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متهيد 
يف نقاط ٘تاس اآلخر  أحدىممع تشخيص كجود التناقض الكبَت بُت منهجي القوة كاٟتوار ال ٮتفى أهنما يلتقياف كيعاضد 

كقد درسنا يف دكرة . متعددة، فكما أف القوة ٦تكن أف تنقض اٞتهد اٟتوارم ٯتكنها كذلك أف تدعمو كتساىم يف تنضيجو بل كإ٧تاحو
كلذا ٧تد  .إذل القوة يف مراحل معينة من ا١تباحثات إلجبار أحد األطراؼ ا١تعاندين على القبوؿ فيلجأ كٖتليل الصراعات أف ا١تيسرين 

نوعا من القسر كاإلكراه من  من اعترب البلعنف كىناؾ بُت ا١تفكرين  لك من أعطى للقوة كاٟتوار أك العنف كالبلعنف قوة إكراه كضغطىنا
إف العنف كالبلعنف كبل٫تا يستنداف إذل شكل أخبلقي كاحد كاف  (:رينهولد انيبوىر)مقاربتو مع العنف نفسو حيث ادعى خبلؿ 

 ( 1). العنف كالبلعنف كبل٫تا شكل من إشكاؿ اإلكراه: كليست جوىرية  كلذلك قاؿ االختبلفات بينهما نسبية
ْترفية قل  يستند إذل القوة كما يستند إذل اٟتوار يف عملية التبديل أدرؾ ىذه ا١تعادلة كعرؼ أتثَت ىذا التوازف كلذا تراه اإلسبلـ فكرا كعقيدة

ىو ٔتا معركؼ عنو من التنوع ؼ. شركط لكل من القوة كللحوار كدل ٬تعل أمر٫تا سائبامن عظمة اإلسبلـ أنو قنن ككضع مواقيت كك .نظَتىا
ا١تعريف الشامل يستحيل أف يقصر جهده على ٪تط كاحد كما يريد تصويره  ا١تفكركف الذين لديهم دكافع عدكانية تدفعهم إلبداء مثل ىذه 

.  اآلراء
كدكاعي البلعنف  بُت ا١تسلمُت يف رأيهم كرؤاىم فيما ٮتص حدكد القوة كمواقيتهاىذا التقنُت ساىم أيضا يف توسيع ا١تساحة ا٠تبلفية 

كقد تنبو بعض الصحابة ٢تذا . ٦تا خلق منطقة فراغ كبَتة استغلها ا١تتعصبوف بعد عصر البعثة مباشرة يف تطويع النص ٠تدمة خطهم كمواقيتو
: أل ا٠توارج يكفركف اآلخر استنادا إذل نصوص من القرآف الكرمي فقاؿالسعي كا٠تلط ا١تتعمد كعابوه كمنهم عبد هللا بن عمر الذم ر

 ( 2)( انطلقوا إذل آايت نزلت يف الكفار فجعلوىا يف ا١تسلمُت)
الستخداـ القوة عصبية أك انتقاما أك عدكاان أك عبثية كإ٪تا لدفع الظلم أك منع كقوعو،  أف اإلسبلـ دل يدع كما ٬تب أف نثق بو حقيقة ىو

اليت ىي عكس القوة االعتباطية العبثية ا١تشبعة ابلركح العدكانية، ألف اإلسبلـ شرع القوة ( القوة ا٢تادفة)ٯتكن أف نطلق عليو تسمية  كىو ما
ندرؾ ذلك من خبلؿ ا١تبادمء كاألسس اليت قيد هبا إابحة استخداـ القوة كىذه ا١تبادمء جاءت ٓتطُت األكؿ رسم صورة . للضركرات

كٖترمي ٗتريب العمار . ٕتويعهمك غَت احملارب أك ا١تدنيُت العزؿ١تفهـو القوة ا٢تادفة يـو قيدىا بتعاليم مشددة منها ٖترمي قتل  حقيقية ككاقعية
كحـر ا١تضي يف اٟترب  .كهنى عن ا١تغاالة يف القتل إذا كف العدك. ا١تثلة ابلقتلى كاإلجهاز على اٞترحى كقتل األسرلٖترمي كالزرع كالشجر ك

( السلم قاعدة كاٟترب ضركرة)كما حـر مبادئة ا٠تصم ابٟترب، كأخَتا كضع قاعدة . ب ا٠تصم الصلحإذا طل
كالثاين اعتمد على إشاعة مبادمء السبلـ كالتعايش اإلنساين كالتعامل اٟتسن كاٟتوار ا٢تادؼ كقد جاء ىذا ا٠تط بشعبتُت األكذل ترٚتها 

مرت بنا جنازة : )على سبيل ا١تثاؿ ما ركاه البخارم عن جابر بن عبد هللا األنصارم قاؿ النيب عمليا من خبلؿ تعاملو مع ا١تخالف كمنها
كالثانية ترٚتتها اآلايت القرآنية اليت أمرت ا١تسلم ابلتعايش ( أك ليست نفسا: فقاؿ!! اي رسوؿ هللا إهنا جنازة يهودم: فقاـ النيب كقمنا  فقلنا

ال ينهاكم هللا عن الذين دل يقاتلوكم يف الدين كدل ٮترجوكم من دايركم أف تربكىم كتقسطوا ))كاف مع اآلخر ما داـ طالب سلم كال يبغي العد
كما (( فإف اعتزلوكم فلم يقاتلوكم كألقوا إليكم السلم فما جعل هللا لكم عليهم سبيبل0)كمثلها قولو تعاذل (( إليهم إف هللا ٭تب ا١تقسطُت

كقل للذين أكتوا الكتاب كاألميُت أأسلمتم فإف أسلموا فقد  0)ابلكلمة اٟتسنة ال ابلسيف كاإلكراه  أمرت الشريعة ا١تسلم أف يدعو إذل هللا

                                   
 23٪تر ص البلعنف كصنع السبلـ يف اإلسبلـ   أبو 1
ابب قتاؿ ا٠توارج  1225ص  1225صحيح البخارم حديث رقم  2 2
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كلو شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم ٚتيعا أفأنت تكره ))كقد جاء األمر مشددا يف قولو تعاذل (( اىتدكا كإف تولوا فإ٪تا عليك الببلغ
(( الناس حىت يكونوا مؤمنُت

ىل أدرؾ ا١تسلموف قيمة ىذه ا١توازنة كعملوا هبداىا أـ : طرح نفسو اآلف كىو سؤاؿ على قدر كبَت من األ٫تية كا١توضوعيةالسؤاؿ الذم م
؟ كمقاييس كمعادالت موضوعية أهنم ٕتاكزكىا مع ما ٕتاكزكه من تشريعات كموازانت

. يف ىذا البحث عنوىذا ما سنحاكؿ اإلجابة  
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ألول املبحث ا
العنف والقوة يف اإلسالم 

 
: القوة يف اإلسالم

يتبُت من آايت كأحاديث كثَتة أف اإلسبلـ ٭تب القوة ك٭تب ا١تؤمن القوم، كلكن حتما ليس ا١تقصود بذلك قوة العنف بل 
كالفكر اإلسبلمي يرل أف . فالقائمة على العدؿ كاالنفتاح كالدعوة هلل ابٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة كاٞتداؿ ابليت ىي أحس( القوة ا٢تادفة)

. للقوة ركحا مىت ما فصلت عنها تتحوؿ إذل فعل عنفي كسلوؾ ٫تجي ال يتواءـ مع ركح اإلسبلـ التسا٤تية
كالقوة يف اإلسبلـ قسماف قوة ركحية تنبع من ركح الشريعة تدفع اإلنساف للتحرؾ ضمن منظور العقيدة كحدكد الشريعة ٔتعٌت أهنا ركيزة 

كقوة مادية تنبع من الطباع البشرية ذاهتا كما ٮتالطها من موركث عن ا٢تجـو كالدفاع كاالفًتاسية . دية هتدؼ للتغيَت ٣تتمعية كعقائ
. كىي اليت يسعى النوع األكؿ لتخليص ا١تسلم منها. كالتوحش

استند إذل كسب قوة الفكر اإلسبلـ للقوة بكثَت من ا١توضوعية حيث  ةمنهجيىذا التقسيم يضعنا أماـ حقيقة ال ٗتفى كىي حقيقة 
. اإلنساين كاستخدامها يف السلم كاٟترب ٢تداية الناس ال قوة العضبلت لقتلهم كاابدهتم

كقد تنبو ا١تفكركف ا١تسلموف ٢تذه اٞتنبة كىذا التحديد فحاكلوا من جانبهم إشاعة فهم صحيح للقوة بعد أف تداخل مفهومها مع مفاىيم 
(  3)م كا١تادم كذلك للخركج من معناىا اٞتسدم إذل معناىا الركحي ا١تطلوب يف أصل الشريعة أخرل فغدت تشمل اٞتانبُت الفكر

كيف العودة إذل منطقة الفراغ اليت اشران ٢تا يف التمهيد ٧تد أف القول اليت ٖتركت داخلها كقعت يف اضطراب حقيقي  بعد أف فسرت 
ية كتصدير ا١تفاىيم اليت رشحت عن ىذا الصراع إذل ا١تناطق األخرل على أهنا ما النصوص كفق ىواىا كرؤاىا السياسية كالفئوية كليس الدين

. يقصده اإلسبلـ
كيعٍت أف مفاىيم القوة . يعٍت ىذا أف فهمنا ٨تن ا١تسلمُت للقوة ٮتتلف كما ٮتتلف يف األحكاـ كالتشريعات كالتفرعات الدينية األخرل

القوة ابلسيف كحده، كيراىا آخر أهنا ابلعقل كحده، كما يراىا طرؼ اثلث أهنا  ٖتولت إذل قضية  صراع أيضا حيث ىناؾ من يرل أف
ابلعقل كالسيف سوية كلكن ٔتساحات ٥تتلفة تزيد فيها مساحة العقل على مساحة السيف كثَتا كلكل منهما كقتو كشركطو كزمانو كآلياتو 

كاف ا١تسلموف ٭تدكف سناف الغضب ا١تنضبط  عصر البعثةخبلؿ ؼ. كىذا ىو موقف الوسطية كاالعتداؿ اإلسبلميُت. كمناىجو كضركراتو
 ( 4) ( من أحد سناف الغضب هلل قوم على قتل أشداء الباطل)كليس السيوؼ كىو ما أشار إليو اإلماـ علي بقولو 

مساحة التشريع  على العمـو يفهم من النصوص أف لقوة السيف حدكدا ال ٬توز كال ٯتكن ٕتاكزىا كىذه اٟتدكد ٘تثل حيزا صغَتا من
كما أعماؿ الرب كلها كاٞتهاد يف سبيل )... كما أف حديث اإلماـ علي بن أيب طالب . اإلسبلمي كما يتبُت من منظومة اٟتديث النبوم

قصاف من هللا عند األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر إال كنفثة يف ْتر ٞتي كإف األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ال يقرابف من أجل كال ين
من مشى إذل سلطاف جائر فأمره بتقول هللا ككعظو )كحديث اإلماـ جعفر الصادؽ  ( 5)( رزؽ كأفضل من ذلك كلمة عدؿ عند جائر
                                   

 6ينظر اإلسبلـ كمنطق القوة ص  3
 501هنج الببلغة ص  4
 542هنج الببلغة ص  5
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أف يكوان ترٚتة حقيقية ١تنطق قوة فاإلماـ ينقل لنا حديثا نبواي يقوؿ  ( 6) ( كمثل أعما٢تم" اٞتن كاإلنس" كخوفو كاف لو مثل اجر الثقلُت 
. ال من اثر على سلطاف جائر فجرد عليو سيفو كقتلو" ل إذل سلطاف جائر فأمره بتقول هللا ككعظو كخوفومن مش"
 

: فهم القوة
إذا ٨تن أماـ معضلة إ٬تاد فهم جديد ١تصطلح القوة يف اإلسبلـ ليس عن طريق ا٠تركج على النص ا١تقدس طبعا بل من خبلؿ 

ـ مع التطور العلمي العا١تي كتنامي مراكز قواه الشرسة لئبل ٪تنحها عذرا لتوجيو اللـو ءما بُت أيدينا من نصوص ٔتا يتبل إعادة تفسَت
إف العنف ا١تنفلت من عقالو الذم نعاين ( : ) أكرىاف بيار)لئلسبلـ كاالستمرار ابهتامو ابلدموية، كاهتاـ نصوصو ابلتحريض كما يف قوؿ 

فاإلسبلـ ال يقبل االختبلؼ كالعادل يف نظره . لل قتل كمعاداة ك٤تاربة ا١تخالف مهما كافمنو اليـو منبعو الرئيسي ىو النص القرآين الذم يح
الذم ابت ٯتثل مدرسة فكرية تقـو مبانيها على  ( 7) ( مسلموف ككفار ككاجب ا١تسلمُت ىو اٞتهاد يف سبيل هللا: قسماف ال اثلث ٢تما

الذم كتب خبلؿ اٟترب على العراؽ  عاـ ( برانرد لويس)لغربيُت مثل ا١تستشرؽ ىذا ا١تعتقد الساذج كيركج لفكرىا ٣تموعة من ا١تفكرين ا
مقتبسة من مقالو منسوبةن إذل إسبلميُت متشددين ( صراع اٟتضارات)كردت فيو عبارة ( جذكر الغضب اإلسبلمي: )مقاال بعنواف  1990

كظل  قُرابة العقدين يكررىا يف كتاابتو ليدعي أف مشكلة ! بيركف الصراَع بينهم كبُت الغرب حضاراين كليس سياسيان أك اقتصاداين كحس
ا١تسلمُت ليس احتبلؿ فلسطُت أك تدمَت العراؽ، بل  عجزىم خبلؿ القرنُت ا١تاضيُت عن النهوض إذل مراتب الندية مع الغرب مثلما فعلت 

نقد  إذلكلذلك، كبدالن من االنصراؼ . عرب كا١تسلموفكل من الياابف كالصُت كا٢تند كىي األمم اليت عاشت ٕتربة االستعمار اليت عاشها اؿ
إتاه التطرؼ كمعاداة اٟتداثة، كإتاه مضغ ا٢تزائم : ، كتطوير التجارب ١تواجهة التحدايت، اعتربكا الغرب علة العلل، كمضوا ابٕتاىُتألذات

) كذلك بعد كتابيو  (فورين أفَتز)نشر ٔتجلة  ؿ آخركقد أعاد ذكرىا يف مقا! ابلتعابَت الكبَتة مثل أف الصراع بيننا كبُت الغرب حضارم
ىنتنغنت الذم تويف يف . كىي ا١تقولة اليت اقتبسها منو صموئيل ب 2005(    أزمة اإلسبلـ)ك 2002( كيف حدث ا٠تلل

ؿ إذل كتاب عاـ كاشتهر هبا كىو ا١تقاؿ الذم ٖتو 1993أيضا يف خريف العاـ ( فورين أفَتز)مقالو ا١تنشور يف  ٣تلة يف 24/12/2008
لقب اإلسبلـ بدين ( : كارف آرمسركنج)كمع أف ىذه الصورة الشوىة طاردت اإلسبلـ منذ زمن بعيد أك كما تقوؿ  الباحثة  1996

. إهنا صورة طاردت اإلسبلـ يف الغرب ا١تسيحي منذ القركف الوسطى. السيف، دين ٗتلى عن الركحانية اٟتقيقية إبجازة العنف كالتعصب
جاء فيها ( فوبيا اإلسبلـ)كثيقة بعنواف  1996الذين أصدركا  عاـ        النظرة اليت رصدىا أعضاء ٞتنة الربيطانيُت ا١تسلمُت كىي ( 8)
النظر إذل الثقافة اإلسبلمية على أهنا متحجرة كغَت قابلة للتغيَت ػ ثقافة ا١تسلمُت ٗتتلف كليا عن ابقي : إف أحاديث فوبيا اإلسبلـ ٘تتاز بػ:

لوم )كىو ما ٘تاىى معو ا١تفكر  ( 9) افات ػ اإلسبلـ يشكل خطرا ٤تتوما ػ ا١تسلموف يستخدموف الدين ألغراض سياسية كعسكريةالثق
 ( 10) إف الصورة اليت كوهنا الكثَت من ا١تراقبُت الغربيُت عن الثقافة اإلسبلمية ليست إال صورة مشوىة :بقولو (غارديو

ا١تشككوف عن عبلقة  رددىاجملموعة من األسئلة اليت م طرحومن خبلؿ  النظرايت أراد الرد على ىذه كأعتقد أف السيد دمحم حسُت فضل هللا
: مثل اإلسبلمية القوة ابلدعوة

                                   
 406/ 6كسائل الشيعة   6
 20اإلسبلـ كالعنف، اٞتليب ص 7
 73نوراين، ص . ج. اٞتهاد كاإلسبلـ،التحيز يف مواجهة الواقع، أ 8
 66ر نفسو ، صا١تصد 9

 89اإلسبلـ بُت األمس كالغد، لوم غارديو كدمحم أركوف ، ص  10
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ىل يعترب اإلسبلـ العنف كالقهر كاإلكراه كالقتاؿ كسيلة كسب اآلخرين لئلسبلـ؟ 
(  11) فسَت انتشار اإلسبلـ يف العادل ىل تعترب القوة ا١تتمثلة ابلفتوحات اإلسبلمية أساسا ٖتليليا لت

اٟتقيقة أف الذين يثَتكف ىذه األسئلة كيطرحوف مثل ىذه الفرضيات اليت ٖتشر اإلسبلـ يف مساحة ضيقة تعتمد على سفك الدـ كالقتاؿ 
ظل ظركؼ اٟترية الفكرية دكف كآلية كحيدة لنشر الدعوة إ٪تا يبغوف التشكيك بقدرة اإلسبلـ على االستمرار كالتطور كالتقدـ كاالمتداد يف 

. القوة كالعنف
كا١تشكلة اٟتقيقية ال تكمن يف تفكَت ىؤالء بقدر ما تًتٚتها رؤل بعض ا١تسلمُت الذين يعتقدكف مثل ىذا االعتقاد الشاذ كيلجأ كف إذل 

ق اجملحفة ىذه يف العقوؿ بعد أف القوة لفظ نزاعاهتم سواء كانت مع ا١تسلم أك مع اآلخر ألهنم ٭تثوف الفكر الغريب على ترسيخ قناعت
. يربطوىا بفعل ىذه اٞتماعات

. منها آلية اٟترب توٯتلك خيارات كثَتة لنشر دعو كاف إف اإلسبلـ مثل ابقي الدايانت السماكية األخرل كحىت مثل اٟتضارات الدنيوية
اءة كقدرة كرجاحة عقل الداعي كقوة حجتو كأدلتو العقلية كىو كإف دل يقم ابلتدقيق كالتمحيص كثَتا يف أمور الدعاة ا١تسا١تُت كترؾ ذلك لكف

حينما أرسل ( ص)فإنو ٤تص كدقق كثَتا بشأف آلية القوة ككضع ٢تا نصوصا كمقاييس كتشريعات حدية يبدك بعضها تعجيزاي، كالنيب دمحم 
كا١تعركؼ أنو ( حب من الدنيا كما فيهاألف يهدم هللا على يدؾ رجبل كاحدا أ:)عليا داعيا إذل اليمن قاؿ لو بعد أف ضرب على صدره

لكنو اب١تقابل كاف إذا ما أرسل جيشا غازاي يفيض ٢تم يف كصاايه بضركرة عدـ . أرسل عليا داعيا كدل يرسل معو جيشا ليقاتل أىل اليمن
. اإلسراؼ كااللتزاـ ابٟتدكد كالتشريعات

ل ىذين اٞتانبُت  ٬تعل منها مسألة فيها الكثَت من النظر الشرعي الذم نفهم ٦تا تقدـ أف القوة كما ىي عنف ىي أيضا بناء كانضوائها عل
ككجود خيار القوة ضمن ىذا اٟتيز البسيط يف الفكر . يستوجب الدقة عند التنفيذ رٔتا أكثر قليبل من ٦تارسة اإلدارة السلمية كفق الشريعة

تبدك حدكد القوة صغَتة نسبيا إذا قورنت بباقي فقرات ا١تشركع  اإلسبلمي ال ٬تعل منو هنجا دمواي كما يريد البعض أف يظهره، ككاقعا
كلكن احتواء الشريعة ٢تذين اٞتانبُت سوية مع كجود صراع إسبلمي داخلي أدل إذل تبٍت بعض . اإلسبلمي الكبَت اليت هتتم ابلبناء السلمي

. إليو الحقافرؽ ا١تسلمُت خطا ٤تددا بعينو كحذؼ ابقي ا٠تطوط من أجندهتا كىذا ما سنتطرؽ 
أضف إذل ذلك أف اإلسبلـ مثل أم مشركع أتسيسي آخر يف الكوف يريد النجاح كاحملافظة على  النجاحات اليت ٭ترزىا مع كجود أعداء 

ففي مثل ىذه الظركؼ الصعبة ال يعقل أف ٧ترد اإلسبلـ من قوتو القتالية . مركف عليو كيكيدكف لوآيُت كانوا يتحينوف بو الفرص كيتحقيق
كخصوصا يف مرحلة التأسيس األكذل حيث تبدك . دعي أنو كاف دين حوار ك٤تاججة فقط ألنو ما كاف سينتصر ابٟتوار كاٟتجة كحد٫تاكف

. القوة حاجة ملحة للنجاح كللتسريع بعملية البناء الذم ٭تافظ على النجاح كيدمي التقدـ
ة ا١تختلفة ٧تد أنو دل يشذ عن قاعدة ضركرة االستفادة من القوة لبناء سبلـ كعند مقاربة ا١توقف اإلسبلمي مع مواقف النظم اٟتضارية العا١تي

كال !! دل يكن أف تولد أمة اب١تعٌت الصحيح للكلمة دكف حرب: )يقوؿ يف حديثو عن مثل ىذه الظواىر( مايكل ىاكرد) دائم ، فا١تؤرخ 
بل أف  ( 12) ( العا١تي دكف صراع مسلح أك دكف التهديد بوتستطيع ٚتاعة تعي ذاهتا أف تؤسس نفسها كممثل جديد مستقل على ا١تسرح 

كل اٟتضارات قامت على الفوز يف اٟترب يف مراحلها :    )الذم قاؿ إف( كينيث كبلرؾ) أحد ا١تفكرين ذىب ألبعد من ذلك كىو 

                                   
 223اإلسبلـ كمنطق القوة ص  11
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ؿ ١تا ىي عليو اآلف إال بعد حركب كال يقتصر ىذا اٟتكم على اٟتضارات السابقة ابلتأكيد فأمريكا كما ىو معركؼ دل تص ( 13) ( األكذل
دموية غَت متكافئة مع ا٢تنود اٟتمر سكاف الببلد األصليُت استمرت سنُت طويلة ٍب تبل ذلك مشاركتها يف اٟترب العا١تية الثانية 

ا قوهتا ا١تهولة كىي كاستخدامها القوة النوكية كدخو٢تا يف حرب ابردة مع االٖتاد السوفييت السابق كعشرات ا١تواقف اليت استعرضت خبللو
حىت ىذه اللحظة ال زالت تلوح بقوهتا أماـ األنظار للًتىيب كالتخويف ألهنا تدرؾ أف للقوة فعبل مؤثرا ال غٌت عنو، كلكن ىل استعملت 

ىذه القوة يف كل مرة لوحت هبا أـ أهنا كانت تعتربىا إحدل اآلليات اليت تستخدـ يف ا١تشركع الذم تؤمن بو؟ 
اإلسبلـ كاف يعرؼ أنو آخر رسالة ٝتاكية لسكاف األرض، . يكن ٣ترد مشركع مرحلي متسرع ال يعرؼ إف كاف سينجح أـ ال كاإلسبلـ دل

كإذا كاف قد انكفأ خبلؿ السنُت السبعُت ا١تاضية فؤلنو . كأنو غَت عاجز عن ٦تاىاة التحضر كالتطور يف زمانو أك يف الزمن اٟتاضر كا١تستقبل
ستعمار الذم جاىد للقضاء على القوة الركحية للمسلم كٖتويلو إذل لعبة يف طوع أمره، كىو التوىُت الذم تعرض لتعسف كقسوة اال

د ارتفعت بسببو، أك كردة فعل عليو دعوات ٘تجيد القوة بُت ا١تسلمُت، ككاف ٙتة من يًتصد ردة الفعل ىذه ك٧تح فعبل يف ٕتيَتىا لصاٟتو بع
. ـ على فهم خاص ١توضوع القوة يف اإلسبلـ  فكانت كالدة الفكر ا١تتطرؼأف كاف ٬تاىد لتأسيس مشركعو القائ

أف ا١تدارس اإلسبلمية أبدعت يف استنباط نظرايت كثَتة من : كما أشرت سابقا  أبين سأتطرؽ ١توضوع الثنائية بشيء من التفصيل أقوؿ 
لتاريخ ألهنا جاءت اب١تتناقضات فبعضها ادعت كجود نظرية أصل النظرية اإلسبلمية ظلت تتناطح على أرض الواقع منذ كالدهتا حىت ىذا ا

ترل أف العبلقة مع اآلخر ٬تب أف تستند إذل مبدأ السلم، أما ( السلم يف اإلسبلـ ىو األصل)قوة كاحدة يف اإلسبلـ أطلقت عليها اسم 
( القوة ا٢تادفة)نطبق كليا مع ما أٝتيتو أان كىذا التصور م ( 14)استخداـ القوة فمحصور يف حالة تعرض دار اإلسبلـ ٢تجـو من األعداء 

ال )من ميثاؽ األمم ا١تتحدة  51كىو تصور ينطبق كيتطابق مع القانوف الدكرل من حيث مشركعية الدفاع عن النفس ككما جاء يف ا١تادة 
( مسلحيوجد يف ا١تيثاؽ اٟتارل ما ٯتنع أك يقيد اٟتق الفردم كاٞتماعي يف الدفاع عن النفس إذا حدث ىجـو 

كىي ترل كما يقوؿ أحد منظريها كىو الشيخ ا٢تندم األصل ( اٟترب يف اإلسبلـ ىي األصل)كبعضها اآلخر ادعى أف اسم ىذه النظرية  
الذم ترجم عملو أكاخر ٜتسينات القرف ا١تاضي كأكائل الستينات كترؾ أثرا كاضحا على تنظيم اإلخواف ا١تسلمُت  أبو األعلى ا١تودكدم

اإلسبلـ فكرة انقبلبية كمنهاج انقبلب يريد أف يهدـ نظاـ العادل االجتماعي أبسره كأيٌب بنيانو من القواعد كيؤسس لبنيانو من  أف) كقيادتو
(  15)( كاٞتهاد عبارة عن الكفاح االنقبليب. جديد حسب فكرتو كمنهاجو العملي

مسلموف : إذل ثبلث فئاتالناس حسب انتمائهم العقائدم  قسمؼ كتبٌت أطركحتو سيد قطب نفسو أتثر هبذا الفكر كبفكر ا١تودكدم ٖتديدا
(  16)٤تاربوف ٬تب   ٤تاربتهم .. أىل ذمة يؤدكف اٞتزية .. ٖتكمهم الشريعة 

أيلوؿ لشن  11لغربيُت بعد أحداث كىي التوجهات اليت قابلها الفكر الغريب بتوجهات مضادة كما يف دعوة  رامسفيلد لؤلمريكيُت كا
الصراع اٟتضارم ضد ا١تسلمُت أك اإلرىابيُت اإلسبلميُت يف (رب أفكارح)  

ىي  اٟترب)عنواف أكثر تطرفا من سابقتها ٖتن  على يد ا١تفكرين الوىابيُت لتتحوؿ إذل نظرية جديدة ( اٟترب ىي األصل)تطورت نظرية 
فبل يقبل .. جوب قتاؿ الكفار ابتداء كدفاعا ك)فالشيخ عبد العزيز أحملمد السلماف كىو أحد مشايخ ا١تذىب الوىايب يرل ( األصل ابتداء

                                   
 7ا١تصدر نفسة، مقدمة ا١تًتجم ص   13
 164العادل اإلسبلمي كالغرب، صبلح عبد الرزاؽ، ص  14
 9، ص اٞتهاد يف سبيل هللا ، أبو األعلى ا١تودكدم 15
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ك٨تن ىنا لسنا بصدد تبياف (   17)( إال اإلسبلـ فإف أىب قتل[كىذا ا١تصطلح يشمل اليهود كالنصارل كأتباع ابقي األدايف]من الوثٍت 
ىا إبشكاؿ كبَت يـو استعانت كلكن ىذه النظرية أكقعت نفس كالفكر صبلح أك فساد ىذه العقيدة ٘تاشيا مع مبدأ حرية ا١تعتقد كالدين

بقوات التحالف الدكرل ٟتمايتها من جيش صداـ كلتحرير الكويت كإخراج  1990اٟتكومة السعودية أكرب ا١تطبقُت كالداعُت ٢تا عاـ 
. اٞتيش العراقي منها

كأجده موفقا يف ىذا ( ماتيةالسياسة الرباغ)كمن ثنااي ىذه النظرايت ٣تتمعة كلدت نظرية أخرل أطلق عليها صبلح عبد الرزاؽ اسم 
سائل االختيار ألف  النظرية تقـو على مبدأ براغماٌب انتهازم بعيد عن ا١تبدئية فهي ترل أف اسًتاتيجية اإلسبلـ تقـو على مبدأ استخداـ الو

اؿ عندما يكوف السلموف كاستخداـ القوة كالعنف كالفتح العسكرم كالقت. السلمية كالدعوة للحوار عندما يكوف اجملتمع اإلسبلمي ضعيفا
   .أقوايء

كقد أكحت ىذه النظرية الرباغماتية للخياؿ الغريب لَتسم صورة أكثر بشاعة من سابقاهتا تظهر اإلسبلـ ككأنو دين ٖتُت الفرص كعدـ  
١تساحة التسامح يف تقييمو ( أكرىاف بيار)الثبات على ا١تبدأ كأف ثقافة التسامح يف اإلسبلـ ٣ترد تكتيك تفرضو الظركؼ حيث قاؿ 

/ ماين / النيب عيسى "إف ىذا ا١توقف غَت مرتبط ابلتسامح كما ىو معركؼ عند رموز البلعنف : اإلسبلمي يف العصر ا١تكي زمن البعثة
(  18). بل تسامح غَت القادر على الرد اب١تثل" غاندم

ا متناقضا ال يبعث على االطمئناف، كيدفع اآلخر كقد ٧تحت ىذه النظرايت ٣تتمعة يف تشكيل ثقافة القوة يف اإلسبلـ تشكيبل غريب
. للتشكيك عنوة ابلطركحات اإلسبلمية عن السبلـ كاٟتوار كالتعايش

 
: اإلسالم والذيلية التارخيية

٤تتواه كأظهران ككأننا أمة غَت مبدعة، ٫تجية، دموية، ترفض  بعض ساىم ىذا السعي ا١تمنهج يف إفراغ الفكر اإلسبلمي منكما 
فبدت أمتنا ككأهنا ذيل من ذيوؿ . أك أهنا يف حالة ضعف ال تسمح ٢تا ابلقتاؿ مع اآلخر كال تقبلو إال إذا دفع ٢تا اٞتزية صاغرا، التعايش

٨تن .التاريخ ككاحدة من ىوامشو الفرعية غَت ا١تتناسقة، كعلية ٖتتاج للتشذيب بل للبًت كالقطع لكي يعود التناسق ٞتسد العادل ا١تتحضر
أقصد كل ا١تسلمُت طبعا ساعدانىم يف ترسيخ ىذا الفهم من خبلؿ صراعاتنا كنزاعاتنا الدموية مع اآلخر ا١تسلم كغَت ا١تسلم بعد  بدكران كال

ككأننا ٧تاىد إلغبلؽ كل الطرؽ . كربطنا أيديولوجيتو ٔتنطق القوة الشرسة الدموية كحدىا( إبستمولوجي)أف أفرغنا اإلسبلـ من نظرية ا١تعرفة 
كىذا من تداعيات السياسة اليت أرادت ترسيخ  الفهم ا٠تاطيء  . م إذل هللا سبحانو كاإلبقاء على خط كاحد ىو خط القوة كالعنفاليت تؤد

.  يف عقوؿ ا١تسلمُت لكي تشرعن قيادهتا لؤلمة، كىو الفهم الذم عرب عن قضاايان ا١تصَتية بكثَت من السذاجة كاالعتباطية
سلموف اترٮتهم يـو كانت فيهم قوة ك٢تم فعل، كهبذه السخرية يريدكف قراءة الصراع البيٍت مع اآلخر بعد أربعة هبذه السخرية البلذعة  قرأ ادل

عشر قران دكف االلتفات للتطور ا٢تائل الذم حصل خبل٢تا كاالنقبلب اٞتذرم الذم تعرضت لو ا١تفاىيم كالقيم، كالتبدؿ الذم حصل يف 
ما بعد )يركرة العو١تة اليت يبدكا أهنا اكتملت كدخل العادل مرحلة سالقول لصاحل اآلخر، كضغوطات  زافمنظومة ا١تعارؼ، كحىت اختبلؿ مي

(. العو١تة

                                   
 58/ ص  3/ األسئلة كاألجوبة الفقهية ا١تقركنة ابألدلة الشرعية، عبد العزيز احملمد السلماف، ج  17
 19خالص اٞتليب، ص . اإلسبلـ كالعنف،الواقع كٖتدم اإلرىاب كأزمة البناء التعليمي، د 18
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ك٢تذا السبب ابلذات كعشرات األسباب األخرل يدعو ا١تفكركف دائما إذل ضركرة إعادة التفكَت يف الفكر اإلسبلمي، بل أف بعضهم ذىب 
ك٨تن كاقعا ال ندعو إذل ٕتديد الفكر اإلسبلمي بل  (19)فكَت اإلسبلمي كما يرل برىاف غليوف للمطالبة بتبديل آليات كعدة عمل الت

التجديد : )كىو ما قصده علي ا١تؤمن بقولو. ندعو إذل ٕتديد التفكَت اإلسبلمي الستنباط رؤل جديدة تتواءـ مع مسَتة الفكر العا١تي
بل ىو عملية تفاعل حيوم داخل فكر قائم . ر جديد أك إحياء لفكر قدميالفكرم يف اإلسبلـ ليس نسخا لفكر قائم أك أتسيسا لفك

( 20)( إلعادة اكتشافو كتطويره كفقا للفهم الزمٍت الذم يعي حاجات العصر
٦تكن ا٠تركج من ىذا النزاع القائم على مبدأ التفريط بنتيجة مرضية ؟  من ىل: السؤاؿ ىو

أايمو األكذل كطواؿ عصر البعثة كقف موقفا كسطا بُت اإلفراط كالتفريط كلذا ٧تح يف صد  كقبل اإلجابة علينا أف نتذكر أف اإلسبلـ كمنذ
كلو أنو ماؿ ٞتانب اإلفراط . األعداء سلميا ٍب من خبلؿ القوة ا٢تادفة اليت مارسها يف الطور ا١تدين، كما ٧تح يف بناء الدكلة اإلسبلمية

كما أنو لو انشغل ببناء .  بناء ٣تتمع عقائدم ٘تكن من قيادة العادل قركان طويلةحىت كلو كانت ىادفة كحده ما كاف سينجح يف( القوة)
 عقائدية اجملتمع بكل الوسائل ا١تتاحة بعيدا عن خيار القوة ػػ الذم استخدمو لصد ا٢تجمات كإرىاب األعداء كٗتويفهم كا١تبادرة اب٢تجـو

ما  يف استخدامهما كلو أنو فرط يف االثنُت أك أفرط. فاظ على كجوده كبنائوعلى العدك يف مواطن ٤تددة كقليلة ػػ ما كاف سينجح يف احل
. كاف أتسيسو لينجح هبذه العظمة

كترؾ  يف ٣تمل منظومتو الفكرية كالعملية، لقد أعطى اإلسبلـ للقوة ٦تثلة ابٞتهاد حيزا صغَتا: كمن ىذا التذكَت ننتقل للجواب كنقوؿ 
مل الفكرم كالبنائي بشقيو العقائدم كاجملتمعي، كتكاد صورة الرسوؿ األكـر كىو يستقبل الصحابة الكراـ ا١تساحة ا١تتبقية كىي األكرب للع

مرحبا بقـو : )فقد قاؿ ٢تم مرحبا ٔتقدمهم. العائدين من إحدل الغزكات أف تًتجم بشكل حريف ىذه ا١توازنة الدقيقة يف استعماؿ ا١تفاىيم
اي رسوؿ هللا كما اٞتهاد األكرب؟ ػػ كىذا السؤاؿ دل ينبع من ا٠توؼ طبعا بل ألهنم : فقيل. د األكربقضوا اٞتهاد األصغر كبقي عليهم اٞتها

(  21)( جهاد النفس: اعتقدكا أف ىناؾ غزكة أخرل أكرب من غزكهتم ػػ قاؿ
حجم ا١تساحات ا١تخصصة  على صحة ىذا اٟتديث كلكنهم ٮتتلفوف بعد ىذا االتفاؽ يف أٚتعهمكمن الغرابة ٔتكاف أف ا١تسلمُت متفقوف 

من مات كدل يغزك كدل ) للقوة كللبناء الفكرم كالعقائدم حيث جعل بعضهم مساحة اٞتهاد ىي األكرب كاألكسع كاألىم تبعا ٟتديث يقوؿ 
بق ىي األكرب كدل م البناءكجعل بعضهم مساحة . كأ٫تل اٞتوانب األخرل بشكل شبو كلي( ٭تدث نفسو بغزك مات على شعبة من النفاؽ

. كجعل بعضهم اآلخر حديث اٞتهاد األصغر كاألكرب أماـ انظريو فرسم ا١تساحات اٟتقيقية ٔتهنية عالية. شيئا  للقوة
ما يهمنا من ىذه األقساـ الثبلثة، القسم األكؿ الذم غلب منطق القوة  ألنو ٥تالف لركح اإلسبلـ السمحة اليت كضحتها ٣تموعة كبَتة 

فهل معٌت اٟتديث أف القوم ٭تارب نفسو فيقتلها ليكوف شديدا أـ معناه ( الشديد من غلب نفسو: ) من النصوص منها قوؿ النيب 
ليس الشديد ابلصرعة بل الذم ٯتلك نفسو عند : ) ٣تاىدة النفس كتطويعها على اإلٯتاف كفعل ا٠تَت كحب الناس؟ كمنها قوؿ النيب أيضا 

كمن يبحث يف الصحاح ككتب ( علي أفضل اٞتهاد من أصبح ال يهم بظلم أحد اي: ) كمنها أيضا قولو لعلي بن أيب طالب( الغضب
. اٟتديث ٬تد منظومة متكاملة من األقواؿ اليت ٖتدد ا١تساحات بعناية فائقة

 

                                   
  كبرىاف غليوف،  لبنافحوار الدكلة كالدين، ٝتَت أمُت 19
 18اإلسبلـ كالتجديد، رؤل يف الفكر اإلسبلمي ا١تعاصر، علي ا١تؤمن ،ص 20
 5/12ينظر الكايف  21
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: القوة والتكافل
يس كصوال تلك ىي نظرة اإلسبلـ  للقوة أك للجهاد ٝتها ما شئت، كىي نظرة مقننة لتتناسب مع مرحلة التأسيس كما بعد التأس

إذل آخر الزماف، أم مرحلة البناء الفكرم ضمن خط متنوع من ا١تقاييس كاألمثلة كلذا تبدك على قدر كبَت من العقبلنية ٔتا ٬تعلها أىبل 
للتداكؿ يف كل األزماف كالعصور ما دل ٮترج ا١تسلموف على حدكدىا سواء عن سوء فهم  أك بتفسَت النصوص كأتكيلها كما يشتهوف ٔتا 

. اسب مع رؤاىم السياسية عادة كليس العقائديةينت
. كاإلسبلـ عندما قنن منطق القوة أراد ٞتم ككبح نوازع الشر كالتوحشية الكامنة يف النفوس كاليت ىي من موركاثت عصر االفًتاس كالتوحش

كدعم ىذه اإلرادة ٔتجموعة كبَتة من . أراد ترتيب سياقات العمل الدفاعي كا٢تجومي كالبنائي كالفكرم يف اجملتمع كتبياف حدكد كل منها
األحاديث اليت جاءت بعمومية قصدية كمتعمدة ألهنا دل تكن تستهدؼ التعامل اإلسبلمي البيٍت فقط بل ٣تمل التعامبلت اٟتياتية بُت 

سواء كاف مسلما أك غَت  جار بعينو بل كل جار لك إذل ال يشَت إذل اٞتار ا١تسلم أك( ما آمن من انـ شبعاف كجاره جائع) البشر فحديث 
ليس من ( ا٠تلق عياؿ هللا فأحب ا٠تلق إذل هللا من نفع عياؿ هللا، كأدخل على أىل بيت سركرا)كحديث . مسلم مشموؿ هبذا اٟتديث

لق مسلما سواء كاف ىذا اخل( ا٠تلق)بل قاؿ ( ا١تسلموف عياؿ هللا)ا١تعقوؿ أف يقصد أف ا١تسلمُت كحدىم عياؿ هللا، كالنيب كذلك دل يقل 
مهما كانت دايانهتم ( من نفع عياؿ هللا)أك يهوداي أك مسيحيا أك شنتونيا، كالنيب دل ٭تدد تبادؿ ا١تنفعة بُت ا١تسلمُت فقط بل قاؿ 

ككقوؼ الرسوؿ ٞتنازة اليهودم كقولو للصحابة (. من نفع عياؿ هللا)بل قاؿ ( من جاىد أك حارب عياؿ هللا)كما إنو دل يقل . كعقائدىم
. يًتجم ىذا ا١تعٌت كا١تقصد( ليست نفساأ)

ا تلك ىي الفكرة العامة لركح التعايش التكافلي اليت أراد اإلسبلـ بنائها كطلب من ا١تسلم االلتزاـ هبا كالعمل ٔتوجبها، كاليت استوعبو
رات متكررة أغضبت بعضها ا١تسلموف األكائل بعد ٕتارب مريرة قادت بعضهم للتجريب أكثر من مرة كالتعرض ١تواقف الصح كا٠تطأ ـ

عنفهم بقوة عليها كما يف قولو أنو أك ( اللهم إين أبرأ إليك ٦تا فعل خالد: ) رسوؿ هللا لدرجة أنو تربأ من فعل القائمُت هبا كما يف قولو
( أقتلتو بعد أف قا٢تا؟: )قتل مشركا الذ بشجرة كتلفظ بكلمة التوحيد مستجَتا أسامة بن زيد الذمصحايب ؿؿ

بعد كفاة النيب بل استمرت كمؤسست كسنت ٢تا قوانُت كنظم أنتجت فيما بعد نظرايت  ىذه توقف عملية التجريب بل التغريبكدل ت
كىذا .جديدة ٗتص مفاىيم القوة، كالسبلـ، كاٟتوار، كاآلخر، كتتحكم ٔتسارات ىذه ا١تصطلحات لتوجهها إذل اٞتهة اليت ٗتدـ خطها

صُت ٔتا فيهم الشخصيات اليت شاركت يف آخر مؤ٘تر حوار عقد يف نيويورؾ  كانوا ٥تتلفُت ثقافيا ٔتنتهى الصعوبة ألف أغلب ا١تتخص
كسياسيا بشأف أتكيل معٌت مصطلحي التسامح كاٟترية، ففي حُت شدد ٦تثلو الدكؿ الغربية على أ٫تية حقوؽ اإلنساف الفردية يف كلماهتم، 

. ابٟتساسية ا١تفرطة من الغرب ٕتاه اإلسبلـكرر ٦تثلو الدكؿ اإلسبلمية ٖتذيرىم ٦تا كصفوىا 
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املبحث الثاين 
 دور اجملتمع يف ترسيخ ثقافة العنف عند املسلمني

 
رىابية يف أماكن ٥تتلفة من العادل تصور ا١تفكركف كالسياسيوف الغربيوف أف ىؤالء اإل ـسبلميوف ىجماتواإلتطرفوف ادلبعد أف شن 

( : أكرىاف بيار) كف االٕتاه اإلسبلمي السائد ابعتبار أف عقيدة اإلسبلـ تشجع على العنف كتدعو لو كما يتضح من قوؿ ا١تتطرفُت ٯتثل
فاإلسبلـ ال . إف العنف ا١تنفلت الذم نعاين منو اليـو منبعو الرئيسي ىو النص القرآين الذم ٭تلل قتل كمعاداة ك٤تاربة ا١تخالف مهما كاف)
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كقد ساىم يف .  ( 22)( مسلموف ككفار ككاجب ا١تسلمُت ىو اٞتهاد يف سبيل هللا: ادل يف نظره قسماف ال اثلث ٢تمايقبل االختبلؼ كالع
تضخيم ىذا التصور حالة البلأابلية اليت ظهر هبا  السياسيوف كرجاؿ الدين ا١تسلموف على ا١تستويُت الرٝتي كالشعيب كعجزىم أك سكوهتم 

ؿ الدكتور سعد الدين إبراىيم مدير مركز ابن خلدكف يف كاحد من مقاالتو ءكقد تسا .نديد ابلقائمُت هباعن إدانة ىذه التفجَتات أك الت
، أك يف ٤تطة (11/9/2001)إذا كانت األغلبية العظمى من ا١تسلمُت ال توافق فعبلن على ما فعلو قلة من ا١تتطرفُت يف نيويورؾ : )قائبل

ماذا دل ندين ذلك بقوة، ك١تاذا دل ٗترج مظاىرات ٖتتج على ىذا السلوؾ ا١تشُت؟ حىت فل( 11/3/2003)قطارات مدريد األسبانية 
".( إبراء الذمة"اإلداانت الرٝتية العربية جاءت متأخرة كابردة، ككأهنا جملرد 

ضد ( للجهاد)كذلك سا٫تت يف تضخيمو عوامل عدة منها كجود نصوص دينية تركج ٢تا بعض اٟتركات السياسية اإلسبلمية تدعو 
ا١تقيمُت يف دار اإلسبلـ، كاعتبار ا١تناطق اليت تقع خارج " الذميُت "الكفار ٔتا فيهم أتباع الدايانت السماكية األخرل، كأخذ اٞتزية من 

هبا،  كىو التصور الذم يبدك ٥تالفا لشريعة حقوؽ اإلنساف اليت أقرهتا األمم ا١تتحدة، كالعهد الدكرل ا١تلحق. حدكد دكلة اإلسبلـ دار حرب
ك٥تالف لبلتفاقيات الدكلية كنظم العبلقات بُت .كغَتىا من اللوائح اليت تنص على كجوب ٘تتع البشر ْترية التفكَت كالكبلـ كا١تعتقد كالدين

. الدكؿ
خر ال أما كاقعا فإف القائمُت ابألعماؿ اإلرىابية ٯتثلوف خطا دينيا متشددا حرؼ بعض النصوص عن مقاصدىا الصحيحة كألبسها ثواب آ

ا١تقركف ابلقوة كالعنف كاإلكراه، كأطلق على معتنقي عقيدتو اسم ( اٞتهاد)يتواءـ مع ركح العقيدة كأدخل كل ذلك ٖتت مسمى 
ٍب لكي يفرغ األتباع ألداء العمليات اٞتهادية أمرىم اب٢تجرة من بلداهنم إذل مناطق ساخنة يف العادل لتنفيذ العمليات كأطلق ( اجملاىدين)

ال ىجرة بعد )بقولو ا١تشهور  (ص) تشبها هبجرة ا١تسلمُت األكذل خبلفا ٟتقيقة أكد عليها نيب اإلسبلـ( اٞتهاد كا٢تجرة)ق اسم على حركت
. أم فتح مكة الذم كقع سنة ٙتاف للهجرة( الفتح

اٞتهاد كالتكفَت )تو كتسمى ابسم كلكي يبيح ٢تم ارتكاب األعماؿ اإلجرامية ضد ا١تسلمُت كغَتىم ٞتأ إذل تكفَت كل الذين ال يتبعوف عقيد
( كا٢تجرة

كأدل كقوع العمليات اإلرىابية يف مناطق ٥تتلفة من العادل مع كجود إعبلـ إرىايب مكثف ينشر صور الذبح كالتعذيب علنا ، كإعبلـ غريب 
لعمليات كصورىا يف العادل كلو، مقابل موجو ٠تدمة خطوط بعضها سياسي ٯتتلك إمكانيات مادية كفنية عالية كمتطورة يقـو بنشر أخبار ا

أدل ذلك كلو إذل ٖتوؿ الفكر ا١تتطرؼ من ىامش ضيق من ىوامش اإلسبلـ الكثَتة كا١تتنوعة إذل أصل إسبلمي طغت صبغتو على 
. دمويةاؿتطرؼ كاؿاإلسبلـ كلو حىت أعترب اإلسبلـ دين 

 
:  املوقف اإلسالمي

ف القائمُت عليو  ال يعرفوف أف ىنالك يف اإلسبلـ فرؽ كبَت بُت ا١تسلمُت كال ٮتفى أف ىذا التصور ٯتثل قصورا يف الفهم أل
كال يعرفوف أف عند ا١تسلمُت أكثر من ( 23) (قل دل تؤمنوا كلكن قولوا أسلمنا قالت األعراب آمنا)  كما توضحو اآلية الشريفة كا١تؤمنُت

كأف بعض ىذه القراءات تؤمن أف اإلرىاب القائم ( رىاب  أك العنفاٞتهاد أك اإل)قراءة ١تشركعية استخداـ القوة سواء كانت ٖتت مسمى 
كبعضها تقسم اإلرىاب . اليـو كالذم يسميو بعض ا١تسلمُت ابٞتهاد بكل أشكالو ٥تالف للعقيدة اإلسبلمية كمرتكبو مذنب كمداف شرعا

                                   
 20االسبلـ كالعتف ، اٞتليب ص  22
 49سورة اٟتجرات اآلية  23
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كقراءة أخرل ترفض أف تسميو إرىااب كتنفي عنو ( إرىاب)كالثاين ( جهاد أك مقاكمة شريفة)حسب مرجعيتها العقيدية إذل قسمُت األكؿ 
كقراءة أخَتة ترل أنو إذا نفذ ضد مسلمُت معينُت متهمُت . مشركعا كمقبوال( جهادا)صفة اإلرىاب كليا كتنزىو كتعتربه أين كمىت ما كقع 

 بل جهادا، أما إذا أرتكب ضدىم يف ببلد ابالرتداد كالشرؾ أك ضد أتباع الدايانت األخرل كالبلدينيُت  يف ببلد اإلسبلـ ال يعترب إرىااب
. أخرل غَت ببلد اإلسبلـ فيعترب عمبل إرىابيا ٥تالفا للشريعة

كلكنها على . كطبعا لكل صاحب رأم من ىذه اآلراء مرجعياتو كرؤاه كنظرايتو الفقهية كالسياسية اليت يرجع إليها يف شرعنة أيديولوجيتو
ٞتهاد كفق معطيات التحضر الفكرم كالثقايف كالسياسي  لئلسبلـ كللعادل سا٫تت بوضع تفاسَت العمـو ٕتتمع لتقوؿ أف قراءة مفهـو ا

( اإلمرباطورايت اإلسبلمية)٥تتلفة دل هتتم بعضها بًتاتبية إسبلـ القرف اٟتادم كالعشرين كبقت جامدة على موركث إسبلـ اٟتكومات العربية 
 .بعثة، كبعضها اآلخر فهمت الدرس جيدا كتعايشت مع اٟتالة العامة للعادلالذم ٮتتلف يف كثَت من جوانبو عن إسبلـ عصر اؿ

أدرؾ حقيقة كجود ىذا التمايز كأشار ١تبانيو مرات عدة حىت بدا ككأنو أكثر منا تفهما للواقع كٕتد مثل ىذا التفهم " اآلخر"الغريب أف 
، السفَت اإلسرائيلي السابق يف أ١تانيا كا١تدير اٟتارل ١تركز الدراسات "آيف برٯتور" للكاتب( مع اإلسبلـ ضّد اإلرىاب)مثبل يف كتاب بعنواف 

٬تب علينا أف نفهم أنَّنا عندما نتحدَّث عن : )، أشار فيو الكاتب إذل ىذه اٟتقيقة بقولواألكركبية يف جامعة ىرتسيليا ا٠تاصة يف إسرائيل
يعٍت ابلضركرة أفَّ ذلك يرتبط ابلدين اإلسبلمي أك ابلشعوب اإلسبلمية أك  اإلسبلـ السياسي كاٟتركات األصولية أك اإلرىاب، فإفَّ ىذا ال

ُثل اإلسبلمية
ُ
( 24)( .كىذا ىو أكؿ شيء ٬تب علينا أف نفهمو، كلكن يف يومنا ىذا ال يفهم ذلك كّل إنساف. اب١ت
 
 
 

 : ضغوطات جمتمعية
عنو كالسيما أف ىنالك أسباب كثَتة دفعت ا١تسلمُت كدل يشفع ىذا التنوع لئلسبلـ يف تبييض صورتو كتبديل تصور الغربيُت 

للتهاكف بشأف إدانة اإلرىاب أك التنديد بو تنبع من ىذا التمايز نفسو يف كثَت من جوانبها ، إضافة إذل أننا ٚتيعا كقعنا ٖتت أتثَت 
إلنساف ليست حصيلة نشاطاتو العقلية أف  أفكار ا( : ) دركغامي) ضغوطات ٣تتمعنا ك١تا كاف من ا١تعركؼ كما يقوؿ العادل الفرنسي 

فإنو ليس من السهل إنكار دكر ىذه الضغوطات يف  ( 25)( ا٠تاصة بو فقط كلكنها حصيلة البيئة االجتماعية اليت ىو جزء منها أيضا
ان اإلسبلمي خاضعا للعادل أتجيج ٛتاسة اٞتهاد يف نفوسنا على األقل يف اٟتقبة الزمنية اليت بدأت يف ثبلثينيات القرف ا١تاضي يـو كاف عادل

يف ىذه الفًتة كاف ىناؾ تثقيف . كدعوات اٟترية اليت انطلقت يف العادل كلو يصل صداىا إلينا ،الغريب ككانت ٚتاىَتان تتطلع للحرية بشغف
عات تتحدث عن ٙتن ككانت الدعوات القومية ترف يف اآلذاف، كالصحف كا١تنتدايت ك٤تطات اإلذاعة كا١تدارس كاٞتاـ.٦تنهج ١تشركع العنف

٤تببة للنفوس، كما كاف الشباب كالشاابت يتغنوف ببطوالت اجملاىدين ا١تسلمُت كتضحياهتم ( ازرع دـ تطلع حرية)ككانت أىزكجة . اٟترية
كل فاعل يف ككاف رجاؿ الدين يسا٫توف بش. كانت الشابة اٞتزائرية ٚتيلة بوحَتد أ٪توذجا رائعا تسعى الفتيات لئلقتداء بو.يف سبيل اٟترية

                                   
 2009قنطرة ، كنشره موقع رائد الباش: ترٚتة،كإيرين جوفَتسُت  حوار أجراه 24
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ة إذكاء ركح الثورة كالتشجيع على أعماؿ العنف بُت الشباب الذين كانت تعصر قلوهبم صور ا١تهجرين الفلسطينيُت كالقرل اٞتزائرية احملركؽ
. كالعراؽ كمصر كسوراي كليبيا كذكرايت إعداـ الثوار كا٠تارجُت ضد االستعمار يف اٞتزائر

من شبابنا  متبلحقة راىية كيف ٣تتمع يؤمن ٔتشركعية العنف لرفع اٟتيف عن نفسو نشأت أجياؿيف ىذه األجواء ا١تشحونة ابلعنف كالك
أف الدكؿ العربية تسعى إذل استعادة ( لوم غارديو)كيف حديثو عن كاقع اٟتاؿ ذكر  .كٗترجت كىي تؤمن ٔتشرعية ثقافة العنف دينيا كدنيواي

ذكرايت أ٣تاد ا١تاضي حاضرة يف األذىاف ككذلك اإلرث الثقايف العظيم كذلك ٔتقدار كما تزاؿ . مركزىا الذم كاف ٢تا يف اتريخ الشعوب
(  26)حدة شعورىا اب١تهانة الظا١تة اليت حلت هبا طيلة عصور اال٨تطاط 

ء كاالعمار كحىت يف مرحلة البنا. كيف مرحلة الحقة ٢تذا التاريخ تبُت ككأف سياسة القوة ٧تحت يف ٖترير شعوبنا اإلسبلمية من االستعمار
يفها يف كسب الشباب ظرم اليت دفعت بعض السياسيُت  لتوالبلحقة ١ترحلة التحرير دل يكن من السهل علينا التخلي عن ركح العنف الثو

الثائر  كالقياـ بثورات متكررة ضد أنظمة اٟتكم يف العراؽ كسوراي كمصر، كطبعا كانت ركح العنف نفسها تدفع اٟتكاـ إليقاع أشد 
إليقاع األذل  اكاقعا دل يكن العنف موجو. ت اب١تتآمرين الذين كاف البعض يراىم شجعاان كالبعض اآلخر يراىم ٣تانُت كمتهورينالعقواب

. اب١تواطن العادم كلذا كاف ٭تضى بنوع من التأييد 
كلها متوفرة   ( 27)رض كاالستجابة كىي الباعث كا١تح( ميلر كدكالرد)كيف ىذه األجواء أيضا كانت عناصر التعلم الثبلثة اليت تكلم عنها 

كنشطة بل أف قوة الباعث كشدة احملرض جعلت أمر استجابة الشباب كقبو٢تم بثقافة العنف أكرب من ا١تتوقع بكثَت كلذا دل يكن من السهل 
اٟتقوؽ كبقيت تثقف  علينا أف نتغَت مع تغَت الظركؼ كالثقافات العا١تية حيث بقيت منا ابقية تؤمن ابلقوة كنهج أكحد للحصوؿ على

أتباعها كتستغل الدين القتباس النصوص الدينية اليت تدعو الستعماؿ القوة يف ظركؼ ٤تددة  ككفق شركط خاصة كتلغي مبدأ الظرؼ 
. كالشرط من حساابهتا كتركز على الفكرة فقط

الدين  منذ االحتبلؿ السوفييت ألفغانستاف  اليت كاف يوجهها عادة رجاؿ( اٞتهاد)كتبعا لذلك كانت استجابة الشباب لنداءات القوة  
ككانت استجاابهتم ٖتضى ابحًتاـ كأتييد ا١تؤمنُت التقليديُت كالناس البسطاء كغَت . أيلوؿ سريعة بشكل ال يصدؽ 11كحىت تفجَتات 

. ا١تتعلمُت بشكل كبَت
 

 
 
 
 
 
 

                                   
 88اإلسبلـ بُت األمس كالغد ، لوم غارديو، ص  26
 121فوزية العطية،ص . ا١تدخل إذل دراسة علم النفس د 27
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املبحث الثالث 
أيلول  11الصحوة والتباين بعد 

 
أيلوؿ أدركت بعض القيادات الدينية كالسياسية ا١تسلمة خطأ أك خطورة الثبات على  11ت برجي التجارة العا١تية يف بعد تفجَتا

السابقة، كعرفت بعضها أف من مسؤكليتها الشرعية ضركرة ٖتديد موقفها من موضوع استخداـ القوة ، كسواء كانت ىذه  العنفية مواقفها
أك فهم جديد للنصوص الدينية،  ،أك كليدة صحوة متأخرة ،كا أك مناكرة سياسية لكسب كدىا كرضاىاا١تواقف كليدة ا٠توؼ من قوة أمرم

فإهنا كشفت سهولة كيسر تغيَت ا١تواقف ا١تتشددة كقبوؿ النص للتأكيل من خبلؿ دفعة للتنازؿ عن صورتو ا١تتشددة كإظهاره بصورة أكثر 
كثر من موقف لكثَت من ا١تسائل العالقة سواء بُت ا١تسلمُت أنفسهم أك بينهم كبُت كما كشفت أف يف اإلسبلـ أكثر من قراءة كأ. قبوال

كلذا نبلحظ أف ا١تواقف تبدلت بزاكية مقدارىا . كفرصة للقبوؿ أبم منهما( القوة كالسبلـ) كأف ىناؾ فرصة لتسويق كبل ا٠تيارين  ،اآلخر
فجرت أيضا مكامن كخفااي نفوس بعض ا١تسلمُت الذين بدك على  درجة خبلؿ عقد كاحد من الزماف ككأف قوة تفجَت الربجُت 180

درجة عالية من الغضب بسبب التفجَت بشكل أظهرىم ككأهنم تنازلوا كليا عما كانوا يدعوف لو من قبل أك تنصلوا عن كعودىم ألتباعهم 
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لكي يعاٞتوا ىذه الثنائية غَت العقبلنية أبدكا الكثَت ٔتعٌت أف مواقفهم بدت على مستول متطور من االزدكاجية ، كىم . ابٞتنة كالنعيم ا٠تالد
تضح لنا مسمن اآلراء ا١تضحكة كسوقوا الكثَت من األطركحات ا١تتطرفة اليت أجازت القوة ضد بعض الفئات كحرمتها ضد فئات أخرل كما 

. الحقا
كاقف السابقة سارعت دكؿ كمؤسسات كمنظمات كلغرض ٕتديد ا١تواقف كإعبلـ اآلخر هبذا التجديد الذم فيو الكثَت من التنصل عن ادل

كقد ٧تح اثناف . كٚتعيات إلعبلف الوالية كالرباءة، الوالية ١تنطق السلم كالتعايش، كالرباءة من منطق القوة كالعنف بكل أشكالو ٔتا فيو اٞتهاد
برصد ىذه اٟتركات كا١تواقف مبتدئُت ٔتجلس  (قمر ا٢تدل)كالدكتور ( ديفيد ٝتوؾ)من ا١تنتسبُت يف معهد السبلـ األمريكي ٫تا الدكتور 

إننا )العبلقات األمريكية اإلسبلمية الذم سارع لعقد مؤ٘تر صحفي بعد حادث التفجَت مباشرة إلدانة ا٢تجمات  كأصدركا بياان جاء فيو 
(  28)( ندين كأبقول العبارات ا١تمكنة أعماؿ اإلرىاب اٟتاقدة كاٞتبانة ضد ا١تدنيُت كاألبرايء

إننا ندعم الرئيس كالكونغرس يف الوالايت : ) قالت فيو 2001/ 9/ 21أصدرت ثبلث عشرة منظمة إسبلمية أمريكية بياان يف كما 
(  29)( ا١تتحدة يف اٟترب ضد اإلرىاب

أكرب  كعلى نطاؽ أكسع  أعترب ا٢تجـو التفجَتم ظلما ال يتسامح اإلسبلـ معو، كعمل آٍب،  كجرٯتة كربل كقد صدرت ىذه األكصاؼ من
جهة تشريعية يف العادل اإلسبلمي كانت أتخذ على عاتقها شرعنة ثقافة القوة كالعنف حيث بُت الشيخ عبد العزيز الشيخ مفيت ا١تملكة 

أف  خطف الطائرات كإرىاب الناس األبرايء كإراقة الدماء يشكل نوعا من الظلم الذم ال ) العربية السعودية بعد أربعة أايـ من التفجَت 
تبله بعد  ستة عشر يوما الشيخ يوسف القرضاكم  ( 30)( مح بو اإلسبلـ الذم يرل يف تلك األعماؿ جرائم كبَتة كأعماؿ أثيمةيتسا

كيف اتريخ . يف فتول أصدرىا عن إدانتو لئلرىاب كحث ا١تسلمُت خبل٢تا للتربع ابلدـ لضحااي االنفجار 27/9/2001الذم أعرب يـو 
. نطاكم شيخ األزىر الشريف ببياف مشابومقارب أدذل الشيخ دمحم سيد ط
كالرئيس السورم كا١تلك األردين كملوؾ كمشايخ كرؤساء ا٠تليج العريب بعد التفجَتات  لن الرئيس ا١تصرم أما على ا١تستول الرٝتي فقد أع

. كلئلرىاب بشكل عاـ اإلرىابية مباشرة عن إدانتهم للهجمات
بعد يـو كاحد من أصدرت الدكؿ السبع كا٠تمسُت األعضاء يف منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي كعلى مستول ا١تنظمات الرٝتية كا١تؤ٘ترات 

إننا ندين ىذه األعماؿ اإلرىابية ا٢تمجية كاإلجرامية اليت ىي ٤ترمة يف ٚتيع القيم كاألعراؼ اإلنسانية كاألدايف ) التفجَتات بياان جاء فيو 
كبَتا للحقوؽ إننا نؤمن أبف اإلرىاب يشكل خرقا ) ٍب أصدرت بعد ذلك بياان آخر حوؿ إدانة اإلرىاب بشكل عاـ جاء فيو ( التوحيدية

اإلنسانية خصوصا اٟتق يف اٟترية كاألماف، كما يشكل كذلك عائقا أماـ العمل اٟتر للمؤسسات كالتنمية االجتماعية كاالقتصادية حيث 
يهدؼ إذل زعزعة استقرار الدكؿ ، إننا مقتنعوف كذلك أف اإلرىاب ال ٯتكن تربيره أبم حاؿ من األحواؿ ك٬تب إدانتو بشكل كاضح 

(  31)( أشكالو كمظاىره كأنشطتو ككسائلو ك٦تارساتو مهما كاف أصلها كأسباهباّتميع 
كالظركؼ  كصحوة حقيقية سيستمر العمل هبا يف كل األكقات( سًتاتيجا)كمن حقنا أف نتساءؿ ىنا فيما إذا كانت ىذه ا١تواقف ٘تثل 

الذم يلجأ إليو ا٠تائف كا١تتلوف كمن ( التكتيك)من ضركب مبدأ ، كتصبح منهجا ملزما لنا كلؤلجياؿ البلحقة، أـ أهناكا١تناسبات كاألماكن

                                   
 2صناعة السبلـ يف اإلسبلـ منذ اٟتادم عشر من سبتمرب، ديفيد ٝتوؾ كقمر ا٢تدل ص   28
 3ا١تصدر نفسو ص 29

ىؤالء اٞتنود ا١ترابطوف إ٪تا ىم يف  :، كقاؿ ابٟترؼ الواحدإ٪تا ىم ٣تاىدكف ينمن يقاتلوف اٟتوثي ليعلن أف 10/11/2009اٞتليل كقف يـو ىنا من اجملدم أف نعرؼ أف ىذا الشيخ  30اإلسبلـ، 
 .ة فاسدة إ٪تا ىو من اجملاىدين كلو أجرىمإف عقيدة اٟتوثيُت فاسدة كمن يقاتل عقيد: ٍب قاؿ. كىم على خَت كأجر عظيم يف إخبلصهم كدفاعهم عن الوطن اإلسبلـ جهاد ٭ترسوف ثغرا من ثغور

 5ا١تصدر نفسو ص  31

http://www.adhwaa.org/


 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية
www.adhwaa.org 

١تركز أضواء  حقوؽ النسخ كاالقتباس ٤تفوظة

17 

يريد امتصاص غضب اآلخر كمن ال ٭تمل عقيدة اثبتة، كمن يريد االستفادة من ا١تواقف لتحقيق غاايت معينة تبعا لنظرية السياسة 
 ق؟الرباغماتية؟ كما ىو دكرىا يف توحيد ا١تسلمُت  كتيسَت سبل تعايشهم مع اآلخر كالقبوؿ ب

كل القيادات ألف ىناؾ قيادات دينية :كدل أقل ( أدركت بعض القيادات الدينية)يبلحظ أين قلت يف بداية ىذا ا١تبحث : مبلحظة أخَتة
إسبلمية بقيت اثبتة على مواقفها ا١تتشددة لدرجة أهنا اعتربت تفجَت الربجُت عمبل جهاداي كعدت موت ٣تموعة كبَتة من البشر أمرا غَت 

 2001/ 11/ 9ق كمن ىذه ا١تواقف موقف السيد أٛتد ٓتارم اإلماـ ا١تالكي ٞتماعة ا١تسجد يف د٢تي الذم صرح يـو مأسوؼ علي
أيلوؿ /  11أان أساند أعماؿ اٞتهاد اليت قاـ هبا ا١تسلموف يف الوالايت ا١تتحدة كال أشعر ابألسى على الذين قتلوا يف ىجمات : ابلقوؿ

(32 )
 

: وقوع التغيري
بدت ككأف ىذه العقيدة ا١تسا١تة سوؼ تستمر فاعلة   2001مواقف اٟتكومات كا١تنظمات يف اٟتقبة البلحقة لعاـ  اٟتقيقة أف

كرضوخا لؤلمر ، كأف ا١تسلمُت غَتكا من مواقفهم ا١تتشددة كسيصبحوف أكثر تفهما ١تعطيات السياسة كالفكر العا١تيُت كأكثر انفتاحا 
الؿ السنُت البلحقة كأضيفت ٢تا دعوات ك٤تاكالت لفتح حوار مع اآلخر من غَت ا١تسلمُت ، حيث استمرت إدانة اإلرىاب خالواقع

. ابألساس كمع ا١تسلم أيضا يف بعض األحياف
. فعلى مستول االستمرار إبدانة األعماؿ اإلرىابية كاستعماؿ القوة ا١تفرطة ا١تفضية للتدمَت

قية نعلن إدانتنا للمفهـو ا١تعاصر لئلرىاب الذم يرتبط ٔتمارسات خاطئة على أسس دينية كأخبل) رسالة عماف كفيها 2004صدرت عاـ 
تلك ا١تمارسات اليت ٘تثلت ابالعتداء على حياة الناس كبشكل عدكاين يتجاكز كل حدكد هللا كيركع الناس . مهما كاف مصدرىا أك شكلها

( اآلمنُت كا١تدنيُت ا١تسا١تُت ك٬تهز على حياة اٞترحى كيقتل األسرل
يود اجملمع الفقهي يف أمريكا )أذاعت ا٢تيئة القضائية العليا للمسلمُت يف أمريكا ٦تثلة ابجملمع الفقهي بياان جاء فيو  2005عاـ  كيف

إف استهداؼ  حياة ك٦تتلكات ا١تدنيُت من خبلؿ التفجَتات ... الشمالية أف يعرب عن إدانتو الكاملة لئلرىاب كالتطرؼ الديٍت 
كلقد عرب " شهداء"كإف أكلئك الذين يرتكبوف ىذه األفعاؿ الرببرية ٣ترموف كليسوا . يلة ىجومية أخرل حراـ ك٦تنوعاالنتحارية أك أم كس

(  كمن يقتل نفسا بغَت حق فكأ٪تا قتل الناس ٚتيعا }القرآف ابلنص الصريح قائبل 
لن ٣تمع الفقو يف أمريكا الشمالية عن إدانتو الواضحة كابسم عيد الشكر ٢تذا ا١توسم يع) كما أصدر ٣تمع الفقو يف أمريكا فتول جاء فيها 

إف كل أعماؿ اإلرىاب ٤ترمة يف اإلسبلـ كأنو ٤تـر على ا١تسلم التعاكف أك .... كالصر٭تة للدمار كالعنف ضد الرجاؿ كالنساء األبرايء 
( االرتباط مع أم فرد أك ٚتاعة متورطة يف أم عما من أعماؿ اإلرىاب أك العنف

٨تن ىنا نؤكد كنعلن )عقد ٣تلس ا١تسلمُت يف بريطانيا اجتماعا ضم أكثر من مائتُت من القادة ا١تسلمُت كأصدر بياان جاء فيو  2007كيف 
٨تن نعترب كل أعماؿ اإلرىاب اليت هتدؼ إذل قتل كإيذاء الناس مقيتة كتستحق الشجب كليس ىناؾ أساس من أم ( 1: )بشدة ما يلي

إف اإلسبلـ كونو دين السبلـ يرفض اإلرىاب كيعمل على إشاعة السبلـ كاالنسجاـ ك٨تن ٨تث كندعو  .نوع لتلك األعماؿ يف ديننا
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إف اإلسبلـ ( 2. )ا١تنظمات كا١تؤسسات اإلسبلمية للقياـ بواجبها اإلسبلمي لرفض كتصحيح القراءات ا٠تاطئة كغَت الصحيحة لديننا
( ان اإلسبلـ كذلك أف ٨تمي كنصوف حياة ٚتيع البشركيطلب ـ... يتطلب منا أف ٨تمي كنصوف حياة ا١تدنيُت 

أيضا بعث عز الدين الكاتب التميمي شيخ ٤تكمة العدؿ الكربل األردنية رسالة لكل ا١تسلمُت يف العادل ٭تثهم على رفض  2007كيف 
( 33) التطرؼ الديٍت كٖتكيم رسالة اإلسبلـ يف التسامح

 
: حقيقة التغيري

إلعادة قراءة اإلسبلـ ، كتصحيح الفهم ا٠تاطيء ، كإدانة قوية ١تبدأ القوة دعوات كاقف ٧تد أف ىناؾ كإذا عدان إذل ٣تمل ىذه ادل
كالعنف كإدانة قوية لئلرىاب بكل أشكالو كأنواعو من دكف ٖتديد أك ٘تييز أك تفريق بُت العنف أٞتهادم كالعنف التطريف،كتوضيح أنو ليس 

سبلـ فاإلسبلـ يدعو ٟتماية أركاح ٚتيع البشر، كاألىم من ذلك ٖترمي كامل الستهداؼ الناس ىناؾ أساس لؤلعماؿ اإلرىابية يف دين اإل
ىنا نبلحظ أف الطبيعة الدينية تطغى على . األبرايء أاي كانت عقيدهتم كداينتهم ، كاعتبار منفذم العمليات االنتحارية ٣ترمُت كليس شهداء

يبدك ككأف الدين ىو احملرؾ الرئيس للعنف يف العادل، ككاف دين اإلسبلـ ابلذات مسئوؿ عن ىذا اٟتراؾ ٔتجملو حيث التحرمي كاإلابحة  ٔتا 
. ىذا العنف

٩تلص من ىذه الدعوات إذل أف يف اإلسبلـ مساحة كاسعة للسبلـ كقبوؿ اآلخر أكرب كثَتا من مساحة العنف، كمبانيها  قابلة لبلسًتجاع 
كقد تكوف عملية اسًتدادىا أيسر من عملية اسًتداد  مباين العنف، كما أف موضوع تطبيقها  كاإلعبلف بسهولة مىت ما أراد اإلنساف ذلك،

. سهل مباح ال يعًتضو سول سهولة كيسر تطبيق ا١تبدأ ألعنفي أيضا مع عدـ كجود حدكد حقيقية كموانع ابرزة للتفريق بينهما عقائداي
كاسعة ٔتا يبدك ككأف كل تلك األقواؿ اللطيفة اليت ًب تسويقها بعناية فائقة  سا٫تت  صورة الضبابية ىذه يف خلق ازدكاجية تطبيق كتنفيذ

كانت ٣ترد ٤تاكلة المتصاص غضب اآلخر كنقمتو ال أكثر بعد أف ًب التعامل مع مبانيها بتمييز ظاىر كقراءات ٥تتلفة ْتيث ًب العمل 
كقد . كمنع العنف كالتلويح أماـ مرتكبيو ٔتواقف شجب مشاهبة ٓتبلفها يف مواطن أخرل ٖتتاج أيضا لبث ركح التسامح كالقبوؿ ابآلخر

سواء بُت ا١تسلمُت  2003لتمحيص ككشف النوااي كاألقواؿ، فالعنف ا١تستشرم يف العراؽ منذ عاـ  اختباركانت الساحة العراقية أكرب 
دل ٭تظ ( كورد/ عرب )كالعرقية األخرل ( صابئة /إيزيديُت / مسيحيُت )أك بينهم كبُت ا١تكوانت الدينية األخرل ( شيعة/ سنة )أنفسهم 

ٔتثل ىذا الدعم الكبَت بل سا٫تت يف إذكائو كتنميتو دعوات صدر بعضها من نفس أصحاب األقواؿ األكذل بشكل فتاكل  شرعية تبيح دـ 
كاعتبارىا ذلك من أعماؿ . احة عرضواآلخر كتكفَته كاهتامو ابالرتداد  كٕتويز ذْتو كقتل أكالده كأفراد عائلتو كحرقهم كسلب مالو كاستب

 .، كثواهبا اٞتناف ا٠تالداتاٞتهاد اليت حث عليها اإلسبلـ كأكجبها على كل مسلم
بينهم انتقائية التطبيق أعطت للدكؿ غَت ا١تسلمة انطباعا أبف ا١تسلمُت غَت صادقُت يف دعاكاىم كإهنم إذا كانوا هبذه الدرجة من العنف فيما 

كعليو ًب تصنيفهم أعداء حقيقيُت، ككضعهم أماـ خيارين إما اٟترب . ـ ابلتأكيد سيكونوف أكثر عنفا قبالة اآلخر البعيدكداخل بلداهنم فإنو
ككم بدا مدىشا كغريبا موقف ا١تسلمُت أنفسهم من ىذه ا٠تيارات اليت . كالتضييق أك اٞتلوس على مائدة ا١تفاكضات إلجراء حوارات بينية

. كرحب هبا كأيدىا كتلقاىا البعض اآلخر برفض قاطع كشديد كصل إذل درجة ٖترمي اٞتلوس مع اآلخر للحوارتلقاىا بعضهم بصدر رحب 
منتصف القرف ا١تاضي بعد اجملمع الفاتيكاين  منذ:)عبد الرحيم بن صمايل السلمي.كأعتبار مؤ٘ترات اٟتوار دعوة للتنصَت كما يف قوؿ  د
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التنصَت كالتبشَت كىو التنصَت ٖتت عباءة اٟتوار كالتقارب كالتفاىم  أسلوب ظهر تطور جديد يف( ـ1965  -1962)الثاين 
ا األصلي منشؤه" اٟتوار بُت األدايف"فهذه الفكرة ...مع اآلخر كاالعًتاؼ بو كالتعاكف على القضااي ا١تشػًتكة بُت األدايف

 (34)( كىذا يف حدِّ ذاتو مؤشره لؤلىداؼ ا٠تبيثة فيو, من الكنيسة الكاثوليكّية كأكثر ٚتعيات اٟتوار كمؤ٘تراتو منها
 
 

 
 
 
 
 
 

املبحث الرابع 
احلوار بني املذاهب واألداين 

 
:  إشاعة السالم

ػػ بعد أف  ينألقل خبلؿ القرنُت ا١تاضيػ على االحظنا كيف أف الدين يظهر يف الصورة ككأنو احملرؾ الرئيس للعنف يف العادل ػ
 ضمرت أك تبلشت الدعوات القومية كالعرقية العنفية كالسلمية بشكل كبَت، كتفكك االٖتاد السوفييت، كتنامي اٟتركات الدينية ا١تتطرفة يف

دينية غالبا أك بسبب النزاعات الدينية حىت  كالسيما أف أكثر العمليات العنفية اليت كقعت خبلؿ ىذه اٟتقبة كانت.أ٨تاء ٥تتلفة من العادل
ككاف للمسلمُت قصب السبق يف ىذا ا١تضمار كلذا نسبت كل أك أغلب العمليات اإلرىابية إذل . كلو بدت ظاىرا ككأهنا بعيدة عنو

سعد الدين إبراىيم . كؿ ديق. كمن ا١تبلحظ أف كل مؤ٘ترات حوار األدايف اليت عقدت تناكلت ىذه ا١تسالة ّتدية فائقة. اإلسبلـ ٖتديدا
خبلؿ النصف األكؿ من شهر )   2004نشر عاـ ( الغاضبوف من اإلسبلـ كا١تسلمُت) مدير مركز ابن خلدكف يف مقاؿ لو بعنواف 

ديسمرب شاركت يف ٜتسة مؤ٘ترات دكلية، كاف القاسم ا١تشًتؾ األعظم فيها ىو اإلسبلـ كا١تسلمُت، كالتطرؼ كالعنف، كصداـ اٟتضارات، 
( .كالدٯتقراطية
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بسهولة،  (35) أيلوؿ بدا ككأنو قابل للتحوؿ من خط العنف إذل خط البلعنف 11اإلسبلـ من جانبو بعد ٧تاحو البلعنفي يف أحداث  
كما أف قدرة الشريعة اإلسبلمية على تغطية اٞتانبُت بنفس الكفاءة كا١تركنة تدؿ على استعدا اإلسبلـ للتماىي بشكل كامل مع التطورات 

 لسلوكية كالفكرية كالسياسية كالعقائدية يف العادل كىذه أحدل الدالالت على أصالتو كأصالة إٯتانو اب٠تطُت معا فيما يبدك ككأنو تغطيةا
٢تا  حقيقية ١تتطلبات اٟتياة كظركفها يف القوة كاٟتوار ألف ىذه التغطية الناجحة تعٍت أف ىناؾ كم كبَت من النصوص كالقوانُت ا١تقنعة اليت

قدرة ٖتريك أم من اٞتانبُت عند اٟتاجة لو كدعمو هبا لكي يلقى القبوؿ كالرضا كيدفع الناس لؤلخذ بو كالعمل ٔتوجبو دكف اعًتاض أك 
. تذمر

كلكن ىذه ا١تطواعية تدؿ يف الوقت نفسو أف ىذه النصوص كالقوانُت ٦تكن أف تسخر ٓتبلؼ ما هتدؼ لو حقيقتها كٖتضى ابلقبوؿ أيضا  
 . ألف الناس ال يعرفوف مقدار التبلعب  الذم حصل فيها كجعلها هبذا الشكل من جانب آخرك من جانبلقداستها 

يف جانب آخر ال يقل أ٫تية ٧تد أنو منذ بداية أربعينات القرف ا١تاضي كانت ىناؾ  ٣تموعة شخصيات إسبلمية يف ا١تذاىب السنية 
الشيخ أبو الوفا الغنيمي، الشيخ : يف سبيلو كمنهم على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر  كالشيعية  تدعو للتقريب بُت ا١تذاىب اإلسبلمية كتعمل

أٛتد التافتزاين، الشيخ أٛتد الشرابصي، الشيخ ٚتاؿ الدين األفغاين، الشيخ حسن جاد حسُت، الشيخ سليم البشرم، السيد عبد اٟتسُت 
الشيخ عبد ا١تتعاؿ الصعيدم الشيخ دمحم أبو زىرة، الشيخ دمحم حسُت شرؼ الدين،الشيخ عبد الرٛتن ا٠تَت، الشيخ عبد الكرمي الز٧تاين، 

كاشف الغطاء، الشيخ دمحم الغزارل الشيخ دمحم رضا الشبييب، الشيخ دمحم رضا ا١تظفر، الشيخ دمحم عبدة، الشيخ ٤تمود شلتوت،، الشيخ 
الحتجنا إذل كقت طويل، كقد تركت ىذه الشخصيات كلو أردان إحصاء كل األٝتاء . مرتضى آؿ ايسُت، السيد ىبة الدين الشهرستاين

كلكن ماذا كانت النتيجة بعد سبعُت عاما من العناء الكبَت؟ كإذل أين كصلنا؟ كماذا أٙترت  ،بصماهتا كاضحة على زماهنا كاألزمنة البلحقة
 دان من خربهتم كٕتربتهم كسعيهم؟ ىذه اٞتهود؟ كىل استف

كلغاية ىذا التاريخ كتًتٚتو ٣تموعة القنوات الفضائية اليت تبث ٝتومها كٖترض  2003قيُت منذ جواب ىذه األسئلة تًتٚتو حاؿ العرا
 .الشباب لرفض اآلخر كتكفَته كإشغاؿ ا١تسلمُت ٔتعارؾ جانبية اتفهة لتشغلهم عن معركتهم اٟتقيقية

صعب قد ٬تربان على التنازؿ عن بعض الثوابت ا١تذىبية كابحملصلة يضعنا ىذا التمايز أماـ مسئولية شرعية كأخبلقية كبَتة كيعرضنا المتحاف 
ا١تستجدة اليت نتجت عن اجتهادات كاستنتاجات ظرفية لدعم ا٠تط الفكرم للجماعة أك ا١تذىب، مقابل ٧تاحنا ببناء ا٠تط ا١تسادل يف 

آلخر أك عدائنا لو طا١تا أننا لن ٨تتاج لكن أال يستحق بناء ا٠تط الفكرم أف نتنازؿ عن تلك الدكاعم اليت أنتجها خوفنا من ا. اإلسبلـ
 ،فإليها ابعتبار أهنا كجدت ابألساس  لتدعم التوجهات العنفية كليدة الصراع كالنزاع الذم سيطر على أجواء العادل اإلسبلمي كل ىذه القرك

تفاظ هبذا الكم الكبَت من تعد من حاجة لبلح دل كالنجاح بتأسيس خط حوارم سلمي يقضي على العنف كيلغي مفهـو القوة يعٍت أنو
 ؟.ىامؿإ، أك دل تعد اٟتياة القائمة ْتاجة أساسا دكاعم دل نعد ْتاجة ٢تا

يرا إف من يرجع إذل القوانُت اليت قادت اٟتياة اإلسبلمية يف العادل اإلسبلمي خبلؿ األربعمائة سنة ا١تاضية يف األقل سيجد حتما تبدال كب
يبلت أبعدهتا  عن نصها كصيغتها األكذل كلكنها ابلتأكيد ال زالت إسبلمية كقريبة من ركح الشريعة طرأ عليها  كبعضها أجريت عليها تعد

دكف ( التنازؿ كالقبوؿ)كلو ٧تحنا ابلوصوؿ إذل ىذه النقطة أقصد . كأصلها ألف الشريعة حية كمتطورة، كٖتمل بُت حناايىا فكر التجديد
لكن ىل من ا١تمكن أف نصل إليها؟  . ابلتأكيد يف إعادة اإلسبلـ إذل خطو احملمدم األكؿفقداف األسس كالقيم ا١تادية كالركحية سننجح 

                                   
البلعنف كصنع السبلـ يف  26ينظر ص .  ابو ٪تر البلعنف أبنو ٣تموعة مواقف كمفاىيم كأفعاؿ ا١تقصود منها اقناع الناس على اٞتانب اآلخر بتغيَت آرائهم كمفاىيمهم كافعا٢تمعرؼ دمحم 35

 اإلسبلـ
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ىذا ىو السؤاؿ الصعب الذم تبدك إجابتو أصعب، فنحن على مستول البيت اإلسبلمي أكجدان بسبب الظركؼ القاسية كاحملن اليت 
كالشرائع اليت ٖتدد عبلقتنا اب١تسلم اآلخر، كىذه ا١تنظومة ٖتضى كاقعا تعرضنا ٢تا ٚتيعا من قومنا كمن الغرابء ٣تموعة من األسس كالقواعد 

ابلتقديس مع أهنا تنضوم على قدر كبَت من ركح الضغينة كالعدكانية اليت تصل يف بعض جوانبها إذل تكفَت ا١تسلم اآلخر كاهتامو ابلشرؾ 
  .الدافع كراء صنع ىذه ا١تنظومة ا٠تبلؼ ا١تذىيب كالسياسيككاف .  اترة كابلردة اترة أخرل كحىت اهتامو أبنو ليس مسلما ابألساس

 فلماذا تتطور حياتنا دكف أف نعد ذلك ٥تالفة للشريعة كال تتطور عقولنا؟ ك تتطور قوانيننا اإلسبلمية دكف أف ٗترج عن فقو الشريعة كال
كمعطيات حضارة ككسائط تواصل كمشًتكات كمصاحل؟  نتطور معها؟ ١تاذا نتأخر كنعجز عن اللحاؽ ابألكائل مع ما ٪تلكو من إٯتاف كفكر 

كىذه ا١تنظومة تكاد تكوف مسئولة أيضا عن نظرة الطيف اإلسبلمي للحوار بشقيو ا١تذىيب كالديٍت، ىذه النظرة اليت ٘تتد من أقصى اليمُت 
ين ا١تسلمُت من يقف يف أقصى إذل أقصى اليسار كالعجيب أهنا يف كل مراحلها تقـو على مباف فقهية كنصوص شرعية، حيث ىناؾ ب

كىناؾ بينهم من يقف يف أقصى اليمُت  كيرل . كمفضيا للكفر ،الدين على قيم كتعاليماليسار كيرفض اٟتوار بكافة أشكالو كيعتربه ٥ترجا 
منتج  كديٍت ذىيباٟتوار مع ا١تذاىب األخرل كاألدايف السماكية كاحدا من أسس التمدف كالتحضر كيعتقد أف طريق اٟتوار يؤسس لسبلـ ـ

 .دائمك

ألف أتباع . كبُت ىذين االٕتاىُت ىناؾ من يرل  أف اٟتوار مع بعض ا١تسلمُت غَت جائز كلكنو جائز ك٤تبب مع أتباع الدايانت األخرل 
اف ىذا كما كىناؾ من يرل أف اٟتوار مع أم طرؼ خارج دار اإلسبلـ جائز سواء ؾ. ىذه الدايانت موحدين كا١تسلم اآلخر مشرؾ كمرتد

! الطرؼ موحدا أك غَت موحد، كلكنو ال ٬توز يف دار اإلسبلـ سواء كاف اآلخر مسلما أك من أتباع األدايف األخرل
 

 :األرضية املشرتكة

ابٟتوار مع اآلخر، كخطوطا متشددة ترفض اٟتوار  تؤمن  معتدلة نستشف من ىذا التنوع أف ىناؾ يف اجملتمع اإلسبلمي خطوطا
 .ا١تسلمُت اآلخرين كغَتىممع  ٚتلة كتفصيبل

 كال تكمن ا١تشكلة يف ىذا التنوع  حصرا بل يف مواقف ا٠تطوط ا١تعتدلة ا١تسلمة كالضعيفة اليت دل ترؽ إذل مستول فعل ا٠تطوط ا١تتشددة ، 
بعضها على فا٠تطوط ا١تعتدلة إما أهنا أكتفت إبدانة القوة كشجعت على اٟتوار، أك أسست منظمات كٚتعيات كعقدت مؤ٘ترات كاف 

كلكنها دل ٗتلق التأثَت ا١تطلوب يف اجملتمع كدل تنجح  ( 36)مستول عاؿ من التنظيم كا١تشاركة كأصدرت ٣تبلت كصحف ككتب كدراسات 
بينما مارس (  37)يف دفع ا٠تطوط األخرل لتغيَت مواقفها، كانتهى بعضها تلقائيا، كمؤ٘تراهتا دل تنجح يف تطبيق قراراهتا على أرض الواقع 

                                   
تشرين األكؿ كتواصل نشرىا حىت شهر  1949قرف الناضي كأصدرت ٣تلة رسالة اإلسبلـ عاـ اليت أتسست يف القاىرة يف أربعينات اؿ االسبلمية دار التقريب بُت ا١تذاىب على سبيل ا١تثاؿ 36

كقد تعرض ا١تشركع للكثَت من النقد اٞتارح يف حينو على يد مفكرين معركفُت منهم ٤تمود ا١تبلح الذم كثق كتاابتو الرافضة . ٍب أكقف العمل هبذا ا١تشركع كأغلق مقره يف القاىرة. ١٩٧٢ من عاـ
 !١تشركع يف كتابو ٣تموع السنة النبويةؿ

ابلتعاكف مع جامعة األزىر كجامعة قطر  بتنظيم 23/1/2007يف  الذم عقد مؤ٘تر الدكحة ٟتوار ا١تذاىب اإلسبلميةلقد رافق الفشل أغلب ا١تؤ٘ترات رغم ٧تاحها يف التنظيم كا١تشاركة ففي  37
ما ٭تدث يف العراؽ من منها إدانة  صدرت توصيات على مستول عاؿ من ا١تسئولية شارؾ فيو أكثر من مائيت عادل من أكثر من أربعُت دكلةذم اؿكاجملمع العا١تي للتقريب بُت ا١تذاىب اإلسبلمية ك

. ع كدل تنجح يف ترؾ أم أثر على الواقع العراقيكلكنها دل تفعل على أرض الواؽ ر اٞترائم ا١ترتكبة على ا٢توية ا١تذىبيةاحرمة دـ ا١تسلم كمالو كعرضو كاستنككحرب طائفية بُت السنة كالشيعة 
ؤ٘تر على رفض استخداـ الدين لتربير االعماؿ االرىابية كقتل ادلاتفقت الدكؿ ا١تشاركة يف كتكررت الصورة يف مؤ٘ترم مدريد كنيويورؾ حيث ركنت توصياهتما على رؼ النسياف ففي الوقت الذم 

التعصب "دكلة مشاركة يف ا١تؤ٘تر عن شعورىا ببالغ القلق ازاء تنامي  80اكثر من  فيو اعربت كيف الوقت الذم. ٧تد أف العنف الديٍت يف أعلى مستوايتو .ا١تدنيُت االبرايء كاعماؿ العنف كاالكراه
ا١تلك عبد هللا يف كلمتو اماـ ا١تؤ٘تر إذل  كيف الوقت الذم دعا فيو تدىوردل نسمع ٔتبادرة حقيقية لوقف ىذا اؿ كانعداـ التسامح كالتمييز كالعنصرية ضد ٚتيع االقليات الدينية يف ٥تتلف ا٨تاء العادل

دل ٧تد بعد مركر أكثر من عاـ من يسعى لقياـ اٞتبهة أك يشجع ثقافة التسامح بشكل حقيقي  . كإذل تشجيع التسامح بينها" عدك كل األدايف"قياـ جبهة موحدة ضد اإلرىاب 
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كما ٧تح يف إاثرة . ٠تط ا١تتشدد أساليب نظرية كعملية لدعم موقفو ٧تح بعضها يف كسب أنصار كثَتين ٞتانبو من الشباب بشكل خاصا
بل أنو ٧تح يف بلورة . أيلوؿ مثبل 11اآلخر كاستفزازه من خبلؿ العمليات االنتحارية اليت نفذىا ضده كيف عقر داره كما يف تفجَتات 

كقد تلقى اآلخر ىذا التحدم  برد فعل يراه مناسبا . دين لئلسبلـ كٖتميل اإلسبلـ كزر كل عمل إرىايب يقع يف العادل كلوالفكر الرافض كادل
ـك كاف يف بعض جوانبو يعتمد على ٥تاطبة العقوؿ من خبلؿ دفق ىائل من الكراسات كالبحوث كالكتب كالنشرات كا١تلصقات كرس

الدكتور دمحم أبو ٪تر كىو أمريكي من أصل فلسطيٍت بتأليف كتابو البلعنف كصنع السبلـ يف اإلسبلـ   بدأما  كعند. الكاريكاتَت كاألفبلـ 
ابلبحث عن مصادر ١توضوعو دل ٬تد يف مكتبة الكونغرس كىي من أعظم ا١تكتبات يف العادل سول ٜتس مقاالت تتحدث عن السبلـ يف 

. كالبصرية كا١تطبوعة اليت تتحدث عن العنف اإلسبلمياإلسبلـ كلكنو كجد يف ا١تقابل آالؼ ا١تواد السمعية 
لقد ساىم ىذا الكم الكبَت من ا١تواد يف أتسيس أرضية مشًتكة يف العادل الغريب تفًتض ارتباط اإلرىاب ابلعقيدة اإلسبلمية منهجيا 

ك على أقل تقدير تفًتض أف دكال إسبلمية كعقائداي ٔتا ٭توؿ دكف إعطاء ا١تسلمُت فرصة التحاكر لبناء أرضية مشًتكة للسبلـ العا١تي، أ
ىيومن رايتس )معينة كمعركفة ٘تارس العنف كالقوة ضد أتباع الدايانت كا١تذاىب على أرضها كما يف تعليق منظمة حقوؽ اإلنساف العا١تية 

٦تارسة ضغوط على ا١تلك عبد  إذل دعت ا١تنظمة قُبيل انطبلؽ ا١تؤ٘تر قادة العادلث حي على رعاية السعودية ١تؤ٘ترات حوار األدايف( ككتش
كانتقدت ا١تديرة التنفيذية لقسم الشرؽ األكسط كمشاؿ . التعبَت عن عقيدهتم ك٦تارسة شعائرىم الدينية يف لسماح إلتباع األدايف األخرلؿ هللا

ت الذم ال تعًتؼ فيو ؽكمح األدايف، يف اؿسالتها حوؿ تساالسعودية ١تطالبتها العادل ابالستماع إذل ر(  سارة ليا كيتسن) أفريقيا يف ا١تنظمة 
 .  ابٟترايت الدينية

ابلعدكانية أم أف التصور السائد لديهم أف الثقافة كالداينة اإلسبلمية عنيفة بطبيعتها ٔتا يعٍت أف ىنالك اليـو يف العادل ثقافتاف كاحدة مولعة  
سامح كتؤسس للسبلـ العا١تي ىي الثقافة الغربية ٦تا يعٍت أف اللقاء بينهما أخرل ٖتًـت التكالقتاؿ ىي الثقافة اإلسبلمية ككالشراسة كالعنف 

الفعلية يف مؤ٘ترات اٟتوار أك اٞتادة  كرغم ىذا التصور سعى بعض القادة ا١تسلموف لتغيَت ىذه القناعة  سواء من خبلؿ ا١تشاركة . مستحيل
 2002مؤ٘تر الدكحة السنوم للحوار يف عاـ : كار منها على سبيل ا١تثاؿتبنيهم ١تثل ىذه ا١تؤ٘ترات أك أتسيسهم ١تراكز ْتوث هتتم ابحل

كا١تعهد الدكرل للحوار بُت األدايف كاٟتضارات الذم أسسو الرئيس اإليراين دمحم  2003كمركز البحوث األردين للتعايش مع األدايف يف عاـ 
كمؤ٘تر اٟتوار الذم أنعقد يف  ١2007تلك األردين عبد هللا الثاين يف برعاية ا( الكلمة السواء بيننا كبينكم)خا٘تي يف نفس الفًتة ككثيقة 

كالذم ضم الطيف اإلسبلمي إضافة إذل اليهود كا١تسيحيُت كالبوذيُت كالشنتونيُت كأدايف أخرل  2008مدريد برعاية ا١تلك السعودم يف 
 .سعيناتغَتىم، كا١تركز الديٍت للحوار الذم أسسو ا١تسلموف يف البوسنة بعد حرب الت

 

 وقفة أتمل
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نعرؼ من خبل٢تا أننا حىت لو ابدران يف عقد مثل ىذه ا١تؤ٘ترات ال نفيها حقها، كنبدك خبل٢تا للتأمل يف حالنا، كس ىنا البد من كقفة قصَتة
ٖتت عنواف  12/11/2008يـو األربعاء  نيويورؾ ففي مؤ٘تر حوار األدايف الذم عقد بعناية كرعاية سعودية يف. غَت صادقُت يف دعواان

اليت عقدت يف مدريد كجهت ا١تملكة راعية ا١تؤ٘تر دعوة رٝتية إلسرائيل ٟتضوره  كىو أمر  الذم جاء استكماالن للجلسةك" ثقافة السبلـ"
إف العاىل السعودم : لت لنا قو٢تا صحيفة القدس العريبؽاليت ف( يدعنوت أحركنوت)ا صحيفة امتدحتو حىت الصحف اإلسرائيلية كمنو

هللا بن عبد العزيز، منح الضوء األخضر لتوجيو دعوة للدكلة العربية للمشاركة يف مؤ٘تر األدايف، الذم سيعقد يف مدينة نيويورؾ  عبد
كقالت صحيفة يديعوت أحركنوت العربية، إف ا١تستول السياسي يف . نوفمرب ا١تقبل/ األمريكية يف الثاين عشر من شهر تشرين الثاين

الدعوة أب٫تية ابلغة كيعتربىا دعوة اترٮتية، الف ىذه ىي ا١ترة األكذل، كفق ا١تصادر يف تل أبيب، اليت تقـو فيها ا١تملكة  ينظر إذل" إسرائيل"
كقد جاء يف األخبار أف ا١تلك التقى الرئيس اإلسرائيلي .(  للمشاركة يف مؤ٘تر تنظمو ىي بنفسها" إسرائيل"العربية السعودية بتوجيو دعوة لػ

ٞتانب كقد يكوف ىذا األمر بديهيا فهي طا١تا كجهت دعوة إلسرائيل فمعناه أهنا تريد إشراكها يف اٟتوار، لكن ا ؿ ا١تؤ٘ترخبل (بَتيز)
ابدر فورا لنفي ا٠ترب كتكذيبو كمطالبة اآلخرين بنفيو حيث صدر  يعلن يف القنوات اإلخبارية لقاء ا١تلك كالرئيسخرب السعودم بعد ٝتاعو 

أف ا١تملكة العربية السعودية نفت أف يكوف العاىل السعودم ا١تلك عبد هللا بن عبد العزيز ٖتدث  :ما مفاده 31/10/2008عنهم  يـو 
. مع الرئيس اإلسرائيلي شيموف بَتيز على ىامش مؤ٘تر حوار األدايف، داعية كزارة ا٠تارجية األمريكية إذل تكذيب ىذا ا٠ترب

إف ما صرح بو ككيل كزارة ا٠تارجية األمريكية كيلياـ بَتنز أبف ا١تلك (: كاس)سعودية الرٝتية كقاؿ مصدر سعودم مسؤكؿ لوكالة األنباء اؿ
عبد هللا بن عبد العزيز ٖتدث مع الرئيس اإلسرائيلي شيموف بَتيز على ىامش مؤ٘تر حوار األدايف عار من الصحة ٚتلةن كتفصيبلن كىو أمر 

ب ىذا ا٠ترب كتقدمي تفسَت كتوضيح ١تربرات ىذا االفًتاء الذم ال ٮتدـ العبلقات بُت البلدين ٥تتلق، كطالب كزارة ا٠تارجية األمريكية بتكذم
.!  الصديقُت

كقاؿ مسئوؿ العبلقات الدكلية يف . كعلى اٞتانب اآلخر انربل  حزب هللا لينتقد ا١تؤ٘تر كاعتربه قناة خلفية ٦توىة لفرض التطبيع مع إسرائيل
. تدعى إليو إسرائيل« اٟتوار بُت األدايف»ا أف ٙتة إتاىا إلقامة مؤ٘تر يف األمم ا١تتحدة بعنواف ٝتعن: حزب هللا نواؼ ا١توسوم

ال أف ىذا ا١تؤ٘تر الذم يعقد ٔتبادرة من ا١تلك السعودم عبد هللا بن عبد العزيز كبرعاية األمم ا١تتحدة كٔتشاركة مسئولُت عرابن كأجانب 
. ىو قناة خلفية ٦توىة لفرض التطبيع مع إسرائيل كٖتويلها إذل جزء من نسيج دكؿ ا١تنطقةعبلقة لو ابٟتوار بُت األدايف كإ٪تا 

انتقدت ا١تؤ٘تر ابعتبار انو يوفر منصة للسعودية اليت تعتنق ا١تذىب الوىايب كال تسمح ٔتمارسة  امنظمات حقوؽ اإلنساف من جانبو
.  تقدت ا١تنظمات أيضا السجل السعودم يف مسألة حقوؽ اإلنسافالشعائر الدينية ألتباع الدايانت األخرل على أراضيها، كاف

إف ٣ترد تقدمي دعوة لطرؼ ما ٟتضور مؤ٘تر حوار تعٍت أنو يريد ٤تاكرتو فعبل كتوجب على الطرؼ الراعي  أف يستقبل الضيوؼ كيسمع 
. سبلميُت غَت صادقُت يف دعوهتم للحواركجهات نظرىم كيشاركهم اٟتوار، كىو ما دل ننجح يف تنفيذه ٦تا أعطى صورة لآلخرين أف اإل

ك٣ترد سعي ا١تسلمُت إلقامة حوار ديٍت مع اآلخر مهما كاف دينو ال يعٍت أنو سيحل كل ا١تسائل العالقة كلكن مصادر األخبار كادت أف 
كء االنتقادات اليت تلقتها تؤكد فقداننا للمصداقية حيث جاء فيها أف السعودية أقامت ا١تؤ٘تر لتحسن صورهتا أماـ الغرب خصوصا يف ض

. بعد ىجمات نيويورؾ ككاشنطن
كْتسب ٚتاؿ خاشقجي عضو الوفد ا١ترافق للملك السعودم فإف ا١تلك يريد أف يوجو رسالة إذل العادل الغريب مفادىا أف اإلسبلـ ليس  

. ة بسبب التمييز الديٍت يف ا١تملكةدين حرب كإرىاب، كبرسالة إذل الداخل بضركرة تغيَت عقلية الشعب السعودم كا١تؤسسة الديٍت
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كيف ذات . كلكن دل يتم على أرض الواقع تفعيل أم من ىذين ا١تقصدين، إذ دل يفهم العادل تلك الرسالة ألنو دل يلمس اٞتدية كالوضوح
ير ا١تطلوب مللتغالوقت صدرت عن ا١تؤسسة الدينية السعودية دعوات ٣تحفة ْتق بعض العراقيُت شجعت بعضها على قتلهم كىذا ٥تالف 

 .بل كمعاكس لو ابالٕتاه
كلكي نوضح ىذه الصورة ا١تتناقضة بشكل أكثر كضوحا  ٦تكن أف نرجع لقواميس اللغة لنعرؼ منها بعض اٟتقائق فقد جاء يف معجم 

على ما ٬ترم بُت  كاٟتوار يقاؿ. الشيء يدكر دكرا/ الرجوع / اللوف  اٟتوار مأخوذ من اٟتور كللحور ثبلثة أصوؿ (38)مقاييس اللغة 
دل ٭تر : كلمتو فلم يرجع أرل حوارا كيقولوف ١تن يعجز عن اٞتواب: شخصُت ْتيث يسمع كل منها بعد كبلمو ردا من اآلخر ك٢تذا يقاؿ

جوااب 
لوب، كاٞتدؿ يف إقامة اٟتجة إلثبات ا١تط: كمعٌت االحتجاج . االحتجاج كاٞتداؿ كا١تراء كا١تكابرة كا١تناظرة: اٟتوار  (39) كيف اتج العركس

: كا١تراء . شدة ا٠تصومة، كاٞتداؿ كاجملادلة ٔتعٌت النقاش ا١تتبادؿ الذم ٭تاكؿ فيو كل طرؼ إثبات ما جاء بو كإبطاؿ رأم اآلخر: اللغة 
. الكبلـ الذم فيو شدة كيقاؿ أيضا للجداؿ ا١تقركف ابلشك كالريبة

ف ال تدعو الرئيس اإلسرائيلي  ٟتضور ا١تؤ٘تر، أك أف ٕتلس قبالتو كٖتاكره أسوة كلذا كاف ا١تفركض ابلسعودية حفاظا على مصداقيتها إما أ 
. أما أم ا٠تيارين ىو الصحيح فذلك مًتكؾ جوابو  ١تن يبحث عن جواب. ببقية اٟتاضرين

 
: دعوة لفهم لغة احلوار

قوة، كلغة اٟتوار  تطلق العناف ألفاؽ االبتكار اٟتوار لغة تدؿ على االحًتاـ ا١تتبادؿ لآلراء كليس ٣ترد فرض لآلراء كتطبيقها ابؿإف 
ك٨تن مىت ما توصلنا إذل احًتاـ الرأم كالرأم األخر ، سنتعلم كيف ندير حوارا  كنؤسس للغة حوارية . كتفتح أبوااب رحبة لطرح األفكار احملًتمة 

لغة سنتعاذل عن الغطرسة يف فرض آرائنا على اآلخر كمن خبلؿ ىذه اؿ. بدؿ لغة كثقافة العنف اليت ٖتكمت ٔتصائر شعوبنا على مر التاريخ
كالسيما أننا .بتواضع كعندىا نكوف قد قطعنا شوطا كبَتا يف تطوير اجملتمع ك اجتزان مراحل متعددة ٨تو أفاؽ النهوض ئوراكنصبح أكثر تقببل آل

يعد موقف   : )ركز الدراسػات الشرقيػة جامعة القاىرةدمحم خليفػة حسن مدير ـ. د.يقوؿ أنشًتؾ ٚتيعا بقناعة مفادىا أف اإلسبلـ دين حوار 
كعلى الرغم من كجود أدايف أخرل ترحب ابٟتوار بُت األدايف . اإلسبلـ من اٟتوار بُت األدايف من أكثر مواقف األدايف إ٬تابية كقبوالن 

كما أننا ندرؾ (  40).(سبلـ أبنو دين اٟتواركتقبلو فإف ا١توقف اإلسبلمي من اٟتوار يتصف ابإل٬تابية التامة إذل حد ٯتكن معو كصف اإل
كما موجود عندان . اإلنساف مهما اختلفت داينتو يواجو كاقعا كاحدا، كظركفا معيشية كاحدة، كمشكبلت حيوية كاحدة عن يقُت أف

مؤ٘تر نيويورؾ ىذه كا١تلك السعودم أكضح يف كلمتو يف افتتاح . موجود حتما لدل اآلخر كلو بشكل مقارب إذا دل يكن اتـ التطابق
جئتكم من مهول قلوب ا١تسلمُت، من ببلد اٟترمُت الشريفُت حامبل معي رسالة من األمة اإلسبلمية، ٦تثلة يف علمائها : )القناعة بقولو

ة تدعو إذل كمفكريها الذين اجتمعوا مؤخرا يف رحاب بيت هللا اٟتراـ، رسالة تعلن أف اإلسبلـ ىو دين االعتداؿ كالوسطية كالتسامح، رساؿ
. ( اٟتوار البناء بُت أتباع األدايف، رسالة تبشر اإلنسانية بفتح صفحة جديدة ٭تل فيها الوائـ إبذف هللا ٤تل الصراع

. حوار ديٍتىناؾ ىنا ال يفوتنا أف نذكر أف ىناؾ حوار لؤلدايف ك

                                   
 116ػ  115ص  2زكراي ،  جأبو اٟتسُت أٛتد بن فارس بن  38
 317ص 6اتج العركس من جواىر القاموس، دمحم بن دمحم مرتضى اٟتسيٍت الزبيدم، ج 39
 دمحم خليفة حسن . اٟتوار الديٍت كدكره يف مواجهة التطرؼ الديٍت كاالرىاب ، د  40
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ابستخداـ اٟتوار كسيلة علمية كتعليمية كلطرح يهدؼ إذل فهم األدايف كا١تذاىب : )عبد العزيز التو٬ترم   حوار األدايف كما يرل
كابإلضافة إذل ىدؼ الفهم يهدؼ اٟتوار إذل ٖتقيق التفاىم بُت األدايف ١تعرفة نقاط . التساؤالت ا٢تادفة إذل ٖتقيق الفهم كإدراؾ ا١تعٌت

مع عدـ اٗتاذ التخلص منها ىدفان االلتقاء من أجل دعمها كتقويتها، كالتعرؼ على نقاط االختبلؼ من أجل فهمها كالتقريب بينها 
كلذلك فاٟتوار البناء . للحوار كذلك ألف نقاط االختبلؼ ٘تثل خصوصية األدايف كىويتها، كتظهر شخصيتها يف مواجهة األدايف األخرل
كف مبادئ مهمة اثبتة ٭تافظ على استقبللية األدايف، كيبٍت العبلقة بُت األدايف على أساس من قبوؿ التعددية الدينية كحرية التدين لتك

(  41)( للحوار بُت األدايف
ٖتقيق الفهم كالتفاىم كتبادؿ ا١تعارؼ الدينية ال فرضها بقوة اٞتدؿ كعلى )دمحم خليفة حسن إذل . أما اٟتوار الديٍت فيهدؼ كما يقوؿ د

كموضوعات اٟتوار الديٍت فهو ٬تلس يف ٣تلس  الرغم من الثقافة الدينية الرفيعة اليت ٬تب أف يكوف عليها احملاكر كٓتاصة يف ٣تاؿ األدايف
ا١تتعلم أماـ صاحب الدين حُت يشرح أمرنا ٮتتص بدينو، كىو يف الوقت نفسو قادر على تبادؿ الفكر كالرأم معو إما إبعطاء كجهة نظر 

آلخر تسمح لو بطرح التساؤالت دينو يف ا١توضوع ا١تطركح أك حُت يبدم رأاي يف الدين اآلخر مبنيا على أساس من معرفة علمية ابلدين ا
(  كإاثرة ا١تسائل اليت تساعد على الفهم كتكشف الغموض كتبعد األخطاء كالشبهات

 : صويف أبو طالب :كما يقوؿ كىو ذىبادل ىناؾ أيضا اٟتوار الداخلي  إم حوار
١تذاىب الداخلية كيعد اٟتوار الداخلي على اٟتوار الداخلي بُت مذاىب كفرؽ الدين الواحد يؤدم إذل ٖتقيق التقارب بُت ىذه الفرؽ كا)

( 42) (القدر نفسو من األ٫تية اليت للحوار ا٠تارجي بُت األدايف
للحوار الديٍت، كحوار األدايف، كاٟتوار ا١تذىيب، عسى أف ننجح يف حل مشاكلنا : كالذم أعتقده أننا ْتاجة اليـو ٢تذه النماذج الثبلثة

كإذا كانت مقررات مؤ٘ترات حوار األدايف دل . ل مبادمء االحًتاـ ا١تتبادؿ كالثقة كالرغبة ابلتعايشكنؤسس لثقافة قبوؿ جديدة قائمة عل
لقد دعت ٤تافل كمنظمات كثَتة إذل حوار اٟتضارات منذ الستينيات من القرف : )حسن عزكزم.د تنجح يف تغيَت الواقع ألهنا كما يقوؿ

فإف ركح ا١تواطنة  (43)( ب كأذيعت يف صحف لكنها دل تثمر نتائج ملموسة حىت اآلفا١تنصـر ٍب انتهى اٟتوار إذل أكراؽ نشرت يف كت
فعل تنفيذ ما١تذاىب اإلسبلمية كافة ٦تكن أف كالرغبة الصادقة ا١تدعومة اب١تهنية كالسعي الرٝتي كالشعيب ا١تدعـو من قبل رجاؿ الدين يف 

يشكلها ا١تؤ٘تر ٢تذا  متخصصة فرعية ف مشًتكة تعرض نتائج تقاريرىا على ٞتافمن خبلؿ ٞتا أيضا نفيذىا كمراحل التنفيذتاتبع ما١تقررات ك
أما أف نقيم يف كل عاـ أك عامُت . أخرلللتباحث بشأهنا كاٗتاذ خطوات  جديدة تقـو بتجميعها كتنظيم مؤ٘ترات مشًتكة الغرض لكي

 .مشكلةاجملاملة فذلك ال ٬تدم نفعا كال ٭تل  ابحاديثمؤ٘ترا يتيما نكتفي خبللو 
فإف اٞتدية تدفعنا كببل خوؼ  ( 44) دمحم الريشهرم من ا١تباحث اٞتادة يف ثقافة القرف اٟتادم كالعشرين كما يقوؿ اك١تا كاف اٟتوار كاحد

 كانت صورتو، أك مهمامزعـو  لنتطرؽ يف مؤ٘ترات حواران إذل أعمق ا١تشاكل القائمة كأكربىا كأشدىا حساسية ألف ٕتاكزىا ْتثا عن سبلـ 
ال يعٍت حل ا١تشكلة مطلقا كإ٪تا يعٍت أننا بسبب أألاننية  ،ليقاؿ أهنم توصلوا إذل سبلـ ،عدـ التدخل يف شؤكف اآلخرين ا٠تاصة ٖتت ذريعة

ما ؾ. جرٯتة كربل نرتكبها ْتق األجياؿ القادمة نفس معاانتنا، كىي برأيي كالعجز ىدأان اللعب كرحلنا ا١تشاكل إذل ا١تستقبل ليعيش أبناؤان 

                                   
 132ـ ، ص1999طهراف  ٣23تلة رسالة التقريب ، العدد  ،ا٢توية كالعو١تة  41

 طالب، اٟتوار بُت األدايف، اإلسبلـ كمستقبل اٟتوار اٟتضارم صويف أبو  42
 نشرتو مؤسسة الببلغ االسبلـ كترسيخ ثقافة اٟتوار اٟتضارمْتث بعنواف  43
 9اٟتوار بُت اٟتضارات، دمحم الريشهرم، ص  44
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التعددية تعٍت سعي الشخص )   : كقد قاؿ الدكتور أبو ٪تر. أيضا من ا١تتخصصُت يف ٖتليل كحل النزاعاتمرفوض  أف ىذا األسلوب
كىناؾ من ينظر ٢تذه األطركحة بشيء من  لتجاكز النزعة االقصائية ٕتاه الدين اآلخر من خبلؿ التأكيد على القيمة األصلية ٞتميع األدايف

من ا١تؤكد أف العادل الديٍت الذم تكثر فيو مزاعم اٟتقيقة كتُدفن فيو االختبلفات ا١تهمة، ٖتت شعار ديٍت مفاده : "ابرنز قائبلكتب . الريبة
 (45) (األخر، يبدك عا١تا غَت مرغوب فيو قطعان  فعدـ التدخل ا١تتبادؿ يف شؤك

ما تدخل كبعمق يف صلب خصوصيات عقائدىا،ك٢تذا فأف أف أفضل أنواع اٟتوارات ىي تلك اليت غالبان " كيبلحظ ٥تتلف الباحثُت 
أتسيس اٟتوار أك التعاكف بُت األدايف بشكل حصرم على أساس الفهم ألتعددم للواقع ىو احتياؿ على اٟتوار بصرفو عن بعض من 

مصادره الغنية 
كارديناؿ  أما قوؿ (46) .ؿ ىو بذاتو ٦تارسو دينيةليس ٣ترد مسا٫تة أك انعكاس للتجربة الدينية ب..أف اٟتوار :"يقوؿ ميخائيل أنتوين ابرنز

ـ أف ا١تؤ٘تر العا١تي حوؿ الدين كالسبلـ برىاف ، ١تن ٭تتاج إليو ، على أف إبمكاف أتباع الدايانت الكبَتة يف العادل أف ٬تتمعوا للقيا:) أيرنز
ما فيو  فبل يعٍت ٥تالفة ىذه القاعدة بقدر (47) (ا٠تاصةبشيء ما إلشاعة العدؿ كالسبلـ دكف اٟتاجة ١تناقشة ٦تارساهتم كعقائدىم الدينية 

من إشارة إذل احًتاـ ا٠تصوصيات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
دمحم أبو ٪تر كآخركف ، الكتاب ٖتت الطبع . ينظر الوحدة يف االختبلؼ، د  45

 
 ا١تصدر نفسو 46
 ١تصدر نفسوا 47
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 ايتـتوص
  على أ٫تية مؤ٘ترات اٟتوار بشقيها ا١تذىيب كالديٍت الداخلية منها كا٠تارجيةالتأكيد. 

  كالفكريةكضع جدكلة لعقد مؤ٘ترات دكرية ٔتشاركة كافة الفئات الدينية كالثقافية. 

 ٤تاكلة جذب الفئات اليت ترفض اٟتوار ٟتضور ىذه ا١تؤ٘ترات كطرح كجهات نظرىا 

 تشكيل ٞتاف ١تتابعة تنفيذ مقررات ا١تؤ٘ترات كرفع التوصيات. 

 تشكيل منظمة حكومية يف ٣تلس الوزراء أك ٣تلس النواب خاصة ابٟتوار. 

 ة إذل تعليم مؤسساٌب يف كزارة الًتيب قٖتويلكلًتبوم يف مفردات النظاـ ا كثقافة التسامح إدخاؿ موضوعة اٟتوار 

 كاالىتماـ ابلتطوير ا١تهٍت كبناء القدرات ألعضائها . تشجيع مؤسسات اجملتمع ا١تدين اليت هتتم ابٟتوار كدعمها ماداي كمعنواي
سقُت احملًتفُت لتطوير كتنمية كالسيما أف معظم ا١تنظمات ١توجودة حاليا تفتقر إذل  ا١تهارات العلمية، مع سد حاجتهم من ا١تن

 كإدخا٢تم يف دكرات تدريبية داخل كخارج القطر كزجهم يف ا١تؤ٘ترات الكبَتة. فهمهم لعمليات اٟتوار كآلياتو 
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