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  من التطرف إىل احلوار
 الثانياجلزء 

 اإلمام الشهيد البوطي
   واآلن ما عوامل القضاء على التطرف أو اإلرهاب الديين؟

 كان ال بّد من بيان هذه العوامل الكامنة وراء ظاهرة العنف غري املشروع دينيًا، لكي يتبني على
 ضوئها املنهاج األمثل لوضع رؤية مستقبلية تضمن حّل مشكلة العنف هذه.

للقضاء على هذه املشكلة هو السعي التعاوين إىل القضاء  _ موجزةبكلمة _ إن املنهج األمثل 
 على العوامل الثالثة اليت هي سبب املشكلة.

 وبوسعنا أن نشرح هذه الكلمة املوجزة من خالل عرض النقاط التالية:

ينبغي أن تكون احلكومات اإلسالمية، وأخص منها العربية، أكثر اهتمامًا وجدّية يف رعاية  –1
املبادئ واألحكام اإلسالمية على أرضها وبني رعاياها، فضاًل عن أن عليها أن تكف عن الدعوة إىل 

دلة سليمة، النظام العلماين.. إهنا عندما تضاعف من اهتمامها اجلاّد هبذا األمر بضوابط علمية معت
فلسوف متتص بذلك قدرًا كبريًا من عوامل التشنج اليت تتجمع يف نفوس الشباب الذين جتتاحهم عاطفة 

 االنبعاث اإلسالمي، ولسوف يفقدون ما كانوا يتخيلونه من شرعية تطرفهم اإلرهايب باسم )اجلهاد(.

)عوملة( والذي ما زال  إن اليأس من جدوى النظام العاملي اجلديد، الذي تطور إىل ما يسمى -2
من سكان  %11جينح إىل التحيز يف كل شيء، ويكيل مبكاييل متناقضة شىت طبق ما متليه مصلحة 

العامل، سواء فيما يتعلق باملشكالت السياسية أو االقتصادية أو األخالقية أو الرتبوية العامة، جيب العمل 
 التأخري.على معاجلته طبق خطة اسرتاتيجية، ال حتتمل التواين و 
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إذ إن هذا اليأس إذا تفاقم سيتحول أليًا إىل وقود لتأجيج نريان التطرف يف سائر أحناء العامل. 
ولسوف يعّّب هذا التطرف عن نفسه بتعابري شىت، حسب طبيعة املكان والثقافة واملناخ. ورمبا كان ذلك 

 بذور اهنيار احلضارة الغربية عاجاًل أم آجاًل.

إن صلحًا حقيقيًا يتم بني شطر الشمال واجلنوب من العامل، قائمًا على ضوابط العدل احلقيقي، 
حمتكمًا إىل جامع مشرتك من األخالق الدينية )ومن مث اإلنسانية(، من شأنه أن خيفف من ضرام هذا 

ر كبري من اليأس، إن مل نقل: إن من شأنه أن جيتثه من النفوس، ومن مّث من شأنه أن يقضي على فد
 عوامل التطرف.

إن الضغط إذا من شأنه أن يولد االنفجار، كما يقولون، فإن الظلم هو الذي يولد الضغط. 
والظلم يف عاملنا اليوم إمنا متارسه األقلية القوية ضّد الكثرة املستضعفة. والتطرف اليوم له مظاهر منتشرة 

هيجة تبدأ من هناك، حيث القوى املتحكمة هنا وهناك يف جهات العامل الثالث، ولكن له جذورًا م
 بناصية السياسة واالقتصاد، ساعيًة سعيها الالهث إىل أن تتحكم حىت باملصري.

إن الدين السماوي إذا ترك وشأنه، ومارسه أهله ممارسة حقيقية دون وجود من يستثريهم ويضيق 
اون. أي: إن املشكلة ليست يف عليهم، لن يهدي إال إىل احلب، ولن ميّد بني الناس إال جسور التع

 جوهر الدين، ولكنها تتمثل يف الطريق الضيق املظلم الذي يُ ْلَجأ املتدينون إىل السري فيه.

ومع ذلك، فإن الذين يضبطون أنفسهم من التوجه اإلسالمي بضوابطه العلمية، وميارسون قدراً  
استطاعته فوق عوامل االستثارة  كبريًا من البطولة يف الثبات على النهج السليم، ويتسامون جهد

 والتهييج، كثريون. ولكن كثرهتم، ألمر ما، ال تلفت النظر.

هل أضعكم أمام مثال حّي؟.. حسنًا، إن التوجه اإلسالمي يف تركيا يهيمن اليوم على حال غالية 
ارسته حلقوقه الشعب الرتكي. وهو إىل اليوم ال حياول التعبري عن وجوده والقيام برسالته إال من خالل مم

 اإلنسانية يف حرية التعبري واختاذ القرار.
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غري أن القوى األجنبية اليت تصر على أن تتحكم هي باألمور، ترى يف التوجه اإلسالمي، من 
حيث هو، خطرًا على مصاحلها. فهي توحي إىل رسلها وعمالئها يف تركيا أن يضيقوا السبل على تلك 

أفرادها عوامل التطرف واالنزالق إىل األعمال االنتقامية كي تلتصق هبم الغالبية، وأن يستثريوا يف نفوس 
جرمية اإلرهاب!.. وإن املراقب حلال تركية اليوم عن كثب يالحظ كيف أن القوى األجنبية ماضية يف 

ميني وإجلائهم إىل التطرف بأقصى السبل املمكنة، ويالحظ يف الوقت ذاته كيف أن استثارة اإلسال
هناك ميارسون بطولة نادرة يف االنضباط بالنهج اإلسالمي السديد والبعد عن االنزالق يف أي اإلسالميني 

هذا على الرغم من أن االستفزاز املستمر الدافع إىل غلطة تشوه وجه اإلسالم احلف أمام الناظرين. 
 التطرف يالحقهم من كل جانب.

 من التطرف إىل التعاون واحلوار. كيف؟!.. واآلن..

للغرب، وللغرب األمريكي خاصة، أن يعلم أن مشكلته ال تكمن يف اإلسالم، ال اإلسالم  لقد آن
الوافد إليه من اخلارج وال النابع عنده من الداخل.. وإمنا تكمن املشكلة يف األمراض االجتماعية الكّبى 

 اليت جتتاحه اليوم، واليت هتدد احلضارة الغربية من جذورها.

أن يعلم أن جيله النامي اجلديد، جيل املخدرات.. جيل ضياع عن إن على الغرب األمريكي 
حصن األسرة والتائه بني الالأدرية املوحشة.. جيل األمراض النفسية املستشرية.. ليس مؤهاًل قط ألن 
يرث شيئًا من مسؤوليات القيادة السياسية، وال الفكرية والعلمية وال الرعاية االجتماعية.. وإن الغد 

 ون خري شاهد على ما نقول.القريب سيك

وليعلم الغرب، عندما يتبني هذه املشكلة ويقّدرها حق قدرها، أن العالج واحد ال ثاين له. إنه 
 يتمثل يف التالقي على الدين احلق، عندما يتحقق اإلخالص يف اعتناقه وممارسته.

أصله وجذره( من وسبيل ذلك أن تتالقى جهود الرعاة املخلصني للدين احلق )وهو دين واحد يف 
اليهودية  مسلمني ومسيحيني بل ويهود أيضًا، ممن حترروا من النزعة الصهيونية اليت جاءت شؤمًا على 

 شؤمًا على أي شيء آخر. كدين جمرد، قبل أن تكون
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شك أن فيكم من يسأل: فما السبيل إىل مّد جسور التعاون احلقيقي بني املسيحيني واإلسالم  وال
 اليهودية شريكًا ثالثًا؟ قبل أن نضيف إليها

واجلواب أن السبيل موجود ومعبد، يعرفه، بل يتعّشقه كل من كان صادقًا خملصًا يف إميانه باهلل ويف 
حمبته له.. ويتلخص هذا السبيل يف الرتكيز التعاوين على اجلذور اجلامعة واملشرتكة بينهما، وهي تشكل 

ب اخللفيات السياسية واملصاحل احملورية املستغِلَّة.. وضمانة منطلقًا جادًا ذا أمهية كّبى، إن خال من شوائ
 هذا الشرط اإلخالص لوجه اهلل عز وجل.

أما الفروع اخلالفية فسيبل معاجلتها هو احلوار، على أن يتصف طرفاه بالندِّيَّة املتكافئة يف الظروف 
حث عن احلق، بأسلوب من واإلمكانات والدوافع واملنطلقات.. وعلى أال يبتغى من احلوار إال الب

 االحرتام املتبادل، بل من احملبة احلقيقية املتبادلة.

 ولعّل القرآن رسم أدّق دستور هلذا املنهج احلواري، وذلك قوله عز وجل:

)وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا 
 كم واحٌد وحنن له مسلمون(وأنزل إليكم وإهلنا وإهل

وهذا املنهج التعاوين واحلواري ينطبق على واقع حال املسلمني مع املسيحيني يف البالد العربية 
يف العامل الغريب بكال شطريه األورويب  صلة ما بني املسلمني واملسيحيني واإلسالمية، كما ينطبق على

 بني املسلمني واملسيحيني أينما وجدوا.واألمريكي. أي جيب تطبيق هذا املنهج على عالقة ما 

إال أن من أهم ما ييسر تطبيق هذا املنهج التعاوين يف أوروبا مثاًل، التقاء املسلمني واملسيحيني على 
ولعّل  األوروبية.إنساين أفضل فوق هذه األرض جامع مشرتك حيقق هلم مشروع االندماج يف نظم جمتمع 

احرتام املسلمني للنظام األورويب الساري، الذي يظلهم وسائر  أفضل جامع مشرتك، يتمثل يف ضرورة
املواطنني األوربيني الذين يعيشون معهم على أرض مشرتكة.. على أن حيرتم كل طرف خصوصيات الدين 
لدى الطرف اآلخر، وأال يتجاهل النظام األوريب حقوق هذه اخلصوصيات، مادام ذلك ال يضر 

  باملصلحة الوطنية العامة. 
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ن وجود اجلاليات اإلسالمية اليوم يف بقاع أوروبا على اختالفها، وتكاثرها يومًا بعد يوم واقع ال إ
 مفّر منه، تلّح عليه مصاحل كثرية مشرتكة.

ولكي يكون هذا التالقي ملصلحة اجلميع، ال بّد من اتباع نظام تعاوين جاّد، يعني على االنسجام 
والذات.. ومن مث حيقق املصاحل املشرتكة. غري أن هذا النظام ال  واالندماج اللذين حيافظان على اهلوية

يؤيت مثاره املرجّوة إال من وراء اعرتاف حكومي رمسي باإلسالم دينًا مساويًا، له خصوصياته اليت ينبغي 
 مراعاهتا، واليت تشكل جزءاً من حقوق اإلنسان. ولعّل بلجيكا مثال حيتذى يف هذا اجملال.

لف التعاوين، تغيب سائر التشنجات النفسية والفكرية اليت قد بعثت على التطرف ويف ظل هذا التآ
والعنف. وسيتشكل تيار تعاوين واحد ميثله اجلذع الديين اجلامع لفروع الديانات املتعددة، يقف بنجاح يف 

 ا.وجه التطرف وأسبابه.. هذا، على أن يؤخذ بعني االعتبار ضرورة تنفيذ الشرطني اللذين ذكرنامه

وينبغي أن نأخذ بعني االعتبار أن العالقات اإلسالمية املسيحية يف أوروبا، تتلون إىل حّد كبري 
ظهور أو غياب التطرف يف  بلون هذه العالقات ذاهتا يف بالدنا العربية واإلسالمية، كما أهنا تتأثر مبدى

 العربية ذاهتا.البالد 

اآلن، يف بالدنا العربية واإلسالمية، فلسوف يهون أي: إن األمر إن عوجل بالطريقة اليت ذكرناها 
 اخلطب هنا، وحيّل االنسجام والوئام حمّل التخوف وأسبابه.

ولكن يف أوروبة أفواهًا من الغرب تنفخ يف نريان التطرف وأسبابه يف الشرق، يف شرقنا العريب 
 ن السبل اليت تقضي عليه!..واإلسالمي. يف الوقت الذي تتحرك ألسنة هذه األفواه باستنكاره والبحث ع

 زارين مسؤول دبلوماسي كبري يف واحدة من أبرز السفارات الغربية، وسألين قائاًل:

إنين أالحظ أن األنشطة والتوجهات اإلسالمية تأخذ مدى وحظًا كبريًا يلفت النظر يف سورية، 
ظاهرة العنف والتطرف  أليس كذلك؟ قلت: نعم، رمبا كان األمر كذلك.. قال متعجبًا: فلماذا ال تّبز

 هنا، كما تّبز يف جهات كثرية أخرى؟!..
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 لقد كان واضحاً أن الرجل يعّب بسؤاله هذا عن أسفه لعدم اندالع ظاهرة العنف، والتطرف عندنا.

قلت له: إن حوافز الدين عندنا ليست حمصورة يف عاطفة هوجاء. وإمنا هي قائمة قبل ذلك على 
 بح املعرفة بقواعد الدين وأصوله.ضوابط الوعي اإلسالمي، وكوا

وقلت له: إن الوعي الديين الذي ميتاز به رجل الشارع يف سورية، قد أكسبه قناعة تامة بأن أي 
تطرف ديين يظهر يف بقعة ما من بقاع عاملنا اإلسالمي، إمنا يتم تصنيع أسبابه وحتضريه هناك يف الغرب، 

ىت وسائل االستفزاز واالستثارة اليت أصبح أكثر )سيناريوهاهتا( يبعث به عّب أقنية خفية إىل هنا، بش مث إنه
 حمفوظة ومدروسة.

أعود فأقول: عندما ختتفي عوامل التطرف من النفوس )ولن يزيلها إال الوعي اإلسالمي السديد( 
يتمكن الدين احلق من أن يلعب دوره القدسي يف النفوس، فيسمو هبا فوق ظلمات الضغائن واألحقاد، 

يف أعماقها ولن يزيلها إال الوعي اإلسالمي السديد( يتمكن الدين احلق من أن يلعب دوره  وينشر
القدسي يف النفوس، فيسمو هبا فوق ظلمات الضغائن واألحقاد، وينشر يف أعماقها إشراقة احلب والوداد 

غرية على لسائر الناس. وعندما يسعى أصحاب هذه النفوس سعيهم يف الدعوة إىل اهلل، فبدافع من ال
 عباد اهلل والشفقة عليهم يتحركون ويدعون.

أجل.. عندما ختتفي التشنجات احلقدية والعصبية الباعثة على العنف والتطرف، يشرق عندئذ يف 
النفوس معىن قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))اخللق كلهم عيال اهلل، فأحبهم إىل اهلل أنفعهم 

 صلى اهلل عليه وسلم: ))إن اهلل رفيق حيب الرفق يف األمور كلها((.لعياله(( ومعىن قول رسول اهلل 

لم أنه غري أن هذا الصفاء يف العالقة والتعاون، ال يتهدده إال شيء واحد، هو العبث الذي نع
طريق أيد أجنبية معروفة، تضيق ذرعًا بالوئام الذي يبعث على الوفاق يتسرب إىل هذا الصفاء عن 

ئمًا ببعث أسباب اخلصومات والشقاق.. ولكم بلونا من هذه األيدي األجنبية الشيء واالحتاد، وحتلم دا
 الكثري.

 أختم موضوعي باحلصيلة املكثفة التالية:
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لكي تصفو سبل التعاون املنطلقة من اجلذور الدينية اجلامعة، من سائر الشوائب العصبية أواًل: 
ة رات السياسية كثريًا ما تستغل الظواهر الدينيوالنفسية جيب إبعاد هذه السبل التعاونية عن التيا

على أن يكون سلطان البواعث الدينية هو القائد واملهيمن، بداًل مما عمل الواإلنسانية حلساهبا. جيب 
 ، بل املتناقضة.جيري يف كثري من األحيان من هيمنة سلطان التيارات السياسة املختلفة

كلما اهتاجت يف نفوس أصحاهبا، بقيود الضوابط العلمية   ينبغي تقييد العواطف اإلسالميةثانيًا: 
اليت ال وجود لإلسالم إال على أساسها. وعندئذ يعلم أصحاب هذه العواطف إن اإلسالم ليس ذاك 
الذي يتم لصقه بالناس وفرضه عليهم بالقهر واإللزام. وإمنا هو تلك القناعة الربانية اليت تسري إىل 

تيار.. وسبيل ذلك، احلوار التعاوين الذي يبتغي منه البحث عن احلقيقة، عقوهلم مبحض الرغبة واالخ
 والسري التعاوين من أجل اكتشافها مث التعامل معها.

ال بّد من توافر اإلخالص هلل عز وجل، حيال كل أنشطتنا الدينية واالجتماعية الكثرية، وإنه  :ثالثاً 
اإلخالص هلل كما قال الربانيون سرٌّ يودعه اهلل يف قلب من لدواء رائع فعال لو أمكن العثور عليه. ولكن 

 أحب من عباده. فاللهم اجعلنا ممن أحببتهم فأحبوك، حىت خنلص لك.

وأخريًا ال بّد هلذه الدول العظمى، ويف مقدمتها أمريكا، أن تكّف يدها عن التالعب بصلة رابعًا: 
لتصطاد فيها.. ولكن  فيما بيننا صفاء، ال أن تكّدرها ما بني األشقاء واجلريان، وأن تزيد املياه الصافية

أَّنَّ يتم هذا والصهيونية العاملية تأىب إال أن تتحكم بناصية السياسة األمريكية، بل أن تتحكم حىت هبدى 
 الديانة اليهودية اليت هي واحدة من فروع الكتب السماوية املنبثقة عن جذع الدين الواحد.

 ة، لباسكال يقول فيها:أهني البحث بكلمة رائع

))السعداء يف الدنيا طائفتان: طائفة حبثوا عن اهلل حىت عرفوه، فهم منصرفون عن لذائذ الدنيا كلها 
إىل خدمته وعبادته.. وطائفة جادة يف البحث عن اهلل والعمل على التعرف إليه.. أما الني تاهوا وشقوا 

 هلل، وال هم جادون يف البحث عنه((.يف مناكب األرض فهم أولئك الذين مل يهتدوا إىل ا


