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علي مراد *
م ـ ـ ـ ــارس /آذار  ،1974ال ـس ـف ـي ــر الـ ـسـ ـع ــودي
ف ـ ــي أن ـ ـق ـ ــرة ي ـ ـص ـ ـ ّـرح ل ـص ـح ـي ـف ــة «ي ــانـ ـك ــي»
ال ـت ــرك ـي ــة أن ه ـن ــاك ح ـصــة م ــن ال ـن ـفــط ت ـق ـ ّـدر
بـمـلـيــونــن ون ـص ــف امل ـل ـي ــون ط ــن م ــن الـنـفــط
ال ـخــام ،خصصتها حكومته لتركيا .تفاءل
املـســؤولــون األت ــراك بــاإلشــارة السعودية مع
مرورهم بأزمة اقتصادية ّ
ّ
بأمس
حادة كانوا
ال ـحــاجــة حـيـنـهــا إل ــى ال ـن ـفــط ،وصـ ــدر ال ـقــرار
بإيفاد نائب رئيس الحكومة ورئيس حزب
«السالمة الوطني» ،نجم الدين أربـكــان ،إلى
الــريــاض ملناقشة ّ حصول تركيا على النفط
الـ ـسـ ـع ــودي امل ـخ ــف ــض ال ـس ـع ــر .ب ـن ــى األت ـ ــراك
تفاؤلهم هذا استنادًا إلى االعتقاد بأن الدول
ال ـعــرب ـيــة وع ـل ــى رأسـ ـه ــا ال ـس ـع ــودي ــة تسعى
لـتـقــويــة ن ـفــوذ أربـ ـك ــان واإلسـ ـ ــام الـسـيــاســي
فــي تــركـيــا .قـبــل زيـ ــارة أرب ـك ــان إل ــى الــريــاض
ب ـيــوم واحـ ــد نـقـلــت صـحـيـفــة «مـيـلـلـيــت» عن
«الشركة الوطنية التركية للنفط» قولها إن
السعودية أبلغت الشركة عــدم توفر كميات
مــن النفط لـتــزويــد تركيا بـهــا ،وأن الطموح
التركي بالحصول على قــرض نفطي بقيمة
م ـل ـيــار دوالر غ ـيــر مـمـكــن أبـ ـ ـدًا .ل ـكــن أرب ـك ــان
ّ
املعتد بتوجهاته اإلسالمية ّ
عول كثيرًا على
خـلـفـيـتــه وش ـخ ـص ـي ـتــه إلقـ ـن ــاع امل ـل ــك فيصل
ب ــن ع ـبــد ال ـعــزيــز بــإع ـطــاء تــرك ـيــا م ــا ت ــري ــده،
متسلحًا بــاالعـتـقــاد أن امل ـلــك فـيـصــل يحمل
ل ــواء «الـتـضــامــن اإلســامــي» فــي املنطقة في
وجه «املد املاركسي» والقومية العربيةّ .
عول
أربـكــان على أشـخــاص سعوديني حجازيني
في الديوان امللكي السعودي من ذوي األصول
التركية للتأثير على قــرار امللك .وصل الوفد
التركي إلــى الــريــاض واجتمع بــوزيــر النفط
السعودي أحمد زكــي اليماني ،طلب أربكان
منه املوافقة على قرض املليار دوالر النفطي،
لـكــن الـيـمــانــي أجــابــه بشكل قــاطــع أن النفط
ّ
السعودي كله ُمباع حتى عــام  ،1976فطلب
منه أربكان أن تتم املوافقة على  250مليون
دوالر ،لـكــن ال ــوزي ــر ال ـس ـعــودي لــم يستجب.
عاد أربكان إلى أنقرة وتنافس السياسيون
وال ـص ـح ــاف ـي ــون األتـ ـ ـ ــراك ف ــي ال ـه ـج ــوم عـلـيــه
واتهامه بالضعف وعــدم الثقة وحتى إذالل
تــرك ـيــا .يــذكــر ال ـنــائــب ال ـتــركــي ك ــام ــران إن ــان

فــي مقابلة أجــريــت معه بــدايــة الثمانينيات
ّ
ّ
أن زي ــارة أربـكــان كانت ُمــذلــة لتركيا بكل ما
للكلمة من معنى ،مستشهدًا بطريقة تعامل
وزيــر النفط الـسـعــودي اليماني مــع أربـكــان،
عندما دعــاه ضيفه التركي لصالة الجماعة
مع الوفد التركي بإمامته ،رفض اليماني ذلك
ّ
وتوجه إلى شرفة الفندق ساخرًا من ضيفه
التركي.
ُ
فــي ال ـســادس عـشــر مــن أي ــار ع ــام  1986نشر
تصريح ألحــدّ وزراء حكومة بولند أجاويد
عـ ــام  ،1974ف ــن ــد ف ـي ـهــا ع ــوام ــل ف ـشــل زيـ ــارة
ً
أربـكــان للرياض قــائــا« :كــان لــدى إسالميي
تركيا أفـكــار ســاذجــة عــن السعودية .لــم يكن
لـلـسـعــوديــة وق ــت لتضيعه مــع تــركـيــا ،األمــر
بالنسبة إلى السعوديني كان مجرد (بزنس)
وقــد عــرفــوا كيف يــديــرون مفاوضاتهم ،وقد
تصرفوا وفقًا ملصالحهم ،بينما آراء أربكان
كــانــت مـخـتـلـفــة وغ ـيــر مــائ ـمــة لـلـتـعــامــل مع
السعوديني .هناك فرق بني عالقتنا مع العراق
وإيران من جهة وعالقتنا مع السعوديني من
جهة أخرى ،تربطنا مع العراقيني واإليرانيني
عالقات تاريخية جيدة بحكم الجيرة ولدينا
مشاكلنا التي نتشارك فيها معهم ،بعكس
السعوديني الذين أرادوا الكاش مقابل النفط،
وال تربطنا بهم عالقة عميقة».
ّ
اس ـت ـمــر اإلذالل ال ـس ـع ــودي لـتــركـيــا املـتـمــثــل
برفض تزويدها بالنفط حــوالــى  7سنوات،
ت ـكـ ّـبــد فـيـهــا االق ـت ـص ــاد ال ـتــركــي خ ـســائــر في
عملته واحتياطه النقدي ،مضافًا إلــى غالء
األس ـ ـعـ ــار وت ـص ــاع ــد ال ـت ـظ ــاه ــرات الـشـعـبـيــة
ّ
واملـطـلـبـيــة ال ـتــي هـ ــزت ال ـب ــاد ،وم ــع ان ـقــاب
ع ــام  1980ال ــذي دعـمـتــه ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
اسـ ـتـ ـط ــاع االنـ ـق ــابـ ـي ــون أن ي ـح ـص ـل ــوا عـلــى
م ـســاعــدات اقـتـصــاديــة مــن مـنـظـمــة الـتـعــاون
والـتـنـمـيــة وح ـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي .استمر
األت ـ ـ ـ ــراك ب ـم ـح ــاوالت ـه ــم إرضـ ـ ـ ــاء ال ـس ـع ــودي ــة
للقبول بتزويدهم بالنفط ،مع خسارة أنقرة
ن ـف ـطــي ال ـ ـعـ ــراق وإيـ ـ ـ ــران م ــع ن ـش ــوب ال ـح ــرب
بينهما ،قامت السلطات التركية في آب 1980
بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل
عبر استدعاء سفيرها من تل أبيب وإغــاق
قنصليتها في القدس ،على خلفية تصويت
ال ـك ـن ـي ـس ــت ع ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار ال ـ ـقـ ــدس عــاص ـمــة
إلس ــرائـ ـي ــل ،م ـت ــأم ـل ــة أن يـ ـق ــوي ه ـ ــذا الـ ـق ــرار

عــاقـتـهــا بــالـسـعــوديــة ،لـكــن أثـبـتــت التجربة
مرة أخرى أن األتراك كانوا يبنون سياستهم
وقراراتهم بناء على «الفكر الرغبوي» الذي
لم ُيحدث أي أثر في الرياض.

انتعشت أنـقــرة اقـتـصــاديــا بعض الـشــيء في
آذار  ،1981عندما بــدأت أزمــة الطاقة العاملية
باالنحسار ،فسحب األتراك طلباتهم النفطية
ل ــدى ال ـس ـعــوديــن ،عـلـمــا ب ــأن ال ــري ــاض كانت

كافأت السعودية أنقرة بعد انتهاء حرب الخليج بقرض نفطي بقيمة مليار ومئة مليون دوالر (أ ف ب)

ّ
الهوت التكفير وإشكالية التنزيل والتأويل
محمد شقير *
ّ
يتحدث الـقــرآن الكريم في تحريف كــام الله
والـكـلــم فــي أرب ــع آيـ ــات ،وف ــي كـتـمــان الـكـتــاب
وما أنزل من البينات ّوالحق في حوالى ست
آي ــات ،وف ــي لـبــس ال ـحــق بــالـبــاطــل فــي آيـتــن،
وف ــي ق ــول ال ـكــذب عـلــى الـلــه تـعــالــى وافـتــرائــه
عليه في عشرات اآلي ــات ،وفــي تبديل القرآن
وك ــام الـلــه فــي ح ـ ّـدود آيـتــن .إلــى غيرها من
اآليات القرآنية والنصوص الحديثية  -وهي
ّ
باملئات  -والتي تبني حقيقة ّ
وتاريخية
دينية
ّ
الدين ال تقف تحدياته
واجتماعية ...وهي أن
ّ
ّ
عـنــد مــرحـلــة ال ـت ـنــزيــل ،وإن ـم ــا ت ـت ـعــداهــا إلــى
ّ
مــرحـلــة الــتــأويــل .بــل يمكن ال ـقــول ،إن صــراع
ّ
التأويل هو أشــد صعوبة ،وأعظم خطرًا من
صراع التنزيل.
وتــوضـيــح ذل ــك ،أن الــديــن عـنــدمــا يـنــزلــه الله
تعالى ،فإنه يدعو بشكل أساس إلى منظومة
مــن املـفــاهـيــم والـقـيــم األخــاقـ ّـيــة واإلنـســانـ ّـيــة
ّ
واالجتماعية ...وعلى رأسها العدل والقسط،
وه ــذه ال ــدع ــوة تـشـكــل تـهــديـدًا ملـصــالــح قــوى
وجماعات كاملترفني ،واملفسدين ،واملنافقني
(الحـ ـ ـق ـ ــا) ،وقـ ـ ــوى ال ـس ـل ـطــة واملـ ـ ـ ــال ،والـ ـق ــوى
ال ـ ّـت ـق ـل ـي ـ ّ
ـدي ــة امل ـن ــاه ـض ــة ألي ت ـغ ـي ـي ــر ،ي ـمـ ّـس
مـصــالـحـهــا ون ـف ــوذه ــا ...فتعمل ه ــذه الـقــوى
والجماعات على مواجهة الـ ّـديــن في مرحلة
ّ
التنزيل -أي مرحلة تثبيت نصوصه األولى
ّ
واألصلية -حيث تكون هذه املواجهة مواجهة
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،ت ــأخ ــذ ط ــابـ ـع ــا ص ــدامـ ـي ــا عـنـفـيــا
عسكريًا ،وتهدف إلــى منع ّ
الدين من تثبيت
أركانه وإحكام أسسه؛ لكن ما أن تكون الغلبة
لـلـ ّـديــن وفئته على تلك الـقــوى والـجـمــاعــات،
ويستطيع الــديــن أن يحكم بـنـيــانــه ،ويثبت
ّ
أركــانــه فــي مـعــركــة الــتـنــزيــل تـلــك؛ حـتــى يبدأ

ٌ
فـصــل جــديـ ٌـد مــن فـصــول تلك املــواجـهــة .ومن
هـنــا ،إذا مــا طــرح هــذا ال ـســؤال ،وه ــو :عندما
ينتصر الــديــن ويـحـكــم أسـســه وبـنـيــانــه ،هل
تـنـتـهــي امل ـع ــرك ــة وفـ ـص ــول امل ــواج ـه ــة بشكل
كــامــل مــع تـلــك ال ـقــوى والـجـمــاعــات املــذكــورة
ً
ومصالحها ،أم أن فصال جــديـدًا مــن فصول
تلك املواجهة يبدأ؟
الـجــواب أن تلك املواجهة ال تنتهي عند ّ
حد
ّ
ّ
غلبة الـ ّـديــن فــي مرحلة التنزيل ،وإنـمــا يبدأ
فـصــل جــديــد م ــن ف ـصــول تـلــك املــواج ـهــة بني
ّ
الدين وأهله من جهة ،وتلك القوى والجماعات
من جهة أخرى .سوى أن طابع تلك املواجهة،
وأساليبها ،وأدواتها ،وأهدافها املباشرة؛ كل
ذلك يكون مختلفًا عما كان سائدًا في مرحلة
ّ
الــتـنــزيــل ،وأســالـيـبـهــا ،وأدواتـ ـه ــا ،وأهــدافـهــا
امل ـب ــاش ــرة .ح ـيــث يـمـكــن أن نـطـلــق ع ـلــى هــذه
املـعــركــة تسمية مـعــركــة ال ـتــأويــل ،أي معركة
تفسير الدين ،وإنتاج دالالته.
هنا ،فــي مرحلة الـ ّـتــأويــل  -أي تفسير ّ
الدين
وتأويل نصوصه وكتابه  -تصبح تلك القوى
والجماعات املخالفة ّ
للدين وقــواه ،جــزءًا من
االجـتـمــاع الـ ّـديـنــي الـعــام ،عندما تنخرط في
ه ــذا االج ـت ـم ــاع ،ك ـتــدب ـيــر شـكـلــي وضـ ــروري
للحفاظ على مصالحها ووجودها ،ولتغيير
طريقة العمل لديها ،من مواجهة مباشرة إلى
مــواجـهــة غير مـبــاشــرة .ومــن مــواجـهــة تأخذ
طــابـعــا صــدامـ ّـيــا عـنـفـ ّـيــا ،إل ــى مــواجـهــة تأخذ
طــاب ـعــا ف ـكـ ّ
ـريــا ث ـقــافـ ّـيــا .م ــن مــواج ـهــة تعتمد
أدوات الـحــرب والـقـتــال ،إلــى مواجهة تعتمد
أدوات التفسير والتأويل.
ّ
كـمــا ي ـمـ ّـس الــتـغـيـيــر أي ـضــا ال ـه ــدف األس ــاس
الذي تعمل عليه تلك القوى والجماعات ،من
إسقاط الدين ّ
برمته ،إلى العمل على ابتداع
تفسير لــه ،وإن ـتــاج تــأويــل لنصوصه ،يعيد

تلك القوى ومشروعها إلى واجهة الصدارة،
ويحفظ لها مصالحها وأهدافها.
هنا تبدأ املواجهة األخطر ،عندما يعمد إلى
اإلب ـقــاء عـلــى ظــاهــر مــن الـ ّـديــن وشـكـلــه  ،لكن
يـجــري الـعـبــث إل ــى ح ـ ٍّـد بعيد فــي مضمونه،
ومحتواه ،وقيمه .هنا يعمل على استخدام
الـ ّـديــن كــوسـيـلــة ،للحفاظ عـلــى مـصــالــح تلك
ّ
القوى والجماعات ،عندما توظف نصوص
ّ
الدين ،أو يعمل على كتمان حقائقه ،وتزييف
معانيه لتحقيق أهدافها .هنا يجري العمل
على قلب املفاهيم ّ
الد ّ
ينية ،حيث يصبح ما
هــو أســاســي فــي الــديــن -كــالـعــدل واإلص ــاح-
أمـ ـ ـرًا ث ــان ـ ّ
ـوي ــا ،أو ي ـم ـكــن ت ـ ـجـ ــاوزه .وتـصـبــح
األمــور ذات البعد االحتفالي أو (الطقسي)-
ّ
ً
ـا -أم ـرًا جــوهـ ّ
ـريــا ،كــي تستخدم للتغطية
مـثـ
عـلــى فـســاد الـسـلـطــة وان ـحــراف ـهــا ،وانـقــابـهــا
على ّ
الدين وقيمه األساسية.
إن الخطورة في هذه املواجهة ،ال تكمن فقط
ف ــي أن ت ـلــك ال ـق ــوى وال ـج ـمــاعــات ت ــواج ــه ّ في
امل ـي ــدان نـفـســه (االج ـت ـمــاع ال ـ ّـدي ـن ــي) .أو أنـهــا
ّ
ومشروعيته).
تنافس باألدوات نفسها (الدين
وال ّبــالــوســائــل واألس ــال ـي ــب نـفـسـهــا (الـفـكــر
والـ ــث ـ ـقـ ــافـ ــة .)...وال مل ـج ــرد أن ت ــأوي ـل ـه ــا ّه ــذا
على كثيرين ،ألنها
ومـضـمــونــه ،قــد ينطلي ّ
تـقــدمــه بــاســم الـ ّـديــن .وال ألنـهــا تملك الـقــدرة
عـلــى املــواج ـهــة م ــن خ ــال تــوظـيـفـهــا ألدوات
املــال والـ ّـسـلـطــة...؛ وإنـمــا تكمن الـخـطــورة في
ّ
أن تـلــك ال ـقــوى والـجـمــاعــات تعمل عـلــى هــذا
الهدف ،وهو إنتاج تأويل للدين وتفسير له،
ّ
برهة مــن الــزمــن باعتبار
ســوف يعتمد بعد ّ
كونه الدين نفسه ،وأنــه ما أراده الله تعالى،
ّ
وأن ــه مــا يـجــب الـعـمــل بــه لـطــاعــة الـلــه تعالى
ورس ــول ــه (ص) والـسـيــر عـلــى نـهـجــه وه ــداه.
حيث يصبح والـحــال هــذا املرجعية الدينية

فــي الـتـشــريــع ،والـفـكــر ،وب ـنــاء ثـقــافــة الـنــاس،
ومجتمعاتهم .ليصبح هــذا الفعل سببًا في
تشويه الدين ،والــوعــي ،والسلوك ،والثقافة،
وامل ـم ــارس ــة .بــل فــي تــدمـيــر مختلف مناحي
الحياة االجتماعية للناس ومصالحهم .هنا،
ال يقتصر عبث تلك الجماعات على مصالح
الناس وحقوقها ،وإنما يشمل أيضًا الدين
وتفسيره .وال ينحصر فسادها في ميادين
املــال واالقتصاد االجتماع ،بل يتعداها إلى
الـفـكــر والـثـقــافــة وال ــوع ــي وامل ـعــرفــة الــديـنـيــة.
حيث تصبح الضحية هنا ضحيتان ،األولى
امل ـج ـت ـمــع ،وح ـق ــوق ــه ،وم ـص ــال ـح ــه .وال ـثــان ـيــة
الــديــن ،وتــأويـلــه ،وتـفـسـيــره .وكـمــا تستخدم
األولى للسطو على الثانية ،تستخدم الثانية
لإليغال في األولى.
هنا تتيه الحقائق ،وتنقلب املفاهيم ،وتغلب
الشبهات .فيصبح ّ
الدين نقمة ،وال يبقى فيه
رحـمــة .وتصبح طــاعــة الـلــه عــدوانــا ،والعمل
ّ
ب ـه ــداه إج ــرام ــا .وت ـض ـحــي ال ـع ـق ـيــدة أن ّالـلــه
تعالى خلق الخلق ليقتلهمُ ،
وليعمل الذبح
يقدم باسم ّ
فيهم .وكل ذلك ّ
الدين وشريعته.
ً
هـنــا يصبح الـفـســاد صــاحــا ،والـظـلــم ع ــدال،
وال ـت ـع ـ ّـص ــب ف ـض ـي ـلــة ،وال ـع ـن ـص ــري ــة ك ــرام ــة،
ّ ّ
والتخلف هداية .عندما يضحي التأويل إما
مــن الـسـلـطــان ،أو إل ـيــه .أي إم ــا أن يــؤخــذ من
الـسـلـطــة ،أو يـكــون هــدفــه تعظيمها وتبرير
فعلها.
هـنــا إذا م ــا نـجـحــت ت ّـلــك ال ـق ــوى ف ــي ّ تثبيت
ّ
تأويلها ّ
للدين على أنــه التأويل الحق ،فإن
هذا االنحراف سوف يكتسي قدسيته ،وينال
مشروعيته .ولن يقف عند حدود تلك القوى
وفـئــاتـهــا ،بــل س ــوف يـعــم االجـتـمــاع الـ ّـديـنــي
بمجمله .ولــن يقتصر على زمــن إنـتــاج ذلك
ّ
الـ ـت ــأوي ــل وع ـ ـصـ ــره ،ب ــل س ـ ــوف يـ ـع ـ ّـم ال ــزم ــن

