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 بین املنهجیة والشعبویة مفهوم الَوَسِطیَّة  

 د. عطیة عدالن 

لذي ا طّي �� ا�خطاب الشعبوّي؟ هل �ستطيع أر�اب هذا ا�خطاب أن يحددوا لنا بدقة ماماذا ُيْقَصُد باإلسالم الوس

الفضاء    �� ليطلقوا  األعالم؛  من  َعَلٍم  وفاَة  �عضهم  �ستثمر  وعندما  الوسطّي)؟  (اإلسالم  مصط�ح  من  يقصدونھ 

اإلطالقات ال�ي �شبھ قنابل   أوصافًا من مثل: "إمام الوسطية"، "من�� الوسطية"، "الفقيھ الوسطي"، إ�� غ�� ذلك من 

الصوت، وال�ي ال �سمع أمثالها إال �� الدعايات االنتخابية؛ هل يمكن أن يحددوا ل�جماه�� مع�ى هذه اإلطالقات؟ 

ْعبو�ة �� زّي املن�ج العل�ّي والتفك�� ال��ضوّي؟!   أم إّ��ا الشَّ

 املخاتلة املصطلحیة

ٍن أو تدقيق ت�ون سببًا �� ا�خلط ال يخفى ع�� من لھ حظٌّ من النظر أّن كث��ًا  
َ
من املصط�حات ال�ي تطَلق دون َتأ

والتلبيس، وذريعة لإليقاع ب�ن الناس و�ساءة الظّن بفر�ق م��م، فهذا وسطّي وذاك متشدد، وهذا فكر معتدل وتلك 

املفردات أحد  واالعتدال  الوسطية  وصف  أصبح  لقد  إرهابيون،  وأولئك  معتدلون  وهؤالء  متطرفة،  ال�ي   أف�ار 

�ستخدمها الذين يمارسون اإلرهاب الفكرّي، تماما �أوصاف: التطرف واإلرهاب والدوغمائية وغ��ها، وَغَدا اآلخرون 

ْت أوتارها من   َيُروُق فكُرهم وال طرُحهم ألولئك "الوسطي�ن!" �� مرمى السهام ال�ي تنطلق من أقواس ُقدَّ الذين ال 

  رابط. مصط�حات هالمية ال ُ�ْعَرف لها ضابط وال 

يرددوه      أن  الشعبوّي  ا�خطاب  يفتأ أ�حاب  ال  الذي  املصط�ح  ذلك  ومخاتلة  مراوغة  املصط�حات  أشد  إّن من 

و�تخذوه معيارًا لقياس املذاهب واملشارب واألقوال والرجال، ومن ال�جيب أّن مصط�ح "الوسطية" هذا ينقبض  

حسب الزمان وامل�ان، بل و�حسب اليد ال�ي �ستخدمھ، و�نب�ج، و�نكمش و�تمدد، و�تحور و�تحول، وتتغ�� ألوانھ ب

وال �ش��ھ �� هذه ا�خاّصية إال مصط�ح "اإلرهاب" الذي حار ا�َخلق �� وضع �عر�ف محدد لھ، ح�ى صار من أك��  

 اإلش�اليات القانونية وا�حقوقية فيما يتعلق بكث�� من القضايا.

 هل هناك إسالم وسطي وإسالم غیر وسطّي؟

أّن السبب �� ذلك ا�خلط الذي يحدث بقصد و�غ�� قصد، هو الفصل ب�ن حقيقة الوسطية وحقيقة ومن املؤكد  

اإلسالم، فالواقع أّن اإلسالم ذاَتُھ هو الوسطية، اإلسالم بجميع ما اشتمل عليھ من عقائد وأح�ام، اإلسالم ب�ل ما 
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ع أطرافھ و�اّفة جوانبھ، سواء م��ا ما فيھ من رخص وعزائم، اإلسالم الذي يجب ع�� املسلم�ن أن يأخذوه من جمي

غلبت عل��ا سمة الرأفة والرحمة، وما طغت عل��ا م�حة ا�جد وا�حزم والعزم، اإلسالم الذي ال تنفصل فيھ صبغة  

ا�حنيفية السمحة عن طبيعة ا�جد الصارم، وال تف��ق فيھ أخالق الل�ن والرحمة عن أخالق العّزة والقوة؛ و��ون 

ٍة َعَ�� اْلَ�اِفِر�َن)فيھ املسلُم متنا ِعزَّ
َ
أ َعَ�� اْملُْؤِمِن�َن  ٍة  ِذلَّ

َ
)  54(املائدة:    غمًا �� خفضھ ورفعھ ع�� هذا النحو املت�ن: (أ

اِر ُرَحَماُء َبْيَ�ُ�ْم) اُء َعَ�� اْلُكفَّ ِشدَّ
َ
، ذلكم هو الدين الوسط، وتلكم �� األمة الوسط، ال�ي جعلها هللا ��ذه )29(الفتح:    (أ

ُسوُل َعَلْيُكْم  الصفة شهي اِس َوَ�ُ�وَن الرَّ ًة َوَسطًا ِلَتُ�وُنوا ُشَهَداَء َعَ�� النَّ مَّ
ُ
 َشِهيدًا)دة ع�� األمم: (َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أ

 .) 143(البقرة: 

أّما أن يوصف من ينت�جون التيس�� �� أغلب فتاو��م ولو �ان أخذًا بالرأي املرجوح لدى فقهاء السلف، و�بذلون     

عوا   وسعهم �� محاولة التوفيق ب�ن الفكر اإلسالمّي والفكر الغر�ّي، و�حاولون عن طر�ق �ّ� أعناق ا�حكمات أن ُيَطّوِ

الديَن لثقافة العصر، أن يوصف هؤالء بالوسطية لُ�ْ�َمى جميُع مخالف��م بالتشدد والدوغمائية؛ فذلك مسلك غاية 

خالف��م �� الرأي ضر�ة "تحت ا�حزام" حيث فشلوا �� معركة الدليل �� ا�خبث والدناءة، ير�د سال�وه أن �سددوا �

وال��هان، وَلَعْمري إّنھ ملن أشد ألوان ا�خداع ضررًا وخطرًا، و�ّ��م ليضرون �سمعة أولئك األئمة األفذاذ؛ إذ يبنون 

 ع�� أخطا��م املغتفرة خطايا ال �غتفر.

 محصلة التالعب باملصطلحات

إدراك جوهر الوسطية، ال�ي �� اإلسالم نفسھ، تلك الصفة ال�ي جعلتھ حاكمًا ع�� جميع هذا العبث �شغلنا عن  

املذاهب، ومهيمنًا ع�� سائر األديان، ومعيارًا ُتقاس بھ األقوال واألعمال واملواقف والرجال، وجعلتھ قادرًا ع�� أن  

ه األف�ار، فا�حقيقة ال�ي يتضم��ا قول هللا يمنح األمة اإلسالمية ا�حق �� وزن األف�ار ووزن األوضاع الناشئة عن هذ

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً  اِس َوَ�ُ�وَن الرَّ ًة َوَسطًا ِلَتُ�وُنوا ُشَهَداَء َعَ�� النَّ مَّ
ُ
، جاءت )143(البقرة:  )�عا��: (َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أ

نْ 
َ
ِذي أ ُ الَّ �َ�اَن) م��تبة ع�� ا�حقيقة ال�ي يتضم��ا قولھ عّز وجل: (�َّ وقولھ جّل    )،17(الشورى: َزَل اْلِكَتاَب ِباْ�َحّقِ َواْملِ

َعَلْيِھ) َوُمَهْيِمنًا  َيَدْيِھ ِمَن اْلِكَتاِب  َبْ�َن  ِملَا  قًا  ِباْ�َحّقِ ُمَصّدِ ِإَلْيَك اْلِكَتاَب  ْنَزْلَنا 
َ
، أي إّن هذه األمة )48(املائدة:    شأنھ: (َوأ

من امل��ان املقسط والكتاب املهيمن شهيدة ع�� �ل األمم، وع�� ما يروج ف��ا  الوسط العدل صارت بما حباها هللا  

من مذاهب وأف�ار واتجاهات وأقوال وأفعال، وهذا هو املع�ى الذي يتسق مع ا�خ��ية املنصوص عليھ �� القرآن: 

اِس) ْخِرَجْت ِللنَّ
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 .)110(آل عمران:  (ُكْنُتْم َخْ�َ� أ
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 ئر الحقالوسطیة محور لکل دوا

قبيل   �ان من  ما  م��ا  أقسامها، سواء  ب�اّفة  الشريعة اإلسالمية  باستقراء  قام  ومن  ذاتھ،  فالوسطية �� اإلسالم 

وسيجد  األديان،  ب�ن  عدًال  وسطًا  سيجدها  واآلداب؛  األخالق  قبيل  من  أو  العملية  األح�ام  قبيل  من  أو  العقائد 

ث بھ يد البشر، فاإلسالم واألمة اإلسالمية وسط ب�ن ال��ودية وسطي��ا تحيي وتبعث وسطية الدين �لھ قبل أن �عب

و��ن املسيحية ال�ي رفعت   -�عا�� هللا عن ذلك    -ال�ي خفضت من شأن ا�خالق جّل وعال ووصفتھ بصفات ا�خلوق  

وضعت حدًا   حيث  -�عا�� هللا عّما يقولون علوًا كب��ًا    -من شأن ا�خلوق وخلعت عليھ صفات ا�خالق وجعلتھ ابنًا �  

َحٌد 
َ
ُ أ َمُد ) 1( فاصًال ب�ن األلوهية والعبودية: (ُقْل ُهَو �َّ ُ الصَّ َحٌد ) 3( َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد ) 2(�َّ

َ
  ))4( َوَلْم َيُكْن َلُھ ُكُفوًا أ

 .)4- 1(اإلخالص: 

السنة وسط ب�ن الفرق املتطرفة، وكما أّن اإلسالم وسط ب�ن األديان، وأّن املسلم�ن وسط ب�ن األمم، فإّن أهل      

  � فيثبتون  وا�جهمية)،  (�املع��لة  املعطلة  النفاة  و��ن  (�الكرامية)  املمثلة  املش��ة  ب�ن  الصفات   �� وسط  فهم 

الصفات �غ�� تمثيل وال �عطيل، ووسط �� القدر ب�ن القدر�ة (�املع��لة) وا�ج��ية (�ا�جهمية)، ب�ن القدر�ة ال�ي نفت  

ّن األمر أنف، وا�ج��ية ال�ي نفت عن اإل�سان اإلرادة واملسئولية، ووسط �� باب اإليمان ب�ن املرجئة القدر وزعمت أ

والوعيدية (�ا�خوارج والدواعش)، ب�ن املرجئة الذين يقولون ال يضر مع اإليمان ذنب و��ن الوعيدية الذين يكفرون  

رون أحدًا من أهل ُيَكّفِ "ال  املسلم�ن، حيث  الكبائر من  مع   أهل  يقولون: ال يضر  ھ وال  َ�ْسَتِحلَّ لم  ما  بذنب  القبلة 

 اإليمان ذنٌب ملن َعِمَلھ". 

فإذا ما جاوزنا الدائرت�ن السابقت�ن (دائرة اإلسالم ودائرة أهل السنة) باتجاه العمق لوجدنا الدائرة األضيق دائرة      

السنة، والقائم�ن ع�� أمر هللا ال يضرهم من  الطائفة املنصورة، و�� ال�ي تقتصر ع�� العامل�ن لإلسالم من أهل  

خذلهم، فسنجدهم وسطًا �� أهل السنة، وسطًا �� ا�جهاد ب�ن ال�جلة املفضية إ�� حرق املراحل و��ن التأ�ي املف�ىي 

إ�� التسو�ف و�ضاعة الفرص، وسطًا �� مراعاة الواقع ب�ن غلو �عيق املس��ة وجفاء �غري با�خاطرة غ�� ا�حسو�ة، 

 �� التعامل بم��ان املصا�ح واملفاسد ب�ن حرص زائد �عقد ا�حركة و�همال ُيْرِ�ُكها، وسطًا �� النظر للمستقبل وسطاً 

ب�ن تفاؤل مفرط و�شاؤم مثبط، وسطا �� التعامل مع أخبار الف�ن واملالحم ب�ن متجاهل لها وآخر يمارس االنتظار، 

 وهكذا ..
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�ي تر�د أن تحصر مفهوم الوسطية بظاللھ الرحبة ودالالتھ العميقة �� تلك فال ي�ح االنخداع بتلك اإلطالقات ال     

الزوايا ال�ي تقزم املع�ى وتحولھ من طر�ق رحب لل��وض وا�خالص إ�� مرتكز أعوج ناّدٍ يت�ئ عليھ �ل من لھ غرض ��  

�� دفع الش��ات التنقيص من شأن معارضيھ، بتصنيفهم ضمن مساحة تجعلهم �� مرمى السهام، وهللا املستعان ع 

 و�زالة األوهام. 
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