدون تدخل قوة عظمى،
فمبدأ األكوان املتعددة من املمكن أن يفرس دقة القوانني الفيزيائية بدون احلاجة لوجود
خالق سخر لنا الكون ..فبسبب قانون اجلاذبية فالكون يستطيع ويمكنه أن ينيشء نفسه من
الاليشء ..فاخللق الذايت هو سبب أن هناك يشء بدال من ال يشء ،ويفرس لنا ملاذا الكون
موجود ،وكذلك نحن)

()3

وحتى يتالىف ستيفن هوكينج االنتقادات التي توجه هلذه النظرية يف خصوص تفسري
دقة الكون والثوابت العجيبة التي حتكمه راح يفرتض يف كتابه [التصميم العظيم] وجود
 10أس  500كون ..أي  10وأمامها  500صفر ،وهو ـ كام يذكر بعض الباحثني ـ ال خيتلف
يف ذلك عمن حيرض سيارة مفككة من كل أجزائها ابتداء من أصغر مسامر فيها ..ثم يقول:
إن هناك احتاملية رياضية لتكون هذه السيارة صدفة وعشوائية ،وبالطبع ،فإن اإلجابة عىل
استحالتها رياضيا يتخطي  1إىل  10أس  50أو  70أو حتى  ..100ألن السؤال أصال

( )1انظر :عامل الفيزياء امللحد ستيفن هوكينج وأفكاره اإلحلادية اخليالية يف نظر العلامء واملتخصصني ،مرجع سابق.
( )2املرجع سابق.
( )3املرجع سابق.
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خطأ ..وذلك ألن األجزاء لن تتحرك من ذاهتا وترتاكب ويدخل بعضها يف بعض إال بفاعل
قدير حكيم يعلم ما يفعل ويريده.
النموذج الثاين :الكون املتذبذب
وهي نظرية حتاول جتاوز االنبثاق الكوين ،والعوة للحالة الثابتة ،باعتبار ّ
أن الكون
توسع ثم انكامش دائبني منذ األزل ،دون بداية ،وقد قال الفيزيائي الربيطاين (جون
يف حال ّ
ربا عن األيديولوجية التي تنطلق منها هذه النظرية( :اإلشكال األكرب يف نظرية
غربن) ،مع ً
االنفجار العظيم املتع ّلقة بنشأة الكون هو فلسفي ـ وربام حتى الهويت ـ  ،وهو :ماذا كان قبل
االنفجار؟ كان هذا اإلشكال وحده كاف ًيا ملنح دفعة أوىل لـ(نظرية احلال الثابتة) ،ولكن بعد
تبني ـ لألسف ـ ّ
أن تلك النظرية معارضة لألمور املشاهدة ،كان الطريق األفضل
أن ّ
يتوسع فيه الكون من (مفردة)
لاللتفاف حول هذا اإلشكال ّ
األويل هو يف تقديم نموذج ّ
()1

( ،)singularityويعود فينهار بعد ذلك ،ثم يعيد دورته هذه دون هناية)

وقد انتقدت هذه النظرية انتقادات كثرية جدا ملخالفتها لكل القوانني العلمية،
ولعدم إمكانية إثباهتا نظريا أو عمليا ،ذلك أن الكون املتذبذب ـ يف حال التسليم جدال
بإمكانيته ـ ال يمكن أن يكون أزل ًيا ألنّه ال يستطيع أن يقاوم عدّ ة عوامل مادية وقانونية
مطلوبة ،وقد قال كل من (زلدوفيتش) و(نوفيكوف) عن هذا النموذج( :النموذج متعدد
الدورات له مستقبل الهنائي ،أ ّما ماضيه فهو متنا ٍه)

()2

وعندما حسب الفلكي (جوزيف سلك) عدد املرات املمكنة لتاريخ تذبذب الكون

( )1نقال عن انظر :فمن خلق اهلل؟ :نقد الشبهة اإلحلادية [إذا كان لكل يشء خالق ،فمن خلق اهلل؟] يف ضوء التحقيق الفلسفي والنقد الكوسمولوجي،
ص.109
( )2املرجع السابق ،ص.110
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انطال ًقا من املستوى األنرتويب احلايل للكون ،وجد ّ
أن احلاالت املمكنة ال يمكن أن تتجاوز
مرة (.)1
مئة ّ
ثانيا ـ عدم تطبيق مناهج البحث العلمي:
فاحلقائق العلمية تقوم عىل دعائم وأسس منطقية يقبلها العقل ،وتنسجم معه،
ويمكن إثباهتا بالطرق املختلفة؛ أما الطروحات العلمية التي ال تتوفر عىل هذه األسس،
وال تنطلق من هذه املناهج ،فإهنا ال تعدو أن تكون دعاوى مل تثبت ،وفرضيات مل تتحقق.
وقد وضعت ألجل متييز احلقائق العلمية عن الدعاوى والفرضيات الكثري من
القوانني العلمية التي اتفقت عليها البرشية ،وعىل أساسها حتكم ألي دعوى بكوهنا فرضية
أو نظرية أو حقيقة ،ولذلك كان عىل كل من يناقش األطروحات اإلحلادية املتلبسة بلباس
العلم أن يتقن تطبيق أمثال تلك القوانني عىل تلك األطروحات ،كام يتقن فن املنطق وعلم
اجلدل وغريها من العلوم األساسية للحوار مع املالحدة.
ومن تلك القوانني العلمية مثال ما يطلق عليه [شفرة أوكام]( ،)2وهي شفرة أو
قانون يطبق عىل مدى واسع ،وتتحاكم إليه العلوم املختلفة ،وهو متفق عليه علميا ،بل هو
أحد أهم املبادئ املنطق ّية التي تشمل تطبيقاهتا طيفا واسعا من املجاالت املتباينة من علم
الرياضيات ..وبفضل
املنطق ،ونظرية املعرفة ،واالقتصاد ،وحتى الفلك والفيزياء وربام ّ
هذا املبدأ فصل وإىل غري رجعة بني الفيزياء وامليتافيزياء ..وبني الكيمياء واخليمياء(.)3
وهذا املبدأ منسوب إىل الفيلسوف اإلنكليزي [ويليام أوكام] حيث استنتج يف
( )1املرجع السابق.
( )2انظر مقاال بعنوان :شفرة أوكام هي أحد أهم املبادئ املنطق ّية وأوسعها استخداما.
ِ
الرؤية
( )3اخليمياء :هي علم ينظر يف املادة التي يتم هبا تكوين الذّ هب والفضة ّ
بالصناعة ،ويرشح العمل الذي يوصل إىل ذلك ،وتلجأ اخليمياء إىل ّ
بالسحر.
الوجدانية يف تعليل الظّواهر ،وكثري ًا ما جلأ اخليميائيّون إىل تفسري الظّواهر الطّبيعية غري املعروفة لدهيم عىل ّأهنا ظواهر خارقة ،وترتبط ّ
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أبحاثه املتعلقة هبذا املبدأ أن (التعددية ال ينبغي أن تفرض دون رضورة ،أي أن األولوية
لألبسط ولألقل تكلفة ،واألقل تشعبا بطبيعة احلال) ،وقد عرب عن ذلك بقوله( :من العبث
القيام بعدد أكرب من اخلطوات إلنجاز يشء ما ،بينام يمكننا إنجازه بعدد خطوات أقل)
وقد استخدمه كبار العلامء كغاليلو غالييل يف دفاعه عن نموذجه الفلكي للساموات..
وكان لنيوتن نصيبه يف استخدامها أيضا ،يف تفضيل الفرضية األبسط عىل الفرضيات
املنافسة ،وعرفت طريقة نيوتن هذه بسيف نيوتن الليزري امللتهب ،حيث يصف نيوتن ذلك
بقوله( :علينا أن نقبل فقط باألسباب التي تلزم وتكفي لتفسري مجيع جوانب الظاهرة
املدروسة)
بل إن املالحدة اجلدد يستخدمونه بكثرة ـ ويسيئون استخدامه ـ ومن أمثلة ذلك قول
[ريتشارد دوكنز] يف كتابه [وهم اإلله] ،حيث كتب يقول( :تارخييا ،سعى الدين إىل تفسري
وجودنا ،وطبيعة الكون ،حماوال مساعدتنا يف إدراك ذواتنا؛ إال أن العلم خلف الدين يف
زمننا احلارض)
وطبقه عالـم الكونيات [سني كارول] بقوله( :استطاع التقدم العلمي عىل مدار
اخلمسة قرون األخرية أن جيرد اهلل من أدواره التي يلعبها يف هذا العالـم؛ ولذلك كان
استدعاء اهلل لتفسري الظواهر الطبيعية أمرا مقبوال قبل ألفي عام ،ولكن يمكن فعل ما هو
أفضل من ذلك يف احلارض)
لكن كل هذه املقوالت جمرد دعاوى ،ألن للطروحات اإلحلادية من التعقيد واخليال
وعدم إمكانية التطبيق ما خيتلف كثريا عن بساطة اإليامن باهلل ،وانسجامه مع الفطرة
والعقل ..ففرضية [اهلل] تدل عليها كل الدالئل ..فهي أسهل الفرضيات ،وأمجلها،
وأبسطها ،وكل الدالئل فوق ذلك تدل عليها ..ولذلك فإهنا إذا ما وضعت مع غريها كان
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االنتصار هلا ال حمالة.
ومن األمثلة القريبة عىل ذلك ،والتي تلقى رواجا كبريا لدى املالحدة اجلدد ما
طرحه هوكينج مما سامه [التصميم العظيم] ..حيث أن الذي دعاه إىل هذا الطرح هو حل
معضلة اإلعداد املسبق لكوننا بعناية ،ولذلك راح يفرض هذا احلل املمتلئ بالغرابة ،وهو
أن هناك تريليونات تريليونات تريليونات األكوان األخرى ..أي  10أس 500كون ـ كام
يذكر ستيفن هوكينج يف كتابه األخري [التصميم العظيم] ـ مع أننا مل نشهد أي كون آخر غري
كوننا فضال عن تريليونات تريليونات تريليونات األكوان األخرى ،ومع أن هذا ـ حتى لو
صح ـ فإنه ال حيل مشكلة التصميم املسبق بعناية لكوننا ،بل ربام يطرح تساؤالت فلسفية
أعمق مع تقدم علوم الفيزياء..
وعند تطبيق شيفرة أوكام عىل هذه النظرية نراها تسقط برسعة ذلك أهنا فرضية يف
غاية الغرابة والدهشة والبعد عن التجريب واالختبار واليأس التام يف الرصد ..باإلضافة
إىل كوهنا مل تنطلق من التجرد العلمي ،وإنام انطلقت من األيديولوجية العلمية والتفكري
الرغبوي.
ومن األمثلة عىل تلك القوانني التي يمكن اعتبارها أدوات ملحاجة املالحدة التقرير
الذي نرشه جملس البحوث الوطني بالواليات املتحدة األمريكية ،والذي قصد منه املحافظة
عىل سالمة واستقامة تدريس العلوم.
ومن تلك املبادئ التي نص عليها التقرير :أن تكون النتائج العلمية متسقة مع األدلة
التجريبية والرصدية حول الطبيعة ..وأن تكون هلا القدرة عىل التنبؤ بدقة بخصوص
األنظمة التي يتم دراستها ..وأن تكون بعيدة عن التفسريات املبنية عىل األساطري ،واآلراء
الشخصية ،والقيم الدينية واإلهلامات الذاتية ،واملعتقدات اخلرافية ..فكل هذه األمور قد
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تكون مفيدة شخصيا أو اجتامعيا ،ولكنها ليست تفسريات علمية.
وهكذا عند تطبيق هذه األسس عىل الكثري من النظريات العلمية التي يستند إليها
املالحدة نجد سقوطها وهتافتها ،وبنفس القوانني التي يطبقوهنا عىل كل العلوم.
انطالقا من هذا سنحاول هنا ذكر نموذجني عن مدى ختلف النظريات العلمية التي
يستند إليها املالحدة اجلدد عن املنهج العلمي وفق التقرير األمريكي الذي سبق ذكره،
وذلك يف املجالني الكبريين :علوم املادة ،وعلوم احلياة ..والتي حاولوا من خالهلام تفسري
نشأة الكون ومصدر مادته وتصميمه ،وتفسري نشأة احلياة وأسباب تنوعها بعيدا عن احلاجة
إىل اهلل ،وذلك من خالل تطبيق ما ورد يف التقرير األمريكي للعلوم.
 .1البيانات الرصدية:
قوة النظرية العلمية تنطلق من إمكانية رصدها للتحقق منها ،فإن مل يتمكن أصحاب
النظرية من إثباهتا عىل أرض الواقع ،فإهنا تبقى جمرد دعوى ال دليل عليها ،وأحيانا تصبح
أقرب إىل اخليال منها إىل احلقيقة ،مثل نظرية األوتار الفائقة ،التي ذكر بعض الباحثني
استحالة رصدها ،فقال( :نظرية األوتار حتتاج ملصادم هيدروين بحجم جمرة الختبارها،
()1

وهذا غري ممكن)

وقال عن [النظرية إم] التي جاء هبا هوكينغ( :لو قلنا ـ طبقا للنظرية ـ إن الكون خلق
نفسه فمن أوجد [النظرية إم]؟ ..ومن أوجد القوانني الفيزيائية اخلاصة هبا؟ ..ورغم ذلك
فال توجد هلا معادلة فيزيائية حتى اآلن ..أطلب منهم أن يكتبوا معادلة فيزيائية ..لن يفعلوا
()2

ألهنم ببساطة اليمتلكوهنا)

( )1انظر :عامل الفيزياء امللحد ستيفن هوكينج وأفكاره اإلحلادية اخليالية يف نظر العلامء واملتخصصني ،مرجع سابق..
( )2املرجع السابق.
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وقال العامل [روجرز بنروز] ،وهو الفيزيائي الشهري الذي أثبت مع هوكينج حدوث
اإلنفجار الكبري ُمعلقا عىل كتاب [التصميم العظيم]( :عىل عكس ميكانيكا الكم فإن
[النظرية إم] المتلك أي إثبات مادي إطالقا)

()1

وقال الفيزيائي وعامل الفضاء [مارسيلو جليرس]( :ادعاء الوصول لنظرية هنائية
يتناىف مع أساسيات وأبجديات الفيزياء والعلم التجريبي وجتميع البيانات ،فنحن ليس
لدينا األدوات لقياس الطبيعة ككل ،فال يمكننا أبدا أن نكون متأكدين من وصولنا لنظرية
هنائية ،وستظل هناك دائام فرصة للمفاجآت كام تعلمنا من تاريخ الفيزياء مرات ومرات..
وأراها إدعاء باطال أن نتخيل أن البرش يمكن أن يصلوا ليشء كهذا ..وأعتقد أن عىل
هوكينج أن يدع اهلل وشأنه)

()2

وقال الفيزيائي [بيرت ويت] من جامعة كولومبيا( :لست من أنصار إدخال احلديث
عن اهلل يف الفيزياء ،لكن إذا كان هوكينج مرصا عىل دخول معركة الدين والعلم فام حيريين
هو استخدامه لسالح مشكوك يف صالحيته أو فاعليته مثل [النظرية إم])

()3

وقال فيلسوف الفيزياء [كريج كالندر] من جامعة كاليفورنيا ساخرا( :منذ ثالثني
عاما رصح هوكينج بأننا عىل أعتاب نظرية كل يشء ،وبحلول عام  2000وحتى اآلن يف
عام  .. 2010اليشء ..لكن الهيم فهوكينج رغم ذلك قرر أن يفرس سبب الوجود بالرغم
من عدم وجود النظرية ..إن ما يتحدث عنه هو جمرد حدس غري قابل لالختبار أبدا)

()4

وقال العامل [جون برتورث] العامل بمصادم اهلادرون بسويرسا[( :النظرية إم]
( )1املرجع السابق.
( )2املرجع السابق.
( )3املرجع السابق.
( )4املرجع السابق.
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خارج نطاق العلم)

()1

وقال [د .هاميش جونستون] حمرر موقع عامل الفيزياء ،وهو يعرب عن خوفه من تأثر
الدعم احلكومي للبحث العلمي يف بريطانيا تبعا لترصحيات هوكينج( :توجد فقط مشكلة
صغرية وهي ضحالة الدليل التجريبي للنظرية.بمعنى آخر فهناك عامل كبري خيرج بترصيح
للعامة يتحدث فيه عن وجود اخلالق إعتامدا عىل إيامنه بنظرية غري مثبته ..إن الفيزياء بحاجة
لدعم العامة حتى التتأثر بتخفيض النفقات وهذا سيكون صعبا جدا إذا ظنوا أن معظم
الفيزيائيني يقضون وقتهم يف اجلدال عن ما تقوله نظريات غري مثبته عن وجود اخلالق)

()2

لكن املالحدة اجلدد ،حيتالون أحيانا كثرية عند طلب الدليل ،حيث أهنم يصادرون
عىل املطلوب ،ومن األمثلة عىل ذلك التالعب بمفاهيم التطور ،حيث أن نظرية التطور
التغري يف
حتمل مفهومني :األول ،وهو التطور الكبري ،وهو املعروف عند اإلطالق ،ويعني ّ
الصفات املورفولوجية واجلينية مما يتسبب يف االنتقال من نوع إىل نوع آخر.
والثاين هو التطور الصغري ،ويشري إىل مقدار التغري يف تكرار املورث يف العشرية،
ويتم التغري فيه عىل مستوى النوع الواحد نفسه ،كتطوير كائن حي ملقاومته نحو جسم
غريب ،أو تغيري لون جللد ،أو تغيري يف حجم عضو معني من اجلسم ،أو نحو ذلك.
وهذا النوع الثاين ال إشكال فيه ،ذلك أن هجرة األوروبيني مثال إىل أسرتاليا
واختالطهم بالشعب األسرتايل األصيل ،أدت إىل اختالط العرقني ،وقد أثر ذلك عىل
أوالدهم ،بحيث أصبحت أشكاهلم متزج بني األصلني ..وهم يعربون عن هذا بالتطور
البيولوجي لألسرتاليني ..ومن أمثلته أيضا ظهور فريوس األنفلونزا كل مرة بصورة
( )1املرجع السابق.
( )2املرجع السابق.
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جديدة ،بحيث ال تؤثر فيه اللقاحات السابقة.
واملغالطة التي يامرسها املالحدة يف هذا اجلانب هي أهنم إذا طولبوا بدليل عىل التطور
الكبري يذكرون أدلة التطور الصغري ،وقد عرب عن هذا اخللط [مايكل بيهي] بقوله:
(الدارونية احلديثة فرست التطور الدقيق بشكل رائع ،لكن عند احلديث عن التطور الكبري
فعىل التطوريون أن يصمتوا)

()1

وذكر [نيكوالس كومنينلس] ،األستاذ بجامعة ميزوري ـ كنساس ،يف كتابه
[ ،]Darwin's Demiseأنه من األخطاء الشائعة يف االستدالل العلمي استخدام التك ريفات
امللحوظة يف التطور الصغري الفرتاض صحة التطور الكبري ،واالنتقال من نوع إىل نوع
آخر(.)2
 .2التنبؤات الدقيقة:
من أهم أدلة مصداقية النظرية العلمية صدق تنبؤاهتا يف حال عدم إمكانية إثباهتا
عمليا ،واألمثلة عىل ذلك يف تاريخ العلوم كثرية ،ومن أشهرها وأقرهبا ما ذكرته وسائل
اإلعالم من أن العلامء رصدوا للمرة األوىل موجات جاذبية ،وهي متوجات يف املكان
والزمان ،تنبأ هبا ألربت أينشتاين ،بالتزامن مع رصد ضوء ناجم عن احلدث الكوين نفسه،
وألجل ذلك فاز ثالثة علامء أمريكيني اكتشفوا تلك املوجات بجائزة نوبل يف الفيزياء،
وأثبت هؤالء الباحثني أن النتائج التي اكتشفوها تساهم يف تأكيد نظرية أينشتاين (.)3
لكن األمر خمتلف متاما مع كل الدعاوى والطروحات العلمية التي طرحها
( )1انظر :املصادر املوثقة هلذا النص يف كتاب :الرد عىل امللحدين العرب :د .هيثم طلعت عيل رسور ،دط ،دت ،ص.250
( )2املرجع السابق.
( )3انظر مقاال بعنوان :نبوءة أينشتاين تتأكد ..رصد متزامن ملوجات اجلاذبية بني أمريكا وأوروبا تنبأ هبا قبل أكثر من  100عام ،هاف بوست عريب،
رويرتز ،تم النرش.2017/10/17 10:44 :
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املالحدة ،وحاولوا من خالهلا إثبات االستغناء عىل اخلالق ،بل إن االكتشافات العلمية
أثبتت عكس مقصودهم.
واألمثلة عىل ذلك يف علوم املادة كثرية جدا ،وهي تشمل كل النظريات والنامذج
التي حاولت أن تتخلص من وجود بداية للكون ،مثل نظرية احلالة الثابتة والكون املتذبذب
وغريها.
أما يف علوم احلياة ،وهي تلك النبوءات املرتبطة بنظرية التطور ،فكلها ختلفت ،بل
كلها أثبت الزمن عكسها متاما ،فقد كان داروين ـ بعد طرحه لنظريته ـ يطمع يف أن تثبت
االكتشافات الالحقة يف السجل االحفوري نظريتة ،وبناء عىل ذلك فإن التنبؤ الدقيق
لنظرية التطور هو اكتشاف كميات كبرية من األشكال االنتقالية.
لكن صار املستقبل الذي كان حيلم به داروين بحد ذاته عبئا عىل الداروينية وكام
يقول هنري جي املحرر العلمي يف جملة الطبيعة :ـ ( ّ
إن عملية أخذ جمموعة من احلفريات
والقول بأهنا تعكس وجود سلسلة قرابة هي يف الواقع ليست فرضية علمية يمكن
إخضاعها لالختبار ،وكل ما يف االمر اهنا جمرد حكاية أو حدوته من احاجي منتصف الليل
املسلية التي قد تكون ُم رو ِّج ره ًة أو ُم ْر ِشدر ًة لالنسان يف كثري من األحيان إال أهنا ومع ذلك ال
()1

ألي أساس علمي)
تستند ّ

كام اعرتفت جملة [ ]National Geographicمؤخرا بقوهلا( :ميضء ولكن متقطع ،يبدو
السجل األحفوري كفيلم للتطور فقد منه  999من اصل  1000صورة)
وهكذا يعرتف التطوريون أن  99.9باملائة من الدليل مفقود ،ومع ذلك حياولون

( )1نقال عن الدّ اروينية يف الزّ من القديم ،هارون حيي ،دط ،دت ،من موقعه االلكرتوين ،ص.34
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دائام خداعنا بنامذج مزيفة حللقات انتقالية ليربروا هبا نظريتهم.
ومل يكن األمر قارصا عىل عدم اكتشاف احللقات املفقودة ،بل إن االكتشافات
األحفورية كل حني تثبت عكس كل التوقعات التي تبنتها الداروينية ،ومن األمثلة عىل
ذلك تلك احلفرية البرشية التي عثر عليها يف أسبانيا يف سنة  ،1995عىل يد ثالثة علامء
أسبان من جامعة مدريد متخصصني يف األنثروبولوجيا القديمة ،وقد كشفت احلفرية عن
وجه صبي يف احلادية عرشة من عمره كان يبدو مثل اإلنسان العرصي متاما ،عىل الرغم من
مرور 800.000سنة عىل وفاته.
وقد هزت هذه احلفرية قناعات املكتشفني هلا ،فقد قال [أرساجا فريراس] ،وهو
أحد املكتشفني( :لقد توقعنا أن نجد شيئا كبريا ،شيئا ضخام ،شيئا منتفخا ...كام تعلم ،شيئا
بدائيا .لقد توقعنا أن يكون غالم عمره  800.000سنة مشاهبا لطفل توركانا .ولكن ما
عثرنا عليه كان وجها عرصيا متاما ...بالنسبة يل كان األمر مثريا للغاية ...إن العثور عىل
ٍ
يشء كهذا ِ
غري متوقع عىل اإلطالق هل ُ رو من األشياء التي هتز كيانك .فعدم العثور عىل
حفريات أمر غري متوقع ،متاما مثل العثور عليها ،ولكن ال بأس .إال أن أروع ما يف األمر
هو أن جتد شيئا يف املايض كنت تعتقد أنه ينتمي إىل احلارض .إن األمر أشبه بالعثور عىل يشء
مثل جهاز تسجيل يف كهف جران دولينا .سيكون ذلك مدهشا للغاية ،ألننا ال نتوقع العثور
عىل أرشطة كاسيت وأجهزة تسجيل يف العرص البلستوسيني األدنى .وينطبق ذات اليشء
عىل اكتشاف وجه عرصي عمره  800.000سنة .لقد اندهشنا جدا عندما رأينا هذا
()1

الوجه)

( )1املرجع السابق ،ص.65
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اخلامتة:
من النتائج املهمة التي نخلص إليها من خالل العرض السابق ما ييل:
 .1يدعي دعاة اإلحلاد الكالسيكي واجلديد دائام كوهنم أصحاب املنهج العلمي،
وأن مواقفهم ناشئة عام يمليه العلم ،وأن املغالطات واخليال والوهم صفة للمتدينني هم
بريئون منها ،لكن الواقع يثبت خالف ذلك متاما.
 . 2األدلة الواقعية كلها تشري إىل أن ما يامرسه املالحدة من تفسريات علمية للكون
واحلياة ،وإبعادمها عن احلاجة إىل اهلل ليس سوى مغالطات كبرية ال حظ هلا من العلم ،وال
من املصداقية ،بل إن العلم نفسه يتربأ منها.
 . 3أول مغالطة علمية يقع فيها املالحدة هي انطالقهم من التفكري الرغبوي بدل
التفكري الواقعي ،ومن األمنية ال من الواقع ،ومن اهلوى ال من احلقيقة ،وهلذا يستبقون
املقدمات بالنتائج ،ويؤولون النتائج أو يتخطوها يف حال خمالفتها ملقاصدهم.
 . 4من أخطر املغالطات التي يقع فيها املالحدة ،وخصوصا اجلدد منهم ،تناقضهم
متاما مع املناهج العلمية املقررة ،بل واملطبقة يف كل العلوم ،فهم يطبقوهنا يف كل يشء إال يف
احلقائق التي قد تدعوهم إىل اإليامن باهلل ،ولذلك فهم يكيلون بمكاييل مزدوجة ،جتعل من
العلم وسيلة لنرش األيديولوجيا ال وسيلة لنرش احلقائق.
املراجع:
القرآن الكريم
 .1أبجد العلوم ،أبو الطيب حممد صديق خان ِ
القنَّوجي ،دار ابن حزم ،الطبعة األوىل  1423هـ ـ  2002م.
 . 2احتضار منظومة الدجال الدارويني ،هارون حيي ،دط ،دت ،من موقعه االلكرتوين.
 . 3االسالم يتحدى مدخل علمي اىل االيامن ،وحيد الدين خان ،تعريب :ظفر االسالم خان ،مكتبة الرسالة.
 .4الدّ اروينية يف الزّ من القديم ،هارون حيي ،دط ،دت ،من موقعه االلكرتوين.
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 .5الرد عىل امللحدين العرب :د .هيثم طلعت عيل رسور ،دط ،دت.
 .6صانع الساعات األعمى ،ملاذا ُت ِ
التطور كون ًا بال مصمم ،ريتشارد دوكينز( :،نيويورك :نورتون)1996 ،
ظهر أدلة
ّ
 . 7عامل الفيزياء امللحد ستيفن هوكينج وأفكاره اإلحلادية اخليالية يف نظر العلامء واملتخصصني ـ النظرية  Mواألكوان املتعددة
واجلاذبية اخلالقة ـ إعداد فريق الباحثون املسلمون.
 . 8عامل فيزيائي بريطاين شهري جيدد نفيه وجود خالق للكون ،محيد كعواس ،موقع هسربيس.
 .9ع لم األديان مسامهة يف التأسيس ،ميشال ،مسالن ،ترمجة :عزالدين عناية ،الطبعة األوىل ،املركز الثقايف العريب،
ومنشورات كلمة.
 . 10العلم يف منظوره اجلديد ،روبرت م.أغروس وجورج ن .ستانسيو ،ترمجة كامل خاالييل ،طبع سلسلة عامل املعرفة ،ورقمه
يف السلسلة
 .11فمن خلق اهلل ؟ :نقد الشبهة اإلحلادية [إذا كان لكل يشء خالق ،فمن خلق اهلل؟] يف ضوء التحقيق الفلسفي والنقد
الكوسمولوجي ،د .سامي عامري ،مركز تكوين للدراسات واألبحاث.2016 ،
 . 12قلق يف احلضارة ،سيغموند فرويد ،ترمجة ،حتقيق :جورج طرابييش ،دار الطليعة للطباعة والنرش.
ُ .13ملحدون حمدثون ومعارصون ،د .رمسيس عوض ،مؤسسة اإلنتشار العريب.1998 ،
 . 14نبوءة أينشتاين تتأكد ..رصد متزامن ملوجات اجلاذبية بني أمريكا وأوروبا تنبأ هبا قبل أكثر من  100عام ،هاف بوست
عريب ،رويرتز.
 .15وهم اإلله ،دوكنز ،ترمجة بسام البغدادي ،دط ،دت.
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الثقافة اإلسالمية بني الرؤية التقليدية والرؤية احلداثية
ننطلق يف مقالنا هذا من مسلمتني نعتقد أن الكثري من الباحثني واملفكرين صاروا
يتفقون حوهلام:
األوىل :هي أن الثقافة عبارة عن املوروث العقدي والفكري والعلمي لكل أمة من
األمم أو اجتاه من االجتاهات ،وما ينتج عن ذلك من قيم سلوكية وأخالقية وعادات
وتقاليد وطقوس ومراسم ونحو ذلك(.)1
الثانية :هي أن يف كل ثقافة من الثقافات ما يمكن اعتباره أصيال أو مقدسا ،وفيها ما
هو تبعي إما عىل سبيل الرشح والتوضيح لألصل واملقدس ،أو ما هو عىل سبيل البناء الذي
حياول أن ينطلق من األصل واملقدس.
وهذان املعنيان يرسيان يف الواقع يف مجيع الثقافات سواء ما انتسب منها إىل
الشعوب :كالثقافة الغربية والصينية واهلندية وغريها.
أو ما انتسب لألديان :كالثقافة املسيحية واليهودية والبوذية والطاوية وغريها.
أو ما انتسب لالجتاهات الفكرية الوضعية :كالثقافة الشيوعية والوجودية ونحومها.
وهاتان املسلمتان اللتان نرامها ترسيان يف مجيع الثقافات تدعونا إىل التساؤل عن
رسياهنام يف الثقافة اإلسالمية(:)2
( )1عرف إدوارد تيلور (1871م) الثقافة بأهنا (ذلك الكل املركب الذي يشمل املعرفة والعقائد والفن واألخالق والقانون والعرف وكل القدرات
عضوا يف جمتمع) (نقال عن :إبراهيم أبراش،تاريخ املؤسسات والوقائع االجتامعية ،دار بابل للطباعة والنرش،
والعادات األخرى التي يكتسبها اإلنسان بصفته
ً
الرباط،1998 ،ص )26ويعترب هذا التعريف من أشمل التعريفات ملفهوم الثقافة يف الغرب وال يزال يستخدم يف معظم الكتابات (االنثروبولوجية)
( )2عرف األستاذ عمر عودة اخلطيب الثقافة اإلسالمية بأهنا (الصورة احلية لألمة اإلسالمية .فهي التي حتدد مالمح شخصيتها ،وقوام وجودها ،وهي
التي تضبط سريها يف احلياة ،وحتدد اجتاهها فيه .إهنا عقيدهتا التي تؤمن هبا ،ومبادئها التي حترص عليها ،ونظمها التي تعمل عىل التزامها وتراثها الذي ختشى
عليه من الضياع واالندثار ،وفكرها الذي تود له الذيوع واالنتشار) (انظر :عمر عودة اخلطيب ،ملحات يف الثقافة اإلسالمية ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :اخلامسة
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فهل الثقافة اإلسالمية هي فقط ذلك األصيل واملقدس املتمثل يف الكتاب والسنة
املطهرة ،أم أنه مزيج منهام ،ومن كل الرشوح والتفاسري حوهلام ،بل ومن كل ما بني عليهام
من مفاهيم وسلوكات تقرتب أو تبتعد عنهام؟
وهذا التساؤل يدعونا إىل تساؤالت أخرى فرعية كثرية ،ال يمكن االنطالق إىل بناء
ثقافة إسالمية عاملية أصيلة إال من خالل اإلجابة السليمة عنها ،وهي:
ما مدى انسجام ذلك املوروث التبعي سواء كان رشحا وتفسريا ،أو تفريعا
واستخراجا مع األصيل واملقدس الذي يمثل حقيقة اإلسالم وجوهره ولبه؟
ثم ما الذي يمكن أن نطرحه للعامل املتعطش واملتشوف إىل اخلالص ،بعد أن تسلطت
عليه الكثري من املفاهيم والرؤى التي انحرفت به عن حقيقته اإلنسانية املكرمة:
هل نطرح األصيل واملقدس فقط؟
أم نطرح معهام كل ذلك الرتاث التبعي مع ما حيمله من رؤى برشية قارصة ،قد
تقرتب أو تبتعد عن األصيل واملقدس ،بل قد تشوه األصيل واملقدس؟
ثم يف حال اختيارنا ألحد األمرين:
ما الذي نفعله إزاء الرتاكامت اخلطرية التي رانت عىل األصيل واملقدس ،فجعلت
منهام أحيانا كثرية مطية للخرافة والشعوذة والدجل ،بل جعلت منهام يف بعض األيدي أداة
للتعصب واهلدم؟
ويف حال رفضنا لتلك الرتاكامت اخلطرية :ما الذي نفعله إزاء ذلك الرتاث العظيم
الذي أخرجته األمة انطالقا من تفاعلها مع األصيل واملقدس؟ وهل يستوي مع ذاك؟

عرشة 1425هـ ـ 2004م ،ص )13
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من خالل الواقع الفكري املعارص الذي نعيشه نستطيع أن نحدد رؤيتني لإلجابة عن
هذه التساؤالت مجيعا:
األوىل :تقليدية تراثية الترى الدين إال من خالل املوروث البرشي الذي حاول أن
يفرس املقدس ويبني عليه.
الثانية :حداثية عرصانية ترى أنه ال يمكن أن يقوم الدين إال من خالل التخلص من
املوروث البرشي ،ولكنها ال تكتفي بذلك ،بل تضيف إليه تصورها هي أيضا للدين ،وهو
قد يكون تصورا نظيفا من الكثري من الركام التقليدي ،ولكنه ال خيلو من رؤى ومفاهيم قد
ال تقيض عىل املوروث التقليدي فقط ،بل تقيض عىل األصيل واملقدس أيضا.
بناء عىل هذا نحاول يف هذه املقالة أن نرى ـ باختصار ـ بعض مالمح وخصائص كل
من الرؤية التقليدية واحلداثية للثقافة اإلسالمية ،ومن خالل ذلك نحاول أن نكتشف
البديل الذي نتصور أنه املنطلق الصحيح لبناء ثقافة إسالمية حتتفظ بجامل أصالتها ،ويف
نفس الوقت تستفيد من كل اجلهود التي انطلقت من األصالة وحاولت أن تبني عليها.
وننبه فقط إىل أننا عند ذكر هذه املالمح ال نقصد التعميم ،ففي كل اجتاه من
االجتاهات نجد من يشذ عنه يف مسألة من املسائل أو رؤية من الرؤى.
وقد قسمنا املقالة بحسب هذا إىل قسمني:
األول :حول الرؤية التقليدية وأعالمها وخصائصها.
الثاين :حول الرؤية احلداثية وأعالمها وخصائصها.
أوال ـ الرؤية التقليدية وأعالمها وخصائصها.
ربام يكون أحسن تعبري عن حقيقة الرؤية التقليدية وتفسريها ما نص عليه قوله 
يف حديث حذيفة الصحيح واملشهور ،وهو قوله( :كان الناس يسألون رسول اهلل  عن
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اخلري ،وكنت أسأله عن الرش خمافة أن يدركني ،فقلت :يا رسول اهلل! إنا كنا يف جاهلية ورش
فجاءنا اهلل هبذا اخلري فهل بعد اخلري رش؟ قال :نعم .فقلت :فهل بعد هذا الرش من خري؟
قال :نعم وفيه دخن ،قال قلت :وما دخنه؟ قال( :قوم يستنون بغري سنتي وهيدون بغري
هديي تعرف منهم وتنكر)

()1

فهذا احلديث يشري إىل أن األمة ستمر يف مرحلة من مراحل حركتها التارخيية بمرحلة
الدخن ،وهو نتيجة طبيعية لتفاعل البرشي مع اإلهلي ،أو األريض مع الساموي ،أو التبعي
مع املقدس.
والدخن يشري إىل نوع من الضبابية يف الرؤية ،ولو أنه قد ال يمنع الرؤية متاما ،ولكن
الرؤية فيه ليست بنفس الدقة وال الكامل وال اجلامل الذي حيويه النص املقدس.
وهذا ما حصل لرتاثنا ،ففيه جوانب كثرية من الضياء والنور واجلامل ،مصدرها
االنسجام التام مع املقدس ،وهي التي تتيح له إمكانية الرؤية ،وفيه جوانب كذلك هي
عبارة عن رؤى وأهواء برشية حتاول أن تستخدم املقدس ،أو هذا هو وعاؤها الذي
استطاعت من خالله أن تفهم املقدس.
بناء عىل هذا ،نحاول هنا باختصار أن نذكر املمثلني هلذه الرؤية وأصنافهم ،ثم
اخلصائص التي تتميز هبا هذه الرؤية.
 .1أعالم الرؤية التقليدية:
نستطيع ـ وببساطة ـ أن نحدد أصناف أعالم الرؤية التقليدية من خالل املوقف من
( )1حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي ،مراجعة :د .مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري ،الياممة1987 ،م ـ 1407هـ ،كتاب املناقب باب عالمات النبوة يف
اإلسالم ح( ، )1319 /3( )3411مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم ،مراجعة :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
1954م ـ 1374هـ ،كتاب اإلمارة باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفتن ويف كل حال وحتريم اخلروج عىل الطاعة ومفارقة اجلامعة ح()1847
()1475 /3
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املقدس ،قربا أو بعدا ..حتكيام أو إقصاء ،باعتباره هو املعيار األول واألخري الذي تعود إليه
ِ
ِ
ِ
ول رو ُأ ِ
الر ُس ر
ويل
األمة عند تنازعها كام قال تعاىل ﴿ :ريا رأ ر رهيا ا َّلذي رن آ رمنُوا رأطي ُعوا اهللَّر رو رأطي ُعوا َّ
ْاألرم ِر ِمنْ ُكم رفإِ ْن رتنرازر ْع ُتم ِيف ريش ٍء رفر ردو ُه إِ رىل اهللَِّ روالرس ِ
ول إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُتؤْ ِمنُ ر
ون بِاهللَِّ روا ْل ري ْو ِم ْاآل ِخ ِر
َّ ُ
ْ ُ
ْ
ْ
ْ
رذلِ رك رخ ْ ٌري رو رأ ْح رس ُن رت ْأ ِو ً
يال﴾ [النساء]59 :
ونقصد بذلك مواقف كل أعالم تراثنا الذي اصطلحنا عليه ـ من باب املجاراة ـ
بالت قليدي من القرآن الكريم والسنة املطهرة ،وتفعيلهام يف حياتنا ،وتقديمهام عىل غريمها
من الرؤي.
ومن خالل استقراء تراثنا واملتمسكني به من املعارصين نجد صنفني من الناس:
املجتهدين واملقلدين ،وهي تسميات اصطالحية نص عليها األصوليون خصوصا عند
بياهنم ألصناف الناس يف التعامل مع األحكام الرشعية ،وسنرشح باختصار هنا هذه
األصناف لنرى من هو املسيطر منهم عىل تراثنا العريض يف كل املجاالت.
املجتهدون:
يعرف االجتهاد عىل أنه (استفراغ الوسع يف النظر فيام ال يلحقه فيه لوم ،مع استفراغ
الوسع فيه)( ،)1وبتعبري أكثر دقة هو (أن يبذل املجتهد الوسع يف الطلب بحيث حيس من
نفسه بالعجز عن مزيد طلب)( ،)2وهذا التعريف ،وإن بدا معقوال صحيحا ال جدال فيه،
لكنه مل يستمر بمعناه الدقيق الذي يعني الرجوع املبارش إىل املقدس إال يف فرتة تارخيية
حمدودة ،لعلها الفرتة التي نص عليها قوله ( :خري أمتي قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذين
( )1حممد بن عمر بن احلسني الرازي ،املحصول يف علم األصول ،حتقيق :طه جابر فياض العلواين ،طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ـ الرياض،
الطبعة األوىل ،1400 ،ج ،6ص.7
( )2أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس ،املستصفى يف علم األصول ،حتقيق :حممد بن سليامن األشقر ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :األوىل،
1417هـ1997/م ،ج ،2ص.382
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()1

يلوهنم)

ففي تلك الفرتة ظهر الكثري من املجتهدين الذين بذلوا جهدهم ،واستعملوا كل
الوسائل للوصول إىل املراد اإلهلي من خالل التعامل مع النص املقدس مبارشة ،وهلذا،
فإهنم والعتقادهم أن فهومهم مهام دقت وختلصت من الران البرشي تبقى حمدودة ال يمكن
أن حتيط باملقدس أو حتتويه كانوا متواضعني مع النصوص املقدسة ،يدعون من يتبعهم إىل
العودة إليها مبارشة من غري اشرتاط املرور عليهم:
فهذا أبو حنيفة كان يقول( :إذا صح احلديث فهو مذهبي) ( ،)2واإلمام أمحد كان
يقول( :ال تقلدين وال تقلد مالكا وال الثوري وال األوزاعي وخذ من حيث أخذوا)

()3

وهكذا رصح مجيع األئمة األربعة من أصحاب املذاهب ،بل هكذا رصح غريهم
ممن مل تشتهر مذاهبهم أو مل يبق هلا وجود ،كابن حزم ،فقد كان متشددا عىل املقلدين،
وخاصة مقلدي املذاهب األربعة ،وحصلت بينه وبينهم مناظرات ،بل حصلت له بسبب
ذلك حمنة ،ومن ترصحياته حول التقليد قوله( :وألوم من هذين وأعظم جرما من يقيم عىل
قول يقر أنه حرام ،وهم املقلدون الذين يقلدون ،ويقرون أن التقليد حرام ،ويرتكون أوامر
النبي  ويقرون أهنا صحاح وأهنا حق فمن أضل من هؤالء)

()4

ولكن هذا الصنف يف األمة تقلص وجوده بعد القرن الثالث اهلجري ،ومل يبق من

( )1صحيح البخاري :كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أصحاب النبي  ح( ، )171 /3( )3450مسلم يف فضائل الصحابة باب فضل الصحابة
ثم الذين يلوهنم رقم )1962 /4( 2533
( )2ابن عابدين ،رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار يف فقه مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
ج1ص.64
( )3حممد بن أيب بكر أيوب الزر عي أبو عبد اهلل ابن القيم اجلوزية ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق :طه عبد الرءوف سعد ،دار اجليل ـ بريوت،
 ،1973ج ،2ص.201
( )4عيل بن أمحد بن حزم األندليس أبو حممد ،اإلحكام يف أصول األحكام ،دار احلديث ،القاهرة ،الطبعة األوىل ،1404 ،ج  ،2ص .241
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حيمل هذه الروح إال القليل من النخبة التي ال تعد شيئا أمام املوجة التقليدية العاتية التي
رست بعد ذلك يف األمة وطبعتها بطابعها ،وبذلك حتول املجتهد من رجل يتعامل مع
املقدس مبارشة إىل رجل يبني عىل ما بنى عليه املجتهدون ،فتحول االجتهاد من عملية
التعامل مع النصوص األصلية إىل التعامل مع الفهوم البرشية.
يقول الزركيش مبينا املصري الذي آل إليه االجتهاد يف عرصه ،وما قبله أي ما بعد
القرن الثالث اهلجري( :اجتامع تلك العلوم إنام يشرتط يف املجتهد املطلق الذي يفتي يف
مجيع أبواب الرشع ،وقد انقطع اآلن ،ودونه يف الرتبة جمتهد املذهب وهو من ينتحل مذهب
إمام من األئمة وعرف مذهبه وصار حاذقا فيه بحيث ال يشذ عنه يشء من أصول مذهبه
ومنصوصاته فإذا سئل عن حادثة ،إن عرف لصاحبه نصا أجاب وإال اجتهد فيها عىل
()1

مذهبه وخرجها عىل أصول صاحبه)

وعندما نذكر هذا ال نعني أن االجتهاد انقطع متاما بعد القرن الثالث ،وإنام نعني أنه
مل يبق هو الروح السائدة يف العلامء ،بل صار الغالب هو التقليد ،وحصل نوع من اإلقصاء
غري املقصود للنص واملقدس ،وهلذا نرى الشوكاين يعتب بشدة عىل هجر املقدس واقتفاء
آثار الفهوم البرشية له ،فيقول بعد إيراده اخلالف يف (قول الصحايب هل هو حجة أم ال؟):
(فاعرف هذا ،واحرص عليه ،فإن اهلل مل جيعل إليك وإىل سائر هذه األمة رسوال إال حممدا
 ، ومل يأمرك باتباع غريه ،وال رشع لك عىل لسان سواه من أمته حرفا واحدا ،وال جعل
()2

شيئا من احلجة عليك يف قول غريه ،كائنا من كان)

( )1أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش الشافعي ،تشنيف املسامع بجمع اجلوامع لتاج الدين السبكي ،حتقيق :د سيد عبد العزيز ـ د
عبد اهلل ربيع ،مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء الرتاث ،الطبعة :األوىل 1418 ،هـ ـ  1998م)575 /4( .
( )2حممد بن عيل بن حم مد الشوكاين ،إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول ،املحقق :الشيخ أمحد عزو عناية ،دار الكتاب العريب ،الطبعة األوىل
1419هـ ـ 1999م ،ج  ،2ص .189
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املقلدون:
ونريد هبم اجلمهور العريض من أعالم تراثنا يف مجيع املجاالت والذين طبع تراثهم
بطابع التقليد ،وقد صار املذهب أو اإلمام أو حتى من مل يبلغ هذه املرتبة هو املرجع املقدم
عىل النص املقدس نفسه ،كام عرب عن ذلك أبو احلسن الكرخي بقوله( :كل آية ختالف ما
()1

عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة ،وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ)

وبناء عىل هذا ألفت التفاسري ورشوح احلديث الكثرية لتخدم اآلراء ،ال لتستنبط
منها اآلراء ،وهبذا أصبحت اآليات تفرس عىل قواعد املذاهب الفقهية والعقدية ،وأخرجت
للناس تفاسري النكاد نجد بينها وبني أمهات كتب الفقه والكالم كبري فارق

()2

يقول حممد بن إسامعيل األمري الصنعاين حاكيا واقع الفتوى ناقدا له( :فكم من إمام
من ائمة املذاهب يقطع الناظر يف آثارهم أهنم أعلم ممن قلدوه وأكثر اطالعا وأوسع باعا
وأعظم دراية ورواية تراه مقلدا ألحد األربعة يستخرج لكالمه الدليل ويسعى فيام ضعف
من أقواله يف ترميم التأويل ويسمي نفسه أو يسميه أهل مذهبه جمتهد املذهب ،كأن املذهب
يف نفسه شارع له أدلة ،وأنه متعبد بمتابعته ويسمون من قلده أي جمتهد املذهب وهو
( )3

الشافعي مثال باملجتهد املطلق)

 .2خصائص الرؤية التقليدية:
من خالل دراسة تراثنا يف التفسري ورشح احلديث والفقه والتصوف وغريها ،بل

( )1الدر املختار ( 45 / 1نقال عن :سيد سابق ،فقه السنة ،دار الكتاب العريب ،بريوت ـ لبنان ()13 /1
( )2انظر :أ.د .فهد بن عبد الرمحن بن سليامن الرومي ،اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عرش ،طبع بإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة
واالرشاد يف اململكة العربية السعودية برقم  5 /951وتاريخ  ،1406/8 /5الطبعة :األوىل 1407هـ1986/م ،ج ،1ص.34
( )3حممد بن إسامعيل األمري الصنعاين ،أصول الفقه املسمى إجابة السائل رشح بغية اآلمل ،حتقيق :القايض حسني بن أمحدالسياغي والدكتور حسن حممد
مقبويل األهدل ،مؤسسةالرسالة ـ بريوت ،الطبعة األوىل ،1986 ،ص.397
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حتى يف الفلسفة واملنطق وما يطلق عليه بالعلوم العقلية ،يف الفرتات التي ساد فيها التقليد،
يمكننا أن نالحظ الكثري من اخلصائص ،لعل أمهها:
أ .االنطوائية والتعصب:
ونريد هبا أن هذا الرتاث مل يعد ينفتح عىل العامل الذي يصوره النص املقدس ويدعو
إليه ،بل اكتفى بأن يتقوقع يف إطار تقليدي خاص ،سيجه بسياح التعصب حتى حيمي نفسه
من أي تأثري خارجي حتى لو كان تأثري النص املقدس نفسه ،وقد الحظنا بعض النصوص
الدالة عىل ذلك سابقا.
وقد أنشد منذر بن سعيد الظاهري عدة أبيات تصور احلال الذي وصل إليه املجتمع
اإلسالمي نتيجة تعصبه للمذاهب الفقهية ،ولو يف مواجهة الدليل (:)1
عذيري من قوم إذا ما سألتهم

دليال يقولوا :هكذا قال مالك

فإن زدت قالوا :قال :سحنون مثله

وقد كان ال ختفى عليه املسالك

فإن قلت :قال اهلل ،ضجوا وأعولوا

عيل وقالوا :أنت خصم مماحك

وأصبح الشعار كام ينقل العالمة اخلرضي يف (تاريخ الترشيع اإلسالمي) قول
بعضهم( :إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب خمالفنا؟ قلنا وجوبا :مذهبنا صواب حيتمل اخلطأ
ومذهب خمالفنا خطأ حيتمل الصواب وإذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا قلنا وجوبا:
()2

احلق ما نحن عليه والباطل ما عليه خصومنا)

وقد حجبت هذه الرؤية االنطوائية هؤالء التقليديني عن االستفادة من جهتني،

( )1أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عبد املنعم ِ
احلمريى ،صفة جزيرة األندلس منتخبة من كتاب الروض املعطار ،حتقيق :إ .اليف بروفنصال ،دار اجليل،
بريوت ـ لبنان ،الطبعة :الثانية 1408 ،هـ ـ  1988م ،.ص .142
( )2حممد اخلرضي بك ،تاريخ الترشيع اإلسالمي ،دار املعرفة للنرش ،مرص ،1997 ،ص .332
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وردت الدعوة يف النص املقدس إىل االستفادة منهام:
 .1االجتهادات البرشية يف مجيع املجاالت وهذا ما جعل املسلمني يتأخرون عن
ركب احلضارة املادية للبرشية ،وهلذا ـ أيضا ـ حصل الرصاع مع من يطلق عليهم
بالعرصانيني واحلداثيني الذين مل جيدوا إزاء تعصب التقليديني سوى أن يرموا املقدس نفسه
بعدم االنسجام مع العرص احلديث.
 .2االجتهادات اإلسالمية نفسها ،فقد كان املقلدون ،وهم الفئة الغالبة يف أكثر
العصور يضيقون عىل كل من يفكر يف العودة إىل النص املقدس مبارشة.
ب .القابلية للخرافة والشعوذة:
ونريد هبا ذلك التصديق الساذج يف تراثنا للكثري من اخلرافات واألساطري التي
انتقلت إليها من امللل األخرى ،أو من الكذابني والوضاعني الذين وجدوا األرضية املناسبة
لبث اخلرافة التي تشوه املعرفة ،والشعوذة التي تشوه السلوك.
ومن األمثلة عىل ذلك ،وهي ال تزال منترشة يف واقعنا االجتامعي مسألة زواج
اإلنس من اجلن ،وهي مسألة ذكرها الفقهاء يف كتبهم قديام وحديثا مع عدم ما يدل عليها
من النصوص الرشعية ،ونرى أهنا من الدخن الذي حلق بالفقه نتيجة تدخل األعراف
والتقاليد واألساطري يف الرشيعة السمحة النقية ،ومن األمثلة عىل ذلك ما علق به بعض
املالكية معقبا عىل تعريف ابن عرفة للزواج بأنه (بآدمية)بقوله( :قول ابن عرفة بآدمية يقتيض
عدم صحة نكاح اجلنية وليس كذلك ،فقد سئل اإلمام مالك ـ ريض اهلل عنه ـ عن نكاح
اجلن فقال :ال أرى به بأسا يف الدين ،ولكن أكره أن توجد امرأة حاملة فتدعي أنه من
زوجها اجلني فيكثر الفساد ،فقوله ال بأس يقتيض اجلواز ،والتعليل يقتيض املنع وهو منتف
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()1

يف العكس)

وقد أدت املبالغة يف أمر اجلن بعضهم إىل أن يدعو فيقول يف دعائه( :اللهم ارزقني
()2

جنية أتزوج هبا تصاحبني حيثام كنت)

بل دخلت هذه األساطري واخلرافات التفاسري القرآنية حتى ما اختص منها بأحكام
القرآن ،والعامة يعتقدون يف التفسري ما يعتقدونه يف القرآن ،قال ابن العريب عن ملكة سبأ
بحامسة وشدة(:قال علامؤنا :هي بلقيس بنت رشحبيل ملكة سبأ ،وأمها جنية بنت أربعني
ملكا ،وهذا أمر تنكره امللحدة ،ويقولون :إن اجلن ال يأكلون ،وال يلدون وكذبوا لعنهم اهلل
أمجعني ،ذلك صحيح ونكاحهم مع اإلنس جائز عقال .فإن صح نقال فبها ونعمت ،وإال
بقينا عىل أصل اجلواز العقيل)( ،)3ونحن ال ننكره ـ كام يقول ابن العريب ـ إلحلادنا وإنام
لتوقفنا عند احلدود التي وضعها لنا الرشع ،فأي نص من القرآن أو من السنة يثبت ذلك
حتى نعتقده أو ندعو العتقاده؟ ثم هل اجلواز العقيل هو املعترب يف العقائد والفقه أم اجلواز
الرشعي؟ وهل كل جائز عقال جائز واقعا ورشعا؟
وال تكتفي القابلية للخرافة إىل هذا احلد ،بل تتجاوزه إىل شغل عقل املسلم باإلجابة
عن مثل هذه التساؤالت التي طرحها بعض الفقهاء ،فقال( :وإن صح نكاح جنية فيتوجه
أهنا يف حقوق الزوجية كاآلدمية لظواهر الرشع ،إال ما خصه الدليل ،وقد ظهر مما سبق أن
نكاح اجلني لآلدمية كنكاح اآلدمي للجنية ،وقد يتوجه القول باملنع هنا ،وإن جاز عكسه

( )1أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي املالكي ،الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين ،،دار الفكر ،بريوت ،1415 ،ج ،2ص.3
( )2حممد بن مفلح املقديس أبو عبد اهلل ،الفروع وتصحيح الفروع ،حتقيق :أبو الزهراء حازم القايض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1418 ،األوىل
..604/1
( )3القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري االشبييل املالكي ،أحكام القرآن ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان،
الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ ـ  2003م ،ج ،3ص.481
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لرشف جنس اآلدمي ،وفيه نظر ،ملنع كون هذا الرشف له تأثري يف منع النكاح ،وقد حيتمل
عكس هذا االحتامل ،ألن اجلني يتملك فيصح متليكه لآلدمية ،وحيتمل أن يقال ظاهر كالم
من مل يذكر عدم صحة الوصية جلني صحة ذلك ،وال يرض نصه يف اهلبة لتعترب الوصية هبا،
ولعل هذا أوىل ،ألنه إذا صح متليك املسلم احلريب فمؤمن اجلن أوىل ،وكافرهم كاحلريب،
وال دليل عىل املنع ،ويبايع ويشارى ،إن ملك بالتمليك وإال فال ،فأما متليك بعضهم من
بعض فمتوجه ،ومعلوم إن صح معاملتهم ومناكحتهم فال بد من رشوط صحة ذلك
بطريق قاطع رشعي ،ويقطعه قاطع رشعي ،ويقبل قوهلم أن ما بيدهم ملكهم مع إسالمهم،
()1

وكافرهم كاحلريب)

هذا ما ذكره ابن مفلح [ت763هـ] عىل هيئة احتامالت تربز الرباعة الفقهية يف
ختريج مثل هذا النوع من الفرضيات ،ليأيت بعده السيوطي [ت911هـ] لريتب االحتامالت
ويضع األسئلة يف كتاب خصصه جلانب مهم يف الرشيعة هو القواعد الفقهية فيقول(:إذا
أراد أن يتزوج بامرأة من اجلن ـ عند فرض إمكانه ـ فهل جيوز ذلك أو يمتنع فإن اهلل تعاىل
ِ
ِ
ِِ
قالِ :
مح ًة
اجا لِت ْرس ُكنُوا إِ رل ْي رها رو رج رع رل رب ْينر ُك ْم رم رو َّد ًة رو رر ْ ر
﴿وم ْن آ رياته رأ ْن رخ رل رق رل ُك ْم م ْن رأ ْن ُفس ُك ْم رأزْ رو ً
ر
إِ َّن ِيف رذلِ رك رآلي ٍ
ات لِ رق ْو ٍم ري رت رفك َُّر ر
ون﴾ [الروم ،]21 :فامتن الباري تعاىل بأن جعل ذلك من جنس
ر
ما يؤلف ،فإن جوزنا ذلك ـ وهو املذكور يف رشح الوجيز البن يونس ـ فهل جيربها عىل
مالزمة املسكن أو ال؟ وهل له منعها من التشكل يف غري صور اآلدميني عند القدرة عليه،
ألنه قد حتصل النفرة أو ال ،وهل يعتمد عليها فيام يتعلق برشوط صحة النكاح من أمر وليها
وخلوها عن املوانع أو ال ،وهل جيوز قبول ذلك من قاضيهم أو ال ،وهل إذا رآها يف صورة

( )1الفروع وتصحيح الفروع.606/1:،
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غري التي ألفها وادعت أهنا هي ،فهل يعتمد عليها وجيوز له وطؤها أو ال ،وهل يكلف
()1

اإلتيان بام يألفونه من قوهتم ،كالعظم وغريه إذا أمكن االقتيات بغريه)

بل نرى كل متأخر جيتهد لينبه عل مامل ينبه له السابق ،فبعد أن أصل السيوطي زواج
اإلنس باجلن ،وقرر ما قرر مما ينفيه ما استدل به أوال من أن الباري تعاىل جعل الزوجة من
جنس ما يؤلف ،إذا به ببحث يف حكم األوالد املتناسلني من اجلن واإلنس ،وينبه عىل أنه مل
ينتبه له أح د ،فمن الوجوه التي ذكرها ملنع الزواج باجلنية(أنه قد منع من نكاح احلر لألمة
ملا حيصل للولد من الرضر باإلرقاق ،وال شك أن الرضر بكونه من جنية وفيه شائبة من
اجلن خلقا وخلقا ،وله هبم اتصال وخمالطة أشد من رضر اإلرقاق الذي هو مرجو الزوال
بكثري فإذا منع من نكاح األمة مع االحتاد يف اجلنس لالختالف يف النوع ،فألن يمنع من
()2

نكاح ما ليس من اجلنس من باب أوىل ،وهذا ختريج قوي مل أر من تنبه له)

ولتسهيل مثل هذا التدليس عىل العامة يروون يف ذلك حديثا يستدلون به عىل عدم
اجلواز الرشعي ،وكأهنم بذلك يصححون به اجلواز الوقوعي ،وهو ما رواه ابن هليعة عن
()3

يونس بن يزيد عن الزهري قال( :هنى رسول اهلل  عن نكاح اجلن)

ومع روايتهم للحديث ومعرفتهم بضعفه ومصادمته للنصوص الرصحية الثابتة إال
أهنم يضيفون إليه تأويال فيجعلون النهي للكراهة ال للتحريم (.)4
وليست فروع الزواج من اجلن بمسائل نادرة أو شاذة أو خاصة ،بل إن العامة عندنا
تطبقها عقودا رشعية يقيمها بعض املشايخ بني اإلنس واجلن معتمدين يف ذلك عىل قول
( )1األشباه والنظائر ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1403 ،األوىل ،ص.256
( )2األشباه والنظائر.257:
( )3األشباه والنظائر.256:
( )4حاشية البجريمي عىل رشح منهج الطالب (التجريد لنفع العبيد)  ،سليامن بن عمر بن حممد البجريمي ،املكتبة اإلسالمية ،ديار بكر ـ تركيا.359/3 ،
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هؤالء الفقهاء ،وال يستغرب ذلك من العامة بعد أن ينص الفقهاء عىل ذلك بقوهلم(:وعىل
كالم القمويل الذي هو املعتمد لو جاءت امرأة جنية للقايض وقالت له :ال ويل يل خاص
وأريد أن أتزوج هبذا جاز له العقد عليها ،ومثلها اإلنسية لو أرادت التزويج بجني)( ،)1ومل
يبق إال أن جيعل قاض خاص يقوم بإجراء العقود الرشعية بني اجلن واإلنس.
هذا يف الفقه ،ومثله نجده يف كل املجاالت املعرفية ،وسببه األكرب هو عدم التسليم
للنصوص املقدسة ،واالكتفاء هبا.
بل إن الثقافة الصوفية خصوصا ،والتي رست يف جسمنا اإلسالمي فرتة طويلة
رسيان النار يف اهلشيم ،ال تكتفي بعزل النصوص املقدسة فقط ،بل تستخدمها بطريقة غريبة
جتعل منها أداة لنرش اخلرافة والشعوذة واألسطورة ،والسبب يف ذلك بسيط ،وهو أن الكثري
من الصوفية ،وخاصة املتأخرين منهم يعتقدون أنه يمكن ـ وعن طريق الكشف ـ تصحيح
األحاديث وتضعيفها ،ومن ذلك ما أورده الشعراين عن أيب املواهب الشاذيل قال :قابلت
رسول اهلل  فسألته عن احلديث املشهور (اذكروا اهلل حتى يقولوا جمنون)( ،)2ويف صحيح
بن حبان (أكثروا من ذكر اهلل حتى يقولوا جمنون) ،فقال  :صدق ابن حبان يف روايته،
وصدق راوي (اذكروا اهلل) فاين قلتهام مع ًا ،مرة قلت هذا ،ومرة قلت هذا)

()3

بل إن املحدث الكبري العجلوين مع كونه مرجعا من مراجع احلديثـ نتيجة تأثره
بالتصوف ـ يصحح هذا ،وحياول أن يستدل له ،وقد قال يف مقدمة كتابه (كشف اخلفاء):

( )1حاشية البجريمي عىل رشح منهج الطالب (التجريد لنفع العبيد)  ،سليامن بن عمر بن حممد البجريمي ،املكتبة اإلسالمية ،ديار بكر ـ تركيا.359/3 ،
( )2أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة ـ القاهرة ،ج ،3ص  ،68وعلق عليه شعيب األرنؤوط بقوله :إسناده
ضعيف.
( )3عبد الوهاب الشعراين ،الطبقات الكربى املسمى لواقح األنوار القدسية يف مناقب العلامء والصوفية ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة 1426 ،ه ،ج،2
ص.151

217

ِ
الظاهر للمحدثني ،باعتبار
(واحلكم عىل احلديث بالوضع والصحة أو غريمها ،إنام بحسب
ِ
األمر والقطع ،جلواز أن يكون الصحيح مث ً
ال باعتبار نظر
اإلسناد أو غريه ،ال باعتبار نفس
املحدث :موضوع ًا أو ضعيف ًا يف نفس األمر ،وبالعكس .نعم املتواتر مطلق ًا قطعي النسبة
لرسول اهلل  اتفاق ًا ..ومع كون احلديث حيتمل ذلك ،فيعمل بمقتىض ما يثبت عند
املحدثني ،ويرتتب عليه احلكم الرشعي املستفاد منه للمستنبطني .ويف (الفتوحات املكية)
للشيخ األكرب قدس رسه األنور ،ما حاصله :فرب حديث يكون صحيح ًا من طريق رواته
حيصل هلذا املكاشف أنه غري صحيح لسؤاله لرسول اهلل  في رعلم وضعه ،ويرتك العمل به
ٍ
حديث ِترك العمل به لضعف طريقه ،من
وإن عمل به أهل النقل لصحة طريقه .ورب
أجل وضاع يف رواته ،يكون صحيح ًا يف نفس األمر ،لسام ِع املكاشف له من الروح حني
()1

إلقائه عىل رسول اهلل )

وقد طبعت هذه الثقافة املسلم الذي يؤمن بمثل هذه الرؤية التقليدية اخلرافية
باستعداد كبري لالحتيال عليه من طرف كل خرايف ومشعوذ ،وكمثال عىل ذلك هذه
الرشوط التي يذكرها الصوفية يف عالقة املريد بشيخه ،فقد ذكروا أنه (من رشط املريد أن
يعتقد يف شيخه أنه عىل رشيعة من ربه وب ّينة منه ،وال يزن أحواله بميزانه ،فقد تصدر من
الشيخ صورة مذمومة يف الظاهر وهي حممودة يف الباطن واحلقيقة ،فيجب التسليم ،وكم
من رجل أخذ كأس مخر بيده ورفعه إىل فيه وقلبه اهللّ يف فيه عسال ،والناظر يراه رشب مخرا
وهو ما رشب إال عسال ومثل هذا كثري ،وقد رأينا من جيسد روحانيته عىل صورة ويقيمها
يف فعل من األفعال ويراها احلارضون عىل ذلك الفعل ،فيقولون :رأيناه فالنا يفعل كذا،

( )1العجلوين ،إسامعيل بن حممد اجلراحي ،كشف اخلفاء ومزيل االلباس عام اشتهر من االحاديث عىل ألسنة الناس ،دار إحياء الرتاث العريب)9 /1( ،

218

وهو عن ذلك الفعل بمعزل ،وهذه كانت أحوال أيب عبد اهللّ املوصيل املعروف بقضيب
()1

البان ،وقد عاينا هذا مرارا يف أشخاص)
ج .اجلربية والتواكل:

من السلبيات اخلطرية التي طبعت ثقافتنا اإلسالمية فرتة طويلة من الزمن نتيجة
ابتعادها عن مصادرها األصلية تلك اجلربية والتواكل وسوء الفهم ملعنى القضاء والقدر.
وقد ذكر ابن تيمية بعض هؤالء ،فقال(:عاتبت بعض شيوخ هؤالء فقال ىل(:املحبة
نار حترق من القلب ما سوى مراد املحبوب والكون كله مراده ،فأى يشء أبغض منه؟)،
فقلت له(:إذا كان املحبوب قد أبغض بعض من ىف الكون وعاداهم ولعنهم ،فأحببتهم أنت
وواليتهم ،أكنت ولي ًا للمحبوب أو عدو ًا له؟)

()2

وقد ذكر مرعي بن يوسف احلنبيل املقديس دوافع تأليفه لرسالة (رفع الشبهة والغرر
عمن حيتج عىل فعل املعايص بالقدر) فقال(:إن بعض دراويش متصوفة الفقراء الذين
وقعوا يف اإلباحة واآلثام ،وطووا بساط الرشع ،ورفعوا قواعد األحكام ،وسووا بعقوهلم
بني احلالل واحلرام كان ال يصوم وال يصيل منهمكا عىل املحرمات كاخلمور ونحوها من
اللذات ،فاعرتض عليه يف ذلك،فأجاب بام مضمونه أنه قد رفعت األقالم وجفت
()3

الصحف ،وأن هذا مقدر عيل ،وأنا ال أقدر عىل رفع ما قدره اهلل عيل)

وتصور بعضهم أن العارف ال ترضه الذنوب كام ترض اجلاهل ،وربام سول له

( )1أمحد بن املبارك ،اإلبريز كالم سيدي عبد العزيز الدباغ ،املطبعة العلمية بدمشق ،الطبعة األوىل 1404 ،هـ ،ص .130
( )2نقال عن :حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية ،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،حتقيق :حممد حامد الفقي ،دار الكتاب العريب ـ
بريوت ،الطبعة الثانية 1393 ،ـ  ،1973ج ،3ص .14
( )3مرعي بن يوسف الكرمي ،رفع الشبهة والغرر عمن حيتج عىل فعل املعايص بالقدر ،حتقيق :أسعد حممد املغريب ،دار حراء ـ مكة املكرمة ،الطبعة األوىل،
 ،1410ص.15
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الشيطان بأن ذنوبه خري من طاعات اجلهال ،مع أن النصوص خترب بأنه حيتمل من اجلاهل
ماال حيتمل من العارف ،بل إذا عوقب اجلاهل ضعفا عوقب العارف ضعفني ،وهلذا قال
تعاىل يف نساء النبي﴿ :ومن ي ْقنُ ْت ِمنْ ُكن هللَِّ ورسولِ ِه و رتعم ْل ص ِ
احلًا ُنؤْ ِ رهتا رأ ْج رر رها رم َّرت ْ ِ
رني
ر ْ ر ر
َّ
ر ر ْ ر
رر ُ
يام﴾ [األحزاب]31 :
رو رأ ْعتردْ نرا رهلرا ِرزْ ًقا ك ِرر ً
وعادة مثل هؤالء كعادة من غلبت عليه األهواء ،فهو ال يستجيب للمخالف
بسبب ،وهو أن املتكلم مل يرق درجات الكامل ،أو أن علم األوراق حجبه عن علم األذواق،
قال ابن القيم بعد اإلنكار عىل مثل هذه األقوال(:فإن قيل هذا كالم بلسان احلال بالرشع،
ولو نطقت بلسان احلقيقة لعذرت اخلليقة ،إذ هم صائرون إىل مشيئة اهلل فيهم وما قضاه
وقدره عليهم وال بد ،فهم جمار ألقداره ،وسهامها نافذة فيهم ،وهم أغراض لسهام األقدار
ال ختطئهم ألبتة،ولكن من غلب عليه مشاهدة احلكم الرشعي مل يمكنه طلب العذر هلم،
ومن غلب عليه مشاهدة احلكم الكوين عذرهم فأنت معذور يف اإلنكار علينا بحقيقة
()1

الرشع ،ونحن معذورون يف طلب العذر بحقيقة احلكم وكالنا مصيب)
ثانيا :الرؤية احلداثية وأعالمها وخصائصها

تنطلق الرؤية احلداثية يف جمتمعاتنا اإلسالمية من التصور الغريب هلا( ،)2وهي رؤية
ال تعتني بالبناء بقدر ما تعتني باهلدم ،فهي هتدم كل قديم حتى لو كان صاحلا نافعا ،وتقدس
كل جديد حتى لو كان خرابا ودمارا ،وتتصور أن الزمن وحده كاف لتفضيل اآلخر عىل

( )1مدارج السالكني.189/1:
( )2فهي تعني يف املفهوم الغريب القطيعة مع مرتكزات اهلوية حتى املقدس منها ،كام عرفها جان بودريار بقوله( :ليست احلداثة مفهوما سوسيولوجيا أو
مفهوما سياسيا أو مفهوما تارخييا بحرص املعنى ،وإنام هي صيغة مميزة للحضارة تعارض صيغة التقليد ..ومع ذلك تظل احلداثة موضوعا عاما يتضمن يف داللته
إمجاال اإلشارة إىل تطور تارخيي بأكمله ،وإىل تبدل يف الذهنية) (انظر :حممد برادة ،اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم احلداثة ،جملة فصول ع  ،4اهليئة العامة املرصية
للكتاب ،القاهرة ،1984 ،ص)12
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األول.
وهي ـ كمثيلتها الغربية ـ ال تكتفي بمهامجة العادات والتقاليد البالية ،وال تكتفي بنقد
ما لصق برتاثنا من رواسب ،وإنام تتعدى كل ذلك إىل نصوصنا املقدسة نفسها ،فتتعامل
معها كام تتعامل مع أي نص برشي ،بل إهنا تغايل فتقدس النص البرشي عىل النص املقدس
نفسه.
وهي مع تلك الدعاوى العريضة ،ومع طول الفرتة التي أتيحت هلا ،ومع كثرة
الوسائل التي وضعت بني يدهيا ،ومع اهلالة اإلعالمية التي وسم هبا أدعياؤها ،مل تفعل شيئا
سوى التشكيك يف املقدس ،ويف العقل املسلم الذي يستلهم منه ،ويف اجلهات التي حتاول
أن تتبناه يف واقع حياهتا.
ومل تفعل سوى أن أغرقت ساحتنا الثقافية بأمثال هذه املصطلحات الغريبة التي ال
رضورة هلا يف ثقافتنا اإلسالمية األصيلة( :األسطورة وامليثولوجيا ،والطقس الشعائري،
والرأس مال الرمزي ،والعالمة اللغوية وال ُبنى األولية للداللة ،واملعنى واملجاز ،وإنتاج
املعنى ،وفق الرسد القصيص ،والتارخيية والوعي والالوعي ،واملخيال االجتامعي،
( )1

والتصور ونظام اإليامن والالإيامن)

ومل تفعل سوى أن تعاملت مع تراثنا ،بل مع املقدس نفسه بمناهج غربية غريبة
تستخدم يف العلوم االجتامعية احلديثة ،كاملنهج السيميائي الداليل ،واملنهج التحلييل
التفكيكي ،ومنهج التارخيية(.)2
( )1هذه املصطلحات وغريها وهي كثرية جدا نجدها يف مؤلفات أركون وغريه ،انظر عىل سبيل املثال :حممد أركون ،تارخيية فكر العريب اإلسالمي ـ نقد
العقل اإلسالمي ـ  ،ترمجة صالح هاشم ،ط  ،3مركز اإلحتاد القومي ،واملركز الثقايف العريب ،بريوت ،الدار البيضاء ،1998،ص .23
( )2أنظر مثال :حممد أركون :الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،ترمجة هاشم صالح ،ط  ،2مركز اإلحتاد القومي ،واملركز الثقايف العريب ،بريوت ،الدار البيضاء،
 ،1996ص .87
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بناء عىل هذا نحاول هنا باختصار أن نذكر بعض أعالم هذه الرؤية ،وبعض
خصائصها.
 .1أعالم الرؤية احلداثية:
مثلام ذكرنا سابقا من تصنيف التقليديني بحسب عالقتهم باملقدس ،فكذلك يمكن
تصنيف احلداثيني بحسب هذه العالقة ،فليس من اإلنصاف أن نعترب احلداثيني مجيعا
شخصا واحدا ،ونحكم عليهم حكام واحدا ،فمنهم من كان صادق الطوية خملص الرسيرة،
لكنه نتيجة ما رآه من التقليديني راح حيمل عليهم ،ليربئ ساحة املقدس من اخلرافات التي
حلقت بالدين ،ولكنه أثناء تلك احلملة منح بعض اجلرأة للمغرضني الذي فوقوا سهامهم
نحو املقدس نفسه.
وبناء عىل هذا يمكن تقسيم احلداثيني إىل القسمني التاليني:
أ .احلداثيون املتطرفون:
وهؤالء هم الذين يرصحون بكل جرأة بعدم احرتامهم للنص املقدس سواء كان
قرآنا أو سنة ،ولعل سيد هؤالء ورئيسهم وحمركهم ومعلمهم الفرنيس ذو األصل اجلزائري
(حممد أركون) ،والذي رصح بأن هدف مرشوعه الفكري هو هدم الرتاث املعريف
اإلسالمي ،بل حتى املقدس منه ،يقول يف ذلك( :كل من يقرأ كتابايت يعرف أين حريص
كل احلرص عىل نقد الرتاث املعريف اإلسالمي منذ ثالثني عاما ،وأنا أحاول انتهاك أطره
التقليدية املوروثة اجلامدة وحتديداته ومفاهيمه ورؤيته للعامل وللوجود ..لكي أفتح له آفاقا
()1

مل تكن يف احلسبان ،ولكي أخرجه من عزلته وإغالقه الدغامئي املزمن)

( )1حممد أركون ،قضايا يف نقد العقل الديني ،ترمجة :هاشم صالح ،دار الطليعة ،بريوت ،لبنان ،1998 ،ص .150
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وقد أحيط ألجل هذا هبالة إعالمية كبرية ،حيث نرشت حوله الكثري من الدراسات
واملقاالت وأقيمت حوله الكثري من املؤمترات التي تبرش بفكره ،ومن الكتب التي كتبت
حوله:
 .1نقد العقل اإلسالمي عند حممد أركون ،ملحمد الفجار.
 .2القرآن الكريم والقراءة احلداثية ـ دارسة حتليلية نقدية إلشكالية النص عند حممد
أركون ،حلسن العباقي.
 .3الرتاث واملنهج بني أركون واجلابري ،لنايلة أيب نادر.
 .4العقل اإلسالمي أمام تراث عرص األنوار يف الغرب ـ اجلهود الفلسفية عند حممد
أركون ،لرون هاليرب.
 .5احلداثة يف فكر حممد أركون ،لفارح مرسحي.
 .6العقل بني التاريخ والوحي ـ حول العدمية النظرية يف إسالميات حممد أركون،
ملحمد املزوغي.
وقد سار عىل عقب أركون الكثري من احلداثيني املعارصين ،والذين اعتربوه معلام
وأستاذا للمناهج احلداثية التي تتعامل بجرأة شديدة مع النص املقدس.
ومن أمثلتهم نرص أبو زيد كام يف كتابه (اخلطاب والتأويل) ،وحممد محزة يف (إسالم
املجددين) ،وكامل عبداللطيف يف (قراءات يف الفلسفة العربية املعارصة) ،وعيل حرب يف
مؤلفيه( :نقد النص) و(نقد احلقيقة) ،وحممد الصوياين يف (العقل العريب ـ املسكوت عنه
والالمفكر فيه يف مقاربات العقل العريب) ،وعبدالغني بارة يف (اهلريمنيوطيقا والفلسفة نحو
مرشوع عقل تأوييل) ،وجورج طرابييش يف (مذبحة الرتاث) ،والزواوي بغورة يف (ميشال
فوكو يف الفكر العريب املعارص) ،وحممد جهالن يف (فعالية القراءة وإشكالية حتديد املعنى يف
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النص القرآين) ،وحسن حنفي صاحب مرشوع (من العقيدة إىل الثورة) وهو حماولة إلعادة
تفس ري املقوالت الكالمية عن اهلل والغيب والدين تفسريا جديد ،وعبد املجيد الرشقي
التونيس الذي يعتمد يف قراءته للنص عىل نتائج منهج دراسة األديان واألنسنة واللسانية
والتارخيية اجلديدة.

وغريهم كثري ،ممن جيدون مساحة واسعة من املنابر اإلعالمية التي تتيح هلم نرش
أفكارهم ومذاهبهم بكل جرأة ومن أمثلة تلك املنابر اإلعالمية املجالت التالية:
 .1جملة فكر ونقد ،التي تصدر يف املغرب ،وكان يرشف عليها الدكتور حممد عابد
اجلابري.
 .2جملة املستقبل العريب ،الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية.
 .3جملة مدارات فلسفية ،الصادرة عن اجلمعية الفلسفية املغربية.
 .4جملة عامل الفكر ،الصادرة عن املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
بالكويت.
 .5جملة الفكر العريب املعارص ،الصادرة عن معهد اإلنامء العريب ببريوت.
ب .احلداثيون املعتدلون:
وهؤالء هم الذين ال جيرؤون عىل الترصيح بعدم احرتامهم للنص املقدس سواء
كان قرآنا أو سنة ،ولكنهم يف الواقع العميل قد يؤولون هذا النص لينسجم مع املفاهيم التي
يطرحها احلداثيون ،ولعل من أقرب األمثلة عن هؤالء ما يطلق عليه املدرسة العقلية
احلديثة ،فهي التي أتاحت بعض اجلرأة التأويلية للنص املقدس لينسجم مع العرص،
وأتاحت قبل ذلك الكثري من اجلرأة عىل السنة النبوية سواء من ناحية ثبوهتا أو من ناحية
طريقة التعامل معها.
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 .2خصائص الرؤية احلداثية:
كام أن الفكر الغريب ينطلق من الرصاع بجميع مستوياته ،فإن احلداثيني املتأثرين
باملناهج الغربية ،مل يفعلوا سوى أن نقلوا روح الرصاع الغربية ،وطبقوها عىل مكونات
ثقافتنا اإلهلي منه والبرشي.
وهلذا فإنا نكتفي هنا بذكر خاصيتني يتميز هبام التفكري احلداثي :الرصاع مع الرتاث،
والرصاع مع املقدس.
أ .الرصاع مع الرتاث:
أدرك احلداثيون ما للرتاث اإلسالمي من قيمة يف حفظ الدين وضوابط فهمه،
وأدركوا كذلك أن اهنيار ذلك الرتاث سيجعلهم املخولني بتفسري الدين وأحكامه بحسب
مناهجهم احلديثة ،ولذلك راحوا يسخرون منه ويعتربونه سببا وحيدا لنكسة املسلمني
وختلفهم.
يقول أحد منظري احلداثة املعارصين ،والذي ال يقل شأنا عن أركون ،وهو عبد اهلل
العروي( :إن ارتباط االمة بالرتاث قد انقطع هنائيا يف مجيع امليادين وإن االستمرار الثقايف
الذي خيدعنا ألننا ما زلنا نقرأ ملؤلفني قدماء ونؤلف فيهم ..وإنام هو رساب ،وسبب
التخلف الفكري عندنا هو ـ الغرور بذلك الرساب وعدم رؤية االنفصام الواقعي فيبقى
الذهن العريب حتام مفصوال عن واقعه متخلفا عنه بسبب اعتبار الوفاء لألهل حقيقة
()1

واقعية)

ومثله أدونيس يف كتابه (الثابت واملتحول) الذي يعترب دستورا للحداثني ،فقد رصح

( )1عبد اهلل العروي ـ االيديولوجيا العربية املعارصة .املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء  1980ص .125
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فيه بأن (مبدأ احلداثة هو الرصاع بني النظام القائم عىل السلفية ،والرغبة العاملة لتغيري هذا
النظام ،وقد تأسس هذا الرصاع يف أثناء العهدين األموي والعبايس ،حيث نرى تيارين
للحداثة :األول سيايس فكري ،يتمثل من جهة يف احلركات الثورية ضد النظام القائم ،بدء ًا
من اخلوارج وانتها ًء بثورة الزنج مرور ًا بالقرامطة ،واحلركات الثورية املتطرفة ،ويتمثل من
جهة ثانية يف االعتزال والعقالنية اإلحلادية يف الصوفية عىل األخـص ،أما التيار الثاين ففني،
وهو هيدف إىل االرتباط باحلياة اليومية كام عند أيب نواس ،وإىل اخللق ال عىل مثال خارج
التـقليد وكل موروث عند أيب متام ،أبطل التيار الفني قياس الشعر واألدب عىل الذي أبطل ـ
بتعبري آخر ـ القديم من حيث إنه أصل للمحاكاة أو نموذج ..أخذ اإلنسان يامرس هو نفسه
عملية خلق العامل .هكذا تولدت احلداثة يف تارخينا من التفاعل والتصادم بني موقفني أو
عقليتني يف مناخ من تغري احلياة ونشأة ظروف وأوضاع جديدة ،ومن هنا وصف عدد من
()1

مؤسيس احلداثة الشعرية باخلروج)

وهكذا نرى احلداثيني ينبشون الرتاث ليحيوا كل االنحرافات الفكرية باعتبارها
املمثل الصحيح للفكر احلداثي اإلسالمي ،فأدونيس مثال يذكر بإعجاب أبا نواس وعمر
بن أيب ربيعة ،ويذكر سبب إعجابه بشعرمها ،فيقول( :إن االنتهاك ـ أي تدنيس املقدسات ـ
هو ما جيذبنا يف شعرمها ،والعلة يف هذا اجلذب أننا ال شعور ّي ًا نحارب كل ما حيول دون تفتح
()2

اإلنسان ،فاإلنسان من هذه الزاوية ثوري بالفطرة ،اإلنسان حيوان ثوري)

وقد ذكر عبد احلميد جيدة بعض تلك املؤثرات الرتاثية يف أدب احلداثة ،فقال( :ومن
يدرس الشعر احلديث ال ختطئ عيناه فيه اجتاهه إىل الترصف ،بقوة ،حتى ليغدو االجتاه
( )1أدونيس ،الثابت واملتحول ،دار العودة ،بريوت ،ج 3ص.119
( )2الثابت املتحول ،ج 1صفحة .216
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الصويف أبرز من سائر االجتاهات يف هذا الشعر ،ولعل ذلك راجع إىل طول عملية التقدم
والرتاجع يف احلياة السياسية ،واليأس الغالب والسأم من متابعة الكفاح ،كام ان هناك قسطا
()1

من التصوف يربط بني االجتاهات الثورية املتقدمة)
ب .الرصاع مع املقدس:

لعل اهلدف األكرب الذي يدندن حوله احلداثيون عىل خمتلف مراتبهم هو املقدس،
وخصوصا القرآن الكريم ،فقد استعملوا كل املناهج لنزع القداسة منه أوال( ،)2والتعامل
معه كنص برشي ثانيا ،ومن ثم تطبيق كل معايري النقد عليه.
وللتدليس عىل املثقفني وغريهم هبذا استعملوا بعض املناهج املستوردة ،والتي
تصوروا أن كوهنا مناهج غربية كاف إلعطائها بعدها العلمي والرشعي ،وسنذكر هنا ـ
اختصارا ـ مثالني عن هذه املناهج:
التارخيانية :وهو منهج يرى أصحابه أن القوانني االجتامعية تتصف بالنسبة
التارخيية ،وأن القانون من نتاج العقل اجلمعي ،وتعمم ذلك عىل الرشائع اإلهلية أيضا(.)3
جمردا قابع ًا يف اهلواء وإنام هو يشء حمسوس ومؤ َّطر
والعقل يف هذا املنهج (ليس شيئ ًا َّ

( )1دكتور إحسان عباس ،اجتاهات الشعر العريب املعارص ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ـ الكويت ،الطبعة :األوىل( ،1978 ،ص )208
( )2يذكر طه عبد الرمحان الكثري من اآلليات التي يستعملها احلداثيوون لنقل النص املقدس من الوضع اإلهلي إىل الوضع البرشي ،ومن هذه اآلليات:
ـ حذف عبارات التعظيم التي يستعملها مجهور املؤمنني يف كالمهم عن كتاب اهلل عز وجل مثل :القرآن الكريم ،الذكر احلكيم ،قال عز وجل ،صدق اهلل
العظيم...
ـ استبدال مصطلحات مقررة بأخرى جديدة من وضع اإلنسان ،كاستبدال اخلطاب النبوي مكان اخلطاب اإلهلي ،العبارة مكان اآلية...
ـ التفريق بني مستويات خمتلفة من اخلطاب اإلهلي كالتفريق بني الوحي واملصحف ،القرآن الشفوي والقرآن املكتوب.
ـ املقارنة بني القرآن والنبي عيسى عليه السالم ،فكام أن القرآن كالم اهلل ،فكذلك عيسى عليه السالم رسول اهلل وكلمته ،فكالمها بنية واحدة ،رغم اختالف
العنارص املكونة لكل (انظر :طه عبد الرمحان ،روح احلداثة ـ املدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية ـ املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب،2006 ،
ص).179
( )3االجتاه العلامين املعارص يف علوم القرآن دراسة ونقد د /أمحد حممد الفاضل 2008م الطبعة األوىل سوريا دمشق مركز الناقد الثقايف .ص..237
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ٍ
واحد من هذه العقول املذكورة مرتبط بالبيئة
بشكل جيد ،فللعقل تارخييته أيض ًا ،وكل
واملجتمع واحلالة التطورية لألنظمة الثقافية واملعرفية السائدة يف زمن كل مفكّر) .
وقد طبق أركون املنهاج التارخياين عىل القرآن الكريم ،ودعا إىل التعامل معه عىل
ضوئه ،يقول( :ينبغي أن يستيقظ املسلمون ،أن يفتحوا عيوهنم ،أن يقرؤوا القرآن بعيون
جديدة ،أن يتموضعوا يف عرصه وبيئته لكي يفهموه عىل حقيقته ،وعندئذ ال يعودون
يسقطون عليه أفكار عرصهم ومهومه ،أو نظرياته وأيديولوجياته ،فالقرآن ليس كتابا يف
علم الفيزياء أو الكيمياء ،وال يف علم االجتامع واالقتصاد ،وهو ال يفرض نظاما اقتصاديا
حمددا دون غريه ،وال نظاما سياسيا معينا ،هذه األشياء مرتوكة للبرش لكي حيلوها طبقا
لقوانني علم االقتصاد واالجتامع والسياسة ،القرآن هو أوال وقبل كل يشء خطاب ديني
يتحدث ببالغة عالية عن موضوعات أساسية ختص البرش أينام كانوا كاحلياة واملوت
()1

واآلخرة والعمل الصالح ،والعدل وحب اجلار)

وعندما سئل عن كيفية التعامل مع قوله تعاىل﴿ :ي ِ
وصي ُك ُم اهللَُّ ِيف رأ ْو رال ِد ُك ْم لِ َّ
لذك ِرر
ُ
ِم ْث ُل رح ِّظ ْاألُ ْن رث ري ْ ِ
ني﴾ [النساء ،]11 :أجاب بأنه (ال يمكننا أن نستمر يف قبول أال يكون للمرأة
قسمة عادلة ،فعندما يستحيل تكييف النص مع العامل احلايل ،عندما يكون منبثقا عن وضع
()2

اجتامعي ال يتناسب يف يشء مع عاملنا احلارض ،ينبغي العمل عىل تغيريه)

وطبق هذا املنهج كذلك عىل الرتاث اإلسالمي ليعترب أن كل ما أنتجه العقل املسلم
املنطلق من الوحي اإلهلي ما هو إال نتاج التاريخ ،ال نتاج التنوير اإلهلي للعقل املسلم،
( )1حممد أركون :قضايا يف نقد العقل الديني :كيف نفهم اإلسالم اليوم؟ ،ترمجة وتعليق هاشم صالح،دار الطليعة ،بريوت،الطبعة الثانية ،2000 ،ص
 285و.286
()2نقال عن :إبراهيم حممد طه بويداين ،التأويل بني ضوابط األصوليني وقراءة املعارصين ،رسالة ماجستري ،جامعة القدس ،حتت إرشاف :د .حسام الدين
عفانه ،سنة ،2001 :ص.204
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فالعقل ـ عند احلداثيني ـ ليس (جوهر ًا ثابت ًا خيرج عن كل تارخي ِّية وكل مرشوط ِّية) ،بل هو
(مفهوم له تاريخ ،فالعقل الذي كان يستخدمه احلسن البرصي ليس هو العقل نفسه الذي
كان يستخدمه ابن خلدون ،والعقل الذي كان يستخدمه ابن خلدون ليس هو نفسه الذي
استخدمه حممد عبده ،والعقل الذي كان يستخدمه حممد عبده ليس هو نفسه الذي
استخدمه طه حسني ،وعقل طه حسني ليس هو العقل الذي أستخد ُمه أنا شخصي ًا اليوم)
اللسانيات البنيوية :ومن املناهج التي استعملوها اللسانيات البنيوية( ،)1فأركون
يعرف القرآن الكريم بأنه (جمموعة حمدودة ومفتوحة من النصوص باللغة العربية ،يمكن
()2

أن نصل إليها ماثلة يف النص املثبت إمالئيا بعد القرن الرابع اهلجري)

وهو يرى أن هذه النصوص قد فرضت عىل املجتمع اإلسالمي فرضا ،يقول
أركون( :كان الوحي قد ترسخ عىل هيئة نظام معريف مهيمن متاما...ولقد حدث تارخييا أن
وجد أناس هضموا هذا النظام املعريف ومتثلوه وفرسوه بشكل أرثوذكيس صارم ،ثم طبقوه
بكل جربوت هكذا جتمعت كل الرشوط املالئمة لتصفية إحلاح الفهم والتعقل ،أو عىل
()3

األقل لضبط هذا اإلحلاح وسجنه ضمن حدود ال يتعدها)
اخلامتة

بعد هذه اجلولة املخترصة يف الرؤى الكربى التي حتاول أن تضع منظومة متكاملة
للثقافة اإلسالمية ،وتصدرها للعامل باعتبارها اإلسالم ،نحب أن نضع هنا بعض ما نتصوره
( )1املنهج البنيوي يعتمد يف دراسة النص يف حد ذاته بوصفه بنا ًء متكامالً بعيدً ا عن أية عوامل أخرى ،أي أن أصحاب هذا املنهج يعكفون من خالل اللغة
عىل استخالص الوحدات الوظيفية األساسية التي حترك النص( .انظر :انظر :عبد السالم املسدي ،قضية البنيوية دراسة ونامذج ،وزارة الثقافة ،تونس ،ط،1
1991م ،ص )77
( )2حممد أركون :الفكر العريب الطبعة الثالثة 1985م ترمجة عادل العوا بريوت باريس منشورات عويدات .ص..32
( )3حممد أركون:تارخيية فكر العريب اإلسالمي ـ هو نفسه :نقد العقل اإلسالمي ـ  ،ترمجة صالح هاشم ،ط  ،3مركز اإلحتاد القومي ،واملركز الثقايف العريب،
بريوت ،الدار البيضاء 1998،ص ..293
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من رؤى ،وهي حمكومة ـ طبعا ـ بظروف الواقع الثقايف الذي نعيشه ،والذي نرى أنه من
الصعب االنعزال عنه ،أو االكتفاء بالنقد السطحي له ..ونخترص هذه الرؤية يف النقاط
التالية:
أوال ـ املرجع األسايس لإلسالم كدين إهلي هو مصدراه املقدسان :القرآن الكريم،
والسنة املطهرة ،وبذلك فإهنام األصل الذي حيتكم إليه كل فكر جديد سواء كان من
الرتاثيني اإلسالميني أو من احلداثيني أو من غريهم ،وبذلك فإن االحتكام إىل هذين
املصدرين جينبنا كل ذاتية وكل انحياز ،فلو أن حداثيا فهم من القرآن الكريم أو من احلديث
النبوي معنى صحيحا ،ال يصح اإلنكار عليه بسبب أن الفهم صدر من حداثي ،فاحلق أحق
أن يتبع.
ثانيا ـ أن تراثنا اإلسالمي مع ما فيه من حماسن ال تعد وال حتىص ليس معصوما من
اخلطأ ،ولذلك ال يصح أن نقوم بام يقوم به التقليديون من االستبسال يف الدفاع عنه ،ألن
ذلك يرصفنا عن التعريف باإلسالم اإلهلي املستند للمصادر املقدسة ،أما الفهوم البرشية
فهي يف أحسن أحواهلا قد تكون مرتبطة بالبيئة الزمانية واملكانية هلا ،وهي بذلك صاحلة
لزماهنا ،وليس لكل األزمنة.
ثالثا ـ أنه ليس من احلكمة مواجهة احلداثيني يف املعاين التي يلبسون هبا عىل الناس
من دعوى العرصنة والتحرض ونحو ذلك ،بل تكون مواجهتهم يف الطرائق واألساليب
واملغالطات التي يستعملوهنا ،ويعجبنا يف هذا ـ كمرشوع حيتاج إىل مزيد من البحث
والتفصيل والنظر ـ ما طرحه طه عبد الرمحن مما سامه (روح احلداثة) ،ودعاه إىل ذلك أن
(كل أمة هي بني خيارين :إما أن تصنع حداثتها الداخلية ،وإما أن ال حداثة هلا ..فاحلداثة
الربانية التي قصد هبا يف بعض الدول غري الغربية ،ليست مطلقا حداثة نظرا إىل أنه ليس
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تطبيقا هلذه الروح ذاهتا ،وإنام هو تطبيق للتطبيق الغريب هلذه الروح ،أي تطبيق من الدرجة
()1

الثانية)

رابعا ـ أن هذه الرؤية املستندة للنص املقدس أوال ،وللحسن من الرتاث اإلسالمي
ثانيا ،وللقيم الصحيحة الواقعية ثالثا ال يصح أن تبقى جمرد نظريات بعيدة عن التطبيق
الواقعي ،بل حتتاج إىل إبرازها يف مجيع املجاالت الثقافية باعتبارها أقرب متثيل لإلسالم يف
مواجهة التقليديني واحلداثيني.
ألن التقليديني يعيشون يف غري عصورهم ،واحلداثيني يريدون أن يفرضوا علينا ـ
بحجة الواقع ـ قيام ومصادر غري القيم واملصادر التي تستند إليها هويتنا الدينية والثقافية.
املراجع:
القرآن الكريم.
 . 1إبراهيم أبراش،تاريخ املؤسسات والوقائع االجتامعية ،دار بابل للطباعة والنرش ،الرباط.1998 ،
 .2إبراهيم حممد طه بويداين ،التأويل بني ضوابط األصوليني وقراءة املعارصين ،رسالة ماجستري ،جامعة القدس ،حتت
إرشاف :د .حسام الدين عفانه ،سنة.2001 :
 . 3ابن عابدين ،رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار يف فقه مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت.
 .4أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس ،املستصفى يف علم األصول ،حتقيق :حممد بن سليامن األشقر ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،لبنان ،الطبعة :األوىل1417 ،هـ1997/م.
 . 5أبو عبد اهلل بدر الدين الزركيش الشافعي ،تشنيف املسامع بجمع اجلوامع لتاج الدين السبكي ،حتقيق :د سيد عبد العزيز
ـ د عبد اهلل ربيع ،مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء الرتاث ،الطبعة :األوىل 1418 ،هـ ـ  1998م.
 .6أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عبد املنعم ِ
احلمريى ،صفة جزيرة األندلس منتخبة من كتاب الروض املعطار،
حتقيق :إ .اليف بروفنصال ،دار اجليل ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة :الثانية 1408 ،هـ ـ  1988م.
 . 7أمحد بن املبارك ،اإلبريز كالم عبد العزيز الدباغ ،املطبعة العلمية بدمشق ،الطبعة األوىل 1404 ،هـ.

( )1طه عبد الرمحان ،روح احلداثة ،مصدر سابق ،ص.34
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 . 8أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة ـ القاهرة.
 .9أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي املالكي ،الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين ،،دار الفكر ،بريوت.1415 ،
 . 10أمحد حممد الفاضل ،االجتاه العلامين املعارص يف علوم القرآن :دراسة ونقد ،مركز الناقد الثقايف ،سوريا دمشق ،الطبعة
األوىل2008 ،م.
 .11أدونيس ،الثابت واملتحول ،دار العودة ،بريوت ،ط.4
 .12تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،أبو العباس ،جمموع الفتاوى ،حتقيق :أنور الباز ـ عامر اجلزار ،دار
الوفاء ،الطبعة الثالثة 1426 ،هـ  2005 /م.
 . 13دكتور إحسان عباس ،اجتاهات الشعر العريب املعارص ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ـ الكويت،
الطبعة :األوىل.1978 ،
 . 14سليامن بن عمر بن حممد البجريمي ،حاشية البجريمي عىل رشح منهج الطالب (التجريد لنفع العبيد) ،املكتبة
اإلسالمية ،ديار بكر ـ تركيا.
 .15سيد سابق ،فقه السنة ،دار الكتاب العريب ،بريوت ـ لبنان.
 .16طه عبد الرمحان ،روح احلداثة ـ املدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية ـ املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء،
املغرب.2006 ،
 . 17عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،األشباه والنظائر ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1403 ،الطبعة األوىل.
 . 18عبد السالم املسدي ،قضية البنيوية دراسة ونامذج ،وزارة الثقافة ،تونس ،ط1991 ،1م.
 .19عبد اهلل العروي ـ االيديولوجيا العربية املعارصة .املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء .1980
 . 20عبد الوهاب الشعراين ،الطبقات الكربى املسمى لواقح األنوار القدسية يف مناقب العلامء والصوفية ،مكتبة الثقافة
الدينية ،القاهرة 1426 ،ه.
 .21العجلوين ،إسامعيل بن حممد اجلراحي ،كشف اخلفاء ومزيل االلباس عام اشتهر من االحاديث عىل ألسنة الناس ،دار
إحياء الرتاث العريب.
 . 22عيل بن أمحد بن حزم األندليس أبو حممد ،اإلحكام يف أصول األحكام ،دار احلديث ،القاهرة ،الطبعة األوىل.1404 ،
 .23عمر عودة اخلطيب ،ملحات يف الثقافة اإلسالمية ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :اخلامسة عرشة 1425هـ ـ 2004م.
 . 24فهد بن عبد الرمحن بن سليامن الرومي ،اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عرش ،طبع بإذن رئاسة إدارات البحوث
العلمية واالفتاء والدعوة واالرشاد يف اململكة العربية السعودية برقم  5 /951وتاريخ  ،1406/8 /5الطبعة :األوىل
1407هـ1986/م.
 . 25حممد أركون ،اإلسالم أوربا الغرب ،ترمجة هاشم صالح ،دار الساقي ،لندن.
 . 26حممد أركون ،الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،ترمجة هاشم صالح ،ط  ،2مركز اإلحتاد القومي ،واملركز الثقايف العريب،
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بريوت ،الدار البيضاء.1996 ،
 .27حممد أركون ،الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد ،ترمجة هاشم صالح ط1998 ،3م ،دار الساقي.
 .28حممد أركون ،الفكر العريب الطبعة الثالثة 1985م ترمجة عادل العوا بريوت باريس منشورات عويدات.
 .29حممد أركون ،تارخيية فكر العريب اإلسالمي ـ نقد العقل اإلسالمي ـ  ،ترمجة صالح هاشم ،ط  ،3مركز اإلحتاد القومي،
واملركز الثقايف العريب ،بريوت ،الدار البيضاء.1998،
 .30حممد أركون ،تارخيية فكر العريب اإلسالمي ـ هو نفسه :نقد العقل اإلسالمي ـ  ،ترمجة صالح هاشم ،ط  ،3مركز اإلحتاد
القومي ،واملركز الثقايف العريب ،بريوت ،الدار البيضاء.1998،
 .31حممد أركون ،قضايا يف نقد العقل الديني :كيف نفهم اإلسالم اليوم؟ ،ترمجة وتعليق هاشم صالح،دار الطليعة،
بريوت،الطبعة الثانية.2000 ،
 . 32حممد أركون ،قضايا يف نقد العقل الديني ،ترمجة :هاشم صالح ،دار الطليعة ،بريوت ،لبنان.1998 ،
 .33حممد اخلرضي بك ،تاريخ الترشيع اإلسالمي ،دار املعرفة للنرش ،مرص.1997 ،
 .34حممد برادة ،اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم احلداثة ،جملة فصول ع  ،4اهليئة العامة املرصية للكتاب ،القاهرة.1984 ،
 .35حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ابن القيم اجلوزية ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق :طه عبد الرؤوف
سعد ،دار اجليل ـ بريوت.1973 ،
 .36حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ابن القيم اجلوزية ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق :طه عبد الرؤوف
سعد ،دار اجليل ـ بريوت.1973 ،
 . 37حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية ،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،حتقيق :حممد حامد
الفقي ،دار الكتاب العريب ـ بريوت ،الطبعة الثانية.1973 .1393 ،
 . 38حممد بن إسامعيل األمري الصنعاين ،أصول الفقه املسمى إجابة السائل رشح بغية اآلمل ،حتقيق :القايض حسني
بن أمحدالسياغي والدكتور حسن حممد مقبويل األهدل ،مؤسسةالرسالة ـ بريوت ،الطبعة األوىل.1986 ،
 . 39حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي ،مراجعة :د .مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري ،الياممة1987 ،م ـ 1407هـ.
 .40حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري االشبييل املالكي ،أحكام القرآن ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ ـ  2003م.
 . 41حممد بن عيل بن حممد الشوكاين ،إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول ،املحقق :الشيخ أمحد عزو عناية ،دار
الكتاب العريب ،الطبعة األوىل 1419هـ ـ 1999م.
 . 42حممد بن عمر بن احلسني الرازي ،املحصول يف علم األصول ،حتقيق :طه جابر فياض العلواين ،طبعة جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ـ الرياض ،الطبعة األوىل.1400 ،
 . 43حممد بن مفلح املقديس أبو عبد اهلل ،الفروع وتصحيح الفروع ،حتقيق :أبو الزهراء حازم القايض ،دار الكتب العلمية،
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بريوت ،1418 ،الطبعة األوىل.
 . 44حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويني ،سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ـ بريوت.
 . 45مرعي بن يوسف الكرمي ،رفع الشبهة والغرر عمن حيتج عىل فعل املعايص بالقدر ،حتقيق :أسعد حممد املغريب ،دار
حراء ـ مكة املكرمة ،الطبعة األوىل.1410 ،
 . 46مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم ،مراجعة :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت1954 ،م ـ 1374هـ.
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االستعامر التقليدي وجرائمه يف حق الشعوب ـ االستعامر
الفرنيس للجزائر نموذجا ـ
إن احلاجة العلمية والواقعية تدعو كل حني إىل التذكري باالستعامر الذي قامت به
الدول الغربية يف القرون األخرية لدول العامل اإلسالمي ،أو لغريها من الدول ،ذلك أن
تلك الدول مل تتخل بعد عن عدوانيتها جتاه دول العامل الثالث عموما ،والدول اإلسالمية
خصوصا.
فتلك الدول املستعمرة مل تقدم وال اعتذارا واحد للشعوب التي قهرهتا وظلمتها
أجياال كثرية ،ومل تسارع لتعوض بعض اخلسائر التي جلبتها لتلك الشعوب ،بل إننا نراها
ال تزال تعتز بتارخيها االستعامري وتدرسه ،وتعترب أولئك الذين ارتكبوا أبشع اجلرائم
اإلنسانية أبطاال ،ليس يف القيادة العسكرية فقط ،وإنام يف النواحي اإلنسانية أيضا.
ومل تقترص املشكلة عىل الغرب املستعمر ،فتلك الترصفات ليست غريبة عليه ،وإنام
يف هذه األجيال اجلديدة التي واجه آباؤها وأجدادها كل ألوان الضيم والقهر والظلم ،ومع
ذلك نراها ـ أو نرى الكثري منها ـ يركن إىل تلك الطروحات الغربية ،بل يكاد يرصح بأن
االستعامر مل يأت ملامرسة هواياته يف اللصوصية واالستعباد ،وإنام جاء ليعمر األرض،
وليخرج أهلها من التخلف.
بل إننا فوق ذلك رصنا نرى كل طموح هذه األجيال منحرصا يف احلصول عىل
تأشرية لتلك البالد ،والع يش فيها باعتبارها نموذج احلرية والعدالة واإلنسانية ،وهذا ما
هيدد القيم الوطنية يف هذه األجيال ،وجيعلها مستعدة لبيع أوطاهنا بأبخس األثامن.
ولذلك كانت احلاجة ماسة كل حني للتذكري هبذا املستعمر ،وجرائمه الكثرية،
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والتذكري بأنه وإن خرجت عساكره من كثري من البالد ،فإن مطامعه ال تزال كامنة يف نفسه،
وأنه ال يزال حين ألي فرصة تسنح له ليعود للصوصية واالستعباد من جديد.
بل إنه يف الواقع يامرس ذلك ،وبأساليب أكثر نعومة ،وعىل يدي الكثري ممن رباهم
عىل عينه ،وحوهلم إىل أدوات يمرر هبم مشاريعه.
بناء عىل هذا نحاول يف هذه املقالة ـ باختصار ـ احلديث عن بعض األدوار التي
مارسها االستعامر يف حق الشعوب ،وكيف كانت سببا يف ختلفها.
وقد اخرتنا نموذجا لذلك بام فعله االستعامر الفرنيس يف اجلزائر ،باعتبارها أحسن
األمثلة عام يسمى بـ [االستعامر االستيطاين]( ،)1والذي ال يقنع باحتالل األرض ،أو
اس تغالل خرياهتا ،بل يضيف إىل ذلك استغالل الشعوب ،وقهرها وتسخريها ،وصياغتها
وفق املقاييس التي يطبعها بطابع العبودية له ،وملشاريعه الظالمية.
وقد مزجنا يف هذا املقال بني املنهجني :الوصفي التارخيي ،واملنهج التحلييل ،حتى
يتسنى لنا معاجلة القضية املطروحة بعيدا عن الرسدية ،فالقصد هو التعرف عىل االستعامر
وطبائعه ،ال جمرد التعرف عىل األحداث التارخيية.
وقد قسمنا احلديث عن هذا بحسب املجاالت التي دخلها االستعامر ،وكان له اليد
الطوىل فيها ،وهي:
 .1املجال السيايس
 .2املجال االقتصادي

( )1االستعامر العسكري االستيطاين :هو أن تقوم دولة ما باحتالل أرض دولة أخرى بالقوة ،وتعمل عىل هتجري أبناء البلد املحتل ،ومن ثم توطني أفراد
منها داخل البالد املستعمرة ،واالستيالء عىل أراضيها من قبل املستوطنني بقوة دولتهم االستعامرية ،كام حدث للدول العربية واإلسالمية يف بداية القرن
العرشين وكام حيدث مع أهل فلسطني اليوم (انظر :أمحد عطية اهلل ،القاموس السيايس ،دار النهضة العربية ،ط ،4،1980ص)74
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 .3املجال االجتامعي
 .4املجال الثقايف والرتبوي
 .5املجال الديني
أوال ــ املجال السيايس:
يبدأ كل استعامر استيطاين أو غري استيطاين ممارساته القمعية يف حق الشعوب بام
يمكن تسميته بسلب إرادهتا السياسية ،وذلك إما بتحويل ساستها إىل خدم له وملصاحله،
أو بإزاحتهم وإحالل ساسة جدد بدهلم ،أو بتنصيب نفسه حاكام سياسيا عليهم.
وهلذا تنوعت أشكال االستعامر وتسمياته بحسب هذه املواقف السياسية ،ومن تلك
األشكال ما يطلق عليه [نظام احلامية] ،ومن أمثلته ما فعلته فرنسا حني فرضت سيطرهتا
عىل املغرب ما بني عامي 1912م ـ 1956م ،بعد توقيع معاهدة فاس يف آذار يف عام
1912م ،وبموجبه قسمت األرايض املغربية إىل ثالث مناطق استعامرية ،فكانت املنطقة
الوسطى تابعة للنفوذ الفرنيس ،ومنطقة طنجة الدولية واملناطق الشاملية حتت النفود
اإلسباين يف الشامل (.)1
ومن أشكاله ما يطلق عليه [نظام االنتداب] ،وهو نظام أقامته عصبة األمم بحجة
مساعدة الدول املستعمرة عىل إدارة نفسها ،وبموجبه احتلت فرنسا سوريا بالقوة وفرضت
عليها االنتداب عملي ًا ،وبعد ذلك بعامني ،اعرتفت عصبة األمم رسمي ًا باالنتداب الفرنيس
عىل سوريا ولبنان .ومل تعرتف فرنسا باالستقالل السوري إال عام  1943يف احلرب العاملية
الثانية ،ومل ُ
جتل القوات الفرنسية جيوشها عن األرايض السورية حتى نيسان (أبريل)

( )1انظر :حمارضات يف االستعامر ،مصطفى الشهايب ،جامعة الدول العربية ،معهد الدراسات العربية العالية ،ص ( 15ـ )20
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 1946حيث يوجد أيضا اإلنتداب الربيطاين لفلسطني الذي أتبع بقيام الكيان
الصهيوين(.)1
ومن أشكاله ما يطلق عليه [نظام الوصاية] ،وهو نظام يقوم عىل خضوع إقليم معني
إلدارة دولة أخرى ،طبقا لرشوط خاصة تتضمنها اتفاقية تعقد بينهام ويرشف عىل تنفيذها
[جملس الوصاية] التابع ملنظمة األمم املتحدة ،وبذلك حتولت هيئة األمم املتحدة إىل أداة
من األدوات التي يسخرها االستعامر لفرض هيمنته عىل الشعوب.
ومن أشكاله ،وهو أبشعها ،ما فعله االستعامر الفرنيس يف اجلزائر ،والذي عمل كل
جهده لينزع عن الشعب اجلزائري هيمنته عىل قراره ومصريه ومقاليد احلكم فيه ،باإلضافة
إىل ما حاول نزعه عنها من الغنى والكرامة والشخصية العربية اإلسالمية.
وقد كان من آثار هذه اهليمنة التامة عىل مجيع مقدرات الشعب اجلزائري أن أصبحت
اجلزائر خاضعة من الناحية السياسية واإلدارية خضوعا مطلقا لفرنسا ،وهذا تنفيذا
للسياسة التي دشنها امللك (لويس فيليب) ( 1773( )Louis philippeم ـ  1850م) ،عندما
أصدر مرسوم  22جويلية  1834م(.)2
وبناء ع ىل هذا صار تعيني احلاكم العام ال يتم إال من طرف السلطات املركزية يف
باريس ،والذي يكون حتت ترصف وزارة الداخلية ،يساعده جملس احلكومة ،وجمالس مالية
مهمتها استشارية وليست ترشيعية ،وعىل رأس العامالت الثالث (اجلزائر ،قسنطينة،
وهران) كان يوجد والة ،يعينون تعيينا من قبل احلكومة الفرنسية.
وقد تدعمت هذه املنظومة اإلدارية بفرض سلسلة من القوانني اجلائرة ،والتي كان
( )1انظر :املرجع السابق ،ص ( 20ـ )21
( )2جوان غلييس ،اجلزائر الثائرة ،تعريب خريي محاد ،دار الطليعة ،بريوت ،ط 1961 ،1م ،ص .15
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عبؤها ثقيال عىل الشعب اجلزائري ،منها قانون األهايل الذي صدر يف فرتة حكم اجلمهورية
الثالثة ،يف  24أكتوبر  ،1870من طرف حكومة الدفاع الوطني املجتمعة بمدينة تور
الفرنسية ،وبمقتىض هذا القانون اكتسبت السلطة اإلدارية اختصاصات وصالحيات
السلطة القضائية ،وسقطت بذلك الضامنات املألوفة حلرية األفراد بحجة املحافظة عىل
األمن ،وهذه االختصاصات يمكن إمجاهلا يف(:)1
 1ــ سلطة احلاكم العام يف توقيع العقوبات دون حماكمة من أجل املحافظة عىل األمن
العام.
 2ــ األخذ بمبدأ املسؤولية اجلامعية ،فالفرد وحده ال يعنيهم إذا ارتكب جريمة ،بل
كل سكان املكان مسؤولون.
 3ــ سلطة املترصفني اإلداريني ورؤساء البلديات ،بحبس األشخاص ومصادرة
أمالكهم دون حكم قضائي.
ثانيا :املجال االقتصادي
يعترب اهلدف االقتصادي لالستعامر التقليدي من أكرب األهداف وأكثرها وضوحا،
ذلك أن كل الدولة املستعمرة مارست مجيع أنواع االستيالء عىل مقدرات األمم وثرواهتا،
وهلذا فإن كثريا من الباحثني يعرفون االستعامر بأنه (قيام دولة بفرض حكمها ،أو سيطرهتا
السياسية ،أو االقتصادية ،خارج حدودها عىل شعب دولة أجنبية ،وعىل غري رضا أهلها،
()2

وتستهدف السيطرة االقتصادية استغالل اإلقليم وسكانه)

وهذا ما فعلته فرنسا يف اجلزائر ،فإهنا لطمعها وسوء مقابلتها لإلحسان مل تقابل تلك
( )1أبو القاسم سعد اهلل ،احلركة الوطنية اجلزائرية  1900م ـ  1930م ،اجلزائر :م ون ت ،ط  1983 ،3م ،ج  ،2ص.89
( )2أمحد عطية اهلل ،القاموس السيايس ،مصدر سابق ،ص .74
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املساعدات التي قدمت هلا من طرف اجلزائر كدين عليها إال بام يقابل به اللئيم من أحسن
إليه(.)1
بناء عىل هذا مارست الكثري من أنواع االستغالل بأشكال خمتلفة ،منها:
 1ــ سلب األمالك اخلاصة:
عىل الرغم من أن البند اخلامس من معاهدة االستسالم التي وقعت يف  5جويلية
 1830بني الكونت دي بورمون قائد جيوش االحتالل الفرنيس وحاكم اجلزائر حينذاك
الداي حسني نصت عىل عدم املساس بأمالك الشعب اجلزائري ،وال جتارهتم وال
صناعتهم ،إالّ ّ
أن املمتلكات اخلاصة للجزائريني تعرضت للسطو والنهب بمختلف
الوسائل.
فحسب شهادة (محدان خوجة)( )2قام جنود وضباط االحتالل بطرد سكان القصبة
حيث مقر الداي حسني ،ثم بدأوا حيفرون األرايض عىل أمل العثور عىل كنوز اجلزائر
تم هدم األسوار لنفس الغرض ،كام أجرب اخلواص عىل ترك أمالكهم
املدفونة ،وقد ّ
ومساكنهم خوفا عىل أرواحهم ،وتم ضم األمالك اخلاصة من أراض ومساكن إىل سلطة
االحتالل ،حيث تم افتكاك أكثر من  168ألف هكتار يف منطقة اجلزائر وحدها ،يضاف
إليها عملية جتميع القبائل وجتريدهم من أراضيهم يف إطار قانون كان قد أصدره الوايل العام
راندون ،وبدأ بتطبيقه ابتداء من عام .1863
( )1وذلك أن فرنسا أصابتها أزمة اقتصادية ،فطلبت املساعدة من اجلزائر ،فقدمت اجلزائر كميات من احلبوب لفرنسا كدين عليها ،وهذا االزدهار وجه
أنظار فرنسا للطمع يف استغالل ثروة البلد مما شجعها إىل احتالل اجلزائر ،ويظهر ذلك أنه ملّا طالبت اجلزائر بديوهنا ،قامت فرنسا باملامطلة ،ثم اختلقت الذرائع؛
الحتالل اجلزائر فجيشت اجليوش وتوجهت للجزائر (انظر :أبو القاسم سعد اهلل ،احلركة الوطنية اجلزائرية ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت لبنان ،ط ،1عام
 ،1922ج ،1ص  ،140أمحد توفيق املدين ،هذه هي اجلزائر ،بدون رقم طبعة ،بدون دار طبع ،ص 84ـ )154
( )2انظر :محيدة عمريواي :دور محدان خوجة ىف تطور القضية اجلزائرية ،جامعة قسنطينة ،دت ،دط ،1983 ،وحممد الطيب عقاب ،محدان خوجة رائد
التجديد اإلسالمي ،وزارة الثقافة ،اجلزائر.
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وقد أكد تقرير فرنيس صدر سنة  1833هذه السياسة القائمة عىل اهلدم والتخريب
وجردنا السكان الذين وعدناهم باالحرتام ..وأخذنا ممتلكاهتم
ومما جاء فيه( :لقد حطمناّ ..
()1

اخلاصة بدون تعويض)..

ويصور أحد الفرنسيني وهو دلسبيس  DELSPESحال الشعب اجلزائري بسبب تلك
الترصفات اهلمجية ،فيقول( :األهايل املجردين من أمالكهم بدون أي تعويض بلغ هبم
التسول)..
الشقاء إىل حدّ
ّ
ويذكر املاريشال سـانت أرنو يف مذكراته بعض أساليب اخلراب والتدمري التي كانت
متارسها عصابات اجليش الفرنيس ،فيقول( :سنبقى يف هناية شهر جوان 1841م نقاتل يف
والية وهران نخرب وندمر كل البالد ،ومعها كل ممتلكات األمري عبد القادر ،وحيثام توجه
األمري جيد أمامه اجليش الفرنيس حيمل إليه النار)..

()2

وعند ذكر مدينة معسكر وما حوهلا من املدن يقول( :معسـكر إهنا مدينة مجيلة ذات
أمهية عظيمة ،خرهبا وأحرق قسـام منها املاريشال (كلوزيل) سنة 1835م ..وها نحن وسط
اجلبال التي بني مدينتي مليانة ورششـال نحارب قليال ،ولقـد أحرقنا مجيع املدارش والقرى
ومجيع البالد التي حللنا هبا بـل وحتى مجيع األكواخ ..إنني مع فرقتي الصغرية نحرق منازل
األهلني وأكواخهم ،وننهب مستودعاهتم ،ونرسل إىل مليانة ما نقدر عليه من قمح
وشعري ..وإين لن أترك األعداء يرتاحون حتى يستسلموا ،لقد أتلفنا وأحرقنا ودمرنا
وحطمنا كل الديار وحتى األشجار ،لقد جئت مدينة البليدة فأحـرقت كـل مـا اعرتضني

( )1نقال عن :طارق جبايل ،جرائم فرنسا االستعامرية يف اجلزائر ،مقال منشور يف جملة الشهاب ،بتاريخ 18 :ـ  9ـ  1425هـ (عىل الرابط:
)www.chihab.net
( )2نقال عن :عبد الرمحان اجلياليل :تاريخ اجلزائر العام ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر :ط (1994 ، )07م ،ج  .4ص .255
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يف الطريق ،وحطمت مجيع القـرى اجلميلة ..وهذه أشجار الربتقال التي سأقيض عليها..
()1

هكذا سأحرق اليوم كل املمتلكات اخلاصة باألهايل)

ومل يكتف االستعامر الفرنيس هبذا السلب الفوضوي ،بل ذهب إىل تقنني السلب
والنهب والسيطرة عىل أرض اجلزائر وإنساهنا ،ففرض عىل اجلزائريني رضائب تعسفية
قاسية ،وسن قوانني حتمي ممتلكاته التي سلبها ،فأصدر قانون (جملس الشيوخ) سنة
 ،1863وقانون (فارين)  ،1873ودعمها بقانون األهايل الذي كان أسوأ القوانني التي
وضعها االحتالل الفرنيس يف اجلزائر(.)2
 2ــ استغالل الثروات:
مل يكتف املستعمر بنهب املمتلكات اخلاصة للجزائريني ،بل راح يضم إليها ما متلكه
أرض اجلزائر من ثروات خمتلفة ،مسخرا الشعب اجلزائري ليستخرجها ،ثم ال يستفيد منها
بعد ذلك إال املستعمر.
فمن النواحي االقتصادية التي مسها اجلشع االستعامري:
أ ــ القطاع الفالحي:
كانت الفالحة بام تنتجه من منتوج عال من أهم مصادر الدخل لدى اجلزائريني،
فاجلزائر كانت تنتج من احلبوب عىل خمتلف أنواعها ما يكفي لتغذية سكاهنا ،بل كان
الفائض يصدر إىل فرنسا وحتى إىل إيطاليا إلنقاذ األوربيني من املجاعة القاتلة(.)3
( )1املصدر السابق ،ج  .4ص .255
( )2أبو القاسم سعد اهلل :احلركة الوطنية اجلزائرية ،ج ،2مرجع سابق ،ص .184
( )3سجلت جريدة النجاح أرقاما يف الثالثينيات حول كمية إنتاج احلبوب حيث بلغ يف عاملة قسنطينة جمموع اإلنتاج  6ماليني و 805ألف قنطار ،أما
عاملة اجلزائر فالكمية هي  3ماليني و 650ألف قنطار،بينام عاملة وهران قدر اإلنتاج ب 2مليون و 400ألف قنطار (جريدة النجاح :مقال "احلبوب يف اجلزائر"،
العدد  2091 ،14جانفي  ، )1938ويذكر أمحد توفيق املدين أن إنتاج القمح يف قطر اجلزائر يقدر بنحو  20مليون قنطار يف السنة،وتصدر اجلزائر من احلبوب
إىل اخلارج نحو مليون و 200ألف قنطار من القمح و 800ألف قنطار من الشعري (أمحد توفيق املدين :كتاب اجلزائر ،ط ،2نرش دار البليدة ،اجلزائر،1963 :
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لكن السياسة الفرنسية اجلائرة حرمت اجلزائيني من أرضهم ،بعد أن سلمت أحسن
األرايض وأجودها إىل املعمرين ،أما األهايل فإن أراضيهم تكاد تكون ال قيمة هلا ،فمعدل
قيمة اهلكتار الواحد من أرايض املعمرين تبلغ  25000فرنك ،أما معدل قيمة اهلكتار
الواحد ألرايض األهايل فهي  3000فرنك.
باإلضافة إىل أن الفالحة األوربية كانت تعتمد عىل رؤوس أموال ضخمة وإدارات
وبنوك ورشكات تعطيها كل ما يلزم ،بينام الفالحة األهلية عىل عكس ذلك متاما(.)1
باإلضافة إىل هذا فقد استغل املعمرون األرايض اجلزائرية بام ال يتناسب مع حاجات
اجلزائريني ،فقد اهتموا بزراعة الكروم ،فخصصوا هلا حوايل نصف مليون هكتار من أحسن
األرايض لغرس الكروم املنتجة لعنب اخلمور(.)2
ومل يصب هذا االستغالل السيئ القطاع الزراعي فقط ،بل أصاب الثروة احليوانية
أيضا ،فقد عانت هي األخرى من مشاكل عديدة ـ بسبب السياسة االستعامرية ـ كضيق
األرايض الرعوية التي استوىل عليها املعمرون ،ومل يرتك هلم سوى األرايض اجلبلية اجلدباء،
ونقص املياه املخصصة لسقي املوايش خاصة يف مواسم اجلفاف ،وهو ما أدى إىل تراجع
النشاط الرعوي بشكل كبري ،بسبب نزوح الفالحني إىل املدن الكربى ،بحثا عن العمل
وظروف معيشية أفضل(.)3
ب ــ القطاع الصناعي:
كان اهتامم الفرنسيني يف القطاع الصناعي منصبا عىل خدمة حاجات املعمرين،
ص )358
( )1أمحد توفيق املدين :كتاب اجلزائر ،ص .356
( )2حممد العريب الزبريي ،الثورة اجلزائرية يف عامها األول ،دار البعث،قسنطينة،اجلزائر ،ط  1984 ،1م،ص .40
( )3أبو القاسم سعد اهلل :احلركة الوطنية اجلزائرية ،ج  ،3مرجع سابق ،ص.40
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ولذلك كانت سي استهم يف هذا اجلانب تتناسب مع تلك احلاجات ،ومن مظاهر تلك
السياسة أن قامت فرنسا بمنع التصنيع يف اجلزائر بكل قوة ،وهذا هبدف إبقائها سوقا للسلع
الصناعية الفرنسية احلديثة وتروجيا ملنتجاهتا(.)1
أما الصناعات التي سمح هبا ،فهي صناعات حمدودة وخفيفة وختدم مصالح
االستعامر ،فهي ال تزيد عن املناجم والسكك احلديدة ،وبعض الصناعات اخلفيفة
كاملحاجر ،واهلدف من ذلك هو حماولة إبقاء اجلزائر متخلفة صناعيا خوفا من فقدان
املعمرين لليد العاملة الرخيصة ،والعتقاد الفرنسيني أن تطوير الصناعة يف اجلزائر،
سيرتتب عنه إخراج األهايل من الفقر واجلهل والتخلف(.)2
وبناء عىل هذه السياسة ،فقد بقيت الصناعة اجلزائرية ضعيفة ،خاصة الصناعة
األهلية التي كانت تشمل صناعة نسيج الزرايب والثياب الصوفية من برانس وحياك
وغريها.
فقد كان يوجد باجلزائر حوايل  300معمل للزرايب تشغل نحو  3000من رجال
ونساء ،وهناك أيضا معامل عائلية منترشة يف اجلنوب خاصة بالد ميزاب وبالد جبال
عمور ،كام أن بعض األهايل بدأوا يف تكوين معامل عرصية تشمل خمتلف الصناعات
كمعامل املوهوب باجلزائر ،وابن جيكو بقسنطينة للدخان والسجائر ،أيضا هناك معامل
ابن ونيش بالعاصمة لصناعة اخلشب وغريها(.)3
ج ــ القطاع التجاري:
( )1تركي رابح ،التعليم القومي والشخصية اجلزائرية ،الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع ،ط1981 ،2م ،ص.89
( )2عبد الكريم بوصفصاف :مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني وعالقتها باحلركات اجلزائرية األخرى (1931م ـ  1945م) (دراسة تارخيية ويتديولوجية
مقارنة)  ،رسالة ماجستري منشورات املتحف الوطني للمجاهد ،اجلزائر ،1996 ،ص .50
( )3أمحد توفيق املدين :كتاب اجلزائر ،ص.3
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مل تكن التجارة أحسن حاال من الفالحة والصناعة ،فقد كان اجلزائريون حمرومني
والصناع والفالحني األوربيني( )1الذين
من القروض التي كانت تعطى بسخاء كبري للتجار ّ
سيطروا عىل التجارة اخلارجية والداخلية معا ،وكونوا شبكات متداخلة مسيطرة عىل كل
املرافق االقتصادية يف البالد حتى أصبحت اجلزائر سوقا رئيسية للتجارة الفرنسية ،مع
جلب املواد اخلام التي حتتاجها الصناعة الفرنسية وبأثامن زهيدة(.)2
وقد قام االستعامر الفرنيس ـ باإلضافة إىل هذا ـ بخنق التجارة اخلارجية ،مما جعل
ميزان التجارة اخلارجية خارسا ،ألن كل عمليات التصدير واالسترياد مرتبطة بفرنسا(.)3
ففي سنة  1927كانت الواردات  483مليون و 600ألف فرنك،و الصادرات
 352مليون و 100ألف فرنك ،فامليزان اجلزائري خارس(.)4
أما يف سنة  1937وخالل الثالثة اشهر األوىل فقد بلغت الصادرات  924مليون
و 494ألف وأما الواردات فقد قدرت ب 857 :مليون و 176ألف فرنك( ،)5لكن
األرباح كان جيمعها املعمرين عىل حساب اجلزائر وفرنسا معا.
ثالثا :املجال االجتامعي
نتيجة ملا عرفنا سابقا من الواقعني السيايس واالقتصادي ،فإن الواقع االجتامعي كان
يف غاية البؤس والشقاء ،وقد وصفه الصحفي اجلزائري األديب (أبو اليقظان) بعد جولة
قام هبا يف أنحاء القطر اجلزائري سنة  1937م ،فقال( :يف سياحتي هذه شاهدت أينام حللت

( )1أمحد توفيق املدين :كتاب اجلزائر ،ص .367
( )2تركي رابح ،التعليم القومي والشخصية اجلزائرية ،ص .88
( )3حممد العريب الزبريي:الثورة اجلزائرية يف عامها األول،ط ،1دار البعث،قسنطينة،اجلزائر 1984 :م ،ص .43
( )4أمحد توفيق املدين :كتاب اجلزائر ،ص .36
( )5قسم التحرير ،التجارة اجلزائرية مع بالد فرنسا ،جريدة النجاح ،العدد  2،1999جوان .1937
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كلحا يف الوجوه ،وتعقدا يف األلسنة ،وتربما يف النفوس ،وحرجا يف الصدور ،وتذمرا عاما،
وقلقا شامال ،وعداوة متمكنة من غري علة ،وبغضا مستحكام من غري سبب ،ونفورا من كل
يشء ،وريبة يف كل أحد ..حتى كان من الناس هلذه األزمة العصيبة من يفكر يف اهلجرة متاما
()1

من هذه البالد)

وذكر يف موضع آخر العوامل املسببة هلذا الوضع املزري ،فقال( :لقد تسلط عىل
األمة اجلزائرية عوامل ثالثة ،لو تسلط عامل واحد منها عىل أمة كبرية لزعزع ركنها ،وهد
بناءها ،أال وهي :اجلهل والفقر والفرقة ،فاجلهل أفقدها شعورها بوجودها ،وكيف تدب
عنه ،والفقر أقعدها عن العمل ،وشل أعضاءها عن احلركة ،واالفرتاق أذاب قوهتا وذهب
برحيها ،فبقيت احلالة هذه عرضة للتلف واالضمحالل واهلالك ،وهي نتيجة طبيعية لتك
()2

احلالة املحزنة التي جر إليها الظلم واالستبداد)

باإلضافة إىل هذا الوصف الذي قد ال يسلم له من ال يقبل إال شهادة املستعمرين
أنفسهم نسوق شهادتني لفرنسيني عاشا يف اجلزائر ،وعاينا الوضع فيها عن كثب.
أما األوىل ،فهي شهادة الدكتور (ج .توماس) ،وهو طبيب فرنيس عمل طويال يف
مستشفى مدينة اجلزائر سنوات 1945 .1935م ،وقد قال يف شهادته راسام معاناة
اجلزائريني( :لقد عشـت يف مدينة اجلزائر فرتة طويلة ،ولقد رأيت فرقـا من األطفـال يف
أسـامل بـالية ،جينون قوت يومهم ابتداء من سـن اخلامسـة ببيع اجلرائد ومسـح األحذية،
ورأيت أعشـاش القصدير يف األحياء العربية وهي أماكن تعترب عارا عىل احلضارة الغربية،

( )1أبو اليقظان :جريدة األمة ،عدد  135نقال عن :نارص حممد ،الشعر اجلزائري احلديث ،اجتاهاته وخصائصه الفنية ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط
 ،1985 ،1ص .92
( )2أبو اليقظان ،جريدة وادي ميزاب ،نقال عن محادي عبد اهلل :أصوات من األدب اجلزائري احلديث ،دار البعث قسنطينة  ،2001ص .27
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وأثناء جني الكروم التقيت بعامل املزارع يمشون مسافة مئات األميال بحثا عن العمل
ينامون يف الليل يف احلفـر ويتغذون ببعض حبات من التمر أو من العنب ..لقد كنت خجال
من كوين فرنسـيا ..إنني كنت يف اجلزائر سنة 1945م يف وقت املجاعة عندما كان آالف
الناس يموتون جوعا خالل سنة من اجلفاف .وقد شاهدت القمع املروع الذي نتج عنه
موت ستني ألف شخص ،وشاهدت أطفاال عمرهم سنة واحدة يأكلون الرتاب كام
شـاهدت مائتي شخص يموتون من املالريا يف بضعة أيام بغرداية .فكيف ال نحصد الثورة؟
()1

عندما نكون قد زرعنا خالل هذه املدة الطويلة احلقد ،واإلهانات ،والبؤس)

أما الشهادة الثانية ،فهي شهادة الدكتور (فيتـال ـ  )VITALالذي قال يف رسالة له
مؤرخة يوم 1867/07/09م( :إنه مل تبق إال األشياء املحزنة ماثلة أمام األعني كالعطش
واجلوع والتعاسة واألمراض ...واألهايل يموتون باجلملة يف عدة جهات من الوطن من
()2

جراء مرض الكولريا والتيفوس املتفشيني بسبب املجاعة)

بناء عىل هذا نحاول يف هذا املطلب ،وباختصار ،أن نذكر مظهرين من مظاهر البؤس
االجتامعي التي وفرها املستعمر الفرنيس للجزائريني ،ونجح يف توفريمها ،ومها :اإلبادة،
والتجويع.
 1ــ إبادة املجتمع
منذ وطئت أقدام املستعمر الفرنيس اجلزائر كان من أهدافه الكربى إحالل املستوطن
الفرنيس بدل اإلنسان اجلزائري ،ولذلك كان من وسائله لتحقيق هذا اهلدف القتل واإلبادة
( )1نقال عن :عدي اهلواري :االستعامر الفرنيس يف اجلزائر ،سياسة التفكيك االقتصادي االجتامعي ( 1830ـ  ، )1960ترمجة جو زيف عبد اهلل ،دار
احلداثة ،بريوت ،لبنان ،ط1983 ،1م ،ص .15
( )2انظر :رمضان بورغدة :أضواء جديدة عىل املجاعة وتداعياهتا عىل املجتمع اجلزائري يف أواخر السينات من القرن التاسع عرش ،جملة احلوار الفكري،
خمرب الدراسات التارخيية والفلسفية ،جامعة منتوري قسنطينة ،اجلزائر :العدد  / 05أوت  2003م ،ص  ،135وما بعدها.
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بسبب وبغري سبب ،وقد استخدم لتحقيق هذا الغرض كل اإلجراءات املمكنة واملتوفرة
لديه ،ومل ينج من سياسته القمعية والعقابية أي أحد ،بل وسعها لتشمل من دون متييز
املدنيني العزل من أطفال ونساء وشيوخ(.)1
وقد أطلق أحد اجلنراالت الفرنسيني ( )Bugeaudلقب سياسة األرض املحروقة
وحرب اإلبادة عىل مرشوعهم اهلمجي القائم عىل إهناء الوجود اجلزائري بكل الطرق.
وقد عرب عن هذه السياسة اإلجرامية أحد الفرنسيني املشاركني يف إحدى عمليات
اإلبادة ،فقال( :إن مسألة العرب قربت هنائيا ،ومل يبق هلم سوى املوت أو اهلجرة أو قبول
()2

اخلدمة عند أسيادهم ،هل يستيقظون قبل أن تطلق عليهم رصاصة الرمحة؛؟ أمتنى ذلك)

ووصف أحد القادة العسكريني التنظيم الدقيق لعمليات اإلبادة حتى تشمل أكرب
قدر من اجلزائريني ،فقال(:وقد تتخذ اإلجراءات الصارمة لإلطاحة بالقبيلة املنوي تدمريها
بقوات كبرية ،بحيث يكون اهلرب مستحيال ألي خملوق ،والسكان اآلمنون ال يدركون
اخلطر املحدق هبم ،إال عندما يسمعون قرع الطبول التي ترضب نغمة مؤذية للسمع وبعد
()3

ذلك حتدث املفاجأة التي ال يوجد هلا مثيال إال فيام نعرفه من قصص إبادة اهلنود احلمر)

ومن أمثلة ذلك إبادة قبيلة بني صبيح( ،)4وقد اعرتف اجلنرال كافينياك بجريمته يف
إبادة قبيلة بني صبيح عام  1844فقال( :لقد توىل األجناد مجع كميات كبرية من احلطب،
ثم كدسوها عند مدخل املغارة التي محلنا قبيلة بني صبيح عىل اللجوء إليها بكل ما متلك

( )1عبد املجيد عمراين ،النخبة الفرنسية والثورة اجلزائرية ،مطبعة دار الشهاب ،باتنة ،بدون سنة ،ص.124.
( )2حممد عيل دبوز ،هنضة اجلزائر احلديثة وثورهتا املباركة ،املطبعة التعاونية ،اجلزائر ،ط ،1965 ،1ج ،1ص.10.
( )3الكولونيل أسكوت ،مذكرات العقيد أسكوت من إقامته يف زمالة األمري عبد القادر ،1841ترمجة وتعليق ،إسامعيل العريب ،الرشكة الوطنية للنرش
واإلشهار ،اجلزائر  ،1981ص.91
( )4انظر التفاصيل املرتبطة هبذه اجلريمة يف :هيئة التحرير :من جرائم االستعامر الفرنيس يف اجلزائر ـ يف ـ العدد الرابع ،2001 ،ص.227
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من متاع وحيوانات ويف املساء ارضمت النار وأخذت مجيع االحتياطات حتى ال يتمكن أيا
كان من اخلروج حيا)
أما الناجون من فرن كافينياك الذين كانوا خارج أرايض القبيلة ،فقد توىل العقيد
كانروبار مجعهم بعد حوايل عام من حرق أهاليهم ،ثم قلدهم إىل املغارة ثانية وأمر ببناء مجيع
خمارجها ليجعل منها (مقربة واسعة إليواء أولئك املتزمتني ،ومل ينزل أحد تلك املغارة ،وال
يعرف أحد غريي أهنا تضم حتت ركامها مخسامئة من األرشار الذين لن يقوموا بعد ذلك
بذبح الفرنسيني)
وقد علق عىل هذه اجلريمة السيد برار ،فقال( :لقد ظلت تلك املغارة مغلقة
وبداخلها جثث رجال ونساء وأطفال وقطعان تتآكل أو يأكلها الرتاب)

()1

ومن جرائم اإلبادة الفرنسية يف هذا املجال اإلبادة التي حصلت بتاريخ  8ماي
 ،1945وسببها ـ كام هو معروف ـ أن زعامء احلركة الوطنية اغتنموا فرصة االحتفال بالعيد
العاملي للشغل  01ماي  ،1945وكذلك االحتفال باهلدنة من نفس الشهر نتيجة انتهاء
احلرب العاملية الثانية ،فنظموا مظاهرات سلمية تندد بالقمع االستعامري(.)2
وبالرغم من كون املسرية كانت سلمية إال أن ضحاياها يف اليوم األول قاربوا
 29000قتيل ،وبعدها انترش القمع وراح سكان سطيف هيامجون املراكز الكولونيالية،
نتيجة للتصعيد يف اإلجراءات القمعية ،فتم استخدام الطائرات املقنبلة بأمر من السلطات
السياسية الفرنسية لتدمري املدارش والقرى ،وأقدمت الوحدات الربية املشكلة من اللفيف

( )1هيئة التحرير :من جرائم االستعامر الفرنيس يف اجلزائر ،ـ يف ـ العدد الرابع ،2001 ،ص .228
( )2أمحد مهساس ،احلركة الوطنية الثورية يف اجلزائر ،من احلرب العاملية األوىل إىل الثورة املسلحة ،دار القصبة للنرش ،ترمجة :احلاج مسعود وحممد عباس،
اجلزائر ،2002 ،ص .236
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األجنبي والدرك والرشطة واملعمرين ،إىل استباحة قتل كل جزائري يصادفونه أمامهم
وتدمري وحرق كل بيت مازال واقفا مل يسقط حتت نريان الطريان(.)1
وقد بلغت احلصيلة النهائية لعدد القتىل اجلزائريني يف هذه املجزرة الشنيعة مابني 45
ألف إىل  100ألف شهيد ،باإلضافة إىل أالف اجلرحى(.)2
 2ــ جتويع املجتمع:
مل تكن جرائم اإلبادة التي مارسها االستعامر الفرنيس بكل بشاعة خاصة بام ذكرنا
نامذج عنه ،بل كان منها جريمة القتل باجلوع واملرض واحلرمان من أبسط احلاجات
اإلنسانية ،فقد فتكت هذه اجلريمة بأضعاف ما فتكت به اجلريمة السابقة.
فقد ذكرت اإلحصاءات أن عدد الوفيات ارتفع من  11850حالة سنة  1939إىل
 133388وفاة سنة  1942م ،أي بزيادة تقدر ب  108باملائة(.)3
وقد كان ما ذكرناه سابقا من السياسة الفرنسية يف إدارة االقتصاد اجلزائري هي
السبب املبارش هلذا التضاعف يف عدد الوفيات ،فإذا قارنا بني حياة املعمرين وحياة
اجلزائريني نجد أن املعمرين عاشوا يف رغد يتمتعون باخلري الوفري ،بينام أصحاب األرض
أهل البالد يعيشون يف حرمان وفقر ،فال إدارة هتتم بمصريهم رغم أن هناك بعض املوظفني
الفرنسيني هيتمون باألهايل لكن ليهضموا حقوقهم ويستغّلوهم فمقابل أربعة عرشة ساعة
يف اليوم يتقاىض اجلزائري أجرة ترتاوح ما بني نصف فرنك وفرنك(.)4

( )1الشاذيل املكي :حوادث  08ماي  ،1945ـ يف ـ جملة األصالة ـ العدد  ،53اجلزائر ،جانفي ،1978 /ص .85
( )2عبد الرمحان بن العقون ،الكفاح القومي والسيايس من خالل مذكرات معارص  1936ـ  ،1945املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،1986،ج،2
ص.355.
( )3فرانسو مسبريو :سانت آرنو أو الرشف الضائع ،ترمجة مسعود حاج مسعود ،دار القصبة للنرش ،اجلزائر 2007 :م.
( )4مذكرات حممد خري الدين؛ ج ،1ط ،2مؤسسة الضحى ،اجلزائر،2002 :ص .270
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باإلضافة إىل هذا كانت الرضائب املجحفة جترب اجلزائريني يف كثري من األوقات ،عىل
بيع ما تبقى هلم من أراض ومواش ،من أجل تسديدها.
وقد بلغت القسوة بمستخليص الرضائب الفرنسيني أهنم كانوا( :يأخذون قهرا من
الرجل الربنس الذي يكتيس به)( ،)1ويف الوقت الذي كان فيه املعمرون ،يدفعون رضائب
حمدودة ،كان اجلزائريون يدفعون أنواعا خمتلفة من الرضائب :كالزكاة والعشور ،إضافة إىل
احلراسة الليلية للغابات ،وأعامل السخرة املختلفة(.)2
رابعا :املجال الثقايف والرتبوي
مل يكن االستعامر الفرنيس ــ كأي استعامر يف الدنيا ــ قارصا عىل املجال السيايس أو
املجال االقتصادي ،بل شمل فوق ذلك وقبله املجالني الثقايف والرتبوي ،وذلك إلدراك
املستعمر خلطر هاتني الناحيتني ،وتأثريمها يف استعادة الشعوب لوعيها وشخصيتها ،وذلك
ما حيول بينه وبني استمرار تسخريها واستغالهلا واستعامرها.
وقد ذكر مالك بن نبي بتفصيل سياسات املستعمر يف هذا املجال ،وقدم لذلك
بقوله( :احلق أننا مل ندرس االستعامر دراسة علمية ،كام درسنا هو ،حتى أصبح يترصف يف
بعض مواقفنا الوطنية وحتى الدينية ،من حيث نشعر أو ال نشعر ،فإن االستعامر ال يترصف
يف طاقتنا االجتامعية ،إال ألنه درس أوضاعنا النفسية دراسة عميقة وأدرك فيها موطن
ّ
فسخرنا ملا يريد ،كصواريخ موجهة ،يصيب هبا من يشاء فنحن ال نتصور إىل أي
الضعف
ِّ
يسخرنا وأقالمنا
حد حيتال ،لكي جيعل منا أبواق ًا يتحدث فيها ،وأقالم ًا يكتب هبا إنه

( )1ابو القاسم سعد اهلل :احلركة الوطنية اجلزائرية ،ج  ،2مرجع سابق ،ص .40
( )2املرجع سابق ،ص .89
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إلغراضهَّ ،
فسخرنا له بعلمه وجهلنا)

()1

وانطالقا من هذه املقولة نحاول هنا ،وباختصار ،أن نبني بعض سياسات االستعامر
يف حماربة الثقافة والرتبية التي كانت من سامت اهلوية اجلزائرية ليستبدهلا بثقافة وتربية
جديدة تتناسب مع أطامعه ومصاحله.
 1ــ حماربة املؤسسات الثقافية والرتبوية
يذكر املؤرخون أن اجلزائر كانت حافلة باملؤسسات الرتبوية والثقافية قبل
االحتالل ،وكان النشاط العلمي فيها زاخرا ،واألمية فيها قليلة ،وتذكر بعض التقارير
الفرنسية( )2أن املستوى الثقايف للجزائريني يف هناية العهد العثامين كان أفضل بكثري من
مستوى اجلنود الفرنسيني الذين كانوا يف اجلزائر أثناء محلتهم عىل العثامنيني هبا ،إذ شهد
شاهد من قواد اجليش االستعامري يومئذ أن األمية بني جنوده بلغت ( 45باملائة) ،وباملقابل
كان عدد القادرين عىل القراءة والكتابة من اجلزائريني يفوق بنسبة ( 55باملائة).
وقد الحظ املستعمر هذا ،فلذلك رشع من السياسات ما يقمع به هذه املؤسسات
التي حتول بينه وبني حتقيق أهدافه.
وسنذكر هنا باختصار بعض ما فعله يف هذا الباب سواء يف املؤسسات الرتبوية أو
املؤسسات الثقافية.
أ ــ املؤسسات الرتبوية:
جتىل قمع هذه املؤسسات أول ما جتىل باالستيالء عليها ،وحتويلها إىل مراكز للثقافة
الفرنسية وللهيئات التبشريية املسيحية ،أو إىل ثكنات واسطبالت ومتاجر هي واألوقاف
( )1مالك بن نبي ،رشوط النهضة( ،إرشاف ندوة مالك بن نبي)  ،دار الفكر ـ دمشق سورية1986 ،م :،ص.155
( )2نقال عن :إسامعيل العريب ،الدراسات العربية يف اجلزائر يف عهد اإلحتالل الفرنيس ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،1986ص.67
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التي تقوم عليها(.)1
ثم رشع املستعمر بعدها بوضع القوانني التي حتول بني اجلزائريني وبني إنشاء
مؤسسات جديدة ،فقد كان فتح مدرسة يف نظر الفرنسيني( :أخطر من فتح مصنع إلنتاج
األسلحة والذخائر ،استعدادا للثورة ،وأخطر من فتح حمششة يدار فيها األفيون
والكوكايني وبقية السموم) كام يذكر الشيخ الفضيل الورتيالين(.)2
ب ــ املؤسسات ثقافية:
وقد تعرضت هي األخرى ملضايقات كثرية ،جعلت الكثري منها يتوقف عن نشاطه
أو حيوله ،بسبب تلك القوانني املجحفة املفروضة عىل الصحافة العربية اجلزائرية.
وقد ذكر الدكتور إحسان حقي حال الصحافة اجلزائرية يف ذلك احلني ،فقال( :إن
حرية الصحافة مصونة يف بالد اجلزائر ما دامت هذه الصحف تسبح بحمد فرنسا ،وما
دامت تصدر باللغة الفرنسية ،وأما إذا كانت صحيفة عربية ،أو أرادت أن تقول احلق فسيف
الظلم مسلط عليها ،وال تعدم احلكومة ألف حيلة للقضاء عىل صحيفة أو عىل صاحبها
()3

أيضا)

 2ــ جتهيل اجلزائريني:
وذلك بمحاربة كل أنواع التعليم بمؤسساته املختلفة والقائمني عليها ،وقد نجحت
ـ لألسف ـ سياسته يف هذا املجال إىل حد بعيد إىل درجة أن أصبح أكثر الشعب اجلزائري ال
يعرف القراءة والكتابة(.)4
( )1تركي رابح :التعليم القومي والشخصية اجلزائرية  1931م ـ  956ام ،د ط ،ش ون ت ،اجلزائر 1981 :م ،ص .93
( )2الفضيل الورتيالين ،اجلزائر الثائرة ،ص .90
( )3أنيسة بركات:أدب النضال يف اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،1984 ،ص .55
( )4الزغيدي حممد حلسن :مؤمتر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،1989 ،ص.33.
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وهو ما دلت عليه اإلحصائيات ،ففي سنة  1944بلغ عدد األطفال اجلزائريني يف
سن الدراسة بـ ،1250000:ومل تتح الفرصة إال لـ 11000 :طفل ،وقد بلغ عدد املسجلني
يف املدارس من اجلزائريني سنة  1945من التعليم االبتدائي حتى العايل بام فيهم احلضانة
.)1(85201
بينام بلغ عدد األوربيني املتمدرسني يف اجلزائر لنفس السنة  241000طالبا عىل
الرغم من الفارق الكبري بني عدد املعمرين ،الذين مل يتجاوزوا  700000نسمة وعدد
اجلزائريني الذي يزيد عن  08ماليني نسمة(.)2
ونتيجة هلذا تشري اإلحصاءات إىل أن نسبة األمية كانت منترشة بشكل ملحوظ بني
اجلزائريني ،فبعد احلرب العاملية األوىل كان  9باملائة من اجلزائريني فقط يعرفون القراءة
والكتابة ،وظلت نسبة األمية مرتفعة وتزيد عىل  90باملائة(.)3
 3ــ تغريب اجلزائريني:
وذلك بإبعادهم عن كل ما يرتبط هبويتهم من لغة ودين وغريها ،وإدراكا من
املستعمر ألمهية اللغة يف هذا املجال ،فقد ركز عىل حماربة اللغة العربية ،ليعزل الشعب
اجلزائري عن ثقافته ودينه الذي ال يمكن له معرفته من غري اللغة العربية.
وملعرفة مبلغ نجاحه يف هذا يذكر املؤرخون أنه يف أواخر القرن التاسع عرش زار أمحد
شوقي اجلزائر ،وعندما عاد إىل القاهرة تناقلت الصحف قوله( :وال عيب فيها (أي اجلزائر)
غري أهنا قد مسخت مسخا ،فقد عهدت مساح األحذية يستنكف عن النطق بالعربية ،وإذا

( )1عامر بخوش :العامل اجلزائريون يف فرنسا ،الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع ،اجلزائر ،1979،ط ،2ص .12
( )2رابح تركي :التعليم القومي والشخصية الوطنية ،الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع ،اجلزائر ،1975،ص .126
( )3ناهد إبراهيم دسوقي ،دراسات يف تاريخ اجلزائر احلديث واملعارص ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،2001 ،ص.78
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()1

خاطبته ال جييبك إال بالفرنسية)

وقد بدأ املرشوع املرتبط هبذا سنة  1848عندما حل النظام اجلمهوري حمل النظام
امللكي يف فرنسا ،وحينها أعلنت حكومة اجلمهورية أن التعليم األورويب يف اجلزائر قد
أصبح تابعا لوزارة املعارف العمومية يف فرنسا ،وليس من اختصاصات وزارة احلربية وال
احلاكم العام يف اجلزائر ،وقد تم إنشاء أكاديمية يف اجلزائر ترشف عىل نظام التعليم
األورويب ،أما التعليم األهيل أو اإلسالمي ،فقد بقي حتت إرشاف وزارة احلربية واحلاكم
العام العسكري(.)2
وحني أنشئت مدارس ابتدائية فرنسية موجهة للجزائريني سميت باسم خاص وهو
(املدارس العربية الفرنسية) وكان تعدادها قليال( ،وحمتوى براجمها هو توجيه جيل من
اجلزائريني نحو الفرنسية ،وقطعه عن جذوره ،وهذه املدارس قصدها فئة واحدة من
()3

اجلزائريني ،وهم أبناء املوظفني لدى اإلدارة الفرنسية)
خامسا :املجال الديني

مل تقترص أهداف املستعمر عىل ما ذكرنا سابقا ،بل كان هيدف فوق ذلك إىل إبعاد
املجتمع اجلزائري عن أهم ركن من أركان هويته ،وهو دينه ،وقد الحظ املستعمر شدة
تعلق املجتمع بالدين وما يمثله من مصادر ،ومن يمثله من العلامء واألولياء ،فلذلك راح
جيعل اقتالع هذا العمق هدفا من أهدافه.
وقد بدأ هذا منذ وطئت أقدامه أول مرة أرض اجلزائر ،فقد كان من أفراد اجليش

( )1الشهاب،جملد  10مارس  1934نقال عن سلامن نور ،األدب اجلزائري يف رحاب الرفض والتحرير ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ص .57
( )2أبو القاسم سعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،ج  ،3بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ،ط  ،1998 ،1ص .285
( )3عن تفاصيل التعليم املوجه إىل اجلزائريني راجع :أبو القاسم سعد اهلل ،املرجع نفسه ،ج ،3ص  367ـ .400
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الفرنيس لدى قدومه الحتالل اجلزائر بعثة مسيحية مكونة من ستة عرش قسيسا من كبار
القساوسة ،من بينهم قسيس مسيحي سوري يدعى (جربائيل زكار) ،شغل ـ باإلضافة إىل
مهمته الدينية ـ منصب املرتجم إىل العربية يف اإلدارة العامة الفرنسية(.)1
وقد رصح هبذا اهلدف الديني (الكاردينال شارل ال فيجري) مؤسس مجعية املبرشين
باجلزائر التي تعرف باسم اآلباء البيض ( )Les Pères Blancsعن هذا يف أول تقرير له بعثه
إىل احلكومة الفرنسية يف العقد السابع من القرن التاسع عرش ،حيث قال( :إن إدخال
األهايل للديانة املسحية واجب مقدس ينبغي أن نرقي هذا الشعب ،ولنرضب صفحا عن
غلطات املايض ،فأول ما جيب علينا معهم هو احليلولة بينهم وبني القرآن ،بدال من غلطات
()2

أخرى)

وعرب عن هذا اهلدف احلاكم الفرنيس يف تبسة عندما ذهب إليه احلاج حواس بن
إسامعيل رئيس اجلمعية ونائبه بنفس البلدة يطلبون منه إعادة فتح مدرسة البنني التي كان
()3

ُيعلم هبا الشيخ العريب التبيس ،فقال( :إننا جئنا إىل اجلزائر لندفن القرآن ال ليحيا)

وقال أحد النواب الفرنسيني يف الربملان( :إن القرآن هو الذي حيرض املسلمني عىل
()4

إذاية الفرنسيني)

بناء عىل هذا نحاول يف هذا املطلب ،وباختصار ،أن نذكر بعض ما سلكه املستعمر
الفرنيس من وسائل وأساليب ليحول الشعب اجلزائري عن دينه الذي هو الركن األسايس

( )1خدجية بقطاش ،احلركة التبشريية الفرنسية يف اجلزائر  1830ـ 1871م ،دار دحلب ،اجلزائر ،الطبعة األوىل1992 ،م ،ص .37
( )2جملة األصالة اجلزائرية ،عدد/8ماي  1972نقال عن :الدكتور عبد الكريم بوصفصاف ،مجعية العلامء املسلمني ودورها يف تطور احلركة الوطنية
اجلزائرية ،دار البعث ،قسنطينة ،ط ،1ص.120
( )3حممد عيل دبوز ،أعالم اإلصالح يف اجلزائر من عام 1921:ـ 1975ـ ج ،2ص 46ـ .47
( )4حممد املييل ،ابن باديس وعروبة اجلزائر ،الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع ،اجلزائر ،الطبعة الثانية1983 ،م ص.40
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من أركان هويته.
 .1عزل املؤسسات الدينية أو هتديمها:
وقد بدأ هذا منذ دخول املستعمر للجزائر ،فقد اختذ اجلنرال كلوزيل يف سبتمرب
1830م قرارا تم تنفيذه يف  07ديسمرب 1830م ،وهو ينص عىل مصادرة األمالك الدينية
مهام يكن نوعها عامة وخاصة ووضعها يف أيدي مصلحة أمالك الدولة الفرنسية(.)1
وبناء عىل هذا استولت إدارة (أمالك الدولة الفرنسية) بإرشافها املبارش عىل أوقاف
مكة واألندلس وبيت املال وحتى وقف الثعالبي ،وبذلك حتصلت اإلدارة عىل رصيد مايل
كبري يف ظرف قصري(.)2
وقد نقل أبو القاسم سعد اهلل عن الباحث (ديفوكي) الذي بحث موضوع
املؤسسات الدينية يف مدينة اجلزائر ،يف سنة  1830م تاريخ االحتالل كان هناك ثالثة عرش
جامعا كبريا أو (جامع خطبة) ومائة وتسعة مساجد ،واثنان وثالثون قبة (أو رضحيا) واثنتي
عرشة زاوية ،فمجموع ما فيها من املؤسسات الدينية بناء عليه ،مائة وستة وسبعون
مؤسسة(.)3
وقد أثارت هذه السلوكات بعض السياسيني يف فرنسا ،وبناء عليه ،فقد تم إيفاد جلنة
يف التحقيق تدعى يف الكتابات بـ (اللجنة اإلفريقية) التي أرسلها امللك لويس فيليب يف
أواخر 1833م ،وقد ورد يف التقرير الذي اعدته اللجنة( :لقد استحوذنا عىل أوقاف
املؤسسات الدينية… بل ذهبنا إىل أكثر من ذلك االعتداء عىل حرمات املساجد واملقابر

( )1أبو القاسم سعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،ج  ،5ص .161
( )2أبو القاسم سعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،ج  ،5ص .161
( )3املرجع السابق ،ج ،1ص.248

257

واملنازل واألماكن املقدسة عند املسلمني) ،وتضيف ملخصة ما فعله املستعمر( :لقد
()1

أصبحنا أكثر وحشية من السكان الذين جئنا لتمدينهم)
 2ــ السيطرة عىل املؤسسات الدينية وتوجيهها:

بعد أن شفى املستعمر الفرنيس غليله بتحويل الكثري من املؤسسات الدينة أو هدمها
راح حياول السيطرة عىل ما بقي منها عرب أسلوبني ،مها :السيطرة عليها بحيث ال تستطيع
أن تتحرك فيام تريد ،أو توجيهها فيام يريد ويتناسب مع مصاحله وأهدافه.
أ ــ السيطرة عىل نشاط املؤسسات الدينية:
فابتداء من سنة  1851م وضع تنظيم خاص للمساجد واملدرسني ،وقد جاء هذا
التنظيم بعد دراسة شاملة للدراسات اإلسالمية وموظفيها عموما.
وبناء عىل هذا التنظيم رتبت املساجد إىل مخس درجات ،ومل خيتص بالتدريس إالّ
مساجد الدرجة األوىل ،وهي ال تكون إال يف املدن الرئيسية ،وكان هناك ستة مساجد فقط
يف كل القطر اجلزائري من الدرجة األوىل :ثالثة يف العاصمة ،واثنان يف قسنطينة ،وواحد
يف تلمسان.
وكان االستعامر الفرنيس يلزم مدريس املساجد باالكتفاء بتلقني دروس يف مبادئ
الدين بأسلوب تراقبه السلطة ،وهي التي جتعل عليهم عيونا راصدة(.)2
وألجل هذا ،مل يكن ملدريس املساجد أي تأثري ،فعلمهم كان ضئيال ،وكان بعضهم
ال يكاد حيسن الكتابة الصحيحة كام الحظ املعارصون ،وكانوا موظفني طائعني يعملون

( )1السعيد بورنان ،شخصيات بارزة يف كفاح اجلزائر 1830ـ  ،1962رواد املقاومة الوطنية يف القرن  ،19دار األمل للطباعة والنرش والتوزيع ،اجلزائر،،
ط ،2004 ،2ص.32
( )2أبو القاسم سعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،ج ،3ص.63
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إلرضاء الفرنسيني بكل الطرق ،وكان أغلبهم من البقية التي مل هتاجر أو تغضب السلطات
الفرنسية (.)1
ب ــ توجيه نشاط املؤسسات الدينية:
مل يكتف املستعمر الفرنيس بالتحكم يف املؤسسات الدينية والسيطرة عليها ،بل راح
يعمل كل جهده ليجعل منها مؤسسات استخباراتية ليس هلا من دور إال مترير سياسة
املستعمر وأهدافه يف اجلزائر(.)2
ومن الوسائل التي استعملها ألجل حتقيق هذا الغرض تلك املغريات التي كان
يضعها بني يدي من يرى فيهم القدرة عىل خدمة مصاحله وتوجيه الرأي العام وفق ما يريد.
ففي بداية عهد جول كامبون ( )1897 .1891منحت اإلدارة الفرنسية أوسمة
معينة سميت باألكاديمية أو العلمية لرجال الدين ،وكان منح األوسمة من املخططات
إلحكام القبضة عىل رجال الدين ومكافئتهم عىل اخلدمة التي قدمها هؤالء للسلطة
الفرنسية(.)3
 3ــ تفكيك الوحدة الدينية:
مثلام قام املستعمر الفرنيس يف سياسته االجتامعية ببث الرصاعات بني أفراد املجتمع
اجلزائري وجمموعاته حتت سياسة (فرق تسد) ،فإنه قام يف هذا اجلانب بدراسة الواقع
الديني وتوجهاته املختلفة ليتسنى له بعد ذلك أن يرضب هذا الواقع بعضه ببعض.
وكمثال عىل ذلك يذكر أبو القاسم سعد اهلل أن الفرنسيني ظلوا مدة تزيد عىل مخس

( )1انظر :عمرياوي امحيده ،قضايا خمترصة يف تاريخ اجلزائر احلديث ،دار اهلدى للطباعة والنرش والتوزيع ،عني مليلة.2005 ،
( )2أبو القاسم سعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،ج ،4ط ،1ص .380
( )3املرجع السابق ،ج ،4ط ،1ص .379
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عرشة سنة وهم ال يدركون أمهية ودور الطرق الصوفية يف اجلزائر وأرسارها ،حتى ّألف
(دي نوفو) كتابه (الطرق الصوفية عند مسلمي اجلزائر) ،وقد ذكر سعد اهلل بأن معلومات
الكتاب استقاها من زوجته اجلزائرية ،ومن دوره يف املكاتب العربية ،ومن أصحابه
اجلزائريني الساذجني عىل حد قوله ،وتم إصدار الكتاب سنة  1845وأعيد طبعه سنة
 1913م(.)1
وبناء عىل تلك املعلومات حاولت فرنسا أن تصدع وحدة تلك الطرق ،وخاصة من
كان حيمل منها فكرة املقاومة.
وقد نجحت يف كثري من هذا حيث مل يأت آخر القرن (سنة  ،)1897حتى أعلن
املختصون الفرنسيون أن (الطريقة الرمحانية) ،وهي أشد الطرق الصوفية عداء لفرنسا قد
متزقت إىل  25فرعا ،وال يعرتف أحدها باآلخر ،أي كل فرع كان له شيخ مستقل.
وكان للتيجانية فرعان يف اجلزائر وثالث يف املغرب ،وفرعا اجلزائر غري مستقلني متاما
عن بعضهام بحكم بقاء املشيخة يف فرع واحد فقط بني عني مايض ومتاسني ،وكانت
السلطات الفرنسية تبذل قصارى جهدها لتبقى خالفات الفرعني متاسني وعني مايض.
أما الشاذلية فلها فروع عديدة يف وسط وغرب اجلزائر سيام بعد وفاة الشيخ حممد
املوسوم ( )1883فقد كانت فروع قرص البخاري وأندات وعنابة الذي كان يرشف عليها
بلقاسم بوقشبية ،تتنافس فيام بينها وال تعرتف بشيخ واحد(.)2
اخلامتة:
بعد هذا العرض املخترص جلرائم االستعامر التقليدي يف حق الشعوب املستضعفة،
( )1املرجع السابق ،ج ،4ص ..29
( )2انظر :املرجع السابق ج ،4ص ،34وما بعدها.
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وخاصة الشعب اجلزائري منها ،نخلص بالنتائج والتوصيات التالية:
أن االستعامر التقليدي مارس كل أنواع اجلرائم يف حق الشعوب املستضعفة بدءا من
مصادرة قرارها السيايس ،وانتهاء بتجويعها وتفكيكها ومصاردة خرياهتا.
أن االستعامر ال يكتفي بالتدخل السيايس والنهب االقتصادي ،وإنام يضيف إليه
حماولة صياغة الشعوب املستضعفة لتتناسب مع توجهاته ،ولتصبح هلا األهلية لتسخريه
واستغالله ،وال يزال يامرس هذا الدور عرب الغزو الثقايف واحلرب الناعمة.
أن عىل الشعوب املستضعفة أن تتذكر دائام تارخيها ،لتميز بني أصدقائها وأعدائها،
حتى ال يعاود االستعامر الدخول إليها من جديد ،وبأسامء أخرى ،ولذلك حتتاج إىل ترسيخ
اهلوية الوطنية بكل أبعادها عرب مؤسسات الرتبية والثقافة واإلعالم وغريها من املؤسسات.
املراجع:
 .1أبو القاسم سعد اهلل ،احلركة الوطنية اجلزائرية ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت لبنان ،ط ،1عام .1922
 .2أبو القاسم سعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،ط.1998 ،1
 .3أمحد توفيق املدين :كتاب اجلزائر ،ط ،2نرش دار البليدة ،اجلزائر.1963 :
 .4أمحد عطية اهلل ،القاموس السيايس ،دار النهضة العربية ،ط.4،1980
 .5أمحد مهساس ،احلركة الوطنية الثورية يف اجلزائر ،من احلرب العاملية األوىل إىل الثورة املسلحة ،دار القصبة للنرش ،ترمجة:
احلاج مسعود وحممد عباس ،اجلزائر.2002 ،
 .6إسامعيل العريب ،الدراسات العربية يف اجلزائر يف عهد اإلحتالل الفرنيس ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر.1986
 .7أنيسة بركات:أدب النضال يف اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر.1984 ،
 .8تركي رابح :التعليم القومي والشخصية اجلزائرية  1931م ـ  956ام ،د ط ،ش ون ت ،اجلزائر 1981 :م.
 .9جوان غلييس ،اجلزائر الثائرة ،تعريب خريي محاد ،دار الطليعة ،بريوت ،ط 1961 ،1م.
 .10محيدة عمريواي :دور محدان خوجة ىف تطور القضية اجلزائرية ،جامعة قسنطينة ،دت ،دط.1983 ،
 .11محيده عمرياوي ،قضايا خمترصة يف تاريخ اجلزائر احلديث ،دار اهلدى للطباعة والنرش والتوزيع ،عني مليلة.
 .12خدجية بقطاش ،احلركة التبشريية الفرنسية يف اجلزائر 1871 .1830م ،دار دحلب ،اجلزائر ،الطبعة األوىل1992 ،م.
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 .13رمضان بورغدة :أضواء جديدة عىل املجاعة وتداعياهتا عىل املجتمع اجلزائري يف أواخر السينات من القرن التاسع
عرش ،جملة احلوار الفكري ،خمرب الدراسات التارخيية والفلسفية ،جامعة منتوري قسنطينة ،اجلزائر :العدد  / 05أوت 2003
م.
 .14الزغيدي حممد حلسن :مؤمتر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر.1989 ،
 .15السعيد بورنان ،شخصيات بارزة يف كفاح اجلزائر ،1962 .1830رواد املقاومة الوطنية يف القرن  ،19دار األمل
للطباعة والنرش والتوزيع ،اجلزائر ،،ط.2004 ،2
 .16طارق جبايل ،جرائم فرنسا االستعامرية يف اجلزائر ،مقال منشور يف جملة الشهاب ،بتاريخ 1425 .9 .18 :هـ (عىل
الرابط)www.chihab.net :
 .17عبد الرمحان اجلياليل :تاريخ اجلزائر العام ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر :ط 1994 ،م.
 .18عبد الرمحان بن العقون ،الكفاح القومي والسيايس من خالل مذكرات معارص  ،1945 .1936املؤسسة الوطنية
للكتاب ،اجلزائر ،1986،ج.2
 .19عبد الكريم بوصفصاف :مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني وعالقتها باحلركات اجلزائرية األخرى (1931م ـ 1945
م) (دراسة تارخيية ويتديولوجية مقارنة) ،رسالة ماجستري منشورات املتحف الوطني للمجاهد ،اجلزائر.1996 ،
 .20عبد املالك مرتاض :هنضة األدب العريب املعارص يف اجلزائر ( 1925م ـ  1954م) ،م ون ت ،اجلزائر ،ط ،2
.1983
 .21عبد املجيد عمراين ،النخبة الفرنسية والثورة اجلزائرية ،مطبعة دار الشهاب ،باتنة ،بدون سنة.
 .22عدي اهلواري :االستعامر الفرنيس يف اجلزائر ،سياسة التفكيك االقتصادي االجتامعي ( ،)1960 .1830ترمجة
جو زيف عبد اهلل ،دار احلداثة ،بريوت ،لبنان ،ط1983 ،1م.
 .23عامر بخوش :العامل اجلزائريون يف فرنسا ،الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع ،اجلزائر.1979 ،
 .24فرانسو مسبريو :سانت آرنو أو الرشف الضائع ،ترمجة مسعود حاج مسعود ،دار القصبة للنرش ،اجلزائر 2007 :م.
 .25قسم التحرير ،التجارة اجلزائرية مع بالد فرنسا ،جريدة النجاح ،العدد  2،1999جوان .1937
 .26الكولونيل أسكوت ،مذكرات العقيد أسكوت من إقامته يف زمالة األمري عبد القادر ،1841ترمجة وتعليق ،إسامعيل
العريب ،الرشكة الوطنية للنرش واإلشهار ،اجلزائر .1981
 .27مالك بن نبي ،رشوط النهضة( ،إرشاف ندوة مالك بن نبي) ،دار الفكر ـ دمشق سورية1986 ،م.
 .28حممد العريب الزبريي ،الثورة اجلزائرية يف عامها األول ،دار البعث،قسنطينة،اجلزائر ،ط  1984 ،1م.
 .29حممد املييل ،ابن باديس وعروبة اجلزائر ،الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع ،اجلزائر ،الطبعة الثانية1983 ،م.
 .30حممد خري الدين ،مذكرات حممد خري الدين ،مؤسسة الضحى ،اجلزائر.2002 :
 .31حممد عيل دبوز ،هنضة اجلزائر احلديثة وثورهتا املباركة ،املطبعة التعاونية ،اجلزائر ،ط.1965 ،1
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 .32مصطفى األرشف ،اجلزائر األمة واملجتمع ،ترمجة :حنفي بن عيسى ،املؤسسة الوطنية للكتاب .اجلزائر .الطبعة األوىل،
1983م.
 .33مصطفى الشهايب ،حمارضات يف االستعامر ،جامعة الدول العربية ،معهد الدراسات العربية العالية.
 .34ناهد إبراهيم دسوقي ،دراسات يف تاريخ اجلزائر احلديث واملعارص ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية.2001 ،
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هذا الكتاب
يتضمن هذا الكتاب ستة مقاالت نرشهتا يف أوقات وجمالت خمتلفة ،وهي مجيعا
تدور حول بعض التحديات الكربى التي تواجه الواقع اإلسالمي وكيفية مواجهتها ،وهذه
ملخصات خمترصة عنها:
 .1أسس البناء الفكري للجامعات اإلرهابية بني االجتاهات السلفية واحلركية.
 .2حتديات اإلعالم اجلديد وسبل مواجهتها.
 .3ظاهرة االحلاد املعارص بني املسلمني وأسباهبا.
 .4اإلحلاد اجلديد واملغالطات العلمية.
 .5الثقافة اإلسالمية بني الرؤية التقليدية والرؤية احلداثية.
 .6االستعامر التقليدي وجرائمه يف حق الشعوب ـ االستعامر الفرنيس للجزائر
نموذجا ـ
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