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ملخص:

بدأ تداول مصطلح "األصولية" يف الغرب للداللة على إميان بعض اإلجنيليني بالكتاب املقدس ككلمة
اهلل اخلالدة ،ومن ثم اختذ هذا املصطلح اجتاهاً عاملياً ،وأصبحت احلركات اإلسالمية احلديثة تنعت بصفات
عدة أشهرها وأكثرها شيوعاً وتداوالً "األصولية" ،فاحلديث عن األصوليات املعاصرة يساعد على فهم جانب مهم
مما آل إليه العامل من صراعات طاحنة.
واألصولية اإلسالمية حركة تدعو إىل العودة بالدين إىل األصول األوىل ،القرآن والسنة ،باعتبارهما
النصوص التأسيسية اليت جيب أن يرتكز عليها اإلسالم وينهض بها الدين واجملتمع والدولة .وهي حركة تدعو
إىل تفكيك البنية التأسيسية للتاريخ ،فتنكر شرعية إلزامية النظريات ،وحتث على استخالص املعنى احلقيقي
لإلسالم من النصوص املفسرة من منظور التجربة احلديثة لواقع األمة ومعاناتها .وقد توسع استخدام مصطلح
"األصولية" وانتقل من سياق اخلطاب الديين إىل النشاط السياسي ،حيث تتسم احلركات األصولية بكونها
حتتكر احلقيقة ومتارس العنف من أجل الوصول إىل غاياتها.
الكلمات املفتاحية :األصولية -الفكر األصولي  -األصولية االسالمية -العنف.
Abstract:

In the West The term "fundamentalism" began to refer to the faith of some
Evangelicals in Scripture as the eternal Word of God, hence, the term has taken a global trend.
The most common description of the modern Islamic movements has become characterized by
"fundamentalism ."Talking about contemporary fundamentalism helps to understand an
important aspect of the world's conflicts.
Islamic fundamentalism is a movement that calls for the return of religion to the first
origins, the Quran and Sunnah, as the constitutional texts of Islam, that should be based on ,it
rises by religion, society and the state. Also, it’s a movement calls for dismantling the
constitutive structure of history, denies the legitimacy of the obligatory theories, and urges to
draw the true meaning of Islam from texts interpreted from the perspective of modern
experience of the reality of the nation and its suffering .
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قراءة يف حمددات الفكر األصولي وأسس اخلطاب الديين السياسي املعاصر ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
The use of the term "fundamentalism" has expanded from religious discourse to
political activity, with fundamentalist movements being monopolized the truth and act violence
to reach their goals.
key words: fundamentalism- fundamentalist thought- Islamic fundamentalism- violence.

مقدمة:
تعد األصولية  Fundamentalismمن املفاهيم األكثر التباسا يف الفكر السياسي
واالجتماعي املعاصر ،ومع أهنا قدمية العهد يف األدبيات الفكريّة واملعرفيّة ،إال أهنا تكتسب
دالالت خمتلفة ومتفاوتة .وتشترك األصوليّات الدينيّة بعدد من القواسم ،جتعلها تشكل
نزعة أصوليّة متطرفة ،منها:
 هيمنة الزنعة املحافِظة :وعلى هذا األساس جندها تعارض الزنعة التحرريّة أواالجتماعيّة أو التنويريّة واحلداثة .فاألصويل املتشدد ميارس حياته اليوميّة وفقًا لنظرة
تارخييّة قدمية مرتبطة باملاضي ،إال إنه يستعمل بعض وسائل احلداثة ،مثل الوسائل
احلديثة يف النقل والعالج والبناء ،بيد أنه عندما تتحدث معه عن األسس احلديثة لنظريات
احلياة السياسيّة واالقتصاديّة واالجتماعيّة والنفسيّة فإنه يرفضها بشدّة؛ ألنّها تتعارض
مع فهمه للحياة من خالل موروث سلفي ال يصلح لإلنسان املخلوق حبسب صورة اهلل ومثاله،
تاج اخلليقة.
 طغيان اخلطاب الديين :حيث تُخضع كل ما هو علماين (الدولة ،املجتمع ،االقتصاد) ،لكلما هوديين ،وتُخضع اخلاص (احلياة الشخصيّة للفرد) إىل العام (القيَّم األخالقيّة الدينيّة
«الشرع املقدّسة») .هكذا األصوليّة الدينيّة املتطرفة تتخذ مواقف متشددة وغري متفهمة
للسلوك البشري ،وترفض املرونة االجتماعيّة يف التعامل مع هذا السلوك ،فهي دائمًا تتصلب
يف فهمها لكل جماالت احلياة؛ فالفنون واملوسيقى تُعد بالنسبة لألصوليّة مفسِدات ،إال إذا
كانت تساعد على نشر رسالة اجلماعة األصوليّة وكما يغلب عليها التشدد وعدم ترجيح
العقل املعاصِر يف أحكامها.
 بروز اخلطاب العنيف حبق املختلف :فهذا السلوك العنيف مقارنةً مع املالمح املشتركةالسابقة يُعد العنصر األكثر إثارة لألصوليّة املتطرِّفة ،إن استعمال العنف باسم الزنعة
املحافظة يف خدمة كل ما هو مقدّس ،هوما يلخص احلركة األصوليّة ،استعمال السالح وسفك
الدماء ،والقتل اجلماعي ،وبتر األعضاء كعقاب وطرد وعزل األقليات ،فمنذ مثانينيّات القرن
املاضي ،قلما شهد العامل أزمة سياسيّة ال يقف وراءها تيار إسالم سياسي.1
لقد ارتبط مشروع "اإلسالم السياسي" باإلخوان املسلمني ،سواء يف مشروعهم
املستقل أو يف حتالفاهتم السياسية مع حكومات عدة ،أو يف توظيفهم للمؤسسات الدينية
والتعليمية واإلعالمية ألجل بناء وتكريس فهم جديد معاصر لإلسالم ،وهو خطاب رغم
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جوانب احلداثة والقوة فيه؛ فقد أحلق ضررًا بالغًا بالقواعد املنظمة لعمل الدول واملجتمعات
ودور الدين وموقعه يف حياة وسلوك الدول واملجتمعات واألفراد.2
أهمية البحث:
تنبع أمهية البحث من أنه ولفهم الواقع املعاصر للحركات األصولية اإلسالمية ،وتبيان
أسباب بروزها يف اخلطاب السياسي املعاصر كقوة قائمة ،وكذلك متكنها من بلورة الدين
كإيديولوجية ،وظهورها بقالب ديين مقبول لدى خمتلف الفئات االجتماعية ،فإن ذلك حيتم
علينا استحضار حمطات تارخيية تشكل ركيزة لفهم الواقع احلايل.
فرضية البحث:
ينطلق البحث من فرضيتني ،مها:
 سعى اإلسالم السياسي ألن يكون ممثالً للشرعية الدينية والسياسية ،وعمل على اظهار كلمن يعارضه بأنه حيارب اإلسالم.
 مل تستطع اجلماعات السياسية الدينية بناء حالة من الثقة مبشروعها وشخصياهتاودعاهتا من خالل اقناع الشارع هبا ،بل اعتمدت على فشل اآلخر فاستخدمت سلوكًا إقصائيا
وقامت بتحريض الشارع ضده.
هدف البحث:
يهدف البحث إىل توضيح وفهم رؤية الفكر األصويل اإلسالمي للدولة واحلكم،
والتعرف على النظريات واملناهج اليت تتشكل منها األنظمة الفكرية املختلفة .ال سيما وأن
كثريًا من اإلشكاليات املعرفية ناجتة من اضطراب الفهم يف حتديد املفاهيم والوقوف على
مقاصدها احلقيقية .وبيان حقيقة ما يؤديه توظيف املفاهيم يف ميادين االحتدام احلضاري
بني الشرق والغرب ،وما يترتب على هذا التوظيف من آثار سلبية بفعل العوملة الثقافية
والقيمية اليت تتعرض هلا املجتمعات العربية واإلسالمية يف املرحلة احلالية.
منهج البحث:
استخدم الباحث يف حبثه املنهج التارخيي لدراسة تطور الفكر األصويل عرب الزمن،
وحتديد الفترة الزمنية اليت ظهرت فيها كل حركة ،وأهم األفكار األصولية ملرشدي هذه
اجلماعات األصولية املتطرفة.

أوالً :مفهوم األصولية
يرتبط مفهوم األصولية مبجموعة من املفردات كاألصل والتأصيل واألصالة واألصيل
واألصويل واألصولية 3.فأصل الشيء هو املبدأ الذي ينشأ عليه الشيء ،والتأصيل هو كشف
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هذا األصل والبحث عن األسس البنيوية اليت تقوم عليها ظاهرة ما ،واألصالة هي تأكيد
االنتماء إىل األصل والتمسك به ،سواء أكان أصالً عرقيًا أو دينيًا أو ثقافيًا ،وأما األصيل
فقد يكون االمتداد الصايف ألصل سابق ،أو يكون على العكس متامًا أي مستحدثًا ذو خاصية
جديدة ،أما األصويل فهو املشتغل بأصول الدين أو الفقه أو املهتم بدراسة أصول القضايا
والظواهر عامة ،والذي ينسق سلوكه مع عبادته بشكل عام.
وليست كل مرجعية إىل أصل ثابت تتسم باألصولية وإمنا تصبح هذه املرجعية أصولية
إذا تكررت واحتكرت وطغت بشكل مطلق وأصبحت هنجًا مسيطرًا.

4

و"األصولية" مكون جوهري للديانات السماوية" 5،لذلك يرجع بعض املفكرين أصولية
الربوتستانية إىل أهنا كامنة يف بنية األديان السامية بسبب وجود ما يسمى بـ" :الدوغما"،
واليت تعين اإلميان مبعصومية الكتاب املقدس ومحايته من النقص ،فاألصولية وفق هذا
املعىن هي "خطاب سلطة مقدسة أو إيديولوجية كتاب ونص".

6

ومن خالل ذلك يرى بعض املفكرين أن هذا املفهوم "ميثل حالة الربوتستانتية يف
الواليات املتحدة األمريكية يف عشرينيات هذا القرن ،وقصد بذلك األصوليني اإلجنيليني
املحافظني داخل التيار الربوتستانيت" 7.أو "األصولية املسيحية اليت قاومت الثورة الفرنسية
وعربت عن الطبقة البورجوازية املمثلة حلركة التنوير اليت نشأت يف القرن الثامن عشر
امليالدي واليت اعتربت امتدادًا لإلصالح الديين" 8.حيث عربت هذه األصولية حتديدًا عن
مصاحل الطبقة البورجوازية ،لذلك ركز ممثلوا وفالسفة هذه احلركات على أن إرادة البشر
ليست هي أصل احلقوق السياسية ،بل األصل هو الدولة لذلك ينبغي طاعتها إذا مل تشذ عن
شرعيتها ،أي كما يرى املفكر "بريك" للحفاظ على املجتمع الذي ينطوي على مسألتني ،مها:
 -1محاية البناء االجتماعي وامللكية اخلاصة.
 -2محاية النظام السياسي القائم.
كما "جتد األصولية جذورها يف حركة "جوش أمونيم" اليهودية اليت تأسست بعد حرب
 1967وانتعشت بعد  ،1973واليت رفضت معاهدة كامب ديفيد ألهنا ترى يف إسرائيل دولة
مقدسة وال ميكن التنازل عن أي جزء منها ،وأن هذه القداسة ليست مردودة إىل احلكمة
اإلهلية وإمنا أيضًا إىل الدم اليهودي الذي أهدر يف هذه احلروب من أجل الدفاع عن إسرائيل،
وقد دعت هذه احلركة إىل بناء املستوطنات يف الضفة الغربية للعودة إىل أصول الروح
الصهيونية ،وتنظر هذه احلركة إىل العامل على أنه ملوث وتريد أن تعتزل ثقافة هذا
العصر".
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ثانيا :مناحي األصولية
عند احلديث عن األصولية اإلسالمية جند أهنا اختذت منحيني متناقضني متتابعني
خالل مراحل التاريخ اإلسالمي ،وهذين املنحيني مها:
املنحى األول:
إن األصولية اإلسالمية وفق هذا املفهوم تعين الرجوع إىل أصل أو أكثر من األصول
الديني ة ،كآية من القرآن الكرمي ،أو نص من السنة النبوية ،أو رأي ألحد فقهاء الدين
وعلمائه لالستئناس به أو استلهامه أو االستناد إليه أو تطبيقه حبسب متطلبات الواقع
احلاضر.

10

واألصولية اإلسالمية هنا هي حركة الدعوة إىل األصول (القرآن والسنة)،

باعتبارمها النصوص التأسيسية لإلسالم ،واليت جيب أن يرتكز عليهما وينهض هبما الدين
واملجتمع والدولة ،وهي حركة تدعو إىل تفكيك البنية التأسيسية للتاريخ ،فتنكر شرعية
إلزامية النظريات وحتث على استخالص املعىن احلقيقي لإلسالم من النصوص املفسرة من
منظور التجربة احلديثة لواقع األمة ومعاناهتا.

11

وقد جتسدت األصولية وفق هذا املفهوم مبنحى حركات وتيارات عديدة وعرب مراحل
تارخيية .ومن هذه احلركات :حركة حممد بن تومرت املعموري يف القرن الثاين عشر
امليالدي ،واحلركة الوهابية يف النصف األول من القرن الثامن عشر ،واحلركة املهدية يف
النصف األول من القرن التاسع عشر ،واحلركة السنوسية يف النصف الثاين من القرن عينه.
املنحى الثاين:
إن األصولية اإلسالمية وفق هذا املنحى تعين التمسك احلريف هبذه األصول يف نصوصها
والسعي إىل تطبيقها على الواقع الراهن بشكل شامل دون مراعاة للمستجدات والضرورات
يف هذا الواقع .أي أن األصولية هي نسق من الرؤية واملنهج يف كل ما يتخذ من آراء ومواقف
سعيًا إىل إخضاع احلاضر وتطويعه ملرجعية نصية حبسب القراءة اخلاصة هلا واليت يغلب
عليها طابع احلرفية واالطالعية .أي السعي إىل فرض النصوص الدينية املقدسة -أو ما
ينسب إليها -على كل شؤون احلياة واملجتمع ،وتفسري كل شيء ،واحلكم على كل شيء ،وكل
ظاهرة مبقتضاها ،حبيث تصبح هذه النصوص هي املعيار األساسي والوحيد للسلوك واحلكم
والتقييم ،دون مراعاة ملا يستجد من أوضاع وأحوال ،وهلذا يطلق على هذه األصولية أحيانًا
صبغة "الرؤية اخلتامية" إذ ال شيء خارجها ،فهي متعصبة لرؤيتها اخلاصة الشاملة اليت
ال يند عنها موقف أو حكم أو قيمة ،وهي ترفض كل ما خيرج عنها رفضًا قد يؤدي إىل حد
اإلقصاء والتكفري واإلبادة اجلسدية .وهكذا تتقلص الرؤية إىل مثالية قاطعة بني ما هو
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حالل وما هو حرام ،وبني ما هو مؤمن وما هو كافر 12،لذلك عَرَّف قاموس الروس األصولية
بأهنا "موقف أولئك الذين يرفضون تكييف عقيدة مع الظروف اجلديدة" .كما حيدد روجيه
غارودي جمموعة من الصفات اليت ترتبط باألصولية ومتثل املكونات األساسية هلا ،ويُحمل
غارودي بعضها يف كلمات مثل "اجلمودية ورفض التكيف ،وعدم التسامح واالنغالق والتحجر
املذهيب ،تصلب ،عناد ،املحافظة ،االنتساب إىل التراث والعودة إىل املاضي ومعارضة لكل
تطور.13

ثالثا :حمددات الفكر األصولي اإلسالمي
جدت احلركات األصولية اإلسالمية األرض اخلصبة لنشر دعواهتا يف أوساط الشباب
خاصة ،ومرد ذلك إىل األوضاع املتردية يف الواقع العريب ،وانتشار التخلف االجتماعي
واالقتصادي ،والتمايز الطبقي ،وسياسات التبعية للرأمسالية العاملية ،وتفاقم الفساد والبذخ
ومظاهر التغرب األجنيب والتحديث املظهري النخبوي ،وفقدان الشعور باهلوية الوطنية
والقومية والثقافية ،إىل جانب متزق النظام الرمسي العريب.
كل ذلك أدى ألن تكون احلركات اإلسالمية األصولية ردًا ـ "جهاديًا" ـ على هذه األوضاع،
فطرحت شعارات تعبوية جمردة" ،كاإلسالم هو احلل" ،لكنها عجزت عن تقدمي برامج
تنموية موضوعية بل اعتمدت فصائلها على "أساليب إرهابية ومواقف جامدة متعصبة
خالية من أي تفتح عقالين موضوعي" .14فاخلروج من هذا الواقع املرير ال يكون إال بإقامة
الدولة اإلسالمية وتطبيق الشريعة اإلسالمية .فقد مت جترمي الليربالية ،واعتبار الغرب
منطًا للتحديث يف فكرنا عند كل تياراته (اإلصالحية عند األفغاين ،والليربالية عند
الطهطاوي ،والعلمية والعلمانية عند شبلي مشيل) 15".حيث يرى يوسف القرضاوي أن "احلل
اإلسالمي فريضة وضرورة" ،ويقول" :لقد فشل احلالن الليربايل واالشتراكي يف حتقيق نصر
عسكري يف قضية العرب واملسلمني األوىل (قضية فلسطني) ،كما فشلت الدميقراطية فشالً
جتسد يف هزمية اجليوش العربية سنة  ،1948وبعد أن أصبح العسكريون هم القادة
السياسيني أيضًا فشلت االشتراكية اليسارية فشالً أنكى وأقسى ،وقد جتسد هذا الفشل يف
هزمية يونيو عام ."1967

16

فاحلركات األصولية ترتكز يف خطاهبا الديين السياسي على الوضع العريب اهلزيل
سواء يف تعزيز مواقعها أو بناء أيديولوجياهتا ،فكان شعار "اإلسالم هو احلل" كبديل
موضوعي حلل األزمات يف الواقع العريب كما تراه األصولية اإلسالمية ،وباإلضافة هلذا
الشعار كان هناك حمددات أخرى للخطاب الديين ،وأهم هذه املحددات:
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 -1اجلاهلية:

يقول سيد قطب يف كتابه "معامل يف الطريق"" :إن املجتمعات القائمة كلها جمتمعات
جاهلية وغري إسالمية ،وأن اإلسالم ال عالقة له مبا جيري يف األرض اليوم ،ألن احلاكمية
ليست له ،والبديل هو قيام جمتمع إسالمي 17.حيث يرى قطب أن املجتمع إما أن يكون جاهليًا
أو إسالميًا ،فاجلاهلية عنده متثل االحنراف عن هنج اإلسالم ،فيقول" :حنن اليوم يف جاهلية
كاجلاهلية اليت عاصرها اإلسالم أو أظلم ،كل ما حولنا هو جاهلية ،تصوراهتم وعقائدهم،
حىت الكثري مما حنسبه ثقافة إسالمية" 18.كما يرى بعض األصوليون أن هذه اجلاهلية هي
اعتداء على سلطان اهلل الحنرافها عن اإلسالم ،فاجلاهلية تكون كلما احنرف املجتمع عن
هنج اإلسالم" 19.لذلك فالرؤية األصولية جتاه املجتمع العاملي تنصب على أن الوضع العاملي
حباجة إىل نظرة جديدة وتقومي موضوعي ،فالقرن املاضي شهد صراع األنظمة املسيطرة
على العامل وأوقعت أيديولوجياهتا الدول واإلنسان يف حياة الغاب ،فبدأت رحلة العودة إىل
اجلاهلية ،وبدأ أيضًا حتول العرب جتاه اجلاهلية املادية ،وهي سبب دخول البشرية يف النار،
والدمار ،واالضطراب ،والتناحر ،والفوضى ،واالحنطاط اخللقي ،واإلفالس الروحي والقلق
االقتصادي ،فاحنرف تفكري الزعماء إىل فلسفة املصاحل املادية ،واملطامع االستعمارية،
ومناطق النفوذ واملواد اخلام ،والدورة االقتصادية 20،وهنا جسدت اجلاهلية الكربى جاهلية
العامل بأسره من خالل "عبودية الناس للناس بتشريع بعض الناس للناس".

21

 -2احلاكمية:
هي احلاكمية هلل ،وعلى من حيكم أن حيكم باسم اهلل املقدس ،وبالتايل تصدر عنه
قرارات مقدسة ،فهي جتسد النص الديين املقدس ،وحيدد املودودي خصائص احلكومة
اإلسالمية يف كتابه الشهري "احلكومة اإلسالمية" ،بقوله" :احلاكم احلقيقي يف هذه احلكومة
هو اهلل والسلطة احلقيقية خمتصة بذات اهلل تعاىل وحده ،ويترتب على ذلك أنه ليس
ألحد من دون اهلل حق التشريع أو تغيري هذا التشريع ،ويعترب هذا القانون الذي جاء من
اهلل هو أساس الدولة اإلسالمية ،واحلكومات اليت بيدها زمام هذه الدولة ال تستحق طاعة
الناس إال من حيث أهنا حتكم مبا أنزل اهلل".

22

ويرى املودودي أن اإلسالم يستعمل لفظ اخلالفة مبعىن أن كل من قام باحلكم يف األرض
حتت الدستور اإلسالمي يكون خليفة احلاكم األعلى ،وركز على هذه املسألة أيضًا اإلمام
اخلميين حيث يرى أن األمر اإلهلي له سلطان مطلق على مجيع األفراد وعلى احلكومة
اإلسالمية ،وأن الفقهاء هم احلكام احلقيقيون وأن الفقيه العادل من واجبه استعمال
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املؤسسات احلكومية لتنفيذ شريعة اهلل من أجل تأسيس النظام اإلسالمي العادل 23.واألمر
نفسه عند مجاعة اإلخوان املسلمني حيث يؤكدون أن "اهلل مصدر كل سلطة" 24.كما تؤكد
اجلماعة نفسها بأنه "تربز جرمية علماء األزهر الذين يصدرون الفتاوى املناقضة الشديدة
ألن القانون اإلسالمي ال يطبق إال يف جمتمع إسالمي باألساس 25،وأيضًا ضمن إطار الرواية
نفسها اليت تقوم على أن احلاكمية هلل فإنه ينبغي "إخضاع كل القوانني والقرارات واألحكام
لسلطان الشريعة اإلسالمية".

26

كما أن احلاكمية هلل تستلزم الطاعة له وحده ،حيث يقول سيد قطب" :هذه احلاكمية
تستهدف اإلسالم ،إسالم العباد لرب العباد ،وإخراجهم من عباءة العبادة هلل وحده ،إىل
سلطان اهلل وحاكميته وشرعيته".

27

 -3اجلهاد:
ترى األصولية اإلسالمية أن اجلهاد "هو مواجهة الواقع وتعديله ليناسب هنج اهلل،
وإزالة املجتمع اجلاهلي ،ومن أجل الشروع يف بناء بنيان راسخ وعادل ،واجلهاد من طبيعة
الدين اإلسالمي ،ومن خصائص األمة اإلسالمية ،وواجب على األفراد واجليوش واملجتمعات
والدول.28
ويرى فيلسوف الثورة اإليرانية ومنظرها الرئيسي علي شريعاين

29

يف كتابه

"سوسيولوجيا اإلسالم" أن أهم أسس اإلسالم هو االستشهاد "ألنه املبدأ الذي يدفع املسلم
إىل احلرب من غري تردد" .30كما حدد حسن البنا مفهوم التضحية واجلهاد بقوله" :اإلخوان
املسلمني يعلمون أن مراتب القوة هي :قوة العقيدة واإلميان ،مث يليها قوة الوحدة واالرتباط،
مث بعدها قوة الساعد والسالح"،

31

ويندرج ضمن إطار اجلهاد عمليات االغتيال والقتل

بأنواعها حسب الضرورة ،وإن استلزم األمر قتل أي عضو من التنظيم نفسه عند الشعور
خبيانته حتت مبدأ "إخالء سبيل اجلماعة منك"32،وهذه املهمة تقع على عاتق اجلهاز اخلاص
يف اجلماعة .يقول حممود الصباغ" :إن أعضاء اجلهاز ميتلكون احلق ـ دون إذن من أحد ـ يف
اغتيال من يشاؤون من خصومهم السياسيني 33،ومن أمثلة هذه التنظيمات" :مجاعة

اجلهاد"

اليت جنحت يف اغتيال السادات.
ومن جهة أخرى فإن مجيع التنظيمات اإلسالمية األصولية اليت تبنت فكر سيد قطب
اعتربت اجلهاد فرض على مجيع أعضائها" ،فاجلهاد يعين قتال هذا املجتمع اجلاهلي ،وهو
ليس حربًا دفاعية ،بل جهادًا بالسيف إلقامة مملكة اهلل على األرض" 34.ومن هنا كان هدف
اجلهاد هو "إقامة احلياة يف أرض اهلل ،على منهاج اهلل واحلكم مبا أنزل.
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وقد طبقت العديد من احلركات اإلسالمية فكرة اجلهاد ،مثل :احلركة النقشبندية يف
تركيا وجنوب روسيا وأفغانستان منذ القرن الثامن عشر امليالدي ،ويف القوقاز عام ،1898
كما قامت النقشبندية بانتفاضة هناك مسيت "أندجيان" ،وعندما قامت الثورة الشيوعية
عام  1917شكلت هذه احلركة أساس القوات املقاتلة ضدها وقاتلت الروس حىت عام
."1932

35

 -4إقامة الدولة الدينية والسالم العاملي:
تدعو احلركات األصولية إىل إقامة الدولة اإلسالمية وتطبيق الشريعة اإلسالمية،
وتعد الثورة اإلسالمية اإليرانية التجسيد العملي هلذه الدعوى ،حيث ركز اإلمام اخلميين
يف كتابه "احلكومة اإلسالمية" على ذلك وسعى لتطبيقه على أرض الواقع من خالل وضع
برنامج عملي لتأسيس هذه الدولة الدينية كنواة للدولة اإلسالمية العاملية ،أو كما يسميها
األصوليون اإلسالميون يف اجلزائر بـ "الدولة الربانية" اليت تقوم فيها الشورى حمل
الدميقراطية ،والدستور يرتكز على حاكمية اهلل بعد القضاء على املجتمع اجلاهلي
وإاليديولوجيات املعاصرة وأنظمتها ،اليت ضيقت جمال املعامالت الدولية بني األمم
والشعوب ،وقسمت العامل إىل قوميات وطنية متناحرة ،لذلك ترفض األصولية اإلسالمية
دعوات السالم الدويل ألهنا من صنع األرباب األرضية املتمثلة يف األفراد واألنظمة
واحلكومات ،والسالم العاملي الذي تنشده احلركات األصولية اإلسالمية وتدعي إقامته "يبدأ
ليس عن طريق األنظمة الدولية أو املحلية ،وإمنا يبدأ من خالل عالقة الفرد مع نفسه ،ومع
ربه ،ومع اجلماعات ،ومن مث الدولة فالعامل ،أي عن طريق الضمري ،فسالم العائلة املوصل
لسالم املجتمع فسالم الدولة فالعامل".

36

رابعا :جتذر ظاهرة األصولية اإلسالمية منذ القرن السادس عشر امليالدي
يعود سبب جتذر ظاهرة األصولية وتناميها يف العامل اإلسالمي منذ القرن السادس عشر
امليالدي إىل عدة عوامل جنملها فيما يلي:
 -1فشل العامل اإلسالمي يف الدخول إىل احلداثة يف الوقت املناسب:
"لقد حققت أوروبا تفوقها على العامل والعامل اإلسالمي على ثالثة مستويات ،وهي:
 احلداثة االقتصادية (الثورة الصناعية). احلداثة السياسية ( فصل الدين عن الدولة). واحلداثة الثقافية ( تغليب العقل هنائيًا على النقل).
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لكن العامل اإلسالمي مل ينخرط يف هذه احلداثة األوروبية كما أنه مل يتفاعل معها
وإمنا بقي على اهلامش ومل ينتقل العامل اإلسالمي آنذاك من اإلقطاع إىل الرأمسالية ،لذلك
قال ماركس عن هذه البلدان يف كتابه رأس املال بأهنا" :ستُلحق قسرًا بالسوق الرأمسالية
الدولية ،مما سيبقيها غري صناعية أي غري حديثة".
كما علل أجنلز عدم انتقال اإلمرباطورية العثمانية إىل احلداثة باالستبداد الذي مل
يكن مالئمًا لالستثمار الرأس مايل ،ولعل إخفاق حممد علي يف االنتقال مبصر إىل احلداثة
كان سبب "عجزه عن حل املشكلة الزراعية رأمساليًا" 38،فمحمد علي جعل نفسه ،كأي مستبد،
مالكًا وحيدًا لألرض ،ومل خيصصها ،حيث يعترب ظهور امللكية اخلاصة هو الشرط األول
لظهور بورجوازية ديناميكية .كما أنه مل يدخل أي بلد إسالمي إىل احلداثة فيما بعد يف
القرن التاسع عشر كما يرى أجنلز خاصة بوجود "االستبداد الذي مل يكن مالئمًا لالستثمار
الرأمسايل الذي يتطلب األمن على النفس واملال" ،ومن جهة أخرى فإن حماوالت التحديث
العلماين اليت جتري يف معظم دول العامل املتأخر تتناقض مع خصوصية واقعها ،ألن املنهجية
العلمانية املتبعة ال تراعي التمايزات واالختالفات واخلصوصيات هلذا الواقع .وهذا هو سبب
"هشاشة العلمانية ،وهشاشة الفكر العقالين يف حياتنا وممارساتنا ،وذلك نتيجة هلشاشة
وسطحية وخنبوية التحديث يف األبنية واهلياكل االقتصادية واالجتماعية يف جمتمعاتنا،
مما يفجر اإلحساس بفقدان اهلوية واالغتراب ،ويشكل مصدرًا من مصادر الرفض
الالعقالين للواقع السائد واللجوء إىل القيم واملفاهيم السلفية واملاضوية وتفاقم واستشراء
الزنعات األصولية املتزمتة اليت تبلغ حد اإلرهاب املسلم العشوائي".

39

 -2فشل حماوالت اإلصالح والنهضة:
إن عدم ظهور طبقة مالكة حديثة يف النصف األول من القرن التاسع عشر ،وطبقة
صناعية يف النصف الثاين منه ،وبقاء البورجوازية العقارية املتغيبة حىت عام ،1952
يفسر فشل حماوالت اإلصالح ،وضآلة املحتوى النهضوي ،وال تارخيية الفكر العريب األصويل
والعلماين ،فتحت وطأة اجلمود يف الوضع العريب ذي البىن االجتماعية والذهنية التقليدية
املالئمة لترعرع املقدس جرت حماوالت إصالحية عديدة ومتتابعة على الصعيد التربوي
والسياسي والزراعي على يد الطهطاوي وخري الدين ،الذين استخدما عكاز التقليد إلعطاء
احلداثة شرعية،

40

وكان السبب يف ذلك هو "غياب طبقة مالكة ينطقان باسم مصاحلها

الدنيوية" 41،لكن حماولتهما قد فشلت الستحالة اجلمع بني احلداثة األوروبية والشريعة.
وجاءت بعد ذلك هنضة مجال الدين األفغاين وتلميذه حممد عبده ردًا على فشل
سلفيهما ،وقدما منوذجًا جديدًا هو رفض احلداثة األوروبية ألهنا دهرية أي علمانية،
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وطرحا فكرة العودة إىل الدين (أدانا العقل) ،وأجنزت النهضة آنذاك فتاوى شهرية :كتحليل
الربا بشرط أن ال يكون مضاعفًا ،وأكل ذبائح أهل الكتاب وغري ذلك.
وجاء بعد ذلك رشيد رضا تلميذ عبده الذي وضع أسس إسالم أصويل فعاد لفكرة
اجلامعة اإلسالمية ،وفيما بعد جاء حسن البنا الذي برز بأفكاره كرد فعل على فشل ثورة
عام  1919بالوفاء بوعودها ،ونزلت الدعوة لإلصالح من املنابر الثقافية إىل القرى
واملساجد ،لذلك نستذكر قول ماركس" :أصبنا بثورة مضادة ألن شعوبًا أخرى قامت
بثورة".

42

-3االحنطاط االقتصادي واالجتماعي والتكتالت االمربيالية:
كانت الرأمسالية منذ صعودها حتل أزماهتا بفتح أسواق جديدة عرب املوجات
االستعمارية ،وملا كانت كثري من الدول ،ومنها العامل اإلسالمي ،قد أوصدت باب احلداثة
أضحت مهمشة ،فعرضت نفسها بذلك للنهب االستعماري ،وكانت إعادة تقسيم العامل تشمله
يف كل مرة ،وقد دعمت االمربيالية األمريكية األصولية يف صراعها مع الشيوعية وهو ما
عُرف مببدأ ترومان ،ففي أحد فقراته يرد "استخدام اإلسالم الحتواء الشيوعية" .وعندما
أضحت الناصرية تقترب من موسكو أوعزت واشنطن للرياض بتأسيس "اجلامعة اإلسالمية
العاملية ملكافحة االشتراكية واملاركسية واإلحلاد" سنة  ،1962أناطت هبا بأنقرة استناد
"احللف اإلسالمي" عام  1964كوريث حللف بغداد ،وذلكم للتصدي للتغلغل الروسي .وبعد
اهنيار االحتاد السوفييت اعتمدت الواليات املتحدة األمريكية على اإلسالميني املتطرفني
لكنس النفوذ الفرنسي من املغرب العريب".

43

خامسا :السلفية اجلهادية ومرجعيتها الفكرية:
ليس من اجلديد احلديث عن وجود فاعلني جدد من غري الدول على الساحة
السياسية ،سواء الداخلية أم الدولية ،إذ كان من بني أهم تداعيات العوملة وثورة تكنولوجيا
املعلومات صعود دور اجلماعات ،والشركات ،واملؤسسات العابرة للحدود ،كما نشط دور
املنظمات الدولية ،سواء اإلقليمية أو العاملية ،فضالً عن اجتاه بعض التحليالت إىل التركيز
على دور "األفراد" كفاعلني مؤثرين سياسيًا ،وهو ما تأكد مثالً يف أحداث "ثورات الربيع
العريب".44
لقد ظهر يف العصر احلديث ما يعرف بالسلفية اجلهادية ،وهو مصطلح أطلق منذ
هناية الثمانينيات على بعض مجاعات اإلسالم السياسي اليت تتبىن اجلهاد منهجًا للتغيري،
ويعلن هذا التيار أن اجلهاد أحد أركانه ،وأن اجلهاد الذي جيب وجوبًا عينيًا على املسلمني
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يتم تطبيقه ضد العدو املحتل وضد النظام احلاكم املبدل للشريعة اإلسالمية وحيكم
بالقوانني الوضعية أو النظام املبالغ يف الظلم والقهر.
ومن أشهر اجلماعات اليت تنتمي للمنهج السالف ذكره ،مجاعة أنصار بيت املقدس،
والقاعدة وحركة طالبان ،والدولة اإلسالمية يف العراق والشام «داعش» ،وجبهة النصرة،
ومجاعة شباب املجاهدين يف الصومال ،ومجاعة أنصار الشريعة يف تونس.
ومصطلح السلفية اجلهادية مثبت يف األدبيات اجلهادية نفسها منذ سنوات،
وحتديدًا منذ مثانينيات القرن العشرين عند الرموز األساسيني الذين حيملون لواء هذا
اخلط املتشدد وميثلونه ،مثل أبو حممد املقدسي ،عبد القادر عبد العزيز (سيد إمام) ،أبو
قتادة الفلسطيين ،أبو مصعب السوري ،أمين الظواهري ،وإن كانت صياغاته النظرية األوىل
متت يف مصر يف الستينيات على يد سيد قطب.
املرجعية الفكرية للسلفية اجلهادية:
يعتمد أبناء التيار السلفي اجلهادي على كتب معينة للقادة السالف ذكرهم يف
أفكارهم ،وميكن إيضاحها على النحو التايل:45
 -1كتاب «معامل على الطريق» لسيد قطب ،الذي يعد أول منظري فكر السلفية اجلهادية ملا
قدمه من صياغة يف حقبة الستينيات وطرحه لفكريت اجلاهلية واحلاكمية والسالح للتغيري.
 -2كتاب «الفريضة الغائبة» ،يعد األساس الفكري األول لتنظيم اجلهاد ،والذي ألفه مؤسس
اجلماعة اإلسالمية حممد عبد السالم فرج.
 -3كتاب «ملة إبراهيم» أليب حممد املقدسي األردين األصل الذي يعد املنظر األول للسلفية
اجلهادية على مستوى العامل ،وأول من استخدم مصطلح (السلفية اجلهادية).
 -4كتاب «اجلهاد واالجتهاد :تأمالت يف املنهج» ،أليب قتادة الفلسطيين ،وهو من أشهر
املنظرين ألطروحات وخطابات السلفية اجلهادية.
 -5كتاب « دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية» ،أليب مصعب السوري ،الذي استأثرت تنظرياته
اجلهادية املبتكرة باهتمام مجيع مراكز األحباث والدراسات املعنية بالظاهرة يف العامل كله
بالنظر ملا تنطوي عليه أفكاره ،ويتجلى ذلك واضحًا يف كتابه الضخم السابق الذي جاء يف
أكثر من  1600صفحة.
 -6كما يعد كتاب «العمدة يف إعداد العدة» لسيد إمام مرجعًا جهاديًا يف خميمات تدريب
قاعدة اجلهاد يف أفغانستان.
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 -7ولسيد إمام كتاب آخر امسه «اإلرهاب من اإلسالم ومن أنكر ذلك فقد كفر» ،ويُعد سيد
إمام من أحد أكثر املؤثرين يف احلركة اإلسالمية ،وليس هذا التأثري من الناحية العسكرية
ولكن من الناحية الشرعية واألدبية والفكرية.
 -8كتاب زعيم تنظيم القاعدة أمين الظواهري« ،الوالء والرباء :عقيدة منقولة وواقع
مفقود».
 -9مقاالت عمر عبد الرمحن ،أبرز قياديي اجلماعة اإلسالمية ،منها «قولوا للظامل ال،
الشريعة اإلسالمية شريعة كاملة».
 -10كتاب «آيات الرمحن يف جهاد األفغان» ،لزعيم األفغان العرب عبد اهلل عزام.

سادسا :السلفية اجلهادية واحلرب يف سورية:
بداية البد من القول :إنه من الصعوبة حصر التعداد الفعلي لفرق التكفرييني
العابرين للحدود ،خاصة مع تعمد بعض احلكومات التعتيم بشأن مواطنيها املتسربني إىل
هذه الفرق ،لكن تشري املعلومات إىل أن نزاعات العامل اإلسالمي جذبت يف الفترة بني عامي
 2011 - 1980ما بني عشرة إىل ثالثني ألف تكفريي ،ليتم تسجيل طفرة مهولة وفقًا
لتقارير أجهزة املخابرات األمريكية يف سبتمرب  ،2015واليت أشارت إىل مشاركة  30ألف
تكفريي من  100دولة حول العامل ،ويعود الرقم لالرتفاع إىل  38ألف مقاتل انضموا إىل
صفوف داعش ،وفقًا لتقديرات مارس  ،2016وتتوجه هذه املوجة يف األساس إىل سورية
والعراق ،ويالحظ إضافة ليبيا مؤخرًا إىل قائمة الوجهات القتالية الرئيسة.46
وكانت سورية قد عرفت ،منذ بداية األزمة يف عام  2011ولغاية اليوم ،خمتلف
أشكال التكفري ممثالً بالعديد من االجتاهات الفكرية والسياسية املنغلقة على ذاهتا واملؤدجلة
مبا يضمن استخدامها كأداة معبّرة عن نفسها بتنظيمات ذات صبغة إرهابية اشتركت بأمجعها
باختاذ الدين اإلسالمي ستارًا هلا يف حماولة الستقطاب أكرب عدد ممكن من العنصر البشري
كأدوات ال أكثر لتحقيق أهداف جلهات كربى هلا مصاحلها اخلاصة من زلزلة األمن واالستقرار
يف سورية.47
وتشري املعلومات إىل أن عدد اجلماعات التكفريية أو الفصائل اليت دخلت األراضي
السورية بلغ ما يقارب ال  400فصيل ،واملسلّم أن كل مجاعة أو جمموعة فصائل متثل أجندة
دولة خارجية ،هذه الدول تسعى لفرض أجندهتا على الساحة السورية من خالل فصائلها،
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وبالتايل هو صراع التمدد وبسط النفوذ ،خاصة أن هناك تباينًا يف املصاحل بني القوى
الدولية ،وهو ما يترجم حدة االحتقان بني اجلماعات التكفريية.
إن تعدد اجلماعات التكفريية على األراضي السورية يشري إىل املخطط الغريب
املراد لسورية ،فالغرب يريد لكل مجاعة تسيطر على بقعة جغرافية سورية على تناقض
مع باقي اجلماعات التكفريية األخرى ،وبالتايل فإن تشرذمها من شأنه أن يعزز واقع
االنقسام ،وبالتايل تأجيج الصراع ودفعه إىل نقطة ال رجعة منها.
وشاركت بعض الدول بتنفيذ املشروع الذي خطط له منذ مبدأ آيزهناور لتدمري دول
املنطقة العربية عرب دول إقليمية بدعم غريب بغية حتقيق أهدافهم يف التقسيم والسيطرة
كأداة ،فقامت بدعم اإلرهاب واإلرهابيني يف سورية عرب متويل اجلماعات التكفريية
وتزويدها بالسالح ،إضافة إىل املاكينات اإلعالمية اليت خصصتها لنشر ثقافة التكفري يف
سورية منذ بداية األزمة كقناة صفا ووصال اليت بثت بأكثر من لغة ،ودعت ملمارسة التطرف
يف سورية حتت عناوين شتّى كان أبرزها اجلهاد الذي حرف مفهوم اجلهاد اإلسالمي عن
مساره احلقيقي املحدد شرعًا ،ويرجع السبب يف ظهور املسلحني األجانب الذين ال يعرفون إال
القتل وقطع الرؤوس إىل مثل هذه القنوات اإلعالمية .48حيث كان اهلدف ومازال من الدعم
اإلقليمي والدويل للمجموعات اإلرهابية استيالء املتطرفني على السلطة مبا يكفل منع
حتقيق االستقرار يف البالد ،نظرًا ألن ذلك هو السبيل الوحيد الذي يوفر ظروفًا لبناء نظام
دميقراطي وضمان حقوق مجيع شرائح املجتمع واألقليات ،كما أنّ زيادة نفوذ اجلماعات
التكفريية املتطرفة على األرض مع تواصل احلرب على سورية يهدد النسيج االجتماعي
السوري ،ويبقى هناك مفارقة جتدر اإلشارة إليها يف صدد اجلهود اهلادفة إىل تفتيت
حماوالت التسوية السلمية السياسية لألزمة يف سورية تتمثل يف األدوار املزدوجة اليت
تنفّذها الدول الداعمة ،حيث تتظاهر بالدعوة ملكافحة اإلرهاب دبلوماسيًا يف حني حتاول
نقل السيول النقدية املتدفقة واألسلحة إىل اجلماعات املتطرفة يف سورية.49
إن كل مجاعة تكفريية دخلت األراضي السورية ترى أن مزيدًا من سيطرهتا على
األراضي السورية وتفوقها على باقي اجلماعات التكفريية األخرى من شأنه أن يدفع القوى
الغربية واإلقليمية املتآمرة لتقدمي املزيد من الدعم هلا وترجيحها على باقي اخليارات
األخرى .كما ال ميكن إغفال موجة التخوين القائمة داخل كل مجاعة واليت يرشح عنها
مجاعات متعددة وانفصاالت فيما بعد ،موجة التخوين هذه ركيزهتا األساس وفق املعطيات
املوجودة األموال القادمة وآلية توزيعها وحتاصصها فيما بني زعماء هذه اجلماعات.

اخلامتة والنتائج:
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من خالل ما تقدم ميكننا القول :إن اجلماعات السلفية هي حركات دينية اخلطاب
والطابع ،سياسية اهلدف ،تسعى إىل الوصول إىل السلطة مستخدمة كافة الوسائل مبا فيها
العنف ،مستغلة نزعة الناس ورغبتها يف التغيري والتطور نتيجة لفشل احلكومات يف حتقيق
ذلك .معتمدة على اخل طاب الديين الذي يصل إىل العامة وحيثهم على التسليم واالنصياع،
ال التفكري واملحاججة .فاستخدمت هذه احلركات القوة والعنف ،فأصبحت إرهابية بامتياز.
فأعطت الذريعة للدول الغربية بالتدخل يف الشؤون الداخلية للدول اإلسالمية حبجة
مكافحة اإلرهاب .وهنا نشري إىل أن الردَّ على اإلرهاب ال يكون بتقسيم العامل إىل "حمور
خري" و"حمور شر" ،والردَّ على التطرف ال يكون مبزيد من التطرف .وخبصوص اجلماعات
التكفريية وفكرها املتطرف ،نشري إىل أنه كلما زدنا ىف مستوى التعليم الديين احلديث قل
العنف .فإصالح الفكر الديين ليس وحده هو املهم ،بل أيضًا املداخل الثقافية ،ومن الضروري
إصالح التعليم ،واالتفاق على أطر التعايش والتسامح وقبول اآلخر واحلرص على جودة
التدابري .فاملنطقة تعاين أزمة قيم حقيقية ،فتعليم الناس أمر مهم ،ولكننا ال ننتبه له.
لذا فمن الواجب علينا وضع تدابري وقائية ،فال جيب االهتمام فقط باجلرمية بعد وقوعها،
بل تدابري وقائية للمواجهة قبل الوقوع .وأن نوضح أن اإلرهاب ليس صناعة عربية.
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