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 ما الـَعـَمــــل ؟ 

 جعـفـر المهاجـر.   الشيخ د                                            

 (1)  
السياسِة ىموِم لقد أصبحْت ظاىرُة التكفير ، وما تُنتجُو من إرىاب ، جـزًء من 

 فإّن ىناك اآلن ِقّمٌة قميمٌة ُتحاوُل أن تدفَع الناَر عن وكما يحـُدُث دااماً . العالمّية 
ذلك أمـٌر طبيعيُّ في االتجاىاِت . نفِسيا ، في حين تعمُل َكثْـرٌة عمى أْن تسـتدفَئ بيا 

السياسّيِة ، حيُثُ ُتسيطُر ذىـنّيُة المصالِح ، وتغيُب مفاىيُم العدالِة والّرحمِة ، إال حين 
 . تكوُن مجّرَد غطاٍء لممصالح 

إّن التكفيَر، بمعنى تخطاِة اآلَخـر، ليس بالظاىـرِة الجديدة ، بل ىو قديٌم ِقـَدَم 
الجديُد إلى حـدِّ البِـدعة ، عمى األقّل بحجِميا العاَلمي ، . العقااد دينّيًة وغير دينّية 

ىو استخداُميا في الُسموِك السياسي ذريعًة ألعماِل القسوِة اليمجّية التي ُترَتكُب ، 
 . القاضية بإبادة كل َمن اليندمج في ِخّطة التكفيريين دون تمييز  

من الّسـذاجِة أن نتصّوَر أّن ىذا التطّور الَمَرضّي  المعكوس قد حصل بنفِسو 
ومن الّسذاجِة أكثر أن نتصّوَر أّن تشكيَل ىذا التجمُّع . أو بفعِل عامٍل داخمّي 

ْن ُمحّددًا  الّدولّي اليااَل يرمي حقًا إلى القضاِء قضاًء ُمبَرمًا عمى اإلرىاب ، وا 
أو أّن ىذه  . (داعش / الدولة اإلسالمّية في العراق والشام  )بشخص ماُيسّمى 

القواام التي أصدرتيا بعُض الّدول ــــــ الَمحمّيات بالجماعاِت أو الُمنّظماِت اإلرىابّية 
ْن  تعني أّنيا قد شـّمَرْت عن ساعـِد الِجـّد لمعمِل ضـّدىا ، إْن بُمالحقِة أرباِبيا ، وا 

في حين تُغضُّ الطّـرَف ، عمى األقـّل ، عن جْمِع . بتجفيِف ينابيِعيا المالّية 
 . التبُرعاِت العمنّيِة ليا 

 (2)  
 :في سبيِل تشخيِص الـّداء دعنا نتفْق عمى أمرَين اثنين 

أننا أماَم ِخّطٍة ُمحَكَمٍة ، تضمُع فييا ُقوًى عالّمّية كبرى ، ترمي : ــــــ أّوُليما 
إلى إحباِط عاَلم اإلسالم نيااّيًا ، أو فمنُقْل إلى تكويِن حالٍة من السرطان السياسي 
يستحيُل أو يصُعُب ِجـدًا عالُجيا ، ألّن خاليا بالغة النشاط من الجسم تُشـنُّ عميو 

 والُمحّممون السـياســـــّيون. حــربًا ال نيايَة ليا إال بالقضاِء عمى المـــرِض والمــريِض معًا 
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بكافِة مذاىِبيم وُميوِليم يكادون ُيجمعون عمى أّن فشـَل أميركا الّذريع في أفغانستان 
والعراق ، ناىيك في احتواِء مشروع الجميورّية اإلسالمّية الّرااِد في إيران ، ىو الذي 
ساَق أوعيَة التفكيِر عنـدىا في ىـذا االتجاه الّداىية ، بما تمُمُك من خبراٍت استراتيجّيٍة 

وبمعرفٍة عميقٍة بالُمحــّركاِت الثقافّيِة لمشعوِب ، وخصوصًا بالمواطِن التي يسيُــُل 
 . اختـراُقيا منيا

وبما أّننا وضعنا عنوانًا لمقالِتنا ُيشيُر إلى ِخّطِة عمٍل بالُمقابِـل ، : ــــــ ثانييما 
عمينا أن نتيّيَأ وُنـِعـدَّ . فإّن عمينا أن نقـوَل أن ما من َحـلٍّ ِسـحريٍّ نوعيٍّ لمُمعضمة 

ونستعـدَّ لألياِم الّصعبة القادمة ، بكـلِّ ما نمُمك من أدواِت الُمقاومة ، ابتغاَء قَـْمـِب 
واضعيَن َنْصـَب أعيننا أن ليست ىـذه أوُل أزمٍة يجتاُزىا عاَلُم . الّسـحِر عمى الّسـاحر 

 . والجسُم إذ ُيقاوُم يخرُج من المعركِة أكثَر قّوًة وَمضاًء . اإلسـالم 
 (3 )  

 انعقـد في القاىرِة بدعـوٍة من الجامِع األزىر مؤتمٌر 12/2014 /3بتاريخ 
ونحن نحَمـُد لمقيادِة السياسّيِة في . دوليٌّ تحت ِشـعاِر ُمقاومِة التطرُِّف واإلرىاب 

مصر أّنيا التفتت إلى ما لدى ىذه المؤّسـسة الدينية العريقة من تأثيٍر إيجابيٍّ في 
ْن بعـَد فواِت األوان  أعني بعـد أن امُتيِنْت واسُتمِحقَـْت في الماضي ، . الُمِمّماِت ، وا 

وبعـد أن ُأشـِرَعْت األبواُب عريضًة . بحيث فقـدْت جزءًا كبيرًا من تأثيِرىا عمى الرأي 
. لمدعاية الوىابّية الُمسّمَحة بميزانّياٍت مالّيٍة ضخمة ، لتعيَث في أرِض الكنانِة فسادًا 

لم ينُج من تأثيِرِه . وكانت النتيجُة أن أنتَجْت أّوَل تنظيٍم تكـفـيريٍّ عامٍل في بمٍد ُمسمم 
 . الُمدّمـِر حتى األزىُر نفُسـو 

الُميّم أّن المؤتمَر خرج بنتيجٍة خالصُتيا إجماُع الُمؤتمرين عمى إصـداِر 
مع التوصيِة بإصـداِر وثيقٍة بيذا المعنى . وثيقٍة ترفُض اإلرىاَب وُتعمُن البراَءَة منو 
ولسُت أعـرُف ، بل وال ييّمني أن أعـرَف ، . تُنَشُر عمى الكاّفة وبكلِّ المغات الحّية 

ِلما ىو بُحكِم األكيد أّن تأثيَرىا لن يكوَن . ماإذا ُنِشـَرْت ىذه الوثيقُة العتيـدُة بالفعل 
 . أكثَر من صفـر 

من الجديِر بالّذكـر ، عمى سبيِل أخـِذ الِعْبـَرة ، أّن أصواتًا ارتفعـْت في المؤتمر 
ىــوذا ُأنموذٌج عمى الُمعاَلجِة الَمبـنـّيِة عمى َفْيٍم . نادْت بإعالِن تكفيِر التكفيريين 

 وىـــــــــو . وىــوذا بالضبط ما يـــريـدُه التكـفيرّيون وَمــن وراَءىم . قاصٍر لمظاىرِة التكفيرّية 
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ونحَمـُد اهلَل أيضًا عمى . أشـبُو بُمحاولِة إطفاِء الناِر بإلقاِء َمزيـٍد من األحطاِب عمييا 

 . أّن ىـذه األصوات لم ُيؤَخـْذ بيا 
 (4)  

 ــــــــ من الُمؤّكـد أّن التكفيـريين ليسـوا إال ِقـمّـٌة ضايمٌة بالقياس إلى مجموِع 1
المسممين ، وأّن األكثرّيَة الّساحقَة التتقّبل ىـذا الّنمط من التفكير، وُتعاِرُض بنحٍو 

أخّص سياسَتيم التي تجمُع بين الغباِء واليمجّيِة ، خصوصًا وأّنيا نالَـت الجميع دون 
ولكّن ىـذه األكثرّية . بل إّن ضحاياىا من الُسـّنة أكثُر بكثير من غيرىـم . تمييز 

 .صامتٌة ، وأحيانًا مرعـوَبـٌة ، وأحيانًا ُأخـرى ُمسـتَـمَـَبـة القرار بتأثير ارتباطاِتيا المالّية 
 ـــــــ ثمَة أخطاٌء تاريخّيٌة ُمتراِكمٌة يجب عمى الطميعة الواعية العمل عمى 2

ِر منيا  ينبغي الّتذكيُر بحقااَق قرآنّيٍة ساميٍة ، سارْت عمييا السياسُة النبوّية ، . التحرُّ
الينياكم اهلل عن الذين لم يقاتموكم في " في رأِسـيا أّن الكفَر العممّي ىو كفـٌر سياسي 
: مجموعًة إلى قوِلو تعالى"  إلييموتقِسـطواالدين ولم ُيخرجــوكم من دياركم أن تبّروىــم 

 " . بالقسطولقد أرسمنا رسمنا بالبّينات وأنزلنا معيم الكتاَب والميزان ليقوَم الناُس " 
 . والبحُث في ىـذا واسٌع ، نكتفي منو اآلَن بيـذه اإلشارة 

: فمُنقاِرن ىـذه الفكرة التقـدُّمّية بما في دساتيِر وسياسِة بعض الدول اإلسالمّية 
ماليزيا ـــــــ مثاًل ـــــــ التي تحصُر اإلسالَم في دستورىا بمذىٍب واحد ، َمن خارَجو من 

وىو ُنسخٌة عن قانون الِممَـِل العثماني السئ . المسممين محروٌم منبوٌذ ُمضطيَــد 
مع ُمالحظة أّنيما كالىما يعترفان باألديان غير اإلسالمّية وبحقوِق أىِميا . الّذكر 
 . كاممة 

إّن حّق الخالِف واالختالِف من حقااِق القرآِن األساسّية ، الُمعّبر عنيا في 
ولكّن ىـذه الحقااق َمنسّية ، لحساِب أفكاٍر بااسة . آياتو الكريمة بُمختمف التعبيرات 

لقاء جثِتو عمى مزبمة   . تِصُل إل َحـّد تكفير َمن يقوُل بكروّية األرض ، وقتَمو وا 
 ــــــ ىذه الفضااّياُت التي نبتت بالعشرات ، لسُت أدري بتمويِل َمن ، مع 3

كمُّيا تعمُل عمى تسـعيِر الناِر المذىبّية بُمختمف . العمم أّن تكاليَفيا ليست بالقميمة 
الىـــّم ليم إال إثباُت أّن الحقَّ كّمُو في جانب ، وأّن  (أبطاٌل  )ُيديُرىا . الوساال 

بعُضيم مّمن ُنقـرُّ ليم بِسـَعِة االطالع وأّنيم يبـذلون . الباطَل كّمو في الجانب اآلَخـر 
 ُجيودًا خارقة ، ولكّنيم لم يمتفتوا إلى أّنيم بما يفعمون إّنما ُيؤّججون نارًا لن تنطفئ إال 
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 َمــن يقــوُل أّن تكميـَف أىـــِل العمــم يقضي بتبكـيــتِ . بعـَد أْن ُتحــــرَق األخضـَر واليابِـس 

 اآلَخـِر الُمخاِلف ؟ الجميوُر الُمَتَمـذِىــُب ليس ىو الَحَكُم الّصالُح في ىـذه اأُلمـور، 
. ألّن رابطَتُو الَمـذىـبّية إجمااًل خاضعٌة العــتباراٍت ُمَعقّـــدٍة ُحِســَمـْت قـبَل أن ُيوَجــــد 
نعم ، من واجـِب الُعمماِء وأىِل الّذكـر أْن ينقموا الُجميوَر من ُمسـتوى التقميد وما 

وفي ىـذا السِّـياِق فمنتِخـْذ من منيِج وِخّطِة . وجـدنا عـميو آباَءنا إلى ُمسـتوى الوعي 
وىو الذي أطمَق الّنيضَة اإلسالمّية . إماِمنا الصادق عميو السالم ُمرِشـدًا ودلياًل 

وكان بين الماات وربما اآلالف من تالميـِذه َمن ُىـــم من شيعِتِو وَمن ُىــم . العاّمة 
. وما ذاك إال ألّنو اشتغَل عمى كّل ما ىو إيجابي ولم يسـتِفـّز أحـداً . من غيِر شـيعِتو 

ومن . كما رعى حقَّ االختالِف بين تالميـِذه . تمك ىي الِحكمة والموعظة الحَسـَنة 
ما من : ونقول . ىنا اكتسَب تقديرًا إسالمّيًا عامًا ُمطَمقًا ما يزاُل قاامًا حتى اليوم 

 .فاادٍة عـمى اإلطالق من ىـذا الَجـَدل المذىبي العمني بكاّفِة أشكاِلو 
 (5 )  

تمك ىي ، فيما أّدانــا إليو التّـأمُّـُل ، األقانيُم الثالثُة في خـريطِة الطريق ، نحـو 
أّمـا كيف ننقُل األكثرّيَة . موقٍف إسالميٍّ عـريٍض من الفكِر والسموِك التفكيرّي 

اإلسالمّيَة من موقِع الُسـكوِت إلى موقِع العمل ، وكيف نتجاوُز خطايانا التاريخّية ، 
وكيف ُنسكُت أدواِت التحريِض أينما ُوِجـَدْت ، ــــــــ فتمك ميامُّ أىـِل القرار السياسي من 

 .ُجممِة َميامٍّ ُأخـرى ليس من شـأنِـنا في ىـذا المؤتمر أْن نعُرَض ليا  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  


