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علي عباس *
تكاثر «اإلع ـ ُ
ُّ
األخيرة
الديني» في اآلونــة
ـام
ً
ّ
ُ
خطًا أو مرجعية
تجد
باطراد الفت؛ بالكاد
ً
ً
ً
أو قيادة ال تملك فضائية دينية ّ
خاصة.
ُ
َ ّ
ُ
غير أن هذا
الــديــن _فــي املـبــدأ_ رســالــة الـلــه،
َ
ُ
ال يعصمه أن يكون أداة تمجيد األشخاص
وتـحـقـيــق ال ـغــايــات وامل ـصــالــح ،لــأســف هو
ٌ
ّ
ّ
ـيء قــابــل
واق ــع الـطـبـيـعــة اإلن ـســانــيــة؛ ك ــل ش ـ ٍ
ّ
لالستغالل بطريقةٍ ّ
سيئة ،مهما كــان قيمًا
وم ّ
ُ
قدسًا.
ّ
على امتداد التاريخ اإلسالمي لم يعدم «قادة
الـ ـ ــرأي» وس ــائ ــل الـسـيـطــرة عـلــى الـجـمـهــور؛
بعضهم ّ
بنية صــادقــةٍ وإيـجــابـ ّـيــة ،وآخــرون
ّ
ّ
ألهداف شخصية وأجندات سياسية.
ّ
يـ ــروي ال ـت ــاري ــخ أن ال ـسـ ّـي ـئــن ك ــان ــوا األك ـثــر
ّ
تـحــكـمــا بـ ـ ــأدوات اإلعـ ـ ــام :امل ـن ـبــر ،ال ـش ـعــراء،
ّ
ّ
ّ
املحافل الدينية ،األماكن املقدسة ...وكــل ما
مــن شــأنــهِ أن يحشد الـجـمـهــور ويستقطب
انتباهه ،وإذعانه.
الـحــالــة اإلســامـ ّـيــة لـيـســت بــدعــا مــن تــأريــخ
الــديــانــات ،عــاشــت ازده ـ ــارًا كـبـيـرًا حــن كــان
اإلع ـ ـ ـ ــام ُم ـغ ـل ـق ــا ومـ ـحـ ـتـ ـكـ ـرًا لـ ـ ــدى ال ـس ـل ـطــة
ال ـس ـيــاسـ ّـيــة_الــدي ـنـ ّـيــة؛ غـيــر ّأن فـ ــرادة امل ـ ّ
ـادة
ّ
املعرفية التي تمتلكها ال تعصمها اليوم من
ّ
السقوط في ميدان اإلعــام التنافسي ،الذي
ّ
تتكبد ُ
ّ
املتقدمة.
بعد عناء احتراف أدواته
لم

ّ
الديني واإلعالم الطائفي
بين اإلعالم

اإلس ـ ــام م ـش ــروع يـعـتـمـ ُـد ال ــدع ــوة ف ــي نشر
قيمه وأف ـك ــاره ،وثـ ّـمــة مصطلحان شقيقان
حكما ّ
ّ
الترويجية
مقدرات مذهلة من الطاقة
ّ
اإلسالمية ،وال يزاالن« :التبليغ» و«الهداية».
وقــد ذهــب ه ــذان املصطلحان _فــي الــواقــع_
أبعد بكثير مما قرر ّ
نص الدين نفسه؛ حني
ٌ
أفــاد أنــه ليس ّ
ثمة إكــراه في اإللــزام بالدين،
ّ
ّ
ّ
وأن امل ـ ـشـ ــروع الـ ـفـ ـك ــري وال ـ ــدع ـ ــوي يـكـتـفــي
بتبيني «الــرشــد» مــن «ال ـغـ ّـي» ،ال االستماتة
فــي هــاجــس الـهــدايــة مــن مـنـظــورنــا الـخــاص
للحق؛ والذي لو أراده اإلله لقهر عباده على
التزامهٌ .
ّ
ٌّ
قاس للغاية هنا :ما هو
بنيوي
خالف
ثمة
ٍ
هدف الدين من الدعوة؟
انـقـســم اإلس ــام ـ ّـي ــون ح ــول ج ــواب ــه؛ ب ــن من
ي ـح ـص ــره ــا فـ ــي ّ «ه ـ ــداي ـ ــة اآلخـ ـ ـ ـ ــر» ،ال ــدع ــوة
ل ــ«املــذهــب ال ـح ــق» ،والـ ـ ّ
ـرد عـلــى الـشـبـهــات...
أخرى.
ومقوالت ُمشاكلة
ّ ٌ
فـ ــي حـ ــن ارتـ ـ ـك ـ ــزت قـ ــلـ ــة إلـ ـ ــى هـ ـ ــدف «ن ـش ــر
ـردة «االهـ ـت ــداء» في
ض ـعــت م ـفـ ّ ٌ
امل ـعــرفــة» ،وو ّ ٌ
الشخصية لإلنسان ،والتي
املسؤولية
دائرة
ّ
ال يـنـبـغــي أن تـشــكــل هــاجـســا َمـ َـرضـ ّـيــا لــدى
حاملي الدعوة.
واقع الحال كان ُمغايرًا ...إذ ّأن َ
هوس صقور

املـ ــذاهـ ــب وان ـش ـغ ـّـال ـه ــم ال ـح ـث ـي ــث ب ــال ــدع ــوة
االسـتـقـطــابـ ّـيــة مــثــل نـقـطــة َم ـقـتـ ٍـل للمشروع
اإلس ـ ــام ـ ـ ّـي؛ ولـ ــم ي ـت ــرك ح ـ ّـيـ ـزًا كــاف ـيــا لنشر
الـفـكــر املـسـلــم فيما ُيـعـنــى بـبـنــاء الـحـضــارة
ً
ّ
اإلنسانية على األرض ،فضال عن االنطالق
ً
بمشروع بنائها فعال.
بــال ـط ـبــع ث ـ ّـم ــة ن ـم ــاذج وش ـخ ـص ـيــات فـكـ ّ
ـريــة
رائــدة تبرز بني آونــةٍ وأخــرى ،وترهقها ذات
ّ
النمطية رجمًا وتثبيطًا.
هذه البيئات
ّ
العام للتبليغ الديني اليوم؛ ربما
في املشهد
ّ
يتفوق على مستوى الحماسة الدعوية
لم
ل ـع ـن ــوان اإلسـ ـ ــام ال ـع ــري ــض سـ ــوى ال ــدع ــوة
ّ
املذهبية التي انبثقت ُ
ّ
عنه الحقًا،
للتحزبات
ُ
َ
وقـ ــد ب ـ ــات «ال ـت ـب ـل ـيــغ امل ــذه ـب ــي» _بــال ـف ـعــل_
امل ـش ـ َ
ـروع الــرئـيــس ال ــذي ي ـكــاد ُيـهـيـمــن على
اإلعالم الديني.
لـعـ ّـل فــي ه ــذا مــؤش ـرًا عـلــى الـفـجــوة الـجـ ّ
ـديــة
الـ ـت ــي ي ـع ـي ـش ـهــا دعـ ـ ــاة الـ ـي ــوم أمـ ـ ــام «اآلخ ـ ــر
الــديـنــي» ،مــا جعلهم ينكفئون (فــي غالبهم
ّ
ول ـي ــس كــل ـهــم ط ـب ـعــا) إل ــى اإلع ـ ــام ال ـخــاص
ّ
اليائسة؛ وهو
البيني
ودعــوات االستقطاب
ً
مكشوفة أمام ّ
ّ
املد
الحقيقية
ما ترك الساحة
ّ
ال ـف ـكـ ّ
ـري والـثـقــافـ ّـي امل ـس ـتــورد؛ ال ــذي يتمتع
ٍوتأثير عالية.
بقوى جذب
ٍ
َ
ّ
من هنا يتأتى للمتابع أن ُيدرك كيف ُم ِسخ
املشروع الدعوي الحضاري لإلسالم ،وراح
يـفـقـ ُـد عــوامــل رواجـ ــه وث ـبــاتــه؛ وك ـيــف ضــاع
ٌ
ـط واف م ــن أب ـ ــرع ال ـن ـظ ــري ــات ال ـف ـكـ ّ
ـريــة
ق ـس ـ
ٍ
واالج ـت ـمــاعـ ّـيــة وال ـس ـيــاسـ ّـيــة ال ـتــي حملتها
ّ
شــاريــع
رس ــال ــة الـ ـسـ ـم ـ ّـاء؛ ل ـت ـح ــل م ـكــان ـُهــا م ـ ّ
الدعوات املذهبية بجدار ٍة غير مستحقة.

ّ
ّ
الفضائية
والحسينيات
خطاب المساجد

ال ري ـ ـ َـب ّأن ال ـخ ـط ــاب ُي ـم ـ ّـث ــل م ـ ـ ـ ّ
ـادة اإلعـ ــام
األولـ ـ ــى ،وه ــو م ــا جـعــل الـتـخـصــص املـهـنـ ّـي
ّ
عملية
ل ــإع ــام ي ـصـ ّـب تــرك ـي ـزًا ك ـب ـي ـرًا ع ـلــى
وقسم «اإلعداد»؛ الذي ُيعتبر القلب النابض
وي ّ
إعالميةُ ،
ّ
ّ
حدد معالم خطابها
ألي وسيلةٍّ
بحنكةٍ ودقة.
ـار ُمـ ـب ــاش ــر :ال ـج ـم ـه ــور امل ـعــاصــر
ب ــاخـ ـتـ ـ ُص ـ ٍ
ـاب ُم ـع ــاص ــر؛ وه ــو م ــا لم
ـ
ط
ـ
خ
ـى
ي ـح ـتــاج إل ـ
ٍ
ت ــوف ـ ُ
ـره وس ــائ ــل اإلعـ ــام الــدي ـنـ ّـي ب ـعــد؛ ومــن

ورائـهــا مؤسسات التبليغ الديني املشرفة
على مضمونها ورسالتها.
ً ّ ّ
وم ــا يمكن أن نـخـشــاه ُحـقـيـقــة؛ أن ج ــل تلك
«املـ ــؤس ـ ـسـ ــات» ال ي ـم ـت ـلــك مـ ـق ـ ّـوم ــات إن ـت ــاج
ُ
ّ
خطاب كهذا؛ ما يعني أن املجتمع ينفصل
ٍ ّ
تدريجيًا عن خطاب قيادته الدينية.
ّ
هــذه السابقة الخطيرة تعني أن الجيل أو
الجيلني الالحقني ،سيشهدان انقالبًا قيميًاّ
نوعيًا إن لــم ُي ــدرك «الـتـجــديـ ّ
ـديــون» واقعهم
ّ
ُ
ٍّ
قنع.
بخطاب
املتردي
بديل ،حضاري ،م ِ
ٍ
ٍ
وبخصوص واقع اإلعالم تحديدًا؛ لم يذهب

يعيش
«اإلعالم
ّ
الديني»
اختالفًا ّ
بنيويًا
عن صناعة
اإلعالم
ذاتها (هيثم
الموسوي)

الـقــائـمــون عـلــى «ال ــدي ـنـ ّـي» مـنـ ُـه ال ـيــوم أبعد
مــن نـقــل املـنـبــر إل ــى الـشــاشــة؛ ه ــذه الخطوة
التقنية على مـحـ ّ
ّ
ـدوديـتـهــا ت ــراءت ألغلبهم
ّ
إنجازًا حضاريًا عظيمًا ،وجعلت الكثيرين
ً ّ
اآلن بات
يعيشون بالفعل نشوة أن
العالم ُ
ّ
وقت
خطابهم! وما هي إل مسألة
في قبضة
ٍ
ّ
حتى ُيذعن لـ«الحق» الذي يحملون.
ال تقف بساطة الفهم عند حدود الهدر ّ
املادي
إلمكانات الدين الكبيرة واسمه؛ بل تتعداهُ
إلــى نقطةٍ خـطــر ٍة للغاية ،وغــائـبــةٍ عــن وعي
أول ـئــك الـفــاتـحــن لـعـقــول األدي ـ ــان واملــذاهــب
َ
ّ
امل ـنــاف ـســة؛ وه ــي أن امل ـن ـبـ َـر اإلس ــام ـ ُّـي ذاتـ ـ ُـه
ّ
أزمات قاسية ،أبسطها نمطية الطرح
يعاني
ٍ
ُ
ّ
ومحدوديته ،وسيطرة األمزجة والقناعات
ف ــي ق ـبــالــة االن ـض ـبــاط ال ـع ـل ـمـ ّـي وا ٌمل ـع ــرف ـ ّـي...
ّ
الفضائي ُله كفيلة بتعميم
وعملية اإلطالق
الـفـشــل املـنـبـ ّ
ـري عـلــى مـسـتــويــات م ــؤذي ــةٍ  ،لم
ُ
ُ
تدرك تداعياتها الكبيرة بعد.
ّ ّ
ّ
فــي امل ـبــدأ ال ش ــك أن ثــمــة جـمـهــورًا ينجذب
ويتفاعل مع ّ
ّ
ّ
الفضائيات،
النمطية في
املادة
ّ
ّ
لكن ُه ذات جمهور االلتزام النمطي املحدود،

الذي يعيش _بطيبةٍ _شغف العالقة بالدين،
ّ
التفصيلية من
وال يعنيه ص ــواب األف ـك ــار
خطئها.
ّ
اإلعالمية أننا
في هذا اإلطار ،تفيد القاعدة
نخسر صنفني ّ
مهمني من الجمهور:
ـ ـ الـشــريـحــة املـلـتــزمــة املـثـقـفــة؛ ال ـتــي تعتمد
منطق الـعـقــل وتــرفــض ت ـج ــاوزات الخطباء
النمطيني.
ـ ـ الـشــريـحــة غـيــر امل ـل ـتــزمــة؛ ال ـتــي ستتلمس
ُ
صي ُ
وت ّ
ره
نقاط الخلل كافة في هذا الخطاب،
سببًا إضــافـ ّـيــا لالبتعاد مــن مـشــروع الدين
أكثر فأكثر.
ّ
ّ
ولـ ـع ــل ج ــان ـب ــا م ــن الـ ـح ــل َي ـ ُـم ـك ــن أي ـض ــا فــي
محورين رئيسني:
ـاب دي ـن ـ ٍّـي إع ــام ـ ّـي
ـ
ط
ـ
خ
ـ
ل
ـد
ـ ـ ـ تــأس ـيــس ق ــواع ـ
ٍّ
ّ
املهني لإلعالم) يتسم باالنضباط
(باملعنى
ّ
ّ
الدينية من
العلمي؛ ويحتوي قيم الــدعــوة
ّ
ّ
فردية أو لغةٍ مترهلة.
شطحات
دون
ٍ
ـ ـ ـ ت ـم ـكــن «ال ـ ــدع ـ ــاة» م ــن ت ـق ـن ـ ّـي ــات ال ـشــاشــة
ومـهــاراتـهــا وقــوالــب بــرامـجـهــا ،بــدل انفعال
املـنـبــر ال ــذي ُيـعـتـمـ ُـد فـيــه ح ـص ـرًا عـلــى ذوق

بين «داعش» و«النصرة» قتال أهل الردة والبغي والمحاربـــ
وسام اللحام *
ال تطرح مسألة عالقة الحركات التكفيرية مع
اآلخر املخالف مشكلة على املستوى العقدي.
ف ــاآلخ ــر ه ــو ال ـك ــاف ــر ال ـ ــذي ي ـحــل دمـ ــه ومــالــه
وقتاله يتم تسويغه بشكل ال يحتاج إلى عناء
فـكــري كبير .املعضلة تكمن فــي كيف تنظر
الجماعات التكفيرية إلــى بعضها البعض.
فهي تقوم على األسس االيديولوجية ذاتها
ولديها املشروع نفسه وتصور واحد للعالم.
لذلك تطرح عالقة «داعش» بـ«النصرة» على
سبيل املـثــال مشكلة تتعلق بالشرعية كون
االخــر هنا ليس الكافر بــل هــو الــذي يرفض
االقرار بأحقية مزاعم جماعة معينة انطالقًا
م ــن امل ـس ـل ـم ــات ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي تـ ـق ــوم عـلـيـهــا
منظومة هذه األخيرة الفكرية.
ف ـق ــد أع ـل ــن ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» خ ــاف ـت ــه وه ــو
بــالـتــالــي ب ــات ينظر إل ــى أب ــي بـكــر الـبـغــدادي
بــوصـفــه اإلم ــام الـشــرعــي ال ــذي تـجــب طاعته
على الجميع .فما هــو اإلط ــار الـنـظــري الــذي
يعتمده «داعش» كي يقارب عالقته مع سائر
التكفيريني من أمثاله؟
حــاول الفقه السني ايـجــاد حــل لهذه املسألة
الـخـطـيــرة .فــأحـكــام الـجـهــاد تـطـبــق بسهولة

عندما يـكــون ال ـنــزاع مــع دول ــة غير اسالمية
بحيث يتم االعتماد على القسمة املشهورة
بــن دار الـحــرب (ب ــاد الـكـفــار) ودار االســام
لتبيان الحكم الشرعي .لكن القضية تصبح
أك ـثــر تـعـقـيـدًا ع ـنــدمــا ي ـنــدلــع ال ـن ــزاع ف ــي دار
االس ـ ـ ــام ن ـف ـس ــه .اخ ـت ـص ــر االم ـ ـ ــام امل ـ ـ ــاوردي
املوضوع وأجاب في كتابه املرجعي «األحكام
ً
السلطانية» قائال« :وما عدا جهاد املشركني
من قتال ينقسم ثالثة أقسام :قتال أهل الردة.
وقتال أهل البغي .وقتال املحاربني».
ف ـق ـتــال امل ـش ــرك ــن أو ال ـك ـف ــار ح ـســب املـفـهــوم
الوهابي التقليدي للتكفير أمر بتنا نشاهده
يوميًا من خالل جرائم «داعــش» و«النصرة»
وم ــا شــاكـلـهـمــا م ــن الـتـنـظـيـمــات االره ــاب ـي ــة.
مــا يهمنا إذا هــو أن ــواع القتال الباقية التي
صنفها املاوردي على الشكل التالي:
قـتــال أه ــل الـ ــردة :وه ــم الــذيــن ن ـكــروا االس ــام
وب ــدل ــوا دي ـن ـهــم إل ــى أي دي ــن آخ ــر وحكمهم
يـصـبــح شبيهًا بـحـكــم الـكـفــار بـحـيــث يجوز
قتلهم.
قتال أهل البغي :وهم جماعة من املسلمني
خ ــرج ــوا ع ـلــى الـسـلـطــة ال ـشــرع ـيــة ورف ـضــوا
طاعة االمــام .فالبغاة هم بحسب املصطلح
ال ـح ــدي ــث م ـج ـمــوعــة م ــن امل ـت ـم ــردي ــن الــذيــن

يرى «داعش» أن اعالن
الخالفة يمنحه الشرعية
المطلوبة لفرض سلطته

أعلنوا العصيان على الدولة.
ق ـتــال امل ـحــاربــن :وه ــم ع ـصــابــات الـلـصــوص
وق ـط ــاع ال ـط ــرق ال ــذي ــن تـنـطـبــق عـلـيـهــم االي ــة
ال ـتــال ـيــة« :إن ـم ــا جـ ــزاء ال ــذي ــن ي ـح ــارب ــون الـلــه
ورسـ ــولـ ــه وي ـس ـع ــون ف ــي األرض فـ ـس ــادًا أن
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم
م ــن خ ـ ــاف أو ي ـن ـف ــوا ف ــي األرض» (س ـ ــورة
املائدة.)33 ،
يساعدنا هذا التصنيف في فهم دعوة شيخ
االزهر األخيرة احمد الطيب الى تطبيق حد
الحرابة (بكسر الحاء) بحق عناصر «داعش»
أي إل ــى قـتـلـهــم وص ـل ـب ـهــم وت ـق ـط ـيــع ايــديـهــم

وأرج ـل ـهــم .ويــأتــي ه ــذا املــوقــف منسجمًا مع
رفص األزهر لتكفير «داعــش» .فشيخ األزهر
ب ــدع ــوت ــه ل ـت ـط ـب ـيــق ح ــد الـ ـح ــراب ــة يـ ـك ــون قــد
استبعد ليس فقط اعتبار «داعش» كجماعة
مــرتــدة بــل أيضًا كبغاة وأج ــرى عليهم حكم
املـحــاربــن :فهم مجرد عصبة أش ــرار وقطاع
طرق.
ي ـخ ـت ـلــف األمـ ـ ــر بــال ـن ـس ـبــة ل ـ ــ«داع ـ ــش» ال ــذي
يعتبر أن اعــان الخالفة على منهاج النبوة
يـمـنـحــه الـشــرعـيــة املـطـلــوبــة ل ـفــرض سلطته
على الجميع .وبما أن فئة «أهــل البغي» هي
املصطلح الفقهي األمثل الذي يسمح للتنظيم
بقتال البغاة وعدم تكفيرهم في آونة واحدة،
تصبح مقاربة الجماعات األخــرى بوصفها
من أهــل البغي السبيل الوحيد الــذي يسمح
ل ـ ــ»داعـ ــش» بــال ـح ـفــاظ ع ـلــى شــرع ـي ـت ـهــا رغــم
حربها املفتوحة مع العديد من التنظيمات
التكفيرية.
ال ـن ـق ـط ــة األس ــاسـ ـي ــة الـ ـت ــي ق ـ ــام ع ـل ـي ـهــا ه ــذا
الـتـصـنـيــف ه ــو الـ ـخ ــروج ع ــن ط ــاع ــة االم ـ ــام.
فبينما يعتبر الـبـغــاة مــن الـخــارجــن الــذيــن
يملكون وجهة نظرهم الخاصة حول طبيعة
ً
السلطة السياسية ويتبنون تأويال ما ملبدأ
الشرعية ،ال تملك فئة املحاربني أي تأويل بل

