
ملخص البحث
تعان���ي التي���ارات الس���لفية يف الوقت احلالي من حصار مزدوج، بعدما صارت هدًف���ا للعامل الغربي، ويف الوقت 
نفس���ه تواجه قيوًدا من داخلها تتمثل يف اخلالفات البينية املتفاقمة، وحاالت التش���ظي واالنقس���ام، وعجزها عن 

تشكيل جبهة موحدة يف مواجهة اهلجمات اخلارجية.

عمل الغرب على حتويل التيارات الس���لفية إىل عدو حيظى بأولوية املواجهة، خاصة أنه يعتربها املزود البش���ري 
للح���ركات اجلهادية، وهو التص���ور النابع من افتقاد التحليالت األمريكية للمعاي���ر الدقيقة اليت متكنها من 
التفري���ق ب���ني خمتلف التيارات، جبانب دور الش���يعة والطرق الصوفية يف ترس���يخ العالقة الوهمي���ة بني التيارات 

السلفية واجلهادية أو تنظيم القاعدة حتديًدا.

كما يعترب الغرب أن الشمولية الدينية ومستوى الثبات الذي ُتبديه التيارات السلفية يف التمسك بأصول الدين 
ه���و مصدر خطر بالنس���بة للرؤية الغربية؛ نظًرا لصعوبة احتواء هذه التي���ارات كمنهج، وأيًضا صعوبة اندماجها 
يف فئات أو ش���رائح حتمل أفكاًرا خمالفة ملبادئ اإلس���الم، إضافة إىل ذلك فإن قابلية التيارات الس���لفية العالية 
للتواصل مع اجلماهر والرواج الكبر الذي حيظى به الدعاة السلفيون يف الفرتة احلالية يف اجملتمعات اإلسالمية 

كان أحد أسباب االستهداف الغربي.

من ناحية أخرى، فإن جزًءا كبًرا من طاقة العمل لدى التيارات السلفية ينصرف يف التعامل مع اإلشكاالت 
الداخلية، واخلالفات البينية. ما ميثل قيًدا داخليًّا يعوقها عن ممارسة دورها املنوط بها يف األمة.

وإذا كان���ت الس���لفية يف بداياته���ا األوىل يف التاريخ املعاص���ر حركات تغيرية إصالحي���ة، تهدف إىل الرجوع 
باجملتمع إىل اإلسالم احلنيف، من خالل عمل جدي وشامل، فإن العودة بهذه التيارات السلفية إىل ماضيها األول 
هي عودة إىل األصول، والس���لفية الدعوية ممثَّلة يف بعض فصائلها تس���ر على ذات النهج لتصل القديم جبديده، 

وإن املخالفني هلا مطالبون بالدليل على احنرافهم عن نهج مؤسسي التيارات السلفية األوائل.

ولكن هذا ال مينع من وجود جوانب من اخللل يف أداء مجاعات السلفية الدعوية، حتتاج إىل تغير أو جتديد، 
مبا يتناس���ب مع مس���تجدات الواقع، وأهمها تقوية البنائني الفكري والتنظيمي، والبحث عن أطر عملية جتمع 

التجمعات السلفية الدعوية يف سياق واحد ومتقارب.

التيارات السلفية وخيارات املستقبل
أ. أمحد فهمي
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أفكار و مقتطفات
التيارات السلفية تتفق من حيث ظروف نشأتها، ومن حيث التناقض الغريب بني انتشارها الواسع   •
جغرافيًّا، وضعف متاس���كها التنظيمي، فالسلفيون موجودون تقريًبا يف كل دولة وكل مدينة، 
إال أن أتباعهم مع ذلك قليلو العدد نس���بيًّا مش���تتون مقارنة باجلماعات اإلس���المية السياسية، وال 
تش���ذ ع���ن هذه القاع���دة إال دولة أو دولت���ان تتمتع فيهما التيارات الس���لفية باألغلبية وس���ط العمل 

اإلسالمي، وبشيء من التماسك والقوة.

يس���تخدم الغربيون عادة منهًجا إس���قاطيًّا يف التعامل مع القوى املمثلة لإلس���الم، وقبل عدة قرون   •
عندم���ا كان اخلطر اإلس���المي متمثاًل يف العثمانيني األتراك يدق أب���واب أوروبا الغربية، كانت 

مبادئ اإلسالم وأصوله ومصادره وتعاليمه ُتذكر يف سياق عنصري منسوبة إىل األتراك.

يرجع اخللط بني الس���لفية العلمية أو الدعوية وبني التيارات اجلهادية إىل افرتاض مسبق بأن التيار   •
اجلهادي هو مرحلة متطورة للتيارات السلفية، وبالتالي تصبح كل مجاعة سلفية مشروًعا جهاديًّا 
حمتم���اًل إذا توف���رت الظ���روف املالئمة، وحت���ى قبل أن تتوف���ر الظروف فإن التيارات الس���لفية يف 

التحليل األمريكي تقدم دعًما بشريًّا غر حمدود للتيارات اجلهادية.

القول بأن أتباع اجلماعات الس���لفية يش���كلون داعًما بشريًّا أساسيًّا جلماعات اجلهاد، هو ادعاء   •
غ���ر صحي���ح، ب���ل إن الواقع اإلحصائي يق���دم لنا إثباًتا غاي���ة يف األهمية، إذ بينم���ا يتعلق االدعاء 
حبدوث انتقاالت فردية بني اجلماعات السلفية واجلماعات اجلهادية، فإن هناك حاالت متكررة 
تنتق���ل فيها مجاعات جهادية بأس���رها إىل صف التيارات الس���لفية، كما ه���و احلال مع مجاعيت 

اجلهاد واجلماعة اإلسالمية يف مصر.

هن���اك فئ���ات أخرى خب���الف احملللني الغربيني يعملون على ترس���يخ ه���ذه العالقة الوهمية ب���ني التيارات   •
السلفية واجلهادية، أو تنظيم القاعدة على وجه التحديد، وهم: الشيعة، والطرق الصوفية.

اس���تطاعت الدعوة الس���لفية أن خترتق حتى أكث���ر الدول العربية تطرًف���ا يف علمانيتها- تونس-،   •
وبرز ما أصبح يعرف يف تعبر بعض اإلسالميني ب� »الظاهرة السلفية اجلديدة«، وهو ما دفع بأحد 
قيادي���ي حرك���ة النهضة –حممد بن س���امل- إىل مهامجة هذا النجاح الس���لفي، فاعترب أنه تنامى 

بسبب »إغالق املساجد أمام الدعاة احلقيقيني وأمام املشايخ احلقيقيني«. 

ينصرف جزء كبر من طاقة العمل لدى طائفة من التيارات الس���لفية يف التعامل مع اإلش���كاالت   •
الداخلية، واخلالفات البينية، ويف بعض احلاالت تتفرغ مجاعات بأسرها ملهامجة وانتقاد مجاعات 

سلفية أخرى.

يف قضي���ة االنتم���اء ظلت التيارات الس���لفية ردًحا من الزمن تتميز بس���هولة االنتماء إليها، ال توجد   •
إج���راءات أو ترتيب���ات، فق���ط املطلوب هو االلتزام بالكتاب والس���نة وتعظي���م األوامر والنواهي، 
وخبالف بعض األوامر الش���رعية، فإن أغلب التزام املرء يكون بينه وبني ربه، هكذا يصر املرء 

سلفيًّا.
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كث���ر من التيارات الس���لفية س���لكت نهًجا تغيريًّا متطوًرا؛ س���عًيا لبذل جه���د أكرب يف إصالح   •
اجملتمعات اليت تنتمي إليها، ولكن تعاني كثر منها مما ميكن تس���ميته »انعكاس���ات النشأة 
الس���لفية«، وُيقصد بها بعض الصفات والس���مات اليت تعوق عملية التطور داخل التيار الس���لفي، 

وجتعل من عملية التجديد خماطرة غر مأمونة العواقب.

ال شك أن العناية الفائقة من قبل التيارات السلفية بالعلوم الشرعية تدريًسا وتعليًما وتأليًفا عقوًدا   •
طويل���ة أف���رزت علماء ومتخصصني يف الدراس���ات الش���رعية، لكن كان املتوق���ع أن خُترِّج هذه 
النش���اطات العلمية املكثفة أجيااًل من العلماء - القادة-  املؤهلني لقيادة األمة وتوجيهها، ولكن 
بداًل من ذلك أصبحت التيارات الس���لفية يف كثر من الدول اإلس���المية تعاني هي نفسها من أزمة 
مرجعي���ة علمية، ويفتقد كث���ر منها إىل علماء بارزين يقودون احلركة أو التيار ويش���رفون على 

عملية التعلم والتعليم بداخله.

قضية تكفر األنظمة يف الدول العلمانية، مس���ألة خالفية داخل التيارات السلفية، إال أنها تأخذ   •
يف مناحي اخلالف أكرب من حجمها الطبيعي؛ إذ تتفق أغلب التيارات الس���لفية على التعاطي مع 

الدولة وأجهزتها من الناحية العملية يف العموم، حتى من ِقَبل من يكفِّرونها.

مل تكن السلفية يف بداياتها األوىل يف التاريخ املعاصر، سلفية ساكنة، أو جمرد حركة علمية   •
ترتكز يف املس���اجد، وينحصر جّل نش���اطها يف الدروس واخلطب، ب���ل كانت حركات تغيرية 
إصالحي���ة تهدف إىل الرجوع باجملتمع إىل اإلس���الم احلنيف م���ن خالل عمل علمي ودعوي جديني 

وشاملني، لذا فإن العودة بهذه التيارات السلفية إىل ماضيها األول هي عودة إىل األصول.

إن تاريخ السلفية القديم مشرف، وحيمل قدًرا كبًرا من اإلجنازات على مستوى األمة اإلسالمية،   •
وال���ذي نعتقده أن الس���لفية الدعوية ممثلة يف بعض فصائلها تس���ر عل���ى ذات النهج لتصل القديم 
جبدي���ده، وإن املخالفني هلا مطالبون بالدليل على احنرافهم عن نهج مؤسس���ي التيارات الس���لفية 

األوائل.

حتمل التيارات الس���لفية واإلس���المية عموًما يف الدول العلمانية حلم إقامة الدولة اإلس���المية، إال   •
أن التج���ارب املاضية تكش���ف عن كون هذا احللم أو اهلدف عس���ر املن���ال، وحيتاج إىل مراحل 
متتالي���ة م���ن اجلهد والعمل املتواص���ل؛ وألن اهلدف هو املعيار األول لقي���اس أداء اجلماعة والتيار، 
فإن التمس���ك به يف الفرتة احلالية لن يس���فر إال عن مزيد من اإلحباط والتخبط، لذا فمن املقرتح 
أن يرفع يف هذه املرحلة هدف آخر، هو: أس���لمة اجملتمع، أي الس���عي إلعادة مجيع جوانب احلياة 

واألنشطة االجتماعية إىل جادة اإلسالم.

حتتاج الس���لفية الدعوية إىل إعادة تطوير وجتديد، مبا يتناس���ب مع مس���تجدات الواقع، وهذا  لن   •
يتأت���ى إال بق���درة احلركة على اس���تيعاب الطاقات الفكرية بداخلها، والس���ماح بقدر من تبادل 
اآلراء والنق���اش ح���ول القضاي���ا احملورية، واحلذر م���ن تقديس وتكديس املتغرات واألش���خاص 

وحتويلها إىل ثوابت راسخة.
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أ. أمحد فهمي :

التيارات السلفية وخيارات املستقبل

مقدمة:
تتف���ق التي���ارات الس���لفية يف خمتلف الدول اإلس���المية على مسات عامة أساس���ية، جتعله���ا صاحلة لتكون 

موضوًعا حبثيًّا بنفس القدر من العمومية.

هناك تشابه كبر بني خمتلف التيارات السلفية من الناحيتني العلمية والعملية، فعلى اجلانب العلمي، تتفق 
ه���ذه التي���ارات على مصادر التلقي من الكتاب والس���نة بفهم الس���لف الصاحل، كما تتف���ق يف اإلطار العام 

للمنهج السلفي، سواء يف جانبه العقدي أو الفقهي أو الدعوي.

ومن الناحية العملية فإن التيارات الس���لفية تتفق من حيث ظروف نش���أتها، ومن حيث التناقض الغريب بني 
انتش���ارها الواسع جغرافيًّا، وضعف متاس���كها التنظيمي، فالسلفيون موجودون تقريًبا يف كل دولة وكل 
مدينة، إال أن أتباعهم مع ذلك قليلو العدد نسبيًّا مشتتون مقارنة باجلماعات اإلسالمية السياسية، وال تشذ 
عن هذه القاعدة إال دولة أو دولتان تتمتع فيهما التيارات الس���لفية باألغلبية وس���ط العمل اإلس���المي، وبشيء 

من التماسك والقوة. 

كذلك تتفق التيارات الس���لفية يف توصيف املخالفني، ويف حماربتها للبدع والفرق الضالة، كما تتش���ابه يف 
مواجهته���ا لذات التحديات واإلش���كاالت الداخلية واخلارجية، وهو ما جيعل تن���اول هذه التحديات، بصفة 
عامة، مع إسقاط نتائج البحث على غالبية هذه التيارات أمًرا مقبواًل من الناحية العلمية، مع اإلقرار بوجود 

بعض التفاوت الناجم عن خصوصية التجربة يف كل بلد على حدة.

األمناط الثالثة:
التيارات السلفية من حيث املنشأ ميكن تقسيمها إىل عدة مدارس، أبرزها:  مدرسة الشام، ومدرسة املغرب 

العربي، ومدرسة الدعوة يف اجلزيرة العربية، اليت يركز خصومها على ختصيصها مبسمى الوهابية. 

واألخرة هي أبرزها وأكثرها انتش���اًرا وتأثًرا؛ حبيث إن وصف »الوهابية« أصبح ُيس���تخَدم على نطاق واسع 
لتوصيف التيارات السلفية، وقد اتسع نطاق هذا االستخدام مؤخًرا ألهداف معروفة.

ويف العقود األخرة بدأت التيارات الس���لفية تنقس���م بدورها وفق معاير أخرى، وحبس���ب اختالف النظر إىل 
اجملتمع وتكوين رؤى خمتلفة لإلصالح والتغير، وميكن أن نلحظ يف هذا الصدد ثالثة أمناط من التيارات 

 باحث سياسي 
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السلفية: الس���لفية العلمية- السلفية الدعوية- السلفية 
اجلهادية.

الس���لفية العلمي���ة تتبن���ى خيار نش���ر العلم الش���رعي، 
وحمارب���ة الب���دع، وتنقية اإلس���الم من الش���وائب، أما 
الس���لفية الدعوي���ة)1( فه���ي تزيد على ذل���ك تبين منهج 
دعوي تغيري، يس���عى إىل إصالح اجملتمع، والعودة به 
إىل حياض اإلس���الم، وتتبع يف ذلك أس���اليب ووس���ائل 
خمتلف���ة م���ن بينها: الرتبي���ة، والعم���ل اجلماعي، وقد 
يص���ل األم���ر ببعضه���ا إىل تكوين أحزاب سياس���ية، 
واملش���اركة يف االنتخاب���ات النيابي���ة مثل الس���لفية يف 

الكويت والبحرين.

أما الس���لفية اجلهادية، فلم يطلق عليها هذا االسم إال 
يف األعوام األخرة، فهي رغم منشأها السلفي إال أنها 
تتبنى منهًجا خمتلًفا يف اإلصالح والتغير، خيتلف عن 
بقي���ة التيارات الس���لفية، لذلك ظل التقس���يم املنهجي 
لفصائل العمل اإلس���المي يف أغلب الدراس���ات متمثاًل 

يف ثالثة أقسام: السلفية - السياسية - اجلهادية.

ويرج���ع الس���بب يف تعمي���م ه���ذا املصطل���ح »الس���لفية 
اجلهادي���ة« إىل الرغبة يف خلط الف���روق بني التيارين، 
وحتمي���ل املس���ئولية عن أعم���ال اجلهادي���ني إىل عموم 
السلفيني، ومن ثم توحد التصنيف وأساليب املواجهة.

وس���وف نقتصر يف هذا البحث عل���ى النمطني األولني 
من التيارات السلفية.

التيارات السلفية بني قيدين:
تعان���ي التيارات الس���لفية يف الوقت احلال���ي من حصار 
م���زدوج، إذ قذف���ت به���ا تط���ورات األحداث من���ذ العام 
2001م إىل الواجه���ة، فصارت هدًفا معترًبا، س���واء من 
قب���ل العامل الغربي أو من بع���ض الطوائف داخل العامل 
اإلس���المي، يف نف���س الوق���ت تواجه التيارات الس���لفية 
قي���وًدا من داخلها تتمثل يف اخلالفات البينية املتفاقمة، 
وح���االت التش���ظي واالنقس���ام واالنفص���ال املتواصلة، 
وعجز التيارات الس���لفية يف عمومها عن تشكيل جبهة 
موحدة يف مواجهة اهلجمات اخلارجية اليت تتعرض هلا.

)1( يعتمد بعض الباحثني تعريفات مغايرة نسبيًّا ألمناط السلفية، ولكن هذا 
هو التعريف املعتمد يف هذه الدراسة.

 وباختص���ار فإن خي���ارات الس���لفيني يف املرحلة املقبلة 
تتحدد حس���ب قدرتهم عل���ى التعامل مع هذين القيدين 
الداخلي واخلارج���ي، وبقدر ما تتمكن هذه التيارات 
من حترير نفس���ها من القيود، بقدر ما حتفظ وجودها 

أواًل، ثم حتقق أهدافها ثانًيا.

القيد األول – اخلارجي:
الس���ابق زجبني���و  القوم���ي  األم���ن  يذك���ر مستش���ار 
رين البارزين  برجينس���كي، والذي يعد حالًيا من املنظِّ
للحقب���ة األمريكي���ة العاملية، أن الرئي���س األمريكي 
أعل���ن أن »رس���الة أمري���كا التارخيية ورس���الته، هي 
حف���ز حتوُّل ال يقل ع���ن تغير ثقافة العامل اإلس���المي 

وسياسته«)2(.

يستخدم الغربيون عادة منهًجا إسقاطيًّا يف التعامل مع 
القوى املمثلة لإلس���الم، وقبل عدة قرون عندما كان 
اخلطر اإلسالمي، متمثاًل يف العثمانيني األتراك، يدّق 
أبواب أوروبا الغربية، كانت مبادئ اإلس���الم وأصوله 
ومصادره وتعاليمه ُتذكر يف س���ياق عنصري منس���وبة 
إىل األت���راك، فُأوىل ترمجات القرآن إىل اللغة األملانية 
أمساه���ا املرتجم »قرآن األتراك: دي���ن وخرافات«، أما 
الرتمج���ة الثاني���ة، فق���د أمساه���ا مرتمجاه���ا »كتاب 
األحكام الرتكي الكامل أو قرآن حممد«، وعندما 
استخدم الشاعر والفيلس���وف األملاني املعروف ترمجة 
للق���رآن يف أعمال���ه الش���عرية، كان عن���وان الرتمجة 

»كتاب األتراك املقدس«)3(. 

اآلن مت استبدال األتراك بالوهابية والسلفية، وصارت 
مفاهي���م اإلس���الم وأصول���ه تذك���ر منس���وبة إليهما، 
وتركزت االنعكاس���ات املعاصرة للذاكرة اجلمعية 
الغربية خبصوص اإلس���الم يف هذه التيارات حتديًدا، 

فصارت الوهابية مرادف للفاشية والنازية واإلرهاب.

مل يتوق���ف املنه���ج اإلس���قاطي عن���د ح���دود التي���ارات 
الس���لفية، بل متدد ليش���مل ُبع���ًدا مكانيًّ���ا اعترب  هو 

مصدر اخلطر الوهابي حتديًدا، أي: السعودية.

)2( زجبنيو برجينسكي، كتاب: الفرصة الثانية .. ثالثة رؤساء وأزمة القوة 
العظمى األمريكية، ص9.

)3( مراد هوفمان، كتاب اإلسالم يف األلفية الثالثة، ديانة يف صعود.
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نش���ر كورت���ني وين���زر املبع���وث اخل���اص إىل الش���رق 
األوس���ط، من ِقَبل الرئيس األمريكي األسبق رونالد 
رجي���ان، دراس���ة حتليلي���ة الع���ام املاضي حت���ت عنوان 
»السعودية والوهابية وانتشار الفاشية«)4(، وبذل وينزر 
جهًدا كبًرا يف وصل اخلطوط بني اإلرهاب والوهابية 
ر من جهود نشر الوهابية يف عدد من  والسعودية، فحذَّ
بلدان جنوب ش���رق آسيا، وإفريقيا والدول الغربية من 
خ���الل بناء املس���اجد وامل���دارس الدينية واملش���روعات 
اخلرية، واس���تقطاب الش���باب العاطل واملهاجرين يف 
ه���ذه البل���دان، وتق���ول ه���ذه الدراس���ة: إن خرجي���ي 
املدارس الوهابية كانوا وراء األعمال »اإلرهابية« مثل 
تفج���رات لن���دن يف يولي���و 2005م، واغتي���ال الفن���ان 

تيودور فان جوخ اهلولندي عام 2004م. 

»اليكس���ي  املتخصص���ني  أح���د  إىل  وين���زر  ونس���ب 
اليكس���يف« ادعاءه أثناء جلس���ة االس���تماع أمام جلنة 
الع���دل التابع���ة جمللس الش���يوخ يف 26 يوني���و 2003م، 
بأن »الس���عودية أنفقت 87 ملي���ار دوالر خالل العقدين 
املاضي���ني لنش���ر الوهابي���ة يف العامل«، وأن���ه يعتقد أن 
مس���توى التموي���ل قد ارتفع يف العام���ني املاضيني نظًرا 
الرتفاع أسعار النفط، ثم يستخدم وينزر منهج املقارنة 
لبي���ان مس���توى اخلطر »الوهابي« فيق���ول: إن ما أنفقه 
احلزب الش���يوعي الس���وفيييت لنش���ر أيديولوجيته يف 

العامل بني 1921 و1991م مل يتجاوز 
ال���� 7 ملي���ارات دوالر، وإذا كانت 
الشيوعية قد بلغت هذا املستوى من 
االنتش���ار يف الع���امل مببلغ كهذا، 
فإن إنفاق السعودية 87 مليار دوالر 
– ل���و صح - ل���كان كفياًل جبعل 

العامل كله وهابيًّا!

يف أوروبا مل خيتل���ف الوضع، فقد 
اس���تخدمت إس���قاطات ترب���ط بني 

الوهابية والسعودية واإلسالم بطريقة فجة، على سبيل 
املث���ال نش���رت جملة دير ش���بيجل األملانية الب���ارزة عام 
���ا حتت عنوان »اإلس���الم اللغز«،  1998م ملحًق���ا خاصًّ

)4(  مراد هوفمان، كتاب: اإلسالم يف األلفية الثالثة: ديانة يف صعود، ص 
http://  90 مقال: السعودية والوهابية وانتشار الفاشية، موقع احلرية

www.alhuriya.net، وقد نشرت الدراسة يف دورية ميدل إيست 
مونيتور MidEast Monitor عدد يونيو/يوليو 2007م. 

تعان���ي التحلي���الت األمريكي���ة 
للتي���ارات اإلس���المية عموًم���ا م���ن 
ال���يت  الدقيق���ة  للمعاي���ر  افتق���ار 
ميك���ن به���ا التفريق ب���ني خمتلف 

التيارات.

ومح���ل الغ���الف صورة ام���رأة مس���لمة حواجبه���ا على 
شكل سيوف تتوسط شعار َعَلم السعودية.)5(

ونش���رت جمل���ة Bunte األملاني���ة أيًض���ا موضوًعا عام 
1998م تس���اءل فيه كاتبه »هل انتقل اخلطر اآلن من 

موسكو إىل مكة؟«.)6(

وميكن مالحظة ثالثة أس���باب رئيسة تفسر الرتكيز 
الغرب���ي على التي���ارات الس���لفية، وحتويله���ا إىل عدو 

حيظى بأولوية املواجهة. 

د  أواًل: تصنيف التيارات السلفية بأنها مزوِّ
بشري للحركات اجلهادية:

تعاني التحليالت األمريكية للتيارات اإلسالمية عموًما 
من االفتق���ار للمعاير الدقيقة اليت ميكن بها التفريق 
ب���ني خمتلف التيارات، ولذلك حيدث خلط واضح -قد 
يك���ون مقصوًدا يف بعض األحي���ان- يف التقويم، ومن 

ثم اقرتاح وسائل التعامل.

نشر معهد السالم الدولي يف واشنطن دراسة حتت عنوان 
»السياسة اخلارجية األمريكية والتجديد اإلسالمي« 
أعده���ا الدكتور عبد الس���الم مغ���راوي مدير مبادرة 
العامل اإلسالمي يف املعهد، حيث قال: »جند تعريفات 
خاطئ���ة بواش���نطن ملصطلحات مثل 
»س���لفي« و»جه���ادي« أو »متطرف«؛ 
حيث إن السياسة األمريكية تنظر 
إىل غالبي���ة التيارات اإلس���المية من 
خالل عدس���ة التدين الراديكالي، 
الشاس���ع  التف���اوت  اعتب���ار  دون 
ب���ني مب���ادئ وأه���داف التنظيم���ات 
اإلس���المية املختلف���ة، ودون تقدي���ر 
املي���ول اإلصالحي���ة املعتدل���ة ال���يت 
تتبناها العدي���د من هذه التنظيمات 

يف نفس الوقت«)7(.

ه���ذا اخلل���ط يتم اس���تغالله لتمري���ر تفس���رات ورؤى 

)5( مراد هوفمان .. مرجع سابق ص 107.
)6( السابق ص 98.  

)7( مقال: هل تدعم أمريكا جتديد اإلسالم؟ هشام سالم، موقع بالغ، وانظر 
موقع صحيفة املؤمتر العراقية 2007/7/29م.



376

التيارات السلفية وخيارات املستقبل

دي
تيا

الر
ر ا

ري
تق

ال
س 

خلام
ي( ا

يج
رتات

الس
 ) ا

معين���ة متعلق���ة بالتيارات الس���لفية، فنج���د متخصًصا 
مثل وينزر يقول يف دراس���ته الس���ابقة: »إن التالقح بني 
الوهابي���ة احملافظة اجتماعيًّا وثقافيًّا بالقطبية »س���يد 
قطب« السياس���ية الراديكالية أنتج اإلسالم السياسي 
الوهابي، الذي بدوره أنتج تنظيم القاعدة«)8( وهكذا، 
وانطالًق���ا من هذا املنهج املغل���وط مت الوصل جبرة قلم 

بني ثالثة تيارات إسالمية دفعة واحدة.

يرج���ع اخللط ب���ني الس���لفية العلمي���ة أو الدعوية وبني 
التي���ارات اجلهادي���ة إىل اف���رتاض مس���بق ب���أن التي���ار 
اجله���ادي ه���و مرحل���ة متط���ورة للتي���ارات الس���لفية، 
وبالتال���ي تصبح كل مجاعة س���لفية مش���روًعا جهاديًّا 
حمتم���اًل إذا توفرت الظروف املالئم���ة، وحتى قبل أن 
تتوف���ر الظ���روف ف���إن التي���ارات الس���لفية يف التحليل 
األمريك���ي تقدم دعًما بش���ريًّا غر حم���دود للتيارات 

اجلهادية.

ه���ذه اإلش���كالية حتتاج إىل إعادة تفكي���ك وبناء من 
جدي���د، فعل���ى الرغم من أن األمن���اط الثالثة للتيارات 
اجلهادية تبدو وكأنها مراحل متدرجة من األسفل إىل 
األعلى، أو من حيث مس���توى احلراك داخل اجملتمع، 
إال أن ذلك ال يعين أبًدا أن كاًل من النمطني األخرين 

نتج عن حتول وتغر يف النمط الذي قبله.

ق���د يصح ذلك يف مرحلة أولية من النش���أة، ويف نطاق 
فردي ال مجاع���ي، ولكن بعد 
مرور مدة زمني���ة قصرة يصبح 
لكل تيار روافده املباش���رة من 
اجملتمع، وال حيتاج إىل االعتماد 

املباشر على التيارات األخرى.

أن  التحلي���ل  ه���ذا  ويؤك���د 
العالق���ات البينية ب���ني األمناط 
الثالث���ة م���ن التيارات الس���لفية 
ليس���ت إجيابي���ة بإط���الق، ب���ل 
ا هائاًل من التشاحن  حتمل كمًّ

واالنتقادات اليت تصل إىل حد التبديع.

أيًض���ا لو اعتمدن���ا التصنيف األمين للتيارات الس���لفية 

)8( مقال: السعودية والوهابية وانتشار الفاشية. سابق.. 

ومتي���ز  اإلنرتن���ت  تأث���ر  اتس���اع  م���ع 
اجلماعات اجلهادية يف هذا اجملال، فقد 
اتس���عت بصورة ملحوظة نطاق الش���رائح 
اجملتمعية اليت يوجه اجلهاديون خطابهم 

إليها من أجل جذب املزيد من األتباع.

يف بع���ض ال���دول العربي���ة ذات التوج���ه العلمان���ي مثل 
مصر على س���بيل املثال، س���نجد أن األجهزة األمنية ال 
تتعامل مع التيارات الس���لفية بوصفها س���لفية جهادية، 
أو منبًعا للس���لفية اجلهادية، ب���ل تفرق بينهما متاًما يف 
املنشأ والفكر واألتباع، نعم قد حتدث حتوالت فردية 
يف بع���ض التجمع���ات، ولكن مل تتع���رض اجلماعات 
الس���لفية يوًما ملواجهة أمنية؛ ألنها حتولت إىل الس���لفية 
اجلهادية، وحتى يف مطلع التسعينيات عندما احتدمت 
املواجهات بني السلطات واجلماعة اإلسالمية، وطالت 
االعتق���االت أعداًدا كبرة من الس���لفيني، كان ذلك 
بس���بب اتباع أجه���زة األمن منهًجا حصريًّ���ا يف التعامل 
مع كل من يتصل بعناصر اجلماعة اإلسالمية، وليس 

بالضرورة أنه صار منتمًيا إليهم.

فض���اًل ع���ن أن اجلماع���ات الس���لفية نفس���ها؛ نتيج���ة 
الضغوط وتصاعد ردود األفعال، طوَّرت بصورة تلقائية 
بني���ة علمية فكري���ة خاصة، تعاجل قضي���ة التحوالت 
بني الس���لفية واجلهادية؛ حبيث تدعم ثبات أتباعها يف 
إطارها العلمي والعملي، وبرزت السلفية الدعوية على 

وجه اخلصوص يف هذا اجلانب. 

ومع اتس���اع تأثر اإلنرتنت ومتي���ز اجلماعات اجلهادية 
يف ه���ذا اجملال، فقد اتس���عت بص���ورة ملحوظة نطاق 
���ه اجلهادي���ون خطابهم  الش���رائح اجملتمعي���ة اليت يوجِّ
إليه���ا م���ن أجل جذب املزي���د من األتباع، وال ش���ك أن 
الشخص غر املنطلق من خلفيات 
أو مجاع���ات س���ابقة -س���لفية أو 
يف  أس���هل  س���يكون  غره���ا- 

التعامل معه وتطويره وترقيته.

غاية ال���كالم أن القول بأن أتباع 
الس���لفية يش���كلون  اجلماع���ات 
داعًما بشريًّا أساس���يًّا جلماعات 
اجلهاد، هو ادع���اء غر صحيح، 
ب���ل إن الواقع اإلحصائي يقدم لنا 
إثباًت���ا غاية يف األهمي���ة؛ إذ بينما 
يتعل���ق االدعاء حبدوث انتق���االت فردية بني اجلماعات 
الس���لفية واجلماع���ات اجلهادي���ة، فإن هن���اك حاالت 
متك���ررة تنتق���ل فيها مجاع���ات جهادية بأس���رها إىل 
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صف التيارات الس���لفية، كما هو احلال مع مجاعيت 
اجلهاد واجلماعة اإلسالمية يف مصر.

ول���و اعتمدنا مقاربة تارخيية تبحث يف نش���أة التيارات 
اجلهادية، سنكتش���ف حقائق مماثل���ة، فتيار اجلهاد 
بدأ يف مصر منبثًقا عن مجاعة اإلخوان املسلمني أثناء 
حمنة اخلمسينيات والس���تينيات، ومل تكن له عالقة 
بالس���لفيني، ويف تون���س، يقول نوفل املعاوي الناش���ط 
الس���ابق يف حرك���ة النهض���ة اإلس���المية السياس���ية: 
»واملفارق���ة التونس���ية هي أنه مل ُتس���جل يف تونس أبًدا 
حادث���ة عن���ف واح���دة، أو ُكش���ف تنظي���م مس���لح ذو 
توجه س���لفي، يف ح���ني اتُِّهَمت حرك���ة النهضة مراًرا 
مبمارس���ة العن���ف أو التخطيط لذلك، ولع���ل من أمثلة 
ذلك حماولة انقالب 8 نوفمرب1987م، اليت نس���بت إىل 
اجلناح املس���لح للحركة، وحادثة باب سويقة الشهرة 
يف تون���س ربيع 1991م، اليت كان���ت قاصمة الظهر، 
وتس���ببت يف انقسام احلركة وخروج أعداد واسعة من 

صفوفها«.)9(

هن���اك فئات أخ���رى خبالف احمللل���ني الغربيني يعملون 
على ترسيخ هذه العالقة الوهمية بني التيارات السلفية 
واجلهادي���ة، أو تنظي���م القاع���دة على وج���ه التحديد، 

وهم: الشيعة، والطرق الصوفية.

إذ يب���ذل الناش���طون يف كال الفريقني جه���وًدا جبَّارة 
للتس���لل إىل جهات ومراكز صن���ع القرار والرأي العام 
يف الع���امل الغرب���ي، والتواص���ل معه���ا؛ من أج���ل إبراز 
التيارات الس���لفية -املوصومة باإلرهاب- مقرونة بدولة 

حمددة هي السعودية.

ونلحظ يف هذا السياق نوًعا من الغزل املباشر والصريح 
بني فئ���ات من احملللني والباحثني الغربيني وبني مثقفي 
الش���يعة، ونعرض ش���اهًدا على ذل���ك؛ إذ كتب وينزر 
يف دراس���ته: »قام حماربو الوهابية »الس���عودية« يف عام 
1801م بغ���زو م���ا ُيعرف اليوم بالع���راق؛ حيث اجتاحوا 
مدينة كربالء املقدس���ة لدى الشيعة، ونهبوها وقتلوا 
4000 من أبنائها. وبعد السيطرة على مكة واملدينة يف 

)9( نوفل املعاوي كاتب تونسي، مقال: حركة النهضة التونسية: اهلجمة 
على التيار السلفي، هل هي عرض حلرب بالوكالة؟! )2/2(، 

2006/1/18م، جملة العصر. 

العشرينيات من القرن املاضي، قاموا بتدمر األضرحة 
���َرْت يف عام 1925م،  مثل مق���ربة جنات البقيع اليت ُدمِّ
وكان���ت حتوي رف���ات أربعة م���ن أئمة الش���يعة االثين 

عشرية«)10(.

ويقول كاتب عراقي ش���يعي عازًفا نفس اللحن: »فما 
الفرق بني غزوة السلفية الوهابية على الواليات املتحدة، 
واليت مسوها بغزوة منهاتن، وكان املنفذون جّلهم من 
الس���عوديني الوهابيني املنتمني لتنظيم القاعدة، واليت 
راح ضحيتها آالف من األبرياء، وبني غزوة البقيع اليت 
قاده���ا الوهابي���ون الس���عوديون، ودم���روا خالهلا كل 

القبور، وخاصة قبور أئمة الشيعة األربعة«)11(.

أم���ا الصوفية فيكف���ي أن كثًرا منه���م كانوا صفًّا 
واح���ًدا م���ع االس���تعمار، ويثب���ت األكادمي���ي الب���ارز 
إرنست غيلنر هذه احلقيقة يف املغرب العربي، فيقول: 
»وج���د األولي���اء »الصوفية«  أنفس���هم عموًما يف جانب 
الفرنس���يني .. والتفس���ر املقدم هو أن الوطنيني كانوا 
لوا احلركة اإلصالحية السلفية، بينما دعم  قد ش���كَّ
الفرنسيون املتصوفة واألولياء؛ إذ كانوا غالًبا يعملون 

َعرْبَهم«)12(.

مما يؤس���ف له انضم���ام بعض احلركات اإلس���المية 
السياس���ية املضطهدة إىل اجلانب الغربي، واملشاركة 
يف اهلجم���ة الغربي���ة على التيارات الس���لفية يف س���ياق 
الربط بني الس���لفية واإلرهاب، حيك���ي نوفل املعاوي 
ع���ن  دكتور عبد اجمليد النج���ار أحد قياديي حركة 
النهض���ة أن���ه: »فاج���أ املراقب���ني بهجمت���ه عل���ى التيار 
الس���لفي دون حتف���ظ .. ليق���ول ع���ن ه���ؤالء الش���باب 
الس���لفيني بأنهم يأخ���ذون أفكارهم من خارج تونس، 
من اخللي���ج ومن غر اخلليج«، واته���م املعاوي حركة 
النهضة بأنها »وجدت يف احلرب العاملية ضد اإلس���الم 
-حتت عنوان حماربة الوهابية والس���لفية واإلرهاب...- 
فرصته���ا لركوب املوجة، وإقناع احلكومات الغربية 
باعتداهل���ا ومتيزها، وأهليتها خلوض احلرب بالنيابة، 
وأن تغييبها عن الس���احة التونس���ية تس���بب يف انتش���ار 

)10( مرجع سابق..
)11( أسعد راشد، مقال: قبور البقيع املهدمة وصمة عار يف جبني الوهابية، 

موقع شبكة النبأ، 2005/11/11م.
)12(  إرنست غيلنر، كتاب: جمتمع مسلم، ص 279. 



378

التيارات السلفية وخيارات املستقبل

دي
تيا

الر
ر ا

ري
تق

ال
س 

خلام
ي( ا

يج
رتات

الس
 ) ا

السلفية اليت تفزع منها احلكومات الغربية«.)13(
إن احلالة الوحيدة اليت ميكن أن تتحول فيها حركات 
سلفية على نطاق واس���ع إىل ممارسة العمل اجلهادي، 
ه���و وقوع البلد ال���ذي تعيش فيه حتت ن���ر االحتالل، 

كما حيدث يف العراق.

ثانًيا: مستوى الثبات الذي تبديه يف التمسك 
بأصول الدين مع احلفاظ على نقاء التلقي:

وهو ما يعرب عنه وينزر يف دراس���ته ب� »الشمولية الدينية 
السنية«، وهو ينسب هذا املصطلح إىل جيمس وولسي 
املدي���ر الس���ابق للس���ي آي آي���ه يف وصف���ه حم���اوالت 
احلركات »الراديكالية« بسط سيطرتها على دقائق 

األمور احلياتية للمسلمني)14(.

هذه الشمولية الدينية متثل مصدر خطر بالنسبة للرؤية 
الغربية؛ لصعوبة احتوائها كمنهج -خبالف األفراد-، 
وصعوب���ة اندماجها يف فئات أو ش���رائح حتمل أفكاًرا 

خمالفة ملبادئ اإلسالم أيًضا.

 كما أن هذه الش���مولية تس���عى لوض���ع كل القضايا 
واملواقف واألش���خاص حتت جمهر الش���ريعة الدقيق، 
وهذا ال يتناسب مع املصاحل األمريكية اليت حتتاج إىل 
منهج فضفاض يس���ع كل ش���يء وكل شخص، ولعل 
التصريح الش���هر للمفيت السوري الشيخ أمحد حسون 
يعطي تصوًرا دقيًقا عن النمط الذي يتناسب مع الرؤية 
الغربي���ة، حي���ث ق���ال الش���يخ يف تصريح أثن���اء زيارته 
ألملانيا، ونش���رته وس���ائل اإلعالم هناك: »أنا مسلم يف 
عقيدتي، عربي يف لغيت، إنساني يف عاملييت، سين يف 
اقتدائي، ش���يعي يف والئي، سلفي يف جذوري، صويف 

يف حيب ونقائي«)15(.

ثالًثا: قابليتها العالية للتواصل مع اجلماهري 
إذا توفر هلا اخلطاب املتجدد والوسائل اإلعالمية:

االلتزام الس���لفي هو التزام فطري باإلسالم، أّي مسلم 
يف أي بقع���ة م���ن األرض عندم���ا يقرأ الق���رآن وكتب 
التفس���ر، ويطلع عل���ى األحاديث النبوي���ة، ثم يبدأ يف 

)13( نوفل املعاوي- مرجع سابق. 
)14( مقال: السعودية والوهابية وانتشار الفاشية. سابق. 

)15( حوار مع الشيخ أمحد حسون، العربية نت 2007/11/8م. 

اتباعها يتحول تلقائيًّا إىل املنهج السلفي.

بنفس البس���اطة حيظ���ى الدعاة الس���لفيون، يف الفرتة 
احلالية، برواج كبر يف اجملتمعات اإلس���المية، فقد 
تبني أن التزام الدعاة الس���لفيني بالس���مت اإلس���المي 
العام يقربهم من اجلماهر، خبالف ما كان متوقًعا، 
كانت اإلشكالية يف التواصل مع اجلماهر ليست يف 
عصرنة الزي أو املظهر العام، بل يف عصرنة األس���لوب 
واخلط���اب واملنرب، وهذا ما ح���دث مع عدد من الدعاة 
السلفيني الذين اس���تطاعوا كسر احلواجز والوصول 
إىل اجلماه���ر بس���هولة م���ن خ���الل وس���ائل اإلعالم، 
مكتس���بني يف نفس الوقت الثقة واالح���رتام الناجتني 

عن االلتزام بالسمت اإلسالمي.

استطاعت الدعوة السلفية أن خترتق حتى أكثر الدول 
العربي���ة تطرًفا يف علمانيتها »تون���س«، وبرز ما أصبح 
ُيعَرف يف تعبر بعض اإلس���الميني ب� »الظاهرة السلفية 
اجلديدة«، وهو ما دف���ع بأحد قياديي حركة النهضة 
-حممد بن س���امل- إىل مهامجة هذا النجاح السلفي، 
فاعترب أنه تنامى بس���بب »إغالق املس���اجد أمام الدعاة 

احلقيقيني وأمام املشايخ احلقيقيني«)16(.

واحلال هكذا، يثور التس���اؤل حول مس���توى اإلدراك 
االس���تهداف  وأبع���اد  والقاع���دي خلط���ورة  النخب���وي 

الغربي.

يف هذا اجملال ميكن التمييز بني ثالثة مستويات 
من اإلدراك: 

- اإلدراك الع���ام لوج���ود اخلطر م���ن خالل تداول 
معلوم���ات عام���ة مدعمة بنص���وص الكتاب 

والسنة.

- اإلدراك الواسع لتفصيالت املخططات  واالسرتاتيجيات 
الغربية يف مواجهة املد السلفي.

- اإلدراك العمل���ي للمخطط���ات الغربية، واملتمثل 
يف اخت���اذ إجراءات واقعي���ة لرصد التطورات 
يف هذه القضية وطرح رؤية شاملة للمواجهة.

)16( نوفل املعاوي- مرجع سابق. 
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م���ن خ���الل التأمل يف واق���ع التيارات الس���لفية ميكن 
مالحظة أن األغلبية تراوح بني املستوى األول والثاني، 
مع انتش���ار ظاه���رة »فوض���ى التحذير«، وال���يت تتبنى 
ش���عار »منذر القوم« دون أن حتمل اس���تيعاًبا حقيقيًّا ملا 

حيدث أو قدرة على املواجهة.

إنه نوع من التحذير االرتيابي الذي ينطلق من الش���عور 
باخلطر، وليس م���ن إدراكه، لذلك غالًبا ما جند يف 
اخلطاب الس���لفي أن صيح���ات التحذير والنفر يعقبها 
اس���تدعاء مباش���ر للنصوص اليت تتحدث عن النصر، 
وإبطال كيد األعداء، دون أن تتكون لدى املخاطبني 

رؤية واضحة عما حيدث أو سيحدث.

خط���ورة »فوضى التحذي���ر« هذه أنها ميك���ن أن ُتنتج 
أث���ًرا عكس���يًّا، وذل���ك عندم���ا يس���تمع ال���رأي العام 
الس���لفي إىل هذه التحذيرات، بينما يعاين واقًعا هادًئا 
ومناًخ���ا دعويًّ���ا إجيابيًّ���ا، ف���ال يس���تطيع أن جيمع بني 
توازنات املرحلة وبني ما يس���معه من حتذيرات، فيحيل 
األمر إىل املبالغة أو يعتمد األس���لوب الش���ائع يف اعتبار 

أن: اخلطر حييق بغرنا ولن يصل إلينا.

القيد الثاني – الداخلي:
ينصرف جزء كبر من 
طاقة العمل لدى طائفة 
من التيارات السلفية يف 
التعامل مع اإلشكاالت 
واخلالفات  الداخلي���ة، 
بع���ض  ويف  البيني���ة، 
احلاالت تتفرغ مجاعات 
بأسرها ملهامجة وانتقاد 
مجاعات سلفية أخرى.

يف ه���ذا اجل���زء نع���اجل 
ال���يت  القضاي���ا  بع���ض 
متثل قي���ًدا داخليًّا يعوق 
التي���ارات الس���لفية عن 
املنوط  دورها  ممارس���ة 

بها يف األمة.

أواًل: دوائر االنتماء
ُيْظِهر الرسم التاىل دوائر االنتماء الطبيعية ألي شخص 
ينتمي إىل التيارات السلفية، فأواًل هناك دائرة اإلسالم 
العامة، واليت تسع اجلميع، ثم دائرة العمل اإلسالمي، 
ومنها تتفرع التيارات السلفية، ثم يأتي االنتماء األخر 

الضيق إىل مجاعة سلفية معينة.

وبينما ينتهي الشخص بانتمائه إىل مجاعة، فإن املعيار 
الذي جيب اتباعه يف تصنيف األشخاص والتعامل معهم 
ال بد أن يبدأ بالدائرة األوىل األوس���ع، دائرة اإلسالم، 
فه���ي األصل ومنها تتفرع بقية الدوائر، وحيدث اخللل 
عندم���ا يصبح االنتماء إىل الدائرة األضيق هو األصل، 
عنده���ا تنقلب املفاهيم، ويصب���ح الضيق حكًما على 

الواسع فاألوسع.

يف قضي���ة االنتم���اء ظلت التي���ارات الس���لفية ردًحا من 
الزمن تتميز بس���هولة االنتماء إليها، ال توجد إجراءات 
أو ترتيب���ات، فق���ط املطل���وب ه���و االلت���زام بالكتاب 
والس���نة وتعظي���م األوام���ر والنواهي، وخب���الف بعض 
األوامر الش���رعية ف���إن أغلب التزام امل���رء يكون بينه 

وبني ربه، هكذا يصر املرء سلفيًّا.

كان ه����ذا يف املاض����ي، 
االلت����زام  كان  عندم����ا 
يعتمد بالدرجة األوىل على 
ق����وة اإلرادة ل����دى املريد، 
غر  اجلماع���ات  خبالف 
حيت���اج  ال���يت  الس���لفية 
االلتزام إليها إىل ترتيبات 

ومراحل أكثر تعقيًدا.

املش���كلة اآلن أن���ه م���ع 
ب���ني  اخلالف���ات  تنام���ي 
الس���لفية،  اجلماع���ات 
واتس���اع نطاقها لتش���مل 
ف���إن  واقعي���ة،  قضاي���ا 
مجاع���ة  إىل  االنتم���اء 
يع���د  مل  معين���ة  س���لفية 
سهاًل، أصبحت هناك قوائم من قضايا عقدية وفقهية 
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جي���ب عل���ى املنتمي إىل إح���دى اجلماع���ات أن يتعلمها 
لُيقبل انتماؤه، ويف كثر من األحيان ترتاجع القضايا 
العلمية الشرعية األساسية اليت جيب أن يتعلمها املسلم، 
وحتتل مكانها قضايا أخرى خالفية، أصبحت عنواًنا 
لتميز مجاعة س���لفية عن أخرى، قضايا مثل: ما رأيك 
يف احلاكمي���ة؟ م���اذا تقول يف الرئي���س؟ ما حكمك 
على س���يد قطب؟ ما هو رأيك يف اإلخوان؟ هل يكفر 

املسلم برتك جنس العمل أم ال يكفر ؟ إخل ..

نشأت عن هذه املشكلة سلبية أخرى، وهي أن اجلهد 
العلمي املطلوب بذله مع األتباع اجلدد أصبح مضاعًفا، 
وبالتالي أصبحت بعض اجلماعات الس���لفية تبحث عن 
أتب���اع لديه���م جاهزي���ة مس���بقة، أي أتب���اع اجلماعات 
األخ���رى، وهنا ب���رزت ما ميكن أن نس���ميها »ظاهرة 
االنتشار العرضي«، أي انتشار اجلماعات السلفية دون 
أن يرتتب على ذلك أي تأثر يف اجملتمع، فقط حتوالت 

داخلية ال حتدث فارًقا أو إجناًزا دعويًّا ُيذكر.

املؤس���ف أن ه���ذه القضايا العلمية حم���ل اخلالف بني 
اجلماعات الس���لفية هي يف غالبيته���ا جمرد انعكاس 
خلالف���ات أخرى حركية أو أمنية أو حتى ش���خصية- 
عل���ى الزعام���ة والتص���در كمث���ال-  حبي���ث ميكن 
اف���رتاض أن ه���ذه اخلالف���ات األصلي���ة ل���و مل توجد، 
ل���كان ممكًنا جتاوز كث���ر من اخلالف���ات العلمية 

املشار إىل بعضها.

هذه الوضعية البائس���ة جعلت اخلالف عالمة مس���جلة 
لبعض التيارات الس���لفية، وكما يقول مراد هوفمان: 
»وه���ذا االخت���الف والتش���رذم أصب���ح عالمة مس���جلة 
املتح���دة،  والوالي���ات  أوروب���ا  يف  حت���ى  للمس���لمني، 

ا«)17(. فأصبحت مهمة أعداء اإلسالم يسرة جدًّ

م���ع ذلك ميك���ن الق���ول: إن بعض مجاعات الس���لفية 
الدعوية متتلك ُأُسًسا فكرية وتنظيمية جتعل أتباعها 
أكث���ر حصانة وثباًت���ا يف انتماءاتهم م���ن جهة، كما 
جتعله���ا منصرف���ة إىل أهداف أكثر مس���وًّا من انتقاد 

اجلماعات األخرى والطعن فيها.

)17( مراد هوفمان – مرجع سابق. 

ثانًيا: انعكاسات النشأة األوىل:
كث���ر م���ن التيارات الس���لفية س���لكت نهًج���ا تغيريًّا 
متطوًرا؛ س���عًيا لبذل جهد أكرب يف إصالح اجملتمعات 
اليت تنتمي إليها، ولكن تعاني كثر منها مما ميكن 
تس���ميته »انعكاس���ات النشأة الس���لفية«، وُيقصد بها 
بعض الصفات والسمات اليت تعوق عملية التطور داخل 
التيار السلفي، وجتعل من عملية التجديد خماطرة غر 

مأمونة العواقب.

م��ن ه��ذه الس��مات، الذاتي��ة:  أي مَتحُور الش���خص 

ح���ول نفس���ه، وطموح���ه الش���خصي، حت���ى عندم���ا 
يفك���ر يف قضايا الدعوة ف���إن تفكره يبدأ من حيث 
ه���و كش���خص، ولي���س انطالًقا م���ن اجلماع���ة اليت 

 

ينتمي إليها..

ومنها: ضعف األطر الفكرية والتنظيمية: واليت تفسح 

للذاتي���ة جم���ااًل رحًبا، وعندما تتعدد ال���ذوات املتنامية 
داخل اجلماعة فإنها تصطرع مع نفس���ها، وتنشغل عن 
دعوتها حبل إش���كاالتها الداخلي���ة، أيًضا فإن ضعف 
األطر ُيضعف االنتماء إىل التيار أو اجلماعة، فتس���هل 
عملية التح���والت واالنتقاالت البيني���ة، ويصبح األتباع 

عرضة ألي أفكار خارجية بدون حصانة.

ومنها: منط الشيخ واألتباع: والذي يبقى مسيطًرا على 

الثقاف���ة التنظيمي���ة للتيار، وجيعل من العس���ر القبول 
بقي���ادة مجاعي���ة، أو قي���ادة متغرة، كم���ا أنه يرهن 
ثبات األتباع بصلتهم املباش���رة بالشيخ أو الزعيم، فإذا 

ضعفت هذه الصلة حيدث التفرق.

بع���ض  حت���ول  جتع���ل  الس���لبية  االنعكاس���ات  ه���ذه 
التجمعات السلفية  إىل ممارسة العمل اجلماعي عماًل 
بالغ الصعوبة، وحيتاج إىل عناية فائقة وتدرج وحكمة 

وخربة عالية.

ثالًثا: الثوابت واملتغريات:
م���ن أب���رز إجيابيات التيارات الس���لفية قوة متس���كها 
بالثوابت، مهما تزايدت الضغوط، لكن هذه اإلجيابية 
أف���رزت � عند كثرين منهم � بعض الس���لبيات، منها: 
التوس���ع يف توصيف الثوابت، حبي���ث تضمنت القائمة 
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عدًدا من القضايا االجتهادية املنهجية والدعوية.

واألصل أن مس���رة الدعوة من خالل مجاعة أو تيار هلا 
مراح���ل متعددة، فهناك مرحلة التأس���يس، ثم مرحلة 
االنتش���ار واختب���ار األف���كار واملعطي���ات، ث���م مرحلة 
التدعي���م والتثبي���ت، ث���م مرحل���ة احلص���اد، وقد متر 
اجلماع���ات بهذه املراحل كله���ا أو بعضها أو غرها، 
ولك���ن املهم هن���ا أنه من���ذ مرحلة التأس���يس، حتتاج 
اجلماع���ة يف كل مرحلة تالي���ة إىل مراجعة اجتهادتها 
ومتغراته���ا، ومن ثم وجتديدها أو اس���تبداهلا، لكن 
بتأثر صفة التمس���ك -احلمي���دة-؛ ونتيجة للخلط بني 
ثوابت املنهج والدين، وبني ثوابت املرحلة اليت تتغر مع 
تغرها، فإنه ينش���أ داخل اجلماعة تياران متناقضان، 
األول َيَع���ّض بالنواجذ على ما يعتربه من ثوابت املنهج، 
والثان���ي، يطال���ب بالتجدي���د وتطوير م���ا كان مؤقًتا 
متغ���ًرا بطبيعت���ه، مث���ل: املوقف من بع���ض اجلماعات 
أو الشخصيات، أس���اليب الدعوة والعمل االجتهادية، 
بعض أش���كال العمل التنظيمي واجلماعي، أس���لوب 
التعام���ل مع اخلص���وم واألع���داء، مف���ردات اخلطاب 

الدعوي.. إخل.

هذا التناقض ميكن أن يتطور ليصل مستوى االنشقاق 
أو االنفص���ال يف بع���ض األحيان، وبذل���ك ُيقضى على 
اجلماع���ة األصلية أن تظل ت���راوح يف مكانها ال تفارق 

مرحلتها األوىل أبًدا؛ ألنها باتت تعتربها من الثوابت.

من توابع هذه األزمة، أن احلركة تفقد مع مرور الوقت 
الكفاءات الفكرية والدعوية اليت متتلك القدرة على 
التجدي���د والنهوض بالعمل الدعوي، فتصبح فرتة بقاء 
هؤالء داخل إطار التيار قصرة نس���بيًّا، ومن ثم يفسح 
اجملال ألش���خاص آخرين، هم أقل كفاءة وقدرة على 

إدارة العمل الدعوي.

رابًعا: تداخل املنهج الدعوي مع الفتاوى 
الشرعية:

جي���ب التفرق���ة ب���ني املنه���ج الدع���وي وب���ني الفت���اوى 
الش���رعية، فال يس���وغ جتميع بعض الفتاوى الش���رعية 
وتنس���يقها يف باق���ة واح���دة، ث���م إضافته���ا إىل املنهج 
ليصبح أسًرا الجتهادات بعض األشخاص، الذين رمبا 

يتغ���ر مكانهم ومكانتهم يف الدعوة أو التيار، ورمبا 
يغرون هم أنفس���هم من اجتهاداتهم، بينما يظل املنهج 

أسر فتاواهم القدمية.

جي���ب أن يظ���ل املنه���ج منهًج���ا، والفتوى كم���ا هي، 
م���ن مس���ات املنهج أنه ال يتغر بل يبقى ثابًتا مس���تقرًّا، 
أما الفت���وى فالتغر أمر وارد حبقه���ا مع تغر الظروف 

واألحوال.

بعض اجلماعات تتبع أس���لوًبا انتقائيًّا يف جتميع بعض 
الفت���اوى أو إصداره���ا، ويف نهاي���ة األم���ر تتحول هذه 
الفتاوى إىل منهج دعوي يعرب عن القناعات الش���خصية 
للش���يخ الزعيم الذي أصدره���ا أو انتقاها، أكثر مما 

يعرب عن منهج حقيقي واضح ومتكامل.

ولذل���ك جند أن كث���ًرا من التي���ارات الس���لفية بدأت 
مسرتها متقيدة مبرجعيات علمية بارزة، ومنطلقة من 
اجتهاداتها، ولك���ن مع مرور الوقت وتراكم الفتاوى 
االنتقائي���ة مل يع���د ممكًنا التقيد مبرجعي���ة العلماء، 
وحتول زعيم احلركة ليصبح مرشًدا ومفتًيا وجمتهًدا هلا.

خامًسا: أزمة القيادة الدعوية والعلمية:
تعت���رب التيارات الس���لفية – بس���بب االختصاص- َمِعني 
العل���وم الش���رعية يف األم���ة، واحلافظ األول لش���رائع 

اإلسالم.

وال ش���ك أن العناي���ة الفائقة من قبل التيارات الس���لفية 
بالعلوم الشرعية تدريًسا وتعليًما وتأليًفا عقوًدا طويلة، 
أفرزت علماء ومتخصصني يف الدراس���ات الش���رعية، 
لك���ن كان املتوقع أن خُترِّج هذه النش���اطات العلمية 
املكثفة أجي���ااًل من العلماء �� القادة ����� املؤهلني لقيادة 
األم���ة وتوجيهه���ا، ولك���ن ب���داًل م���ن ذل���ك أصبحت 
التيارات الس���لفية يف كثر من الدول اإلسالمية تعاني 
هي نفسها من أزمة مرجعية علمية، ويفتقد كثر منها 
إىل علماء بارزين يقودون احلركة أو التيار، ويشرفون 

على عملية التعلم والتعليم بداخله.

وحتى الكفاءات العلمية املوجودة يف بعض احلركات 
���ا يتالءم م���ع حاجة  مل تس���تطع أن تط���ور خطاًب���ا عامًّ
اجملتم���ع، بل ظل���ت قابعة يف إط���ار مجاعتها مكتفية 
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قانع���ة بأتباعها، عاجزة عن الوصول إىل الناس فضاًل 
عن قيادتهم.

َخن: سادًسا: بني املثالية والدَّ
من أقوال الس���لف: »من طلب أًخ���ا بال عيب، صار بال 
أٍخ«، وكذل���ك، فإنه من طلب مجاعة بال عيب، صار 
ب���ال مجاعة، ومن طلب تي���اًرا أو جتمًعا بال عيب صار 
لوح���ده، وه���ذا من العي���ب يف حد ذات���ه، واملطلوب أن 
َخن يف مناه���ج اجلماعات  ننم���ي فق���ه التعامل م���ع الدَّ
والتيارات، ويف أفكارها وأدائها وخطابها، وأن نفرق 
بني الرف���ض الذاتي للدخن، وبني القبول العام ملن يقع 
يف ه���ذا الدخ���ن، وأن نف���رق بني تقوي���م اجلماعة ذات 
الدخن كتجربة، وبني تقوميها ألجل إصالحها، وقبل 
ا: ما  هذا كله جيب أن نطرح على أنفسنا تساؤاًل مهمًّ
ه���و الدخن الذي وقعنا فيه؟ فال ُيعقل أن يطال الدخن 

كل أحد إال حنن؟

إن م���ن ضرورات املرحلة أن نض���ع األخطاء يف إطارها 
العلم���ي املت���وازن، وأن يدي���ر الس���لفيون ح���وارا جادا 

ومنصفا، جيمع وال يفرق.

خيارات املستقبل:
ال ميك����ن- ب����إذن اهلل – أن تنج����ح حماص����رة التي����ارات 
الس����لفية إىل درجة القض����اء عليها أو تصفيتها، لس����بب 
بس����يط، وهو طبيعة نشأتها، فإىل اآلن ال يستطيع أحد 
أن حيصر نش����أة التيارات الس����لفية يف ش����خص معني أو 
رم����ز حمدد، ميكن أن تنش����أ الس����لفية يف أي بقعة من 

األرض، وعل����ى يد أي ش����خص على 
النحو الذي ذكرناه سابًقا.

ما س���وى ذلك يبقى أم���ام التيارات 
الس���لفية أربعة مس���ارات، ميكن 
أن تسلك أي مجاعة أي مسار منها 
كليًّ���ا أو جزئيًّا، وميكن تس���مية 

هذه املسارات على النحو التالي: 

التنظيم – اجلهاد – الدولة - املستقبل السلفية 

الدعوية. 

إىل  مدع���وون  الس���لفيني  إن 
ممارس���ة التفك���ر كجماع���ات 

وليس كأفراد داخل مجاعات.

أواًل: التنظيم:
هن���اك قناع���ات متفاوتة بش���أن قضية ممارس���ة العمل 
اجلماعي داخ���ل التيارات الس���لفية، بعض اجلماعات 
ترفض ذل���ك متاًم���ا، والنتيجة الطبيعية هي التش���تت 
والفردية، ولكن بالنسبة جلماعات السلفية الدعوية، 
فق���د قطع���ت ش���وًطا ال بأس يف ه���ذا املس���ار، لكن 
املشكلة أن الثقافة الس���لفية التنظيمية تعاني � أحياًنا 
كث���رة � من ِقَصر النََّفس، فق���د أدرك امللل بعًضا من 
رين والدعاة من أعباء العمل اجلماعي وتداعياته،  املنظِّ
فنشأت دعوة معاكس���ة تطالب بتحول اجلماعات إىل 

تيار من جديد، أي إىل العمل الدعوي السائب.

هذه الدعوة رغم بريقها إال أنها تعترب تطوًرا إىل اخللف، 
فلن يلبث ه����ؤالء أن ترتاكم عليهم األعمال واألعباء يف 
ظل األوضاع السائبة، لينادوا مرة أخرى -هم أو تالمذتهم 

من بعدهم- بضرورة ممارسة العمل اجلماعي.
املهم أن مس���ار »التنظيم« س���وف تتوزع علي���ه التيارات 

السلفية يف كال اجتاهيه.

ه���ذا مع اإلقرار بأن العمل اجلماعي ال خيلو بدوره من 
ر  سلبيات، لذلك فالتوسط هدف منشود، واألمور تقدَّ
بقدره���ا، وما يصل���ح يف بلد قد ال يصلح يف غره، وما 

يصلح جلماعة قد ال يصلح لغرها.

ثانًيا: مسار اجلهاد:
س���بق أن تناولن���ا ه���ذا املس���ار، واحملصل���ة أن غالبي���ة 
التي���ارات الس���لفية ترف���ض ممارس���ة العم���ل اجلهادي 
داخل الدول اليت تعيش فيها، كما 
يتحف���ظ كث���ر منه���ا على إرس���ال 
األتباع إىل مناطق اجلهاد الساخنة، 
وتق���ر غالبي���ة ه���ذه احل���ركات يف 
نفس الوقت بضرورة اجلهاد يف حال 
تعرض���ت دوهل���م للغ���زو واالحتالل، 
كم���ا تق���ر بض���رورة الدع���م املادي 
ال���دول  يف  املتزن���ة  اجلهادي���ة  للح���ركات  واملعن���وي 
اإلس���المية احملتلة، وم���ا حيدث من تط���وع للجهاد يف 
بع���ض الدول مثل الع���راق، فهي حاالت فردية مل تصل 

إىل الدعوة الرمسية.
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يف نف���س الوقت فإن الس���لفيني مدعوون إىل ممارس���ة 
داخ���ل  كأف���راد  ولي���س   كجماع���ات،  التفك���ر 
مجاع���ات، هناك فرق كبر ب���ني التفكر اجلماعي 
والتفكر الفردي، عندما ينتمي الشخص إىل مجاعة 
أو تيار معني، فأول ما عليه فهمه أن هذا االنتماء جيعل 
مصلحة التيار مقدمة على مصاحله وعلى رغباته، وأن 
أفعاله س���تلحق عواقبها باجلماعة اليت ينتس���ب إليها، 
وق���د يص���در عن ش���خص واح���د تصرف مغام���ر يوقع 

احلركة بأسرها يف أزمة شاقة.

لن ترس���خ هذه الثقافة اجلماعية إال برتس���يخ البناءين: 
الفكري والتنظيمي داخل التيارات السلفية.

أما بالنس���بة لتيارات الس���لفية اجلهادية، فإن املشاهد 
حت���ول ع���دد منه���ا إىل الس���لفية الدعوي���ة أو العلمية، 
واملتوقع أن تس���تمر هذه التح���والت يف الفرتة القادمة، 
اجل���دد  املتحول���ني  ب���ني  العالق���ة  ش���كل  وإن كان 
واجلماع���ات األخرى ال يزال يكتنف���ه الغموض، وإن 
كان���ت االحت���كاكات داخ���ل املعتق���الت يف بع���ض 
الدول، خاصة يف مشال إفريقيا، أتاحت تبادل اخلربات 
واألفكار بني هؤالء املتحولني وبعض الرموز السلفية، 
ه���ذا التب���ادل الفكري ُيتوقع أن يك���ون له تأثر على 
أداء اجلماعات الس���لفية يف املرحل���ة القادمة، أقله يف 
جم���ال تدعي���م األس���س الفكري���ة والتنظيمية، كما 
ُينتظ���ر أن ُيكس���ب التيارات الس���لفية مرونة وحنكة 

متزايدة يف التعامل مع خصومها الطبيعيني.

ثالًثا: الدولة:
  قضي���ة تكف���ر األنظمة يف الدول العلمانية، مس���ألة 
خالفي���ة داخل التي���ارات الس���لفية، إال أنه���ا تأخذ يف 
مناح���ي اخل���الف أك���رب م���ن حجمه���ا الطبيع���ي؛ إذ 
تتفق أغلب التيارات الس���لفية عل���ى التعاطي مع الدولة 
وأجهزتها من الناحية العملية يف العموم، حتى ِمن ِقَبل 

َمن يكفرونها.

 وداخل ه���ذه الدول العلمانية تت���وزع تيارات وجتمعات 
س���لفية يف املس���افة بني تكفر األنظمة العلمانية وبني 
مواالتها، وهذا االنتش���ار اخلط���ي يرفع من احتماالت 
ح���دوث حتوالت وانتق���االت على هذا املس���ار يف كال 

ح توجه عدد  االجتاهني، لكن املؤش���رات احلالية ترجِّ
كب���ر من التجمعات الس���لفية يف اجت���اه التصاحل مع 

الدولة.

ويدع���م هذا التوجه أنه يف كثر م���ن هذه الدول ذات 
الطاب���ع العلمان���ي، تربز احلاج���ة إىل وج���ود التيارات 
الس���لفية كُمَكوِّن رئيس يف مع���ادالت التوازن داخل 
التي���ارات اإلس���المية عموًم���ا، ولذلك جن���د يف بلٍد ما 
تضييًق���ا وحصاًرا جلماع���ة اإلخوان املس���لمني، بينما 
ُيفس���ح اجمل���ال لرم���وز س���لفية كي ختاط���ب اجملتمع 

حبرية عن طريق اإلعالم. 

واخلط���ورة هنا أن معادالت الت���وازن هذه عرضة للتغر 
حت���ت أي ظ���رف أو حدث مفاجئ، كم���ا أن التيارات 
الس���لفية يف أغل���ب ال���دول العلماني���ة غالًب���ا ما يكون 
مس���توى انتشارها ومتاس���كها حمدوًدا من الناحيتني 
العددي���ة والتنظيمية، ما جيعلها أكثر قابلية لالحتواء 
أو تقليص النشاط؛ إذ تصبح ممارسة الضغوط يف هذه 

احلالة ذات تأثر واضح.

لعل من أبرز نتائج هذه الضغوط بروز شرحية السلفيني 
املستقلني، وبعضهم طلب االستقالل للتخفف من أعباء 
وعواق���ب العمل اجلماعي، وبعضه���م عجزت مجاعته 
 ع���ن اس���تيعاب طاقات���ه الفكري���ة واحلركي���ة فآث���ر

 العمل مستقاًل.

يف مجيع األحوال، فإن ش���رحية املس���تقلني السلفيني، 
وإن كانت حتمل بعض اإلجيابيات بال ش���ك، إال أنها 
تساهم بصورة غر مباش���رة يف تعميق اخلالف؛ نتيجة 
تزاي���د عدد الذين حيملون باق���ات خاصة من األفكار 
واملواق���ف والتقومي���ات واآلراء حول كل ش���يء يتعلق 
بالعم���ل اإلس���المي، مم���ا يعين مزي���ًدا من التش���ظي 

والفسيفسائية.

رابًعا: املستقبل للسلفية الدعوية:
مل تكن السلفية يف بداياتها األوىل يف التاريخ املعاصر 
س���لفية س���اكنة، أو جم���رد حرك���ة علمي���ة ترتكز 
يف املس���اجد، وينحص���ر ج���ّل نش���اطها يف ال���دروس 
واخلط���ب، ب���ل كان���ت ح���ركات تغيري���ة إصالحية 
ته���دف إىل الرجوع باجملتمع إىل اإلس���الم احلنيف من 
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خ���الل عمل علمي ودع���وي جديني وش���املني؛ لذا فإن 
الع���ودة بهذه التي���ارات الس���لفية إىل ماضيها األول هي 
ع���ودة إىل األصول، والركون بهذه احلركة التغيرية 
يف نطاق���ات حم���دودة ه���و خ���روج ع���ن األص���ل، وإذا 
كانت الس���لفية يف حمورها الرئي���س هي دعوة للعودة 
إىل األصول، فيمكن أن نعترب الس���لفية الدعوية بهذا 

املفهوم: دعوة سلفية مزدوجة. 

قدمت دعوة الش���يخ حممد بن عب���د الوهاب مثااًل حيًّا 
عل���ى ذل���ك، فه���ي مل تكن أب���ًدا جمرد دع���وة علمية 
س���اكنة، ويف املغ���رب العربي حدث الش���يء نفس���ه، 
يق���ول عبد اإلله بلقزيز: »مل يكن مس���تغرًبا أن تصبح 
الس���لفية هي أيديولوجيا احلرك���ة الوطنية، كما يف 
حالة املغرب العربي إبان حقبة االحتالل االستعماري... 
خرج���ت احلركة الوطنية املغربي���ة من رحم احلركة 
الس���لفية، وبتأث���ر رموزه���ا الكب���ار، كم���ا خرجت 
احلرك���ة الوطني���ة اجلزائري���ة م���ن رحم س���لفية عبد 

احلميد بن باديس ومجعية علماء املسلمني«.)18( 

بل إن التيارات الس���لفية س���يطرت تقريًبا على جمريات 
األحداث س���نوات طويلة يف عدد م���ن الدول العربية يف 

القرنني الثامن عش���ر والتاسع 
عشر، وتبادلت التأثرات فيما 
بينها، يقول بلقزيز: »احلقيقة 
تقتضين���ا الق���ول املنِصف: أن 
يف  اإلس���المية  اإلصالحي���ة 
م���ا  عش���ر،  التاس���ع  الق���رن 
أحرزت ذلك الذي أحرزته من 
جن���اح يف هذا الب���اب؛ إال على 
الس���لفيات  ت���راث  قاع���دة 
الطرفي���ة الس���ابقة هل���ا، اليت 

انبعث���ت يف جن���د والس���ودان وليبي���ا منذ الق���رن الثامن 
عشر، فأعطت حركات الوهابية واملهدية والسنوسية 
بوصفه���ا ح���ركات س���لفية توحيدي���ة، انصرف���ت إىل 
مقاوم���ة الب���دع، وإىل إع���ادة تثبي���ت فك���رة التوحيد 

اإلسالمية يف مقابل هيمنة الطقوس الوثنية«. )19( 

إن تاريخ السلفية القديم مشرِّف، وحيمل قدًرا كبًرا 

)18( عبد اإلله بلقزيز، كتاب: اإلسالم والسياسة، دور احلركة اإلسالمية 
يف صوغ اجملال السياسي... ص 180.

)19(  املرجع السابق ص 181.

التي���ارات الس���لفية س���يطرت تقريًبا على 
جمري���ات األحداث س���نوات طويل���ة يف عدد 
من ال���دول العربية يف القرنني الثامن عش���ر 
والتاس���ع عش���ر، وتبادل���ت التأث���رات فيما 

بينها.

من اإلجنازات على مس���توى األمة اإلس���المية، والذي 
نعتق���ده أن الس���لفية الدعوية ممثَّل���ة يف بعض فصائلها 
تس���ر عل���ى ذات النه���ج لتص���ل القديم جبدي���ده، وإن 
املخالف���ني هلا مطالبون بالدليل على احنرافهم عن نهج 

مؤسسي التيارات السلفية األوائل.

من خالل هذه احلقيقة، وما سبق عرضه تربز 
النتائج التالية:

1- فيم���ا يتعل���ق بالعالق���ة ب���ني االجتاه���ات الس���لفية 
الثالث���ة )الدعوية، والعلمي���ة، واجلهادية املنضبطة( 
م���ن الواضح أن���ه يوجد فرق كبر ب���ني ما جيب أن 

يكون، وما هو كائن بالفعل. 

2- الس���لفية الدعوي���ة تع���ّد مبثاب���ة النهج الوس���ط بني 
خمتلف التيارات السلفية، وهي أقدرها -بإذن اهلل- 

على البقاء والتكيف واملواجهة.

3- مش���كلة بعض تيارات السلفية العلمية أنها يف حال 
مل تتطور إىل السلفية الدعوية فهي مهددة باالنزالق 
وتض���اؤل  منه���ا اجلم���ود  متع���ددة:  احتم���االت  إىل 
األث���ر اجلماه���ري، ومنها حتوهلا إىل مس���وغ ومربر 
إلضعاف النهج الس���لفي بصفة 
عامة، ومنها حتوهلا إىل مسلك 
املهادنة على طول اخلط، ومنها 
حتول بعض أبنائها إىل السلفية 
اجلهادي���ة، ويف بعض احلاالت 
فإن هذا التيار سُيبقي السلفية 
الدعوية خصًما جتب مواجهته.

الس���لفية  جت���ارب  أثبت���ت   -4
اجلهادية يف الف���رتة األخرة أن هناك جوانب كثرة 
من اخلطأ والتجاوز الشرعي والسياسي طالت العمل 
اجلهادي، وعندما يبحث هذا التيار عن مرفأ ُيَؤمِّن 
له العودة الساملة إىل بر األمان السلفي فلن جيد خًرا 

من السلفية الدعوية.

5- الس���لفية الدعوي���ة هي منط جتدي���دي يتجاوز عقبة 
اجلم���ود ويقف يف وجه عقب���ة التميع، كما أنها من 
ناحي���ة أخرى تتجاوز عقب���ة القعود دون أن تتورط يف 
ممارس���ات مشتبهة ش���رًعا، ولذلك فهي تكتسب، 
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بوضعه���ا املتوازن قدرة أكرب على البقاء واالنتش���ار 
والتأثر، دون أن ُتتََّهم مبهادنة أو تهور.

ه���ذه النتائ���ج اإلجيابي���ة ال متنع من وج���ود جوانب من 
اخلل���ل يف أداء مجاعات الس���لفية الدعوية، ويف اجلزء 
األخر من الدراس���ة نعرض أله���م اجلوانب اليت حتتاج 

إىل تغير أو جتديد.

أواًل: األسلمة وليس إقامة الدولة: 
حتمل التيارات الس���لفية واإلس���المية عموًما يف الدول 
العلمانية حلم إقامة الدولة اإلسالمية، إال أن التجارب 
املاضية تكشف عن كون هذا احللم أو اهلدف عسر 
املن���ال، وحيتاج إىل مراحل متتالية م���ن اجلهد والعمل 
املتواص���ل؛ وألن اهل���دف ه���و املعي���ار األول لقياس أداء 
اجلماع���ة والتيار، فإن التمس���ك ب���ه يف الفرتة احلالية 
ل���ن يس���فر إال عن مزيد م���ن اإلحب���اط والتخبط، لذا 
فم���ن املقرتح أن يرف���ع يف هذه املرحلة هدف آخر، هو: 
أسلمة اجملتمع، أي السعي إلعادة مجيع جوانب احلياة 

واألنشطة االجتماعية إىل جادة اإلسالم.

ه���ذا اهلدف يتمي���ز بكونه قاب���اًل للتقس���يم والقياس 
والتنفي���ذ يف الت���وِّ واللحظة؛ إذ كل عم���ل مهما كان 
بس���يًطا ميك���ن أن ُي���ْدَرج بس���هولة يف خان���ة أس���لمة 
اجملتمع، بذلك ميكن قياس وتقويم العمل من ناحية، 
وم���ن ناحي���ة أخرى ميكن اس���تغالل مجي���ع الطاقات 

داخل اجلماعة دون هدر شيء منها.

ثانًيا: التجديد الذاتي:
حتتاج الس���لفية الدعوية إىل إعادة تطوير وجتديد، مبا 
يتناسب مع مستجدات الواقع، وهذا لن يتأتى إال بقدرة 
احلركة على اس���تيعاب الطاقات الفكرية بداخلها، 
والس���ماح بقدر من تبادل اآلراء والنقاش حول القضايا 
احملوري���ة، واحلذر م���ن تقديس وتكدي���س املتغرات 

واألشخاص وحتويلها إىل ثوابت راسخة.

ثالًثا: تقوية البنائني الفكري والتنظيمي:
ال تزال هناك حاج���ة لتقوية هذين البنائني؛ للتغلب على 
ارتب���اط التجمعات الس���لفية باألش���خاص والرموز فوق 

املس���توى املقبول، وخاصة بالنس���بة للتجمعات املتحولة 
ع���ن الس���لفية العلمية؛ حي���ث ال يزال بعضه���ا يعاني من 
ضعف البنائني الفكري واجلماعي، مبا يسمح �� أحياًنا 
�� لش���خصية الرمز اآلِس���َرة أن تفرض سيطرتها وتطرح 

عالمات غموض حول مستقبل احلركة بعد غيابه.

رابًعا: أطر عامة جلماعات السلفية الدعوية:
جيب البحث عن أطر عملية جتمع التجمعات الس���لفية 
الدعوي���ة يف س���ياق واحد ومتق���ارب، وقد يكون ذلك 
عن طريق تنفيذ مش���روعات دعوية مش���رتكة شريطة 
أن تك���ون مؤقتة وليس���ت مس���تمرة، حت���ى ال تتحول 
هذه املش���روعات بدوره���ا إىل مواطن خالف ال اتفاق، 
وميكن أيًضا العمل على نشر وترسيخ ثقافة التعاون، 
والتنسيق بني التجمعات الدعوية من خالل نشر أدبيات 

تتناول هذه القضية بصور متعددة.

ويالح���ظ هن���ا أن اقرتاحات إنش���اء هيئ���ة أو رابطة أو 
منظم���ة جتم���ع الرم���وز الس���لفية الدعوي���ة تصبح غر 
ذي تأث���ر خبالف معناها اللغ���وي، طاملا ظل القائمون 
عليها أو مؤسسوها ينتمون إىل مجاعة أو تيار ما، فال 
ميكن جتاوز العوائق الراسخة بني التجمعات السلفية 

ما بني يوم وليلة أو بإجراء سريع.

إن األم���ر حيتاج إىل اس���رتاتيجية متكامل���ة متدرجة، 
تبدأ بنش���ر ثقافة التعاون والتنسيق، وتثين بإقامة تلك 
املشروعات املشرتكة، وإن انتهى األمر بتكوين هيئة 
جتم���ع أه���ل احلل والعق���د يف التيارات الس���لفية داخل 

كل بلد، لكان ذلك إجناًزا عظيًما. 

خامًسا: تعميق التواصل مع اجلماعات 
اإلسالمية السياسية:

األص���ل أن كال التياري���ن الس���لفي والسياس���ي ينتمي 
إىل دائ���رة العم���ل اإلس���المي، وبذل���ك يصطف���ان يف 
نف���س اخلندق يف مواجهة نف���س األعداء، فال ُيعقل أن 
ُيس���َتدرج أّي منهما ملواجه���ات جانبية، فضاًل عن ترك 

التعاون والتنسيق فيما بينهما.

واملطل���وب م���ن التي���ارات الس���لفية الدعوي���ة أن تعم���ق 
تواصله���ا مع هذه اجلماع���ات؛ ألن هذا الوجود املزدوج 
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هلما حيقق نوًعا من التوازن الذي يشتت اجلهود الغربية 
يف احتواء العمل اإلسالمي، يقول عبد السالم مغراوي 
يف دراس���ته السابق اإلش���ارة إليها: »..  فكيف ميكن 
للواليات املتحدة أن تدعم العناصر اإلس���المية املعتدلة 
ضد التيار السلفي، عندما يكون كل تنظيم سياسي 
إسالمي، س���واء متطرف أم معتدل حتت رقابة شرسة 
ومقي���دة من احلكومات العربي���ة احمللية، ومن جانب 

احلكومة األمريكية يف بعض األحيان؟«.)20(

وعندما تنزلق بعض التيارات إىل مواجهة تيار إسالمي 
آخر، تكون اخلسائر كبرة على اجلانبني، يقول نوفل 
املع���اوي عن حركة النهضة : »أطلقت اجلماعة العنان 
لتهجمات نارية على التيار الس���لفي املتنامي يف تونس، 
وال���ذي ُصوِّر يف ش���كل غ���ول متناٍم ي���أكل األخضر 
والياب���س، أو بتعبر أحد املواق���ع اإللكرتونية املقربة 

من نهضة املهجر: ينتشر كالنار يف اهلشيم«)21( 

وأسرف بعض قادة النهضة يف مهامجة السلفيني، حتى 
ب���دا وكأنه يعاني من حالة َغْرَة من هذا التيار، يقول 
حمم���د بن س���امل عضو املكتب السياس���ي للحركة: 
»وحيدث اليوم يف تونس أن من ترتدي اخلمار مقموعة 
ممنوعة، أما اليت ترتدي النقاب فمسموح هلا بالدخول 
واخلروج بدون مشاكل، حتى تعطي الصورة الكريهة 

لإلسالم ولإلسالميني بشكل عام«.)22( 

سادًسا: تدوين املنهج الدعوي:
تعاني التيارات الس���لفية الدعوي���ة عموًما من اعتمادها 
عل���ى انتق���اءات منش���ورة للتعبر عن منهجه���ا، وتفتقر 
إىل مدونات منس���وبة إليها مباش���رة، تعرب بوضوح عن 
ه���ذا املنه���ج، كما أنه���ا تفتقر إىل اإلص���دارات اليت 
تتناول التج���ارب التارخيية هلا يف العقود املاضية، مثل 
املذك���رات أو كتب التأريخ للدع���وة، وهذه األدبيات 
مطلوب���ة، وال ميكن االس���تغناء عنها؛ لرتس���يخ املنهج 

وتثبيت األتباع.

)20( هل تدعم أمريكا جتديد اإلسالم؟ مرجع سابق.  
)21( نوفل املعاوي- مرجع سابق.  

)22( السابق.
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معلومات إضافية
الشيخ حممد بن عبد الوهاب
)1115– 1206ه� = 1703– 1792م(

هو حممد بن عبد الوهاب بن س���ليمان التميمي النجدي، ش���يخ الدعوة التجديدية الس���لفية الذي تنسب 
إليه )الوهابية(، بشبه اجلزيرة العربية.

مولده ونشأته:
ولد يف »العيينة« � بنجد سنة 1115 ه�/1703م، ونشأ يف بيئة علم وصالح واستقامة، فكان أبوه وجده 
وكثرون من أفراد أس���رته من العلماء والوجهاء، وهلم باٌع يف الفتيا والقضاء والتدريس، مما س���اعد هذا 
الناش���ئ على استغالل مواهبه الفذة، وتوجيهها على منهج شرعي متني وأصيل ويف جو علمي مأمون. ومل 
يدخ���ل الكتاتي���ب بل درس على والده القرآن واللغة، واس���تظهر كثًرا من األحاديث. حتى بات وهو دون 

العشرين عامًلا مقصوًدا .

دعوته:
رح���ل الش���يخ حممد إىل احلج���از والبصرة، ثم زار مكة، فأّدى فيها فريض���ة احلج، ثم قصد املدينة، 
وهناك الزم، فرتة، العامل ابن س���يف، ثم اس���تقر بنجد يف »حرميالء«؛ حيث كان والده قاضيها � ومنها 
ًزا دعوته على  انتقل إىل مس���قط رأس���ه »العيينة« داعًيا إىل مذهب الس���لف � مدرس���ة أهل احلديث � مركِّ

تطهر عقيدة التوحيد مما شابها من تصورات وبدع وأوهام.

وبعد حقبة التعاون مع أمر »العيينة« � عثمان بن محد بن معمر � ختلى األمر عن دعوة الشيخ، فغادرها 
إىل »الدرعي���ة«؛ حي���ث حتال���ف مع أمرها حممد بن س���عود، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الدعوة الس���لفية 
مذهب الدولة السعودية، فوضع األمر حممد بن سعود قوة إمارته يف خدمة الدعوة، وخاض املعارك ضد 

القبائل الرافضة هلا.

وكان اب���ن عب���د الوه���اب رجل الدعوة، ب���ل ويف طليعة جيش اإلمارة، اليت اتس���عت حدودها فش���ملت 
اجلزيرة، وأجزاء من اليمن ومكة واملدينة واحلجاز.

ولقد اس���تمر أمراء آل س���عود � عبد العزيز بن حممد، وس���عود بن عبد العزيز � يف دعم الش���يخ ابن عبد 
الوهاب، والعمل على نشر دعوته.

آراؤه واجتاهاته:
ُيَع����ّد حمم����د بن عب����د الوهاب أهّم من انتق����ل بالتجديد اإلس����المي، يف العصر احلديث، م����ن إطار التجديد 
الفردي واملشروع الفكري إىل إطار »الدعوة« اليت اختذت هلا دولة حتميها وتقاتل يف سبيل نشرها، األمر الذي 

جعل لدعوته التأثر واالستمرارية ما مل حتظ بهما دعوات جتديدية أخرى.
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ولق���د كان جتدي���د الش���يخ ابن عبد الوه���اب واجتهاده اختي���اًرا يف إطار املذهب احلنبلي، واس���تدعاء 
لنص���وص ومق���والت أعالم���ه، وخاصة مؤس���س املذهب اإلمام أمحد ب���ن حنب���ل )164 – 241ه� =780 - 
855م(، وش���يخ اإلس���الم ابن تيمية )661 – 728ه� = 1263 -1328م(. وكان اجتهاد اختيارات يف إطار 
املذه���ب، اس���تدعى النص���وص واملقوالت اليت تنق���ي عقيدة التوحيد مم���ا ران عليها وش���ابها من مظاهر 

الشرك والبدع واخلرافات، على النحو الذي ناسب بيئة جند ومشكالتها يف ذلك التاريخ.

ولي���س حملم���د بن عبد الوهاب دعوة خاصة، بل هي دعوة اإلس���الم احلق، ومنهجه هو منهج اإلس���الم. 
يق���ول: »إن���ي – وهلل احلمد – متبع ولس���ت مببتدع، عقيدت���ي وديين الذي أدين به هو مذهب أهل الس���نة 

واجلماعة الذي عليه أئمة املسلمني مثل األئمة األربعة وأتباعهم إىل يوم القيامة«. 

مؤلفاته:
ت���رك الش���يخ حممد بن عبد الوه���اب العديد من الكتب والرس���ائل اليت عاجل فيها املش���كالت اليت 

اهتمت بها دعوته التجديدية اإلصالحية، منها:

 )كتاب التوحيد( و)كش���ف الشبهات( و)تفسر س���ورة الفاحتة( و)أصول اإلميان( و)تفسر شهادة أن 
ال إله إال اهلل( و)معرفة العبد ربه ودينه ونبيه( و)املسائل اليت خالف فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أهل اجلاهلية( � وفيها أكثر من مائة مس���ألة � و)فضل اإلس���الم( و)نصيحة املس���لمني( و)معنى الكلمة 
الطيبة( و)األمر باملعروف والنهي عن املنكر( و)جمموعة خطب( و)مفيد املستفيد( و)رسالة يف أن التقليد 
جائز ال واجب( و)كتاب الكبائر(. وحتى عناوين هذه الرسائل ُتفِصح عن مضامينها، اليت ركزت على 
خته املدرسة السلفية يف تراث  تنقية عقيدة التوحيد، والعودة فيها إىل التصور اإلسالمي النقي، الذي رسَّ

اإلسالم.

وفاته:
ت���ويف اب���ن عبد الوه���اب إثر مرض يف آخر ي���وم يف ذي العقدة 1206 هجرية املواف���ق 29 حزيران 1792 

ميالدية.

املصادر:
 ،»د.حممد أمني فرشوخ، موسوعة »عباقرة اإلسالم يف العلم والفكر واألدب والقيادة

دار الفكر العربي للطباعة والنشر، اجلزء األول، 6991م.

د. حممد عمارة، موسوعة أعالم الفكر اإلسالمي، وزارة األوقاف املصرية �

 اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة، 8241ه� - 7002م.

 د. ناصر عبد الكريم العقل، إس���المية ال وهابية، وهو ملخص عن كتاب بعنوان )دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب - حقيقتها

ورد الشبهات حوهلا( مقدم إىل اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية بوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.
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)الوهابية(:
إطالق اس���م )الوهابية( على الدعوة اإلصالحية للش���يخ حممد بن عبد الوهاب انطلق أواًل من اخلصوم، 
وكان���وا يطلقون���ه على س���بيل التنفر واللمز والتعي���ر، ويزعمون أنه مذهب مبتدع يف اإلس���الم أو مذهب 

خامس.

ومل يكن اس���تعمال )الوهابية( مرضيًّا وال ش���ائًعا عند أصحاب هذه احلركة وأتباعهم، وال عند س���ائر 
السلفيني أهل السنة واجلماعة، وكان كثر من املنصفني من غرهم واحملايدين يتفادى إطالق هذه التسمية 
عليه���م؛ ألنه���م يعلمون أن وصفهم بالوهابية كان يف ابتدائه وصًفا عدوانيًّا إمنا يقصد به التش���ويه والتنفر 
وحج���ب احلقيق���ة عن اآلخرين، واحليلولة بني هذه الدعوة املباركة وبني بقية املس���لمني من العوام واجلهلة 

وأتباع الفرق والطرق، بل وتضليل العلماء واملفكرين الذين مل يعرفوا حقيقة هذه الدعوة وواقعها.

ولقد صار لقب )الوهابية( وتس���مية احلركة اإلصالحية الس���لفية احلديثة به هو الس���ائد لدى اآلخرين 
م���ن اخلصوم وبعض األتباع واملؤيدين احملايدين )تن���زاًل(. وهو الوصف الرائج عند الكثرين من الكتَّاب 

واملفكرين واملؤرخني والساسة، واملؤسسات العلمية، ووسائل اإلعالم إىل يومنا هذا.

أما أتباع هذه احلركة فهم ال يرون صواب هذه التس���مية )الوهابية(، وال ما انطوت عليه من مغالطات 
وأوه���ام، العتبارات مقنعة كثرة؛ ش���رعية وعلمية ومنهجية وموضوعية وواقعي���ة، أهمها أنها دعوة متثل 
متاًم���ا اإلس���الم احلق ال���ذي جاء به النيب -صلى اهلل عليه وس���لم- ومنهج الس���لف الص���احل من الصحابة 
والتابعني، ومن س���لك س���بيل اهلدى، وإذن فحصرها حتت مس���مى غر اإلس���الم والسنة خطأ فادح وبدعة 

حمدثة ومردودة.

)الوهابية( من مفهوم غربي:
 الوهابية عند السياس���يني والكتاب الغربيني هي وصف لكل َأْخٍذ لدين اإلس���الم مأخذ اجلد؛ حتى لو 
كان اآلخذ إنس���اًنا مل يقرأ للش���يخ ابن عبد الوهاب حرًفا واحًدا، ومل يتَس���مَّ بامسه وال كان موافًقا له 
يف بعض ما قال؛ بل إنها وصف لكل من يأخذ جبد بعض ما أمجع عليه املس���لمون حتى لو كان ممارًس���ا 

لبعض البدع، أو مؤمًنا ببعض اخلرافات.

 والوهابية عند هؤالء مرادفة لألصولية اليت هي اإلميان بأن القرآن كله كالم اهلل تعاىل، وأن االلتزام 
به واجب على كل مس���لم. الوهابي هو املس���لم الذي يواظب على الصلوات اخلمس ويصوم رمضان ويؤدي 
الزكاة، وحيج إن اس���تطاع إىل بيت اهلل احلرام. إنه املس���لم الذي ال يش���رب مخًرا وال يتناول رًبا، وال يرى 
اختالط الرجال بالنساء، وال يؤمن بقيم احلضارة الغربية املخالفة لإلسالم. املسلم الوهابي هو الذي يرى 
أن دينه هو احلق وأنه حيثه على دعوة الناس إىل اإلسالم. الوهابي باختصار هو كل مسلم حياول االلتزام 

بتعاليم دينه حتى لو كان يعيش يف البالد الغربية. 

املصادر: 
.د. ناصر عبد الكريم العقل، إسالمية ال وهابية، مرجع سابق

.د. جعفر شيخ إدريس، املفهوم الغربي للوهابية، جملة البيان، العدد 191، رجب  1424ه� 




