
العالمة السيد علي األمين أحد أبرز رجال الدين في لبنان، تعرض لمضايقات 
وتهجير من منطقته بسبب مواقفه المتميزة والمستقلة، لديه المواقف الفتة 
في الشأن العربي واإلسالمي، ويدلي بكثير من االجتهادات. يعتبر أن الغرب 

المسيحي ليس عدوه اإلسالم، واإلسالم ليس عدوه الغرب المسيحي، العداء 
يحصل بين الغرب الذي يستخدم المسيحية ألغراض سياسية وبين المسلمين 

الذين يستخدمون اإلسالم ألغراض سياسية. 

بيروت –  محمد الحجيري

م�����ا ه�����و م����ف����ه����وم ال����ت����ط����رف ف��ي 
تعريفك؟ 

 ال������ت������ط������ّرف ب����ح����س����ب ال���م���ع���ن���ى 
شّدد والتعّصب 

ّ
المتداول يعني الت

ل�������ل�������رأي واالب�������ت�������ع�������اد ع�������ن ط����ري����ق 
الوسطية واالعتدال، وهو ما يدفع 
بصاحبه إلى كراهية اآلخر ورفض 
 ل��ق��ول ال��ل��ه تعالى }وال 

ً
رأي���ه خ��اف��ا

كم شنآن قوم على أال تعدلوا 
ّ
يجرمن

اع����دل����وا ه���و أق�����رب ل��ل��ت��ق��وى{، وق��د 
جاء في بعض النصوص الدينية 
}ليس من العصبية أن يحب الرجل 
قومه، ولكن من العصبية أن يرى 
 من خيار 

ً
الرجل ش��رار قومه خيرا

قوم آخرين«. 

 الدين عند الله اإلسالم{ )-19 
ّ
“إن

آل ع��م��ران( ه��ل ه��ذه اآلي��ة يمكن أن 
تؤسس لفهم متطرف في اإلسالم؟ 

 
ي��ف��ه��م ال��ب��ع��ض اآلي����ة ال��م��ذك��ورة 
على سبيل الخطأ، فيعتبر أنه على 
ح��ق وأن غ��ي��ره على ب��اط��ل بمجرد 
االع��ت��ق��اد ب���اإلس���ام، م��ع أن صحة 
د ال تعني صواب الشخص 

َ
ق

َ
الُمعت

����ِق����د ب����م����ع����زل ع�����ن ال���س���ل���وك 
َ
ال����ُم����ع����ت

وال��م��ع��ام��ل��ة، فقد ورد ف��ي الحديث 
أن المسلم من َسِلَم الناس من يده 
ولسانه. ثّم إن اإلسام في قول الله 
تعالى }إن الّدين عند الله اإلسام{ 
غوي 

ّ
ي��راد به اإلس��ام بالمعنى الل

سليم واالعتقاد ب��أن لهذا 
ّ
وه��و الت

 
ً
 ومبدعا

ً
 م��ا فيه خالقا

ّ
ال��ك��ون بكل

وه���و ال��ل��ه سبحانه وت��ع��ال��ى ال��ذي 
أخ��رج��ه م��ن ظ��ل��م��ة ال��ع��دم إل���ى ن��ور 
ال���وج���ود وإل���ي���ه ال��م��ص��ي��ر. ي��ش��ت��رك 
ف��ي ه���ذا ال��م��ع��ن��ى أت��ب��اع ال���ّرس���االت 
ال���س���م���اوي���ة ك����اف����ة، وغ���ي���ره���ا م��ّم��ن 
ي���ؤم���ن ب���ه���ذا ال��م��ع��ن��ى. وال يقصد 
ب��اإلس��ام هنا المعنى التشريعي 
الذي يذكره الفقهاء وعلماء الكام. 
وب��ه��ذا المعنى ال��ل��غ��وي ج��اء قوله 
ت��ع��ال��ى إلب��راه��ي��م عليه ال��س��ام }إذ 
قال له رّب��ه أسلم ق��ال: أسلمت لرّب 
ال���ع���ال���م���ي���ن{، وق����ول����ه ت���ع���ال���ى }ول����ه 
أسلم من في السماوات واألرض{. 
على هذا المعنى اللغوي المتقّدم، 
ي��ك��ون ال��م��ق��ص��ود م��ن ق��ول��ه تعالى 
 فلن 

ً
}وم��ن يبتغ غير اإلس��ام دينا

ي���ق���ب���ل م���ن���ه وه������و ف����ي اآلخ��������رة م��ن 
ال��خ��اس��ري��ن{ غير ال��ن��ص��ارى وغير 
ال��ي��ه��ود ألن��ه��م وغ��ي��ره��م م��ّم��ن آم��ن 
 وب��ال��ي��وم اآلخ��ر 

ً
 وخ��ال��ق��ا

ً
بالله رب���ا

 ي����ك����ون����ون م���س���ل���م���ي���ن ل��ل��ه 
ً
م������وع������دا

ب��ال��م��ع��ن��ى ال��م��ت��ق��ّدم، وق���د ج���اء في 
 على أنهم من 

ّ
القرآن الكريم ما يدل

ال��م��ؤم��ن��ي��ن ال��راب��ح��ي��ن وف���ي الجنة 
من الداخلين كما في قوله تعالى 
}إن ال���ذي���ن آم���ن���وا وال����ذي����ن ه����ادوا 
���ص���ارى وال��ص��اب��ئ��ي��ن م���ن آم��ن 

ّ
وال���ن

 
ً
بالله واليوم اآلخر وعمل صالحا
فلهم أجرهم عند رّبهم وال خوف 
ع��ل��ي��ه��م وال ه���م ي���ح���زن���ون{. وع��ل��ى 
ه���ذا ف���ا ي��ك��ون��ون م���ن ال��خ��اس��ري��ن 
ال��ذي��ن ورد ذك��ره��م ف��ي اآلي���ة }وم��ن 
...{. على 

ً
ي��ب��ت��غ غ��ي��ر اإلس����ام دي����ن����ا

هذا المعنى الذي ذكرناه، ال تكون 
اآلي�����ة ال��م��ب��ارك��ة ن���اظ���رة إل����ى ف��ك��رة 
الرسالة الواحدة أو ال��رأي الواحد 
��ع��اي��ش م��ع ال���رأي 

ّ
ال���ذي ي��رف��ض ال��ت

اآلخر المغاير له، ويستفاد من عّدة 
 القرآن الكريم يرفض نظرّية 

ّ
آيات أن

ال�����رأي ال���واح���د ك��م��ا ج���اء ف���ي ق��ول��ه 
تعالى: }ولو شاء الله لجعلكم أّمة 
واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم..{. 
وبهذا تكون اآلية }ومن يبتغ غير 
....{ ناظرة إلى الربح 

ً
اإلس��ام دي��ن��ا

وال���خ���س���ران ف���ي ع���ال���م اآلخ������رة من 
الذين لم يؤمنوا بها من الجاحدين 
ل���ل���ّرب���وب���ي���ة وال���م���ن���ك���ري���ن ل��ل��خ��ال��ق. 
حيث ي��ك��ون م��ن الطبيعي حينئذ 
 في 

ّ
أال ي��ك��ون لمنكر ال��خ��ال��ق ح���ق

المطالبة بنصيب راب���ٍح ف��ي آخ��رة 
نفاها ولم يؤمن بها وأنكر خالقها! 
وق����د ي��ف��ه��م ه����ذا ال��م��ع��ن��ى م���ن ق��ول 
االمام علي عليه السام في دعائه 
الشهير بدعاء كميل الذي يخاطب 
ب���ه ال��ل��ه }ول�����وال م���ا ح��ك��م��َت ب���ه من 
إخاد معانديك وتعذيب جاحديك 
 
ً
 وس��ام��ا

ً
لجعلَت ال��ن��ار كلها ب���ردا

 وال 
ً
وم����ا ك���ان���ت ألح����د ف��ي��ه��ا م���ق���را

..{ . وقد غفل عن هذا المعنى 
ً
مقاما

ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ف��ق��ه��اء وال��م��ف��ّس��ري��ن 
السابقين والمعاصرين من الذين 
حكموا بخسران ال��ن��اس أجمعين 
ف��ي ي��وم ال��ّدي��ن م��ا ع��دا المسلمين، 
وانعكس ذلك على عاقات الدنيا 
م���ع اآلخ����ري����ن. وق����د ب��ال��غ بعضهم 
ع�����ن�����دم�����ا ح�����ص�����ر ج�����ن�����ة ع����رض����ه����ا 
ال���س���م���وات واألرض ب��ج��م��اع��ت��ه أو 
طائفته ومذهبه وضّيق رحمة الله 
 شيء فحكم وأفتى 

ّ
تي وسعت كل

ّ
ال

بكفر المخالفين له في فهم الدين 
أو ال��م��ذه��ب. ق���ال ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: }ق��ل 
 فلن يخلف 

ً
م عند الله عهدا

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َّ
ت

َ
أ

الله عهده أم تقولون على الله ما 
ال تعلمون{.

برأيك لماذا يتهم الغرب اإلسالم 
؟

ً
والمسلمين بالتطرف دائما

  
وج����ه����ت إل������ي م���ج���ل���ة »ج����س����ور« 
األس��ت��رال��ي��ة س����ؤااًل، أث��ن��اء زي��ارت��ي 
ألستراليا في عام 1995، عن العداء 
بين اإلسام والغرب، وقد قلت في 
ج����واب ال���س���ؤال: أع��ت��ق��د أن ال��غ��رب 
ال��م��س��ي��ح��ي ل��ي��س ع�����دوه اإلس�����ام، 
واإلس�������������ام ل����ي����س ع����������دوه ال����غ����رب 
ال��م��س��ي��ح��ي، ال����ع����داء ي��ح��ص��ل بين 
ال��غ��رب ال��ذي يستخدم المسيحية 
ألغراض سياسية وبين المسلمين 

الذين يستخدمون اإلسام ألغراض 
س��ي��اس��ي��ة، وإذا ع��دن��ا ال����ى ج��وه��ر 
اإلس���������ام م�����ن خ������ال ال�����ع�����ودة ال���ى 
الينابيع ال��ص��اف��ي��ة ال��ت��ي ي��ج��ب أن 
ن��ف��ه��م اإلس������ام م���ن خ��ال��ه��ا ك��دي��ن 
س���م���اوي وش��ري��ع��ة ف��إن��ن��ا ن����رى أن 
اإلسام لم يأت ألجل إلغاء اآلخرين 
ولم يأت ألجل فرض نفسه كعقيدة 
وش����ري����ع����ة ع����ل����ى اآلخ������ري������ن ب���ق���وة 
الساح، ألن من المبادئ األساسية 
ال��ت��ي ان��ط��ل��ق منها ح��ري��ة العقيدة 
وقد عبر عنها القرآن الكريم بقوله 
»ال إك�����راه ف���ي ال���دي���ن« وف����ي بعض 
اآلي��ات إش��ارة واضحة إلى طبيعة 
ال��ع��اق��ة ال��ت��ي ي��ج��ب أن ت��ك��ون مع 
اآلخر كقوله تعالى »ال ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخرجوكم من دي��ارك��م أن تبروهم 
وت���ق���س���ط���وا إل���ي���ه���م إن ال���ل���ه ي��ح��ب 
ال��م��ق��س��ط��ي��ن«. ف��ي ه���ذه اآلي����ة دالل��ة 
واض��ح��ة ع��ل��ى ل���زوم س��ل��وك طريق 
ال��ع��دال��ة وال��م��ح��ب��ة م���ع ال��ج��م��اع��ات 
وال���ش���ع���وب األخ������رى. ول��ك��ن بعض 
ال��دع��اة إل��ى اإلس��ام ص��ور اإلس��ام 
وك���أن���ه ع���ب���ارة ع���ن رف���ض اآلخ��ري��ن 
والسعي الى إلغائهم وأنه ال يقبلهم 
وأنه حرب على كل البشر الذين ال 
يؤمنون به، وهذه الصورة على ما 
أعتقد هي صورة خاطئة ال تعكس 
الوجه الحقيقي لإلسام الذي هو 
 
ً
رح��م��ة للعالمين، وأن���ه ل��ي��س ن���ارا

إلحراق اآلخرين بل هو نور وهدى 
ودعوة إلخراج الناس من الظلمات 
إلى النور ومن الضالة إلى الهدى. 
من هنا، فإنني أرى أن الصراع بين 
ال��غ��رب وب��ي��ن م��ن ي��ع��ط��ي ال��ص��ورة 
ال��م��ش��ّوه��ة ع���ن اإلس�����ام م���ن ال��ذي��ن 
 عن 

ً
ي��س��ت��خ��دم��ون اإلس������ام ب���ع���ي���دا

أهداف الدعوة األساسية وأسلوبها 
ال���م���وس���وم ب��ال��ح��ك��م��ة وال��م��وع��ظ��ة 
 ألغراض سياسية، 

ً
الحسنة توّصا

من بينها الحفاظ على مواقعهم، أو 
ألجل الوصول إلى مواقع السلطة 
وال���ن���ف���وذ ف��ي��س��ت��ث��ي��رون ال��ع��واط��ف 
وي��ح��رك��ون غ��رائ��ز الجمهور تحت 
شعار إن اآلخرين يرفضون اإلسام 

وال يحترمونه.
ال أج����د ض������رورة ل���وج���ود ع���داء 
بين الغرب المسيحي وبين الشرق 
ال��م��س��ل��م، وث��م��ة ص���ور واض��ح��ة في 
ت��اري��خ��ن��ا ع��ل��ى ع��ه��د ال��ن��ب��ي عليه 
الصاة والسام تدل على العيش 
ب��س��ام واح���ت���رام م��ع أه���ل ال��ك��ت��اب، 
وقد رأينا في القرآن آيات تثني على 
اه��ل الكتاب وتشجع على العاقة 
معهم بعدالة ومحبة، لذلك أرى أن 
الصراع ال��ذي تتكلم عنه ليس في 
، إن��ه ص��راع 

ً
 دينيا

ً
ج��وه��ره ص��راع��ا

سياسي. قد يكون الغرب، كما يقول 
بعض التحاليل السياسية، يبحث 
ع���ن خ��ص��م ب��ع��د زوال االش��ت��راك��ي��ة 

 أن أقدم 
ً
ولكن ليس بالضرورة أبدا

اإلس�����ام ك��خ��ص��م ل��ل��غ��رب ول��ل��ع��ال��م 
حتى تتحقق أطراف الخصومة.

م�������اذا ت���ف���ع���ل األم�������ة اإلس���الم���ي���ة 
لتصحيح ص��ورت��ه��ا ودح���ض تلك 

االتهامات؟
 

ل�����ي�����س ال�����م�����ط�����ل�����وب م�������ن األم�������ة 
اإلس��ام��ي��ة أن ت��ق��دم ش��ه��ادة حسن 
سلوك للغرب، ولكن المطلوب أن 
تقوم األمة عبر حكوماتها ودولها 
وأفرادها وجماعاتها بتطبيق قيم 
ال���رس���ال���ة اإلس���ام���ي���ة ف���ي ع��اق��ات 
ب��ع��ض��ه��م م���ع ال��ب��ع��ض اآلخ����ر وم��ع 
اآلخ�����ري�����ن، وال���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ح��ق��ي��ق 
ال���ع���دال���ة وال���ح���ري���ة وح���ف���ظ ح��ق��وق 
اإلنسان، وبذلك هي تقدم الشهادة 
لله سبحانه وتعالى الذي وصفها 
ب���ق���ول���ه }ك���ن���ت���م خ���ي���ر أم�����ة أخ���رج���ت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
ع��ن المنكر وت��ؤم��ن��ون ب��ال��ل��ه{، وإن 
العالم لن ينظر إلى اإلسام إال من 
خ��ال عاقات المسلمين الجارية 
ف����ي م����ا ب��ي��ن��ه��م وم������ع غ���ي���ره���م م��ن 

الشعوب واألمم األخرى.

ل��م��اذا ب��رأي��ك ي��رب��ط ال��غ��رب بين 
اإلسالم واإلرهاب؟

 ح����اول ب��ع��ض وس���ائ���ل اإلع����ام 
وب�����ع�����ض ال�����ح�����ك�����وم�����ات ال���غ���رب���ي���ة 
ألغ������������راض س����ي����اس����ي����ة أن ي��ع��ط��ي 
اإلره����������اب ص���ف���ة دي���ن���ي���ة أو ص��ف��ة 
لمنطقة معينة باعتبار أن معظم 
أه��ل��ه��ا ي��ؤم��ن��ون ب���اإلس���ام، م��ع أن 
اإلره�����اب ف��ع��ل ينتسب إل���ى فاعله 
نظر ع��ن لونه 

ّ
اإلن��س��ان م��ع غ��ض ال

وم���ع���ت���ق���ده، وه����و ف��ع��ل ن���اش���ئ عن 
إرادة واختيار وهما من الصفات 
اإلنسانية العامة والمشتركة بين 
األف��راد والجماعات. في اعتقادي، 
تتعلق ه��ذه المحاولة بطموحات 
التدخل الخارجي عند بعض الدول 
وتبريره لدى شعوبها وهي بهذا 
ال��ت��ع��م��ي��م ب��ح��ك��م اإلره������اب ت��س��اع��د 
ع��ل��ى زراع�����ة ال��ك��راه��ي��ة ب��ي��ن أت��ب��اع 
ال��دي��ان��ات ال��س��م��اوي��ة وت��س��يء إل��ى 
س���ب���ل م��ك��اف��ح��ة اإلره��������اب وت��ع��ط��ل 
الوصول إلى النتيجة المقصودة 
من محاربته لعدم إمكان مكافحة 
م��ظ��اه��ر اإلره�������اب ك���اف���ة م���ن ح��ي��اة 
المجتمع الدولي إذا حاولنا إدخال 
عامل الدين أو اللون أو المنطقة في 
انطباق عنوان اإلرهاب على الفعل 

والفاعل. 

ما الفرق بين الجهاد واإلرهاب؟ 

ال��ج��ه��اد ح��رك��ة دف��اع��ي��ة ش��ّرع��ت 
ل������دف������ع ال���������ع���������دوان ع�������ن األوط�����������ان 

واإلن�����س�����ان، وال ي���ك���ون دف��ع 
العدوان بممارسة العدوان، 
وه�����������و م���������ا ي�����س�����ت�����ف�����اد م���ن 
ق����ول ال���ل���ه: »وق���ات���ل���وا ال��ذي��ن 
ي��ق��ات��ل��ون��ك��م وال ت��ع��ت��دوا إن 
ال���ل���ه ال ي��ح��ب ال��م��ع��ت��دي��ن«. 
 
ً
وق���د ذك���ر ال��ف��ق��ه��اء ش��روط��ا
ع������دة ل���ل���ج���ه���اد ف����ي ك��ت��ب��ه��م 
ال��ف��ق��ه��ي��ة ك���وج���وب اإلع����داد 
واالس�������ت�������ع�������داد، ووج��������وب 
ت����ج����ن����ي����ب األب�����������ري�����������اء م���ن 
النساء والشيوخ واألطفال 
وأم���اك���ن ال��ع��ب��ادة وغ��ي��ره��ا 
ك�����ال�����ش�����ج�����ر وال�������ح�������ي�������وان، 
وه��������������ذا ي�����ع�����ط�����ي ص���������ورة 
ع��ام��ة ع��ن أه����داف ال��ج��ه��اد 
وم������ق������اص������ده ووس�����ائ�����ل�����ه، 

 
ً
 ج��وه��ري��ا

ً
وي��خ��ت��ل��ف اخ��ت��اف��ا

 في 
ً
عما اصطلح عليه أخ��ي��را

ال���س���ي���اس���ة ب������اإلره������اب ال�����ذي 
أص��ب��ح قتل األب��ري��اء وت��روي��ع 
اآلمنين ل��دواف��ع سياسية من 
أب����رز م��ع��ان��ي��ه. وه����ذا المعنى 
ل�������إلره�������اب ت���م���ن���ع ال���ش���ري���ع���ة 
 
ً
اإلس���ام���ي���ة ال���ق���ي���ام ب����ه م��ن��ع��ا
، وت���ع���ت���ب���ره م����ن ك��ب��ائ��ر 

ً
ب�����ات�����ا

اإلثم والعدوان التي يستحق 
ف��اع��ل��ه��ا ال���ع���ذاب األل��ي��م ف��ي اآلخ���رة 
وال��ع��ق��اب ال��ش��دي��د ف��ي ال��دن��ي��ا، وقد 
عبرت الشريعة السمحاء عن الذي 
ي��ش��ه��ر ال����س����اح إلخ����اف����ة اآلخ���ري���ن 
وترويعهم ب�«المحارب« و}المفسد 
ف��ي األرض«، واع��ت��ب��رت ه��ذا العمل 
 على ال��ل��ه ورس��ول��ه وج���زاؤه 

ً
ح��رب��ا

م���ا ج���اء ف���ي ال���ق���رآن ال��ك��ري��م: »إن��م��ا 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
 أن 

ً
وي���س���ع���ون ف����ي األرض ف����س����ادا

يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرج���ل���ه���م م���ن خ�������اف..«. وق����د ذك��ر 
الفقهاء أن من شهر الساح إلخافة 
ال��ن��اس ف��ه��و م���ح���ارب، وف���ي بعض 
النصوص الدينية روايات تتحدث 
عن حكم القاتل غير قاتله والضارب 
غير ض��ارب��ه م��ن بينها »لعنة الله 
والمائكة وال��ن��اس أجمعين على 
م��ن ق��ت��ل غ��ي��ر ق��ات��ل��ه أو ض���رب غير 
ض��ارب��ه«، و}أعتى الناس على الله 
م��ن ق��ت��ل غ��ي��ر ق��ات��ل��ه أو ض���رب غير 
 
ً
 ضرب رجا

ً
ضاربه«، و}لو أن رجا

 من نار«.
ً
 لضربه الله سوطا

ً
سوطا

بعد ثورات الربيع العربي زاد 
العنف والتطرف في بعض الدول 
التي نجحت في تغيير أنظمتها 

االستبدادية، ما تفسيرك لذلك؟

يمكن أن ي��ق��ال ب��أن ال��س��ب��ب، في 
ازدي������اد ح����االت ال��ع��ن��ف ف���ي بعض 
الدول االستبدادية التي أسقطتها 
ث���ورات ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي، ي��ع��ود إلى 
أن ب���ع���ض ال���ج���م���اع���ات ال��م��ت��ط��رف��ة 

كانت تنتمي إلى حركات مقموعة 
ف����ي األن���ظ���م���ة ال���س���اب���ق���ة ل���س���ن���وات 
طويلة فوجدت في سقوط الدولة 
ال��م��ن��اخ ال��م��ن��اس��ب ل��ه��ا، وال��ت��ط��ّرف 
الفكري يجّر أصحابه إل��ى العنف 
ع����ل����ى م����س����ت����وى ال������ش������ارع ع���ن���دم���ا 
ل بالدولة 

ّ
يغيب ال��رادع الذي يتمث

ال��ن��اظ��م��ة ألم�����ور ال��م��ج��ت��م��ع، ل��ذل��ك 
يجب العمل على بقاء الدولة التي 
ت��ق��وم بمسؤولياتها ف��ي الحفاظ 
على الحريات الدينية والسياسية 
والتي تشكل المرجعية في فصل 
 ال���خ���اف���ات. 

ّ
ال���خ���ص���وم���ات وف�������ض

وقد ورد في الحديث »إن الله يزع 
ب��ال��س��ل��ط��ان م���ا ال ي����زع ب���ال���ق���رآن«، 
ف�������وج�������ود ال��������دول��������ة ال������ت������ي ت���ح���ك���م 
بالقانون العادل يبقى ضرورة في 
ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال��ب��ش��ري��ة ك��اف��ة التي 
تنشد األمن والتقدم واالستقرار.  

ك��ي��ف ي��م��ك��ن م���واج���ه���ة ال��ت��ش��دد 
 الت�����س�����اع دائ������رة 

ً
ال����ف����ك����ري ت���ج���ن���ب���ا

التطرف في المجتمعات اإلسالمية؟

يساهم تنظيم التعليم الديني 
ف���ي ال��م��ع��اه��د ال��دي��ن��ي��ة وال���م���دارس 
إل���ى ح���دٍّ ك��ب��ي��ر ف��ي تضييق دائ���رة 
التطّرف وإعادة النظر في المناهج 
المعتمدة ف��ي ال���دراس���ات الدينية 
ووسائل اإلع��ام. ونرى في إطاق 
العنان لحركات التطرف الدينية 
أش���ّد األخ��ط��ار ال��ت��ي ت��واج��ه العالم 
اإلس����ام����ي ب���ع���د ال���ف���ق���ر وال��ت��خ��ل��ف 
وتسلط الحكومات الدكتاتورية، 
 بعض ما هو حاصل 

ّ
إن لم نقل إن

من انقسام وتخلف هو بسبب تلك 
العقلية المتطرفة الظامية التي 
تأخذ من الماضي الجانب المظلم 
تاركة الجوانب المضيئة الكثيرة 
من تاريخ أمتنا. كذلك نرى في هذه 
ال��ح��رك��ات المتطرفة ال��ت��ي تضيق 
ب��ال��رأي اآلخ��ر م��ح��اوالت مشبوهة 
لتفجير العالم اإلسامي من داخله، 
ل���ذل���ك ع���ل���ى ال���ح���ك���وم���ات ال��ع��رب��ي��ة 
واإلسامية والمرجعيات الدينية 
ك��اف��ة ال��ع��م��ل بالحكمة والموعظة 
ال���ح���س���ن���ة وب����ال����وس����ائ����ل ال���ن���اف���ع���ة 
وال��ن��اج��ع��ة كلها ل���درء ه���ذا الخطر 
 عن تأسيس المعاهد 

ً
الماثل، فضا

الدينية والمدارس المشتركة بين 
م���خ���ت���ل���ف ال����م����ذاه����ب وال���م���ح���ط���ات 
اإلذاعية والفضائية إلظهار مفاسد 
ال���ت���ط���ّرف م���ن ال���ط���وائ���ف وال��ف��ئ��ات 
ك���اف���ة وت���ب���ي���ان م���ح���اس���ن اإلس�����ام 
ال��������ذي ي���ت���س���ع ل���ج���م���ي���ع ال�����م�����دارس 
الفقهية والمذاهب الفكرية واآلراء 

السياسية. 

يهاجم بعض التيارات العلمانية 
اإلس��������الم ال����ي����وم ب���وص���ف���ه ُي��ق��ص��ي 

المرأة، فكيف نرد على هؤالء؟ 

م��ا يقصي ال��م��رأة ف��ي كثير من 
ب��ل��دان ال��ع��ال��م ع��ل��ى ت��ف��اوت ف��ي ما 

 في بعض الباد 
ً
بينها، خصوصا

اإلس����ام����ي����ة، ج���م���ل���ة م����ن ال����ع����ادات 
وال��ت��ق��ال��ي��د واألن���ظ���م���ة ال��س��ي��اس��ي��ة 
المتأثرة بها، وال عاقة للتشريعات 
الدينية في ذلك. فاإلسام لم يفرق 
ف��ي ن��ظ��رت��ه ال��ح��ق��وق��ي��ة ب��ي��ن ال��رج��ل 
وال�������م�������رأة وق�������د أرس��������ت ال���ش���ري���ع���ة 
اإلس����ام����ي����ة ج���م���ل���ة ق����واع����د ت��ل��غ��ي 
ال�����ف�����وارق ب��ي��ن��ه��م��ا ك���م���ا ف����ي ق��ول��ه 
سبحانه وتعالى: »ي��ا أيها الناس 
ات��ق��وا ربكم ال��ذي خلقكم م��ن نفس 
واح����دة وخ��ل��ق منها زوج��ه��ا وب��ث 
 ونساًء واتقوا 

ً
منهما رج��ااًل كثيرا

ل��ون ب��ه واألرح����ام  ال��ل��ه ال���ذي ت��س��اء
«. وق��د 

ً
إن ال���ل���ه ك����ان ع��ل��ي��ك��م رق���ي���ب���ا

أرس�������ت ه������ذه اآلي�������ة ال���م���ب���ارك���ة م��ن 
س���ورة »ال��ن��س��اء« ق��اع��دة ال��م��س��اواة 
بين الرجل والمرأة في عالم الخلق 
والتكوين فا تمايز في العنصر، 
وال اختاف في الجوهر بين الرجل 
وال����م����رأة ف��ه��م��ا م���ن ع��ن��ص��ر واح���د 
ومن نفس واح��دة فا مبرر لنظرة 
االس��ت��ع��اء ال��ت��ي ك��ان��ت س��ائ��دة في 
عصور الجاهلّية. فالرجل والمرأة 
ف����ي م����ي����دان ال���ن���س���ب ال�����خ�����ارج ع��ن 
قدرتهما وإرادتهما هما من أصل 
واح���د ك��م��ا ق���ال ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: »وأن���ه 
خ���ل���ق ال���زوج���ي���ن ال����ذك����ر واألن����ث����ى« 
و}إن�����ا خ��ل��ق��ن��اك��م م���ن ذك���ر وأن���ث���ى«. 
وف��ي ميدان العمل هما يخضعان 
لقاعدة العدل التي ال يضيع فيها 
ع��م��ل ع��ام��ل م���ن ذك���ر أو أن��ث��ى كما 
ق���ال ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: »إن أك��رم��ك��م عند 
ال����ل����ه أت����ق����اك����م« و}وم��������ن ي���ع���م���ل م��ن 
ال��ص��ال��ح��ات م���ن ذك���ر وأن���ث���ى وه��و 
م��ؤم��ن ف��أول��ئ��ك ي��دخ��ل��ون ال��ج��ن��ة...« 
و}أن����ي ال أض��ي��ع ع��م��ل ع��ام��ل منكم 
من ذكر وأنثى«. وألنه قد ُيتوهم أن 
المرأة عليها واجبات وليست لها 
حقوق قال تعالى: »ولهن مثل الذي 
 في تعبير آخر 

ً
عليهن«، وقال أيضا

ع���ن ال��ح��ف��ظ ال��م��ت��ب��ادل ب��ي��ن ال��م��رأة 
والرجل: »هن لباس لكم وأنتم لباس 
لهن«. فهذه اآليات ومثياتها تقرر 
قاعدة العدالة في االستحقاق الذي 
ال منشأ ل��ه س���وى ال��ع��م��ل ك��م��ا ق��ال 
ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: »وأن ل��ي��س ل��إلن��س��ان 
إال م���ا س���ع���ى«. ف���ا ي��أخ��ذ اإلن��س��ان 
 ألنه ذكر وال ُيحرم منه 

ً
استحقاقا

ألن��ه أنثى وكما ق��ال الشاعر ال��ذي 
نظم ه��ذا المعنى اإلن��س��ان��ي ال��ذي 
جاء به القرآن: »فما التأنيث السم 
ال��ش��م��س ع�����ار/ وم����ا ال��ت��ذك��ي��ر فخر 
للهاِل. ومن خال هاتين القاعدتين 
األساسيتين يجب أن نفهم قيمومة 
الرجل على المرأة في إطار تنظيم 
ش��ؤون األس��رة والعاقة الزوجية، 
على أنها قيمومة إدارة في الحماية 
والرعاية وأداء األمانة التي استؤمن 
ع��ل��ي��ه��ا ول���ي���س���ت ق���ي���م���وم���ة ت��س��ل��ط 
واس��ت��ي��اء وت��ح��ك��م. وق���د ج���اء في 
: »النساء 

ّ
السنة النبوية الشريفة أن

شقائق الرجال« و}أنه ما أكرمهن 
إال ك���ري���م وم����ا أه��ان��ه��ن إال ل��ئ��ي��م« 
و}ال��م��رأة الصالحة خير م��ن ألف 

رجل غير صالح«.

ل����م����اذا ل����م ي���ظ���ه���ر ال���ت���ط���رف ف��ي 
الدولة اإلسالمية األولى التي أسس 

لها النبي محمد )ص(؟

 م���ن فهم 
ً
ي��ن��ش��أ ال��ت��ط��ّرف غ��ال��ب��ا

غ��ي��ر ص��ح��ي��ح ل��ل��ن��ص��وص الدينية 
الموجودة في الكتب، وقد ال يكون 
 ع���ن ال��ن��ب��ي عليه 

ً
ب��ع��ض��ه��ا ص������ادرا

ة النبوّية 
ّ
الصاة والسام ألن السن

ن��ق��ل��ه��ا إل��ي��ن��ا ال���م���ت���أخ���رون ب��ق��رون 
ع���ن ع���ص���ره، ل��ذل��ك ي��ق��ع االخ��ت��اف 
ب��ي��ن ال��ع��ل��م��اء ف���ي س��ن��د األح���ادي���ث 
وداللتها، ونشأت بعد ذلك المدارس 
والمذاهب، وهذا لم يكن له موضوع 
في عصر صاحب الرسالة الذي ال 
يمكن م��ع ح��ض��وره أن ينسب إليه 
ح��دي��ث ل��م يقله أو أن يسكت على 
فهم خاطئ، لذلك نحن بحاجة في 
عصرنا إلى تنظيم مناهج التعليم 
الديني وتوحيدها بالشكل ال��ذي 
ي��م��ن��ع م���ن والدة ث��ق��اف��ة ال��ت��ط��ّرف 
والتعّصب وتضع ال��م��وازي��ن التي 
ت��أخ��ذ بنظر االع��ت��ب��ار وح���دة األم��ة 
وأخوة أبنائها كمقصد أساس من 

مقاصد الشريعة السمحاء. 

يرى مفكرون غربيون أن غزوات 
ال����رس����ول )ص( ت���دخ���ل ت���ح���ت ب��ن��د 
العنف ال��م��م��ارس ض��د المخالفين 
ل��ع��ق��ي��دة اإلس������الم؟ ك��ي��ف ن����رد على 

ذلك؟
 

ال���ح���روب ال��ت��ي خ��اض��ه��ا رس��ول 
ال���ل���ه ع��ل��ي��ه ال���ص���اة وال����س����ام هي 
ح����روب دف��اع��ي��ة ف��رض��ت ع��ل��ي��ه من 
ال���م���ش���رك���ي���ن وغ���ي���ره���م م����ن ال���ذي���ن 
رف�����ض�����وا دع�����وت�����ه ال���س���ل���م���ي���ة ال���ت���ي 
حملها إل���ى ق��وم��ه »ي���ا أي��ه��ا ال��ذي��ن 
آم���ن���وا ادخ����ل����وا ف���ي ال��س��ل��م ك���اف���ة«. 
ه ال��ح��ري��ة  ول��ك��ن��ه��م رف���ض���وا إع���ط���اء
ف���ي ال��ت��ع��ب��ي��ر ال��س��ل��م��ي ع���ن دع��وت��ه 
وأخرجوه من بلده بعد محاوالت 
ق���ت���ل���ه وال���ت���ض���ي���ي���ق ع���ل���ي���ه وع���ل���ى 
المؤمنين بدعوته. لم يكتفوا بذلك، 
بل ط��اردوه إلى المدينة التي لجأ 
���وا ع��ل��ي��ه ال���ح���روب، في 

ّ
إل��ي��ه��ا وش���ن

»بدر« و}أحد« و}األحزاب« وغيرها. 
ول��ع��ل تسمية ك��ت��ب ال��س��ي��رة لهذه 
ال�����ح�����روب ب�������«ال������غ������زوات« ه����و م��م��ا 
أوجد هذه الشبهة لديهم ولصقها 
باإلسام مع أن آيات القرآن واضحة 
في رفض اإلكراه في الدين كما في 
قول الله تعالى: »ال إكراه في الدين« 
و}ف����م����ن ش�����اء ف��ل��ي��ؤم��ن وم�����ن ش���اء 
فليكفر« وغيرهما من آيات يستفاد 
م���ن���ه���ا ح����ري����ة ال��م��ع��ت��ق��د وال���ع���ي���ش 
ال��س��ل��م��ي م���ع اآلخ����ر ال��م��خ��ت��ل��ف في 
الدين كقوله تعالى: »ال ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
وهم  َبرُّ

َ
يخرجوكم من دياركم أن ت

وت���ق���س���ط���وا إل���ي���ه���م إن ال���ل���ه ي��ح��ب 
 على أن 

ً
 أيضا

ّ
المقسطين« وما دل

تشريع القتال ك��ان لغرض الدفاع 
كما في قوله تعالى: »وقاتلوا الذين 
يقاتلونكم وال ت��ع��ت��دوا إن ال��ل��ه ال 

يحّب المعتدين«.

في سطور:
 السيد علي األمين هو عالم دين شيعي، مجتهد ومرجع ديني لبناني، مّدرس لمادة أصول الفقه وبحث الخارج 

وداعية تعايش بين الطوائف اللبنانية ومقّرب بين أتباع الّديانات.
شهد نشاطه السياسي الكثير من المواقف والنشاطات وما زال وأهم هذه المحطات السياسية:

ر اإلسالم  العالمة السيد علي األمين: بعض الدعاة صوَّ
كأنه رفض لآلخرين

 كيف عالج اإلسالم ظاهرة التطرف في المجتمع؟

 المستفاد من النصوص الدينية وسيرة الحكم في اإلسام أن الحوار مع الرأي اآلخر ونشر 
ثقافة التسامح واالعتدال في المجتمع ووضع الضوابط ألدب الخاف بعدم التجاوز على 
الحقوق والحرمات بما ال يتنافى مع الحرية الفكرية، وقد أعطى الدين المساحة الواسعة 
سع 

ّ
التي تشمل مختلف التيارات الفكرية من دون إخراج بعضها عن اإلطار الديني الذي يت

 عدة ودائرة 
ً
لمختلف اآلراء واألفكار، وإذا عدنا إلى القرآن الكريم فإننا نرى أن ثمة خطوطا

وسيعة يدخل فيها الجميع ودع��وة إلى الوسطية واالعتدال واعتماد الحكمة والموعظة 
الحسنة في إظهار الرأي وااللتزام به والدفاع عنه، ومن اآليات الدالة على ذلك قوله تعالى 
}ال إكراه في الدين{ و{وال يجرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى{ و{
 تبتغون عرض الحياة الدنيا{... وغير ذلك 

ً
وال تقولوا لمن ألقى إليكم السام لست مؤمنا

من آيات دالة على عدم جواز قمع اآلخرين وإرهابهم.
بالعودة إلى تاريخ األنبياء والصالحين، نرى أن سيرتهم كانت 

قائمة على استيعاب اآلخرين ومناقشة آرائهم وأفكارهم. وقد كان 
اإلم��ام ال��ص��ادق )ع( يناقش الملحدين أمثال اب��ن أب��ي العوجاء 

والديصاني وح��م��اد عجرد وأمثالهم ممن اشتهر إلحادهم 
 من يجادلهم في أفكارهم إلقناعهم 

ً
وكان يبعث إليهم أحيانا

وإرشادهم إلى مواطن الضعف والخلل في معتقداتهم وكانوا 
 
ً
يعيشون مع المجتمع المسلم من دون أن يواجهوا قمعا
ألفكارهم. وفي حياة اإلمام علي )ع( بعض الشواهد على 
ذل��ك، وم��ن بينها أن جماعة ال��خ��وارج كانت ت��روج ألفكار 
تنسف األسس الفكرية التي تقوم عليها حكومة اإلمام علي 
ولكنه لم يمنع تلك الجماعة من إظهار أفكارها وآرائها بل 
كان يتصدى للكشف عن بطانها. واللغة السائدة معهم 

كانت لغة الفكر والجدل ال��ذي ال يتعدى الكام. ولم يواجه 
 إال بعدما حاولت أن تفرض 

ً
اإلمام علي تلك الجماعة عسكريا

أفكارها بقوة الساح وبعدما عّرضت سامة المجتمع إلى 
الخطر وهددت األمن واالستقرار بأعمالها المسلحة. أنقل لكم 

هنا حادثة وقعت في زمن خافة اإلم��ام علي تكشف عما ذكرناه 
من االنفتاح والنقاش الفكري مع المعارضين، وه��ي أن االم��ام علي 

كان يخطب ذات يوم في مسجد الكوفة بالناس 
وأثناء الخطاب قاطعه بعض ال��خ��وارج بقوله 
 
ً
}الحكم لله! ليس لك يا علي{ وأصبح هذا شعارا

 للخوارج يعتمدونه في رفض 
ً
 وفكريا

ً
سياسيا

حكومة اإلم���ام علي وال��ت��روي��ج ألنفسهم. وقد 
ت��ص��دى اإلم����ام ع��ل��ي إلب��ط��ال ه���ذه ال��ف��ك��رة وق��ال 
}كلمة ح��ق ي��راد بها ب��اط��ل. نعم ال حكم إال لله 
ولكن ه��ؤالء يقولون ال إم��رة إال لله، وإن��ه ال بد 
 
ً
للناس من أمير بر أو ف��اج��ر...{. إن اإلم��ام عليا
ه���م بالفكر  ب��ه��ذا ال��ك��ام ح���اول أن يبطل ادع���اء

والحوار وليس بالساح والوعيد والتهديد، فهو 
يقول: }نعم، الله هو المشرع للحكم ولكن الناس 
تحتاج إل��ى األمير ال��ذي ينفذ حكم الله تعالى. 
ت��ح��ت��اج إل���ى ح��اك��م م���ن ال��ب��ش��ر ي��ع��اق��ب ال��م��س��يء 

ويثيب المحسن ويدير شؤون الباد والعباد وهذه أمور يقوم بها البشر{.
 وفي حادثة أخرى، كان اإلمام علي مع مجموعة من أصحابه وكان هناك خارجي يعتقد 
كفر اإلمام علي، وقد مرت امرأة أمامهم فنظر إليها أصحابه فقال اإلمام في مقام التوجيه 
ألصحابه إن أبصار القوم طامحة فإذا رأى أحدكم امرأة أعجبته فليذهب إلى زوجته فإنها 
مشابهة لها، هذا مضمون الحادثة والحديث، وقد سمع الخارجي هذا الكام من اإلمام علي 
 ما أفقهه! وحيئذ قام بعض أصحاب 

ً
فأعجبه ذلك، وقال بصوت مسموع: قاتله الله كافرا

اإلمام علي وأرادوا أن يضربوا الرجل الخارجي بالسيف ألنه تجرأ على اإلمام وحكم بكفره، 
 ق��ال لهم: }مها إنما هو سب بسب أو عفو عن ذن���ب!{، وعفا عن الرجل 

ً
ولكن اإلم��ام عليا

الخارجي. وثمة شواهد عدة من حياة المسلمين السياسية تدل بوضوح على عدم جواز 
إرهاب اآلخرين وقمعهم لمجرد أفكار وصلوا إليها أو آلراء أظهروها، ولدينا قاعدة دينية 
واضحة في هذا المجال وهي الحديث الشهير }الحدود تدرأ بالشبهات{، أي أن العقوبات 
 تخالف السائد 

ً
ال تثبت على إنسان دخلت عليه شبهة من الشبهات جعلته يطرح أفكارا

العام ويعلن عن آراء مرفوضة من الناحية الدينية، بل الازم مناقشته إلزالة الشبهة التي 
دخلت عليه من خال إبطالها وإظهار فسادها. وهذه تعتبر من الشواهد على عدم 
الحكم بالكفر واالرتداد على من لم يؤمن بإمام زمانه، فاإلمام علي لم يقل عن الذين لم 
يؤمنوا بإمامته أنهم مرتدون عن الدين! ولم يعاقبهم على ذلك. والحوادث كافة التي 
ذكرناها تتفق مع الحرية الفكرية والدينية، وهي موافقة لقول الله: }ال إكراه في الدين{ 

و{وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر{. وفي كل األحوال، ال يكون عدم 
 لإلسام ألنه دون 

ً
 لإليمان وال منافيا

ً
االرتداد واإللحاد في الحكم، فإذا قبل االلتزام منافيا

ب��م��ع��اق��ب��ت��ه! وق��ب��ل اإلم����ام ال��ص��ادق اإلمام علي بالخارجي الذي حكم بكفره ولم يرض 
ب���آرائ���ه���م! ف��ك��ي��ف ال ت��ق��ب��ل ج��م��اع��ة ال��ح��وار م��ع الملحدين ال��ذي��ن ك��ان��وا يجاهرون 

المسلمين وبعض األحزاب الدينية 
بالرأي اآلخر الذي ال يلتزم بآرائهم 
وأفكارهم؟! ولذلك أعتقد أن المرجعيات 
الدينية يفترض أن يصدر منها توجيه 
وتعميم مستقل يؤكد على استيعاب الرأي 
اآلخر والحوار معه واستبعاد التطّرف معه 
وعدم جواز التعرض ألصحابه بالقمع واألذى 
لمجرد فكرة طرحوها أو اعتقدوها ألن في 
 عن سماحة اإلسام 

ً
ذلك مجافاة وابتعادا

ورح��اب��ة أرج��ائ��ه، وألن ف��ي ذل��ك إط��ف��اًء 
 
ً
ل���س���راج ال��ع��ق��ل وخ��ن��ق��ا

لروح اإلبداع. 
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