التكفري :فشل الدولة ال فشل الثقافة
د.أحمد رفيق عوض*
مقدمة:
نعتمد يف هذا البحث املنهج التاريخي واملنهج الثقايف معاً ،ملقاربة الظاهرة التكفريية املتكررة يف
التاريخ البرشي العام ،فهي ظاهرة ال تختص بثقافة وال بدين وال بشعب و البزمن وال بحضارة.
التكفري باعتباره موقفاً عصابياً ال يحتاج اىل أكرث من تحفيز ما ،وهذه هي فرضية هذا البحث .اذ
ان التكفري باعتباره إنكار اآلخر ،واحتكار النص ،وابادة املخالف ،يكمن دامئاً يف قلب كل حضارة
وان مرحلة ظهور هذه النزعة العصابية امنا تحتاج اىل محفز مريض أو سيايس أو اقتصادي ليس اال.
وقد لوحظ ان موجات التكفري والتشدد وما يصاحبها من ارهاب فكري أو سيايس مورست عىل مر
التاريخ ،يف معظم الحضارات والثقافات (.)1
اذن،هذه الظاهرة تاريخية ،ال مدهشة وال جديدة ،لها مالمحها ومميزاتها وأدواتها ورموزها
وشخوصها وآلياتها ونتائجها أيضاً ،فالتاريخ حلبة للرصاع بني الخري والرش ،وهو رصاع غري محسوم
النتائج ،عىل عكس املقرتحات الغربية ،الرأساملية منها والشيوعية ،اللتني اقرتحتا ان التاريخ يسري
نحو “دميوقراطية ليربالية” أكيدة أو “مجتمع شيوعي ال طبقي” يشبه الجنة عىل األرض .ال أحد
يستطيع ان يقرر نهايات التاريخ أو مساراته ،وكل ما ميكن قوله ان هناك قوانني جزئية ال تشكل
يف مجموعها قانوناً كلياً( ،)2والتكفري –رمبا -هو احد هذه القوانني الجزئية ،فالتكفري مبعنى مغادرة
الجامعة ورفضها ومحاولة االستيالء عىل حارضها ومستقبلها هو حدث تاريخي يظهر عادة يف
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االزمات العنيفة واآلفاق املسدودة واختالط املفاهيم أو اضطرابها ،كام يظهر عندما تغيب النامذج
والشخصيات الكاريزمية واألفكار املسيطرة.

التكفري يف التاريخ االسالمي:
كانت املوجة التكفريية األوىل التي شهدها التاريخ االسالمي هي موجة الخوارج ( ،)3ومصطلح الخوارج
مصطلح كبري وواسع ،تدخل تحته كثري من الحركات الصغرية والكبرية واألفكار املتباعدة واملتقاربة
والشخصيات الكاريزمية واملغامرة وحتى الخفيفة ،ال يعنينا هنا كثريا ً ما قالوه يف العقيدة االسالمية،
فقد كفروا حتى الصحابة ،وأحلّوا قتالهم ودماءهم واموالهم وأحلوا حتى قتل أطفالهم يف بعض فتاويهم
الشاذة ،ولكن ما يهمنا هو ،ملاذا ظهرت هذه املوجة يف سنة  656ميالدية ؟! ،ان االجابة عىل هذا السؤال
تشكل محور وهدف هذا البحث ،فقد ظهر هؤالء إثر الحرب التي وقعت بني صحابة رسول الله صىل
الله عليه وسلم ،وذلك الخالف املرير والصادم حول األحقية بالحكم والخالفة .ان هذا الخالف وما نتج
عنه من حروب وانقسامات و تحالفات عىل مستوى البالد والقبائل ،خفض السقوف كلها ،وجعل الجميع
محل انتقاد وجدل ،مبعنى آخر ،بهتت الرموز وتم االجرتاء عىل الكرباء ،واألهم من ذلك .تم االجرتاء
عىل النص وتفسريه وتأويله ،ألن النص هنا يتحول اىل اداة سياسية تدعم هذا الطرف أو ذاك ،ويف مثل
هذا الجو املشحون واملضطرب ،حيث تضيع البوصلة ويختلط الصحيح بالفاسد ،وتختفي املعايري وتحرض
املصالح ،فقد ظهر ابناء القبائل البعيدة واملحرومة واملوتورة والصحراوية ايضاً ،لتطالب بحضورها
وقوتها وتستعيد ثاراتها القريبة والبعيدة ،وليس من الصدفة أن يكون الخوارج جلهم من قبائل ربيعة
الصحراوية الفقرية التي مل تستفد كثريا ً من الغنائم والرثوات الجديدة ،والتي مل تنس ثاراتها مع قريش
أو مع مرض عموماً ،ويف مثل هذا الجو الذي انخفض فيه مستوى املثال الحيوي والفعال ،ظهر التكفري
تعبريا ً عن األزمة العميقة التي دخلت إليها األمة ،ولكن الخوارج وبدالً من تقديم مقرتح سيايس وفكري
وعقائدي يجاور املقرتحات األخرى ،ذهبوا بعيدا ً يف اقرتاحاتهم ،فقد كفروا الجميع وافتوا بقتل الجميع
؟! من هنا يبدو التكفري موقفاً طفولياً وعصابياً من الدرجة األوىل ،ومن هنا تأيت هشاشته أيضاً .فهذا
املوقف العصايب عادة ما يحتاج اىل مربرات ذهنية وعقلية وفقهية ،فبحثوا يف النص املقدس ،ولكن هذا
النص ال ميكن ان يسعفهم ،فلم يجدوا حرجاً يف ّيل اآليات و تفسريها او تاويلها بخفة تثري الضحك(.)4
هل يكفي هذا الكالم لفهم ظاهرة الخوارج التي شغلت وما تزال الثقافة العربية واالسالمية؟ اعتقد أن
ذلك ال يكفي ،فاالزمة التاريخية تنتج مفاعيلها الغامضة وآلياتها التي قد ال نستطيع االحاطة بها .فاالزمة
التاريخية هي مظامل متعددة وأوضاع مختلفة وسلوكات تتميز بالعجب .األزمة التاريخية هي افق
مسدود واحساس بالعبث والالجدوى ،وشعور بأن الكون مختل .انا شخصياً ال اصدق ان رجاالً حكامء
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ومتقشفني ودامئي العبادة مثل بعض الخوارج يُقدم عىل أو يقبل قتل أطفال املسلمني دون أن يكون قد
وصل اىل قا ٍع عميق من االحساس باختالل األوضاع وعدم سالمتها أو صحتها ،أو انها ال تصلح سوى بهذه
الطريق التي اختارها ،هذا هو التكفري كمرض وهذا التكفري كأزمة تاريخية .هو مرض من ناحية ذهنية
ونفسية ولكنه ايضاً يحمل مضامني اللحظة التاريخية املظلمة التي نتج عنها .فإذا اضفت اىل ذلك الجهل
والشعبوية واملصلحة والهوى والهوس ،فإن ظاهرة التكفري تصبح ماساة حقيقية.
استمرت ظاهرة الخوارج طويالً ،وبسبب الحروب واملطاردة األمنية والحمالت االعالمية ،فقد ط ّور
هؤالء الخوارج ألنفسهم بنياناً فقهياً وسياسياً اعتمد عىل فكرة الوالء والرباء ،األمر الذي ادى بهم اىل
االنعزال الجغرايف (وهي ظاهرة ستظل تتكرر اىل أيامنا هذه) اىل ان تم القضاء عليهم وعىل حركتهم
عندما تجاوزتهم األزمات وظهور شخصيات قوية أفقدت الخوارج ُج ّل مقوالتهم وحولتهم اىل هامش
مزعج يف كيان املجتمع حينذاك .مبعنى آخر ،سيطرة األمويني وبناء دولتهم وتغيريهم ملواقع القرار
والتأثري وتوجيه الجهود نحو البناء والفتح والجبهات االخرى ،جعل من الخوارج بدون جدوى أو كأنهم
معلقون يف املايض ( أحد مقاتل التكفرييني تعلقهم باملايض وعدم اعرتافهم بالزمن)(.)5

ظاهرة شيخ االسالم ابن تيمية:
الح ّدة و االستقاللية التي متيز بها شيخ االسالم ابن تيمية كانت بسبب األزمة التاريخية التي عاش
يف قلبها وعاشت يف قلبه ايضاً ،فقد رأى هذا الفقيه مدينة دمشق تسقط أمام عينيه ،ورأى كيف
هرب القادة واألغنياء منها وتركوها للغازي املغويل ،وقد تحمل مسؤولية الدفاع عن املدينة .واجراء
مفاوضات مع الغزاة ليحميها .ابن تيمية الذي عاش يف أحلك الظروف حيث فساد امللك وغزو األعداء
وجمود الفقه وتكلسه ونفاق العلامء وتزلفهم ،جعل منه رجالً حادا ً وسليطاً ومستقالً ايضاً ،وهو أمر
جعله يسجن ثالث مرات يف دمشق والقاهرة وان يعتدى عليه يف الشارع ايضاً من قبل البلطجية وزعران
دمشق والقاهرة( .)6بكلامت أخرى ،فإن ابن تيمية نتاج أزمة تاريخية كربى ،اضطرته اىل أن يكفر بعض
الجامعات وان يعارض بعض االجتهادات ويقرتح اجتهادات أخرى اسست لبعض املواقف املتطرفة فيام
بعد .وهذا يعني ان معارضته أليب موىس االشعري وهجومه العنيف ضده ،كان ميكن لها ان تبقى يف
حدود االختالف املعروف بني الفقهاء لوال ان تم التقاطه أو استثامره ليتحول اىل ما يشبه التكفري أو
التكفري ذاته عىل أيامنا هذه .ابن تيمية ،مرة أخرى ،كان حادا ً وقاسياً بسبب ما رآه من تفكك للدولة
وسيطرة للجهل وقبول للذل والخضوع والتعاون مع األجنبي ،ولهذا ،كان الرجل مستقالً حتى يف فقهه
عن استاذه الكبري ابن حنبل الذي تأثر به كثريا ً ولكنه خالفه أيضاً(.)7
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ظاهرة التكفرييني يف العرص الحديث:
وقد متثلت هذه الظاهرة يف املوجات التكفريية الثالثة التي ظهرت يف السبعينات من القرن املايض.
وقد تم القضاء عليها من خالل أساليب القهر واالحتواء واملهادنة ،ثم ظهرت املوجة يف التسعينات من
القرن املايض ايضاً ،وقد تم التعامل معها باالساليب السابقة ،ثم انفجرت املوجة الثالثة الحالية بطريقة
أوسع واعمق وأخطر بكثري من كل املوجات السابقة ،وميكن القول أن املوجة االخرية فاقت يف اتساعها
ومضامينها وآثارها ما فعله الخوارج ذات يوم( .)8وسنعود اىل هذا بعد قليل.

اسباب محتملة للتكفري:
حسب االدعاء الذي نتبناه هنا ،فإن التكفري محاولة لبناء هوية جديدة ومغايرة ،واملعضلة ان هذه
الهوية املدعاة أو املفرتضة ال تستطيع الدفاع عن نفسها طيلة الوقت وذلك لعيبٍ اصيل يف هذه
الهوية ،وهو عيب يتعلق مبرجعياتها من جهة وعدم قدرتها عىل الصمود امام تقلبات الزمن والتحديات
الجديدة .الهوية الجديدة التي يحاول املكفر ان يؤسس لها تتميز بأنها جوهرانية،ثابتة ،ال تقبل التجزؤ
أو الجدل أو الحوار ،وهو أمر يكاد يكون مستحيالً يف ظل عوملة تفكك الهويات أو تقدم تعريفات
جديدة لها ،العوملة مبا هي تفكيك وهويات متداخلة ومتعددة ومتقاطعة ،ومبا هي قدرة عىل التكيف
و التسوية واالبتكار والبحث عن الربح واملتعة والتخلص من سلطات مرتاكمة وقدمية ،تبدو للشخص
املكفر باعتبارها الرش كله ،ولهذا فإن التمسك بهوية أصلية ،مختلفة أو حقيقية ،أشبه بدخول الجنة،
وهذا يفرس حامسة املكفر وتقشفه وقدرته عىل أن يضحي بنفسه من اجل اهدافه أو قدرته عىل احتامل
العزلة ومشاعر االغرتاب( .)9وعليه ،فإن من املمكن ايراد اسباب محتملة للظاهرة التكفريية الناتجة
اصالً عن أزمة تاريخية عميقة ،وذلك عىل النحو اآليت:
التكفري بوجه من الوجوه تعبري عن ازمة يف الهوية وخاصة بعد فشل التيارات القومية وتدرجاتها ،النارصية
والبعثية ،والتيارات املاركسية بألوانها اللينينية واملاوية والتيارت الليربالية الوطنية والربجوازية ،وفشل
الدولة الوطنية ودولة العشرية ودولة االرسة والحزب الواحد والعسكرتاريا ،وكذلك فشل التيارات
االسالمية االصالحية والسلفية والصوفية .هذا التمزق والفشل والفوىض والهزمية ،يقود فيام يقود اىل
االزمة التاريخية التي نتحدث عنها والتي تنتج الشخصية العصابية(.)10
التكفري تعبري عن أزمة تطال الرشعيات جميعاً ،وهو أمر مرتبط بأزمة الهوية اصالً ،اذ ان هذه األزمة
تؤدي اىل انهيار الرشعيات جميعاً ،مام يقود اىل شعور حاد باالغرتاب وعدم السوية والعجز وانعدام األمن
وغربة النفس .وانهيار الرشعيات يعني الفشل يف معظم املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية،
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مام يحول الرشعيات اىل رشعيات مشكوك يف متثيلها وصدقيتها ،مام يوفر االرضية الخصبة لظهور
التكفري ،فكرا ً وجامعة وسلوكاً (.)11
التكفري تعبري عن شيوع الفساد والقهر وهو امر معتاد عندما تغيب رشعية النظام أو لضعفه أو لقصوره
عن توفري رشوط الحكم املقبول واملستقر ،فاألنظمة غري املستقرة وغري املقبولة ،هي غري رشعية ،وألنها
كذلك ،فانها تقوم بفرض رشعيتها عن طريق القوة وافساد الناس واسكاتهم واشغالهم ،ولهذا يتحول
التكفري اىل حل يائس وانتحاري(.)12
التكفري تعبري عن الهزائم العسكرية واالحتالالت املختلفة ،اذ ظلت الدول العربية يف معظمها مرتبطة بعالقات
وثيقة مع املستعمر ،هذا فضالً عن احتالل فلسطني عىل دفعتني خالل هزميتني مدويتني شكلتا جرحاً جمعياً
يغوص عميقاً يف الثقافة والوجدان ،وعىل مدى مئة عام تقريباً ،فإن العامل العريب واالسالمي وقع وما يزال
تحت وطأة التنافس الدويل الحاد .الهزمية العسكرية واالحتالالت لالرايض العربية والفشل يف التحكم بالرثوات
الوطنية والتحالفات مع اعداء األمة ،كل ذلك يدفع اىل ردود افعال عنيفة وحادة وصلت عميقاً اىل التكفري)13(.
التكفري تعبري عن صدمة الحداثة ،حيث انقسمت النخب العربية يف مواجهتها ما بني منبهر متاماً ومستسلم
لها بالكامل ،وما بني تيار يرفضها بحجة األصالة واالصولية ،كل ذلك عىل خلفية من العجز والفساد
والقهر والفشل .هذه األزمة عززت شعور النقص تجاه الغرب ومنجزاته من جهة ،كام عززت الشعور
باالغرتاب واالنفصام عن الواقع من جهة ثانية ،وقد وجدت هذه الفجوة ترجمتها سياسياً واجتامعياً،
االمر الذي أدى اىل صدام بني الحاكم واملحكوم ،وبني التيارات الفكرية والعقائدية ،وقد اضطرت النخب
الحاكمة ملواجهة مثل هذه املواجهات اىل ان تنشئ مؤسساتها ورموزها الدينية التي أ ّولت النص القرآين
مبا يخدم مصالحها وبقائها وتحالفاتها ،وهو امر سهل لجامعات التكفري ان تقوم بذلك ايضاً ،وهكذا،
تحول النص االلهي مرة اخرى اىل أداة سياسية (كام حالة الخوارج) تربر لكل فريق ادعاءاته(.)14
اي أن النظام الحاكم -وهو عادة ما يكون يف وطننا العريب عاجزا ً وفاشالً ومرتهناً -اضطر اىل ان يواجه
الجامعات التكفريية بتأويالت للنص املقدس من خالل املؤسسات الدينية الحكومية ،وهو بذلك مينح
الجامعات التكفريية الحافز الكامل ألن تفعل ذات األمر .وبدالً من أن يقوم النظام باصالح ذاته وتقديم
مقرتح عميل لتغيري األوضاع ،فإنه يقوم مبحاوله بائسة ويائسة لتاويل كالم رب العاملني ،الذي يرفض
الظلم والقهر والذل والفساد والتبعية واالحتالل .وهذا يقود اىل القول ان األنظمة الحاكمة يف معظمها
تتقاسم العطب واملسؤولية مع الجامعات التكفريية يف توتري األوضاع وترسيع االصطدام وتدمري كل ما
تبقى من هياكل قدمية .وكام قيل ،فإنه من الطبيعي أن تتغري الجغرافية اذا تحرك التاريخ ،ولهذا ،نحن
عىل أبواب تغريات عميقة سنشهدها قريباً يف عاملنا العريب واالسالمي.

113

التكفري :فشل الدولة ال فشل الثقافة

التكفري عىل أيامنا هذه يايت عىل خلفية تعمق االحتالالت وهدم األنظمة واالضطراب الطائفي وانتهاء
دعاوى االستقالل بالقرار أو الثورة أو حتى خطة التنمية ،وكذلك عىل خلفية الفشل الذريع يف املشاريع
النهضوية وارتكاس املجتمعات واألنظمة وتجردها من القدرة عىل املنافسة أو املقاومة اال فيام ندر.
التكفري يبدو وكأنه رغبة باملوت أكرث منه رغبة بالحياة.

سيكولوجية املكفر:
انشغل باحثون كرث يف رصد شخصية املكفر وطرق تفكريه واتجاهات سلوكه ،من منطلق أن املكفر
شخصية عصابية تتميز بالرغبة يف االنعزال واالنكفاء والتوهم والشدة والتشدد يف السلوك ،ورغم
التغريات التي طرأت عىل شخصية املكفر اال انها تظل تتميز مبالمح عامة نؤطرها كام ييل(: )15
هناك اضطرابات يف آليات التفكري التي يعتمدها املكفر ،اذ ان طريقة تفكري املكفر ال تتدفق بشكل
هادف وموجه لألفكار والرموز والتداعيات ،اذ رسعان ما ينحرف هذا التدفق يف شكله أو مجراه ،لقصور
يف االدراك أو افتقار للمعرفة أو يف قصور الطريقة التي تستخدمها للوصول اىل املعرفة.
املكفر عادة ما يكون متحيزا ً وصاحب نظرة جزئية يف التفكري وهو ما يسميه علامء النفس خطأ املسار
الواحد حيث مييل الفرد اىل تجاهل عوامل هامة يف عملية الحكم النهايئ ،ويعود ذلك اىل ما يسميه
علامء النفس ايضاً اىل “السامت االنسحابية” يف التفكري لقلة مصادر املعرفة أو بسبب الخوف املرتسخ
يف الالشعور ،أما التحيز فيعود اىل التعصب .ان ذلك كله يقود اىل االهتامم بصغائر االمور وعدم القدرة
عىل االستامع وكرثة املقاطعة واالنشغال بالدفاع عن النفس.
املكفر مييل اىل العجرفة والغرور وذلك بسبب قلة العلم واملعرفة ،ومن مظاهر ذلك العجب بالنفس
والتهجم واتهام اآلخرين بالجهل واالحساس بالرىض الذايت.
املكفر يعتمد عىل الحكم األويل كأساس للتفكري ،ومن سامت ذلك عدم استخدام التفكري للوصول اىل
الحكم وامنا استخدامه من أجل الدفاع عن حكم تم اصداره سلفاً عىل اساس التحيز أو العاطفة أو
االعتقاد او االعتامد عىل التكتل االجتامعي.
املكفر عادة ما يعتمد الحكم النقيض أساساً للتفكري ،وهو التأكيد عىل صدق الحجة بابراز خطأ منطقي
يف الحجة املعارضة ،ليصل املكفر اىل القول “انت عىل خطأ ومن ثم فاين عىل صواب”.
املكفر عادة ما يضمن ذاته يف اصدار الحكم ،ومن سامت ذلك ان يتحول املوقف الفكري جزءا ً من ذات
املكفر وشخصيته ،وهو ما يفسد التفكري املتزن واملوضوعي(.)16
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طرائق التفكري هذه تقتيض بالرضورة شخصية محددة للمكفر تتميز باآلتية:
املكفر مييل اىل العزلة ،وهي عزلة شعورية وعزلة جسدية وعزلة اجتامعية ويف حالة الظاهرة التكفريية
الحالية ،فهي عزلة مكانية ايضاً (الدولة االسالمية الحالية وبعد سيطرتها عىل مساحات واسعة من
االرايض جعلت من ذلك خطوة أوىل نحو ما تسميه ادارة التوحش)(.)17
املكفر عادة ما يكتمل قبل األوان وذلك بسبب العزلة حيث يلتزم بالعقيدة الجديدة التزاماً كامالً وحادا ً
مام يدفعه اىل مرحلة االكتامل قبل األوان يف سن مبكرة.
املكفر عادة ما يعيش ما بني قطبي معادلة تقوم عىل “الدونية واالستعالء” فهو يشعر بدونية وعجز
بسبب عزلته ،ورسعان ما تتغري هذه املشاعر اىل استعالء اذا انضم اىل جامعة متشددة متنحه احساساً
بالتفوق(.)18
املكفر عادة ما يُظهر ميالً اىل العدوانية وحامساً يف عمليات الدعوة والنرش والرتويج.
املكفر عادة ما يبحث عن أدوات السيطرة والقوة للتغيري السيايس واالجتامعي.
املكفر عادة ما يظهر ميالً كبريا ً نحو عدم التسامح مع املخالفني.
املكفر شخصية ارتيابية متيل اىل االميان بوجود مؤامرة دامئة ومستمرة ولذلك مييل عادة اىل تقسيامت
حادة ونهائية ،وهذا ما يفرس رسعة تشكيل التنظيم الرسي.
املكفر يتميز بتقديم مناذج رفيعة للمثالية واالخالص للقضية التي يدافع عنها ،وهذا ما يفرس الحامسة
والقدرة عىل التضحية بالنفس والعائلة و املستقبل.
املكفر عادة ما يظهر طاعة واذعاناً شديدا ً ألوامر جامعته وتعليامت قائده(.)19

التكفري والفقه:
ربط الفقه االسالمي التكفري بالظاهر من القول ،اي القول الواضح الذي ال لبس فيه وال مواربة أو
تورية أو يحتمل املعاين املتعددة .ألن الفقه االسالمي علق تهمة التكفري بالنص الرشعي الواضح الرصيح
الذي ال لبس فيه والذي حدد من هو الكافر ومن هو املؤمن ،اي ان الفقه االسالمي مل يربط مسألة
التكفري ال باالستهجان العقيل ،وال يحدده اال ذوو االختصاص املخلصون من الهوى واملصلحة .فالتكفري
أوالً وأخريا ً ،حكم رشعي ،ذلك ان التكفري دعوة للقتل ،قتل جسدي ومعنوي وتجريد من الهوية الكلية
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والفرعية ،ولهذا تشدد الفقهاء املسلمون يف مسألة التكفري هذه ،وحددوا رشوطاً اربعة لها هي :ثبوت
الكفر بالقول أو الفعل أو الرتك بشكل واضح ،وثبوت قيامه باملكلف حتى ينتفي الظن أو الشبهة أو
الخرب الكاذب أو االشاعة ،وبلوغ الحجة ،واخريا ً انتفاء مانع التكفري يف حق املرء ،أي أن ال يكون صغريا ً
أو مجنوناً أو مجربا ً(.)20
اما عىل ايامنا هذه ،فقد اختلط الحابل بالنابل وتوسعت دائرة التكفري وتحلل املكفرون من رشوط أهل
السنة والجامعة يف ذلك .فصار التكفري ملجرد ارتكاب معصية ،وكُفّر الحاكم واتباعه بغري ما انزل الله،
وكُفّر املقيم الذي مل يهاجر يف املجتمعات املسلمة املعارصة وكًفّر املعني دون اعتبار للضوابط الرشعية،
وكُفّر من مل يكفرهم .و كُفّرت املجتمعات االسالمية بحجة الجاهلية ،وكُفِّر من مات وليس يف عنقه
بيعه..الخ.)21(..ان التوسع يف دائرة التكفري وضم اناس وجامعات لها يعني وجود احتقان وتطرف وغلو
يف قراءة النصوص الدينية وتأويلها وتوظيفها لخدمة األهداف التي تضعها تلك الجامعات ،والننىس هنا
ان بعض األنظمة الحاكمة امنا تقوم بذات الفعل من أجل رشعنة وجودها وبقائها.

التكفرييون واألنظمة الحاكمة:
كام ذكر آنفاً ،فإن معظم األنظمة ،وبغض النظر عن مضامني ومقوالت تلك األنظمة ،يسارية أم
قومية أم قبائلية ،تقدمية أم رجعية ،فقد تعاملت مع الحركات التكفريية خالل القرن املايض وحتى
اآلن اما بالقهر والقمع ،كاملالحقة والقتل والسجن واملحارصة وتكميم األفواه واملنع من العمل أو
السفر ،وقد شهدت سنوات السبعينات والتسعينات من القرن املايض مواجهات عسكرية حادة بني
تلك األنظمة والجامعات التكفريية كام رأينا ذلك يف مرص والجزائر والسعودية والعراق وسوريا،
وهي مواجهات مل تحسم املواقف ومل تقض عىل الظاهرة التكفريية ألن أسباب ظهورها ظلت كامنة.
أما االسلوب الثاين الذي اتبعته بعض األنظمة الحاكمة فقد متثل يف االحتواء واالقناع واملهادنة من
خالل الحوارات واملراجعات واستخدام البدائل واالغراء والدمج وحمالت االعالم والتثقيف ،وهو
اسلوب ادى اىل بعض النتائج املرحلية كام يف سوريا ومرص و حتى الجزائر بشكل أو بآخر .وبرأيي
فإن أساليب األنظمة الحاكمة ،العنيفة منها واللطيفة مل تؤد اىل النتائج املرجوة ،اذ كان من االجدى
ان تقوم تلك األنظمة بتغيري اتجاهاتها ومقوالتها وسياساتها وتجفف منابع التشدد والغلو من خالل
السياسات الفاعلة والناجعة ،وكم نتمنى اآلن ونحن نكتب هذا الكالم يف بداية  2016ان تعترب
األنظمة الحالية من تجارب السبعينات والتسعينات.
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موجات التكفري الثالثة:
كام ذكر آنفاً ،فقد شهد العامل العريب واالسالمي ثالث موجات تكفريية ،يف سبعينات القرن املايض ثم
يف تسعيناته ،وأخريا ً يف السنني االوىل من األلفية الثالثة ،وميكن القول ان كل موجة كانت أوسع وأعمق
وابعد أثرا ً من املوجة التي سبقتها ،وميكن القول أيضاً ان كل موجة كانت تتضمن املوجة التي تليها ،اىل
ان استطاعت املوجة األخرية ان متتلك الحيز املكاين اىل درجة انشاء “دولة” وهو تطور جديد مل تحلم به
الخوارج يف القرن السابع امليالدي .وهذه مقارنة أولية بني املوجات الثالثة بشكل أويل( .انظر الشكل).
املوجة

الزمان

املكان

الدعوة/الهدف

األوىل
(التكفري
والهجرة)
مرص

من الستينات
حتى الثامنينات

مرص،سوريا،العراق،
الجزائر السعودية

تكفري
املجتمع،االنقالب عىل
السلطة أو عىل كليهام

الثانية
(األفغان
العرب)

من الثامنينات
وحتى بداية
األلفية الثالثة

أفغانستان ،الجزائر،
مرص ،سوريا ،لبنان،
دول افريقية،
السعودية

مواجهة السلطة
الحاكمة ،اغتياالت،
تفجريات ،نرش الدعوة

الثالثة
(القاعدة
والداعش)

بدأت بسقوط
بغداد عام
2003

االقليم العريب
واالسالمي و بعض
دول افريقيا و آسيا

اقامة الدولة
االسالمية ،اعادة
الخالفة  ،تكفري
االنظمة و من يدعمها.

الرصاع مع الدولة
بؤر مواجهة متفرقة،
اغتياالت،تفجريات
الدولة كانت اقوى يف
املواجهات العسكرية و
االعالمية.
قلة الحركات التكفريية،
محدودية ساحات
املواجهة.
الدولة كانت قوية و
كذلك تلك الحركات.
املواجهة العسكرية
الشاملة ،الدولة
فقدت قوتها االستعانة
باالحالف

النتيجة
القضاء عىل
معظم تلك
الحركات أو
احتوائها.
مل يتم الحسم
العسكري و ال
االعالمي مع
تلك الحركات.
الرصاع ما يزال
مستمرا ً.

وحسب منهج هذا البحث ،فإن كل موجة من املوجات اآلنفة الذكر كانت تعبريا ً عن انسداد األفاق
وظهور أزمة تاريخية عميقة ،فاملوجة األوىل شهدت فيام شهدت هزمية  1967وما آلت إليه األوضاع
يف العامل العريب ،اما املوجة الثانية فقد شهدت اصطفاف العرب مع امريكا يف حربها ضد روسيا عىل
األرايض االفغانية و انهيار العامل ذي القطبني واستفحال االستيطان واندالع االنتفاضة وتراجع النفط
كسالح أو كتنمية واشتداد القبضة األمنية ملعظم األنظمة واشتداد األزمة االقتصادية ،أما املوجة الثالثة،
فقد ترافقت مع سقوط بغداد وبدء التنافس الدويل عىل منطقتنا وقدرة ارسائيل ان تجد لها مواقع اقدام
عديدة يف نسيج هذا االقليم تحت مسميات كثرية .ولكن املالحظ ،وهذا امتداد وتأكيد عىل ما نقول انه
ومنذ خمسني عاماً فقد فشلت األنظمة الحاكمة يف ان تقدم منوذجاً للحكم الرشيد الذي يكبح ظهور
املكفر ودعاواه التي تتحول اىل ان تكون جاذبة ألجيال يائسة وغاضبة ومحبطة( .)22كام ان من املالحظ
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ان املوجة الثالثة حققت ما عجزت عنه املوجتان السابقتان ،اي قويت تيارات التكفري وضعفت الدولة
القطرية أو القومية أو الوطنية ،وهذا مؤرش خطري،ألن حركة التاريخ يتبعها تغري يف الجغرافيا ،وهذا يعني
اننا مقبلون عىل تغريات جيو سياسية ،وبغض النظر عن كون التيارات التكفريية اداة غربية أو انها خرجت
عن السيناريو أو انها تخلت عن األدوار املرسومة ،أو انها صاحبة رسالة حقيقية ،اال ان من الواجب القول
ان هناك خطرا ً حقيقياً يتهدد هذه املنطقة ،فإما الغياب عن املشهد الحضاري واألنساين وأما الحضور،
وهذا يعتمد عىل النخب التي عليها أن تكتشف حجم وعمق الهوة التي كنا فيها أو التي نندفع نحوها.

التكفري يف الحالة الفلسطينية:
نعتقد بعدم وجود حاضنة للفكر التكفريي يف فلسطني عامة ،ذلك ان الفلسطيني بحاجة اىل توحيد الجهود
ال تفريقها بسبب من ضياع االرض والسيادة والكرامة ،حتى الفصائل والحركات ذات التوجه االسالمي
كالجهاد وحامس مل تخف رفضها لفكرة التكفري او حتى التنديد به ،هذا فضالً عن باقي الحركات و
االحزاب الفلسطينية التي ال تخفي توجهاتها العلامنية ،ولكن هذا الكالم ال يجب ان يكون مطمئناً ابدا ً،
ذلك ان الفكر التكفريي والحركات التكفريية اآلن تلوح مبا هو جاذب ومنافس وخاصة للشباب ورمبا غري
الشباب ،ففشل التنظيامت الفلسطينية وتدهور املرشوع الوطني وانعدام األفق السيايس وشيوع البطالة
والفقر والعنف وسيادة الشعارات الدينية وتوحش الطغمة الحاكمة االرسائيلية واتحاد التيارين القومي
والديني املتطرف يف ارسائيل واملوت املجاين وعمليات االذالل واألهانة واالستيطان ،كل ذلك قد يدفع
اىل وجود أنوية أو خاليا قد ال تكون جامهريية ،ولكنها ترحب بفكر التكفريين وتنفذ اجنداته .و برأينا
فإن برنامجاً للمناعة الوطنية املرتكزة عل
بديالً عن تغلغل الفكر التكفريي يف األرض الفلسطينية.

املراجع:

1 .1د.أحمد رفيق عوض ،د.محمد املرصي ،رؤية جديدة للظاهرة التكفريية ،املركز الفلسطيني للبحوث
والدراسات االسرتاتيجية ،رام الله ،2015،ص  22وما بعدها.
2 .2د.عامد الدين خليل ،التفسري االسالمي للتاريخ ،دار العلم للماليني ،بريوت ،1981،ص 60وما بعدها.
3 .3د.نارص عبد الكريم ،الخوارج أول الفرق يف تاريخ االسالم ،الرياض ،دار اشبيلية ،ط1،1419ه ،ص  40وما
بعدها.
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4 .4املصدر السابق.
5 .5د .فهمي جدعان؛ املحنة:بحث يف جدلية الديني والسيايس يف االسالم ،وكذلك،الطريق اىل املستقبل؛ أفكار
وقوى لألزمنة العربية املنظورة .املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت ،ط ،1،1994ص 70وما بعدها.
6 .6الشيخ محمد ابو زهرة ،تاريخ املذاهب االسالمية ،ص 493وما بعدها.
7 .7املصدر السابق.
8 .8د.أحمد رفيق عوض ،مصدر سابق ،ص.50
9 .9د.محمد بن جامعة ،التكفري دائرة يف تصوير الهوية يف الخطاب االسالمي املعارص ،بحث مقدم اىل مؤمتر
“ظاهرة التكفري:األسباب واألوتار والعالج” الذي عقد يف جامعة امللك بن عبد العزيز مبدينة الرياض،سنة
،2012ص.15
1010للمزيد حول ذلك ،مالك البدري؛ التكفري من املشاهدة اىل الشهود ،القاهرة ،املعهد العاملي للفكر االسالمي،ط،1
.1995
1111ريتشارد هرير دكمجيان ،األصولية يف العامل العريب ،ترجمة وتعليق عبد الوارث سعيد ،دار الوفاء للطباعة
والنرش والتوزيع ،املنصورة ،1989،ص 32وما بعدها.
1212د.مصطفى حجازي،االنسان املهدور ،دراسة نفسية واجتامعية ،املركز الثقايف العريب،ط ،2الدار البيضاء،
املغرب،ص 198وما بعدها.
1313املصدر السابق ،ص 205وما بعدها
1414املصدر السابق ،ص  210ومابعدها.
1515نور كينحيا ،األسباب النفسية النتشار ظارهة التكفري ،اخطاء التكفري ومشكالته من منظور علم النفس
العيادي ،بحث مقدم اىل مؤمتر التكفري اآلنف الذكر.
1616ادوارد دبيونو ،قبعات التكفري الست ،ترجمة خليل الجيويس ،مراجعة عبد الله البييل ،أبو ظبي ،املجمع
الثقايف ،ص.159-141
1717أبو بكر ناجي ،ادارة التوحش ،دار التمرد ،دمشق ،2014،ص 20وما بعدها.
1818دكمجيان ،مصدر سابق ،ص 56وما بعدها.
1919املصدر نفسه ،ص 57وما بعدها.
2020د.عبد الله القرين ،ضوابط التكفري عند أهل السنة والجامعة ،مؤسسة الرسالة،ط 1،1413ه.
2121املصدر السابق
2222دكمجيان ،مصدر سابق،ص 115وما بعدها.
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