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 السلفية الوهابية ودعوى اإلرهاب

 رضوان السيد

 

 I 

ما عادت المكابرة ممكنًة وال مفيدة. فلدينا ثوراٌن هائٌل في قلب اإلسالم بدأت ظواهُرُه  

فيما صار ُيعرُف بالصحوة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي. وظهر الجانب العنيف 

منه في الحركات التي اندلعت بمصر في السبعينات. وتمايز فيه وقَتها جانبان. الجانب الذي 

متفرعاتهم، والجانب أو وعرف باسم اإلسالم السياسي، َعَلمًا على اإلخوان المسلمين صار ُي

في  -كما سبق -الجزء الذي صار ُيعرُف باإلسالم الجهادي. والذي خاض معارَكه اأُلولى

مصر، ثم خاض حربه الطويلة في أفغانستان ثم في نواحي يوغوسالفيا السابقة، وبعض 

اًل إلى مهاجمة سفارات أميركية في إفريقيا ثم مهاجمة الواليات الجمهوريات الروسية؛ وصو

المتحدة في عقر دارها. وفي التسعينات صارت القاعدة أبرز تمظهرات ذلك التيار العنفي، 

سّمْت نفَسها السلفية الجهادية. وقد تطورت حركات العنف هذه على ثالث مراحل: والتي 

 المدنيينفسطاطين(، ومرحلة مهاجمة السلطات ومرحلة مصارعة الكفر العالمي )مقولة ال

األجانب وغيرهم في البلدان العربية واإلسالمية، ومرحلة االستماتة من أجل إقامة سلطة 

 إسالمية أو دولة إسالمية تطّبق الشريعة.

ن حكلُّ هذه الحركات، وفي سائر المراحل تعتبر نفسها سلفيًة في االعتقاد والسلوك. ون 

عدة ما انتهت بل صارت شبكًة هائلة االتساع. بينما يميل داعش، القائل بالسلفية نعرف أّن القا

 بدوره، إلى التمركز والهرمية. 

كم هي القاعدة، وكم هو داعش سلفي؟ وكم هو باألحرى وّهابي؟ أّما العقائد فهي  سلفيٌة  

. فلننظر بإيجاز في أو وّهابيٌة بالتأكيد، وأما السلوكات واألهداف فليست كذلك بالتأكيد أيضًا

وتحاول أن  ،عقائد أو مبادئ هذه الظاهرة الهائلة التي اصطنعت انشقاقات بداخل اإلسالم السني

 تفّجره وتفّجر العالم.

: مواجهة نظام العالم المعاصر بالقوة تارًة من أجل تحطيمه، وطورًا من أجل فّك أواًل 

يخوضون هذه الحرب تحت اسم الجهاد. حصار وإسار اإلسالم المقبوض عليه من جانبه. وهم 

وقد كانوا يسمونه جهاَد دْفع، وهم في زمن داعش يعتبرونه جهاَد طلب. وهذان المصطلحان 

 كالسيكيان، لكنهما موجودان أيضًا في عقائد السلفية الوّهابية.
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والحديث : إّن هذا الكفاح المسلَّح إذا صحَّ التعبير يستند إلى مقولٍة تظهر في القرآن ثانيًا 

ولًة فقهية هاد ضد الغير ليس مقوفرض الج. وتفرض ظاهرًا مجاهدة المشركين والكّفار

كفاية، ويتمُّ أو هـ( فرض 204-مى باستثناء الشافعي)عند جمهور الفقهاء القدا كالسيكية، بل هو

خوفه، فهو جهاُد دْفع. وحتى الشافعي ال يفرض جهاد الطلب بل يجيزه أو يجري عند العدوان 

 علًة الكفر سببًا أو -حنبل م أحمد بنفيهبمن  –خرون الفقهاء اآل ر؛ بينما ال يعتببعّلة الكفر

نها تتشدد في مسألتي الكفر ألالسلفية الوّهابية تقول بجهاد الطلب، وتتشدَُّد فيه،  للجهاد. 

سالمي وتضيف لذلك بالداخل اإل ة الوالء والبراء بإسراف.قيدوالشرك ُتجاه الخارج باستخدام ع

ها المعاصي المكفِّرة،وقد تكون علُتها عدم قد تكون علتالحرب بداعية الرّدة. والردة  شّن

أّن الوّهابية كما يظهر من فتاوى شيوخها تتوسع في  يدالخضوع لسلطة اإلمام الشرعي. ب

عات ـدعة أو معاهدة أوعقد أمان بين اإلمام ودول ومجتمامسالمة الخارج بداعي وجود مو

د الملك ـها في عهـها وفقهائـل لديها أو لدى شيوخـر الذي حصـور اآلخـوالشرك. أما التطالكفر 

داًء بداخل الجزيرة وإلى بتتكفير الِفَرق والمذاهب اأُلخرى اعبد العزيز أيضًا فهو التراجع عن 

 فرض اإلسالم الصحيح عليهم.ي خارجها، إنما على اإلمام أن

لإلسالمين السياسي والجهادي إقامُة السلطة التي تطّبق الشريعة. : الهدف المعَلُن ثالثًا 

  وهذا أمٌر قامت به الوهابيُة أيضًا. وقامت به في الزمن المعاصر حركة طالبان، بل وإسالميو

السودان، وبالطبع دولة والية الفقيه، وبصيٍغ مختلفة. إنما هناك فارٌق بارٌز لدى داعش، وهو 

الخالفة على نهج الراشدين؛ بينما أقام الملك عبد العزيز َوَمْن قبله ما  اإلعالن عن إعادة دولة

اعتبره دولة الكتاب السنة. وبذلك فإّن الدواعش أرادوا اإلفادَة من رمزية الخالفة التاريخية، 

وهذه ثقافٌة جديدٌة نشرتها جماعات اإلسالم السايسي، وما كان الونابيون يحبونها بسبب حروبهم 

 كثر من مائة عام مع العثمانيين.على مدى أ

II 

فيما بين الثالثينات والسبعينات بدت السلفية السعودية على وجه الخصوص مستكينًة  

ووادعًة، ومطمئنًة إلى شرعية النظام الذي تخضع له. فمقولُة السمع والطاعة لولي األمر 

ت هنا وهناك فيما أساسيٌة وتكاد تدخل في ُصلب  االعتقاد. وكانت تجري مسائل واعتراضا

يتعلق باجتياح التحديث بشتى مظاهره في المملكة ودول الخليج. بيد أّن المؤسسة ظّلت 

مسيطرًة في التعليم والفتوى والقضاء. وبدت حريصًة فقط على المسائل الحّساسة المتعلقة 

لعامة. إنما بالهوية مثل القضايا المتعلقة بالمرأة، والشريعة في القضاء، والراقبة في الحياة ا

في  الدرر السنيةالُمالَحظ من خالل مجموعة الفتاوى والرسائل الضخمة المجموعة في 

األجوبة النجدية، أنه وخالل أكثر من مائة عام ما كانت هناك تطوراٌت عقديٌة وفقهيٌة بارزة 
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القات مع بحّق اإلمام في تنظيم الع رين اللتين ذكرُتهما وهما: اإلقرابداخلها باستثناء المسألت

خرى بالِفَرق والمذاهب اإلسالمية اأُلاف االعترات. وتفاقيالخارج على أساس التعاُهد واال

بداخل المملكة مع ممارسة شيٍء من الرقابة عليها. بيد أن التوتُّر ظهر بالداخل في مناسبتين: 

ّدام حسين مناسبة حراك ُجهيمان العتيبي، ومناسبة االستعانة بالقوات األجنبية عندما غزا ص

 الكويت.

ولذا فالحقُّ أّن السلفية أو السلفيات الجديدة، كما اعتدُت على تسميتها في بحوثي، إنما  

تطورت، سواء ما كان منها مسالمًا أو مقاتاًل بالخارج العربي واإلسالمي والعالمي. وهي 

 لداخل السعودي أيضًا. تطوراٌت سميُتها ثورانًا نظرًا النتشارها الهائل وتأثيراتها الهائلة على ا

: السمتية الدينية الشديدة الصارمة في كل شيئ من العقائد أمرين اثنينوأقصد بالتطور العظيم 

وإلى العبادات والشعائر واللباس واللحى والتقاليد الجديدة للمناسبات الدينية واالجتماعية. أما 

في االقتصاد واالجتماع  فهو مقولة تطبيق الشرعية التي بدت كتلًة ضخمًة الثانياألمر 

واألخالق والتعاُمالت، وهي جميعًا مسائل وقضايا وإشكاليات ما عرفت منها الوهابية شيئًا في 

مسيرتها على مدى مائتي عام. وصحيح أّن السلفية الوهابية تقيم اعتبارًا كبيرًا لتأثيرات 

ة، يعات الجديدة هي الشرالشريعة في الشرعية، لكْن أن تصبح هذه الكتلة الضخمة من الترتيب

ركنًا من أركان الدين، تستمدُّ  ُقدسيتها من مهمتها  وأن ُتصبح السلطة السياسية أو اإلمامة،

المقدسة التي هي تطبيق هذه الشريعة الجديدة؛ فإّن ذلك كلَّه ما عرفْته الوّهابية القديمة وال 

الفقه الحديثة. وحّتى العنف المسمَّى منذ ثالثة عقوٍد جهادًا خارج المملكة اختفى من أدبيات 

الثالثينات من القرن الماضي. لقد اعتبرت الوهابية أنها أنجزت بالتسمية أيضًا منذ السعودي 

تقليدًا متالئمًا  لنفسهامهمّتها بإقامة الدولة، واستقرار السلطة، وبدأت هي المعادية للتقليد، تصنع 

 مع التقليد العام. 

 كلُّ الجهاد العالمي، والجهاد أو الفريضة الغائبة بداخل الديار اإلسالمية؟هو باعث فمن 

ذلك اصطنعته الحداثات حتى بداخل المملكة. وهي حداثاٌت تستخدُم على سبيل الترميز 

لتقليد  ننسى أّن السلفية الحديثة والمعاِصرة ليست جزًءا من اال والشرعنة. إذ ينبغي أن

مت الوهابية التأصيل ) أي العودة استخدالسيكي ال في العقائد وال في الفقه. وكما اإلسالمي الك

س سيهاديون رموز التأالشرعنة؛ فكذلك استخدم الجسنة ( للتأسيس والشرة للكتاب والمبا

التماُيز رة ظواهري بضروالر كلٌّ من بن الدن وشع و قد شرعنة.الأجل التأصيل و ابية منهالو

 لفيًة جهاديةس لفعل، فسمَّوا أنفسهمظاهرًة جديًة با رهماباعتب المستقبلية  لهم شرعيتهم لتكوَن

ر أّن السلفية الوهابية ما عادت جهادية. وجرؤ الزرقاوي والبغدادي أكثر فصرَّحوا باعتبا

بالخالفة التي ما كانت في حساب الشيخ  محمد بن عبد الوهاب. فالسلفيات الحداثية هذه 
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مهمومٌة من أجل الشرعنة بالرموز، مثل الثورانات في سائر األديان كاليهوديات 

 وكلها ثورانات حداثة غير تقليدية.  –والهندوسيات..الخ والبروتستانتيات والبوذيات 

لقد ذكرُت نماذج الجهاد، واإلمامة أو الدولة، والشريعة، وكيف تغيرت معانيها  

ومدلوالتها ووظائفها في اإلسالم المعاصر. وهي عناوين استخدمتها الوهابية بمدلوالٍت ُأخرى. 

السنة في األزمنة الكالسيكية، وقد استخدمته الوهابية  فلنذكر أخيرًا مفهومًا أساسيًا جدًا عند أهل

سيون والجهاديون تمامًا، وأقِصُد به مفهوم الجماعة الذي الزم يابمعنى، وتجنبه اإلسالميون الس

في اإلسالم السني هي صاحبة السلطة في الدين  الجماعةالُسّنة طوال العصور الكالسيكية. 

، ولو كان من أئمة التغلب. ذلك أّن االجتماع على اإلماموالدولة. وقد استخدمته الوهابية بمعنى 

ه مقبولة أن يحظى بموافقة أهل الحل والعقد أو أهل لطتاإلمام الشرعي عليه لكي تكوَن س

وقد قال اإلمام أحمد إنه من أجل تجنب الفوضى   الشورى، وبالبيعة العامة بعد البيعة الخاصة.

من أهل  صارإذا والطاعة له البيعة  واإلقبال علىالخضوُع للمتغلب،  يجبوالفتنة وسفك الدم، 

الكفاية والشوكة. وقد قالت الوهابية بذلك تبعًا له، لضرورات إقامة السلطة الضابطة في 

عادت فما اإلسالم الحديث والمعاصر  لدى حركاتأما الثامن عشر.  ظروف نجد في القرن

المرجعية العليا للجماعة  بل للشريعة. بل وأكثر من ذلك: الجماعة غافلٌة أو ضاّلٌة وينبغي 

اإلجماع العقدي  التأهُّل لبلوغ  فرُض الشريعة عليها الستعادة الشرعية واإلسالم. الجماعُة تعني

سالم السياسي، وال لجماعات اإلسالم والفقهي والسياسي، وال يتيسر ذلك ال لجماعات اإل

ولذلك يجري تجاهل المفهوم، رغم أّن حسن البنا ما سّمى  .الجهادي؛ بل إنها ال تريدهما

تنظيمه جمعية، شأن اآلخرين، بل سّماه جماعة لإليهام بانحصار الشرعية فيه شأن اإلسالم 

 الكالسيكي.

III 

ات يواإلحيائيات، ولنقل بعض األشياء في السياسفلنخرج قلياًل على العقديات والفقهيات  

جة على السلفية وعلى اإلسالم منذ هاجمت القاعدة الواليات ئواالستراتيجيات. كل العوالم ها

المتحدة، ثم شملت ظواهر العنف هذه المجتمعات اإلسالمية والعالم. وآِخُر من اتهم اإلسالم 

أوباما في مقابلته الطويلة مع  ركي، الرئيس األميباسم الوهابية، واتهم اإلسالم باسم السعودية

سالمية تضررت وتتضرر من هذا اإلرًا أن نقول إّن الدول العربية وتالنتك". وليس عذ"أمجلة 

العنف باي اسم مثلما تضرر العالم ويتضرر. فنحن في البداية والنهاية مسؤولون عن ديننا 

قليٍل أيضًا الذهاب إلى القول إّن  ي كثيٍر أووانفجاراته، وعن دولنا واضطرابها. ولن يفيد ف

هؤالء الَقَتلة خطفوا الدين وأّن علينا العمل على استعادته. فالمفاهيُم والممارساُت كلُّها تبدو 

المنظومات الدينية أو السياسية مثل السيارة، كل مسوَّغًة باسم مقوالت يعرُفها ُكلٌّ منها. 
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العناصر واآلليات واالختالف في الشكل الظاهري، وفي طرائق  تملك نفسالسيارات 

وقد ضربت  آليٌة أو أكثر.أو  رأكث صٌر أونعندما يختل عهور تتدأو االشتغال. وتتعطل السيارة 

بين عناصر تغال شالاغيَّرت فخرَّبْت طرائق  الحداثات المناعة الدينية والقيمية، أو أنها

غيَّر العيش توجيه لهذا العيش. وقد ت شرعنة أوأو ديٍن  ، وفقُهفي كل ديٍن فقه عيٍش المنظومة.

التأكد في عدم القلق وخرين. فأدَّى وتغيرت موارده وترتيباُتُه في ديارنا، كما في ديار اآل

يضبط أو يصطنع  نفقٍه جديٍد للدي اصطناع سياسي إلى اإلقبال علىالالجتماعي وا المجالين

لنظام العيش الجديد. بدأ ذلك بالسمتيات الشعائرية الصارمة، ترتيبات ومواضعات  باسم الدين

، والمعادية للحداثة الحداثيةثم انفجرت هذه السمتيات بأيدي الحركات الدينية الجديدة أو 

رادت أوالعولمة. لقد انفجرت في وجه الدين، وفي وجه المجتمعات، وفي وجه العالم؛ من حيث 

 لشرعية الدينية للمجتمعات، وتحريرها من إسار نظام العالمالسيطرة فيه وعليه باسم استعادة ا

 الحديث والمعاصر. 

فلنتأمَّْل المفاهيم والمقوالت التي استخدمتها السلفيات الجديدة في بناء نظامها التأصيلي،  

بعد أن أْجرت تحويالٍت وتحريفاٍت هائلًة عليها. وسأكتفي في هذا المعرض بأربعة مفاهيم 

لة ومستقَطعة وقاطعة مع التقليد والتجربة التاريخية لألمة وحّتى مع التقليد الذي محوَّلة ومؤوَّ

في المملكة العربية السعودية. وهذه المفاهيم هي: اإليمان، والجهاد،  إليه الوهابية كنت

 والشريعة، والدولة اإلسالمية.

إّن أهمَّ الخصائص الكالسيكية لإليمان عند أهل السنة أنه اعتقاٌد بالجنان، وقوٌل باللسان،  

وعمٌل األركان. بيد أّن االختالل في العمل ال يؤدي إلى االختالل في االعتقاد، وال يعّرض 

صاحبه لالتهام بالكفر، ما دام يؤمن بالوحدانية وبالنبوات والكتب، وباليوم اآلخر. وحّتى 

تشددات اإلمام أحمد ما أخرجت أحدًا من اإليمان ربما باستثناء الجهمية. أما المرتكبون 

اآلخرون فهم ُعصاٌة. وفي حين اصطنعت الفرق اإلسالمية اأُلخرى قوانين إيمان، ما حصل 

 السنة بعد القرن الخامس الهجري منذلك عند أهل السنة. وربما كان االنتشار الشاسع ألهل 

ي مفهوم الواسع لإليمان واإلسالم. أرنست غلنر األنثروبولوجي المعروف فال اهذين أسبابه ب

واسع لإليمان، خصيصٌة لا  مر، أي المفهوم( يقول إّن هذا األ1976مٌع مسلم )كتابه: مجت

أجل  لتيار الرئيسي منا رثوذكسية أوألكل األديان يجري االنفصال عن ا يإسالميٌة سنية. فف

و السني أم األرثوذكسي والسني. فالمفه مالإاّل في اإلس ئرية،اعقائدية والشعتخفيف المتطلبات ال

لسنة بداخل ا ه لدى اآلخرين الذين يتمايزون عنلبات منطف ومتاليوتك أقل أعباًءان يملإل

 الِفَرقيوالتكثير من الشعائر والمتطلبات لكي يظلَّ  إليمان،ا م من طريق تضييق مفهومسالاإل

يان رئيسيان: الهوُت العناية و الهوتأاتجاهان كالميان  اإلسالمفهناك في  كامل. ذا إيماٍن
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يمثله الالهوت اآلخر  ذيل، الدرحمة الذي يمثله اعتقاد أهل السنة، والهوُت التنزيه والعوال

للمحكِّمة والمعتزلة والشيعة. في التوجه األول للشيخ محمد بن عبد الوهاب سيطر نزوٌع 

ثة: الوحدانية في مواجهة العلى أمور ث طهوري أو بيوريتاني في االعتقاد إذ انفتح المفهوم

يم هي بالطبع ذات مرتدين. وهذه المفاهالركين وومجاهدة المش والوالء والبراء، ،الردةشرك وال

ي ومرحة التأزم ف -تحمل آثار مرحلة ظهور أهل السنة، أو الفرقة الناجيةو مسستندات قرآنية،

رية في القرنين الثامن عشر ومرحلة االجتهادات التطه -مغوليةالزمن الحروب الصليبية و

بًا للتعدديات ستيعاامر لى آل سعود، وتطلب األت الدولة إعاد والتاسع عشر للميالد. لكن عندما

بالتدريج إقامة توازنات بين مبدأ الجماعة وأعرافها جرت  مذهبية في المجتمع،الالدينية و

وإجماعاتها من جهة، وطاعة ولي األمر وُنصرته من جهٍة ثانية. بمعنى أّن الوالء والبراء 

مواجهة  تضاءل استخداُمُهما للنفي واإلقصاء والتطهير، كما توقف استخدام مصطلح الجهاد في

تنوعات الداخل. أما القاعدة وداعش والجهاديون اآلخرون فعادوا إلى أصول التأزُّم ألنهم 

يمثلون انشقاقات، ويريدون اجتثاث السلفية السعودية باعتبارها قد انحرفت عن أصول الشيخ 

محمد بن عبد الوهاب، للحلول محّلها. وهكذا ضاق مفهوم اإليمان جدًا لديهم بحيث صار 

 الجهاد لالستخدام بالداخل وفي مواجهة العالم.  مصطلح رًا على أتباعهم، وعادقاص

بدون تردد على مكافحة  ملحمد رائد أهل السنة  العأولذا فالمطلوب هنا، وتبعًا لإلمام  

م والجماعة. ال بد من الخروج اإلسالاستخدام مفهوم البراءة، ومفهوم الجهاد وممارسته بداخل 

ومن مسألة مقاتلة العالم  المنكر، رر، ومن مسألة العنف بالداخل بزْعم تغييلة التكفيمن مسأ

هلل مُة قوُلُه تعالى: } ال ينهاكم اقاتلونكم كافة{. فالقاعدة العاي قاِتلوا المشركين كافة، كما}جة بح

م، إّن اهلل يهياركم أن تبروهم وُتقسطوا إلد اتلوكم في الدين ولم يخرجوكم منيق عن الذين لم

 قوالجماعة، من طري روح الطيب، روح أهل السنةاليحب المقسطين{. ال بد من العودة إلى 

االحتضان والتوحُّد  مة والجماعة وقدرتهماعلىورحمته، وباأل الثقة باهلل عز وجل وعنايته

اتها. عصمة إاّل بالجماعة وأعرافها وإجماع الواالتساع لالختالفات وعدم اعتبارها ُمعاداة. ف

 شيعة عندماالئيٌة وقاتلة. وقد كان المعتزلة وصانخبويات فهي ثوريٌة وإقوال طهورياتالأما 

غام ونابتة، ونحن العامُة بالفعل، والجماعُة كما قال عوام وَط ريدون تغييرنا يقولون عنا إنناي

صدق عليه رسول اهلل )ص( رحمٌة والُفرقُة عذاب. والراديكالي الثوري القاتل باسم الدين، ي

 أرضًا قطع وال َظهرًا أبقى!  المْنبتَّ الوسالُمُه عليه: إّن  قوُلُه صلواُت اهلل

ولنمِض من هنا إلى مفهوم الشريعة، الذي طوَّره وحوَّره اإلسالم السياسي، وحمَّله  

 لإلسالم الجهادي، وأعَطوُه عنوان الحاكمية. إّن الشريعة هي الدين، والدين ال يمكن تحويله إلى

قانون. وإذا كان البرنامج تطبيق الشريعة المقننة وهي عقائد وعبادات وأخالق وأحكام 
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ومعامالت؛ فإّن معنى ذلك أننا ال نتبع ديننا اآلن، وأّن إسالمنا موقوٌف لحين فرض داعش أو 

مشكلة بين  يصطنعوهذا برنامٌج اإلخوان أو الجماعة اإلسالمية الدين والشريعة علينا. 

دينهم، وبين اإلسالم والعالم. إنما المهمُّ فيما نحن بصدده أّن هذا تحويٌل كبيٌر المسلمين و

وتحريف لعالقة المسلم بدينه. وبالطبع ال شأن للوهابية به، فقد أقامت دولة الكتاب والسنة 

بالمملكة العربية السعودية. لكّن الشبان الذين تمردوا في السلفيات الجديدة من المملكة ومن 

  مرتدون. طبقة، أي أّن الناس كفاٌر أوم رارسون العنف بحجة أّن الشريعة غي، يمخارجها

نصابها  لىيفات، وإعادة األمور إيالت والتحرهذه التحو من ينا الخروجولذا يكون عل

مجتمعاتنا  بينالعالقة القائمة  وبشأن ،الناس مة إسالمالة والدين، وبشأن سيعمفاهيم الشر أنبش

ألّن لدواعش بتطبيقه، ا نم أحدًاكلت و وما عه،هي التي تحتضن الدين وتتب تودينها. فالمجتمعا

واستقراره. إّن المهمَّ هنا الوعي الذي ينبغي أن يتوافر لدى  هدٌف وهمي باعتبار قيام الدين كلذ

ن الوقوع في إسار العلماء والعامة بشأن القبض على دينهم، والعّض عليه بالنواجذ، بداًل م

مر هو األهذا  الشريعة هو أمٌر جيد. إّن قية والصمت بحجة أّن الدعوة لتطبياالبتزازات الوهم

 جتمعات،لمهمات التي عهدت بها الحركات الحزبية اإلسالمية لنفسها لتصبح ضروريًة لممن ال

 مر إلنفاذ المهمة المقدسة في تطبيق الشريعة! وتحلَّ محلَّ القائمين باأل

ويبقى مفهوم الدولة اإلسالمية. والتي صارت ركنًا من أركان الدين، بذريعة استعادة  

جديدٌة للدولة ما وظيفٌة  الشرعية وتطبيق الشريعة، وما ال يتم الواجب إاّل به فهو واجب. إنها

إّن  هـ(450 -هو إلدارة الشأن العام. وقد قال الماوردي) السياسيحديثًا. فالنظام و فتها قديمًاعر

اإلمامة موضوعة لحراسة الدين وسياسة الدنيا. وقال كل الفقهاء إنها مصلحيٌة وتدبيريٌة وليست 

مام أحمد المعروف اّن اإلو أركانه. التعبديات، وال تدخل في أصول الدين وليست من من

مع الدولة من أجل شأٍن ديني هو قول بعض خلفاء بني العباس بخْلق القرآن. لكنه ما  فاختل

ي سياسالّن النظام أ راعتب لطاعة، وإنماخرج عن السمع وا وال ،ار عندما ُعرض عليه ذلكث

يقها وإنما بطأو تتحديد عقائد الناس  سعدو، وليحماية الديار من الو لعام،ا مهمته إدارة الشأن

ؤها هم الذين يحددون اوالجماعة وفقهأصوله المستقرة وأعرافه الجامعة.  حراسُة الدين على

في العقود القليلة  ذلك أمراء المؤمنين، وال السلطة القائمة. لقد انقلب كلُّ سبت الدين وليثوا

فصارت اإلمامُة أو الخالفة ركنًا من أركان الدين، وصارت مهمتها تطبيق الشريعة،  الماضية،

الميون. تعرف القيام به إاّل إذا تولى اأُلموَر الحركيون والجهاديون اإلس ذلك أو ال وال تستطيع 

مما يعطيها عصمًة، فتصبح  ،الشأن الديني ليمهاوفضاًل عن تغيير مهمات الدولة، هناك تس

هذا مساوىء إدخال الدين في بطن أقوى من الدول القومية والعلمانية الغربية. ويضاُف إلى كل 

ع لدولة، إذ يدخل الحزبيون باسم اإلسالم في الصراع على السلطة، ويزداد التشرذم والضياا
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واالنقسام في الدين وعلى السلطة. وال شّك اّن الثوران الديني بسبب أهواء الحداثة والعولمة 

األديان، إلى التدخل في الشأن  في كل ولياتسائر األص هو الذي دفعومتغيراتها الهائلة، 

 الوطنيةاته. وإلى ذلك هناك فشل تجار الدولة لمودائمًا بحجة إحقاق الدين، وتنفيذ تع ،السياسي

 آمال على قتعلي دفع ويدفع بعض الشبان المتدينين إلى مي، مماالواإلس العالمن العربي يف

 يقاس!  ال بما لبروها أفضتالتي يع مالساإلدولة 

إّن هذا األمر العظيم الذي ابُتلينا به في ديننا وُدَولنا ينبغي الخروج منه أيضًا. بحيث ال  

ديٍن ال يمكن الخروج منه، باتجاه إقامة دول الحكم الصالح يتحول هذا التسييس لإلسالم إلى 

 والرشيد، التي تعيد عالقة االنسجام بين الدين و الدولة في مجالنا الجيوسياسي. 

***** 

إّن التشخيص الذي قمُت به لظواهر التكفير والعنف واإلرهاب لدى السلفيات الجهادية  

 الجديدة تترتب عليه النتائج التالية:

جراء تحويرات وتحويالت في فقه إ في : لقد نجحت اإلحيائيات العنيفة وغير العنيفةأواًل 

 شريعة والدولة. الالجهاد واإليمان و لمفاهيم أساسية مثي وف الدين،

: إن هذه الحركات هي حركات من نتاج الحداثة، وهي معادية للحداثة والعولمة. ثانيًا 

إاّل على سبيل الرمز والشرعنة. ثم إّن لجوءها لبعض   وهي ال تلجأ للكتاب والسنة والوهابية

األصول الوهابية هو بغرض إزاحة السلفية الوهابية المعاصرة للحلول محلَّها باعتبارها خانت 

 تلك األصول.

ثالثًا: إّن هذا ال ينفي أّن هناك ُأصواًل في السلفية الوهابية يمكن استخدامها في دعاوى  

والتكفير، وتبرير العنف. ولذا ال بد من  أعماٍل اجتهاديٍة وتجديديٍة  الشرك والردة والبراءة

وإصالحية على وجه الخصوص في مجاالت: اإليمان والشرك، والردة والقتال، والوالء 

وهناك  أكثر.و السعودية على مدى ستين عامًا في السلفية ينٌةوالبراء. لقد كان هناك سكوٌن وسك

وهناك اجتهاداٌت بارزٌة في القضاء، والتقنين  فقهية.الالفكرية و راسات المقارنةدال تقدٌم في

هذا  بيد أّناعتصاٌم بالجماعة وإجماعاتها. و الفقهي، ودراسات المذاهب الفقهية اأُلخرى،

العقدي بقوة كما جرى ، ما سرى في المجال  اضرةحاليخية واربة التاءة التجراالتساع في قر

ومالءمتها في  يجب في تغيير رؤية العالم ولذا لم يؤّثر كمافي المجال الفقهي والتنظيمي. 

وعلى  .اإلسالميالوقت الذي كان فيه للسلفية الوهابية الهادئة نفوٌذ واسٌع في سائر انحاء العالم 

 بوياح والتالؤم في المجال التراك تأثيراٌت بارزٌة باتجاه االنفتنفس النحو ما كانت هن
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لسني العقدي اآلخر واألكبر، أي األشعري، كانت له ا االتجاه ّنأني عوهذا ال ي والتعليمي.

تصدع  فإنه لكومع ذ ، وال يكّفر  وال ُيقصي.بالمسالمة والتالؤمقول هو ينجاحاٌت بارزة. ف

  ومطالب العولمة. حيين،المام مطالب السلفية ومطالب اإلصأوانهار 

والتعاُون بين المؤسسات الدينية : إّن هذا االستنتاج يدفُعنا للقول بالتشاُرك رابعًا 

 لهائل هو انشقاقاٌت في الدين،ا السعودية والمصرية والمغربية. فالذي حدث نتيجة هذا العنف

فكرها ب همٌة بأنهامت. السلفية سالمفقهية في اإلالسائر االتجاهات العقدية و وقد نالت بشّدة من

ديًة للتجربة الفكرية والعقدية مر ُمراجعًة نقاأل بويتطل طرف.التهي من وراء  وعملها

هم  ؟لمذاهبا يون وأتباععرمع الدولة. لكن ماذا يفعل اآلخرون األش والدعوية والدولتية أو

كانت . فإذا جهود علماؤهم من لبذ مة رغم ماالءالقدرة على الم العجز، وأيضًا بعدمب متهمون

فيات الجديدة ضربت لّن السإفعقر دارها؛  السلفية التقليدية فيبت الجديدة قد ضرالسلفيات 

الحداثيات، بحيث ضُعفت و ضربتها العلمانيات كما ضًا،ارهم أيُعقر د صوفية فيالاألشاعرة و

 إّن  هكذا فاهين: السلفي الجديد، والحداثي. وا على اسستيعاب الشباب السائرين باالتجقدرُته

مراجعة تجاربهم القديمة والحديثة  مهل كل اتجاه يجب عليهأالدين ذاَته في خطر. وإذا كان 

مراجعًة  نقدية، فالمطلوب أيضًا التعاون والتشارك لتجاوز العجز، والتصدي لالنشقاقات في 

الدين، أو تظهر أدياٌن جديدٌة على حواشي وهوامش اإلسالم. وحينها ال يعود االجتهاد وال 

 ارع الديني.اإلصالح ممكنين، ما دامت النزعات العقدية هي التي تحكم الش

هل تستطيع المؤسسات وعلماؤها النهوض بالدين من حمأة اإلحيائيات؟ ال شّك هناك  

حاجٌة للفهم وللتأهُّل. كل هؤالء يعملون اليوم على مكافحة التطرف واإلرهاب  ويكون عليهم 

وحده  الخروج ببدائل الستعادة السكينة في الدين، بإخماد هذه االنشقاقات، التي ال يستطيع األمن
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