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”لتعارفوا” نشرة شهرية تصدر عن

الم�ؤتمر الدولي :نق�ض �شبهات التطرف والتكفير – المملكة الأردنية الها�شمية

من كلمة �سماحة المفتي العام للمملكة الأردنية الها�شمية ال�شيخ
عبد الكريم الخ�صاونة في الإفتتاح:

�إن �شمولي���ة ر�سالة الإ�سالم التي تقوم على �إر�ساء مبادئ العدل والرحمة
والت�سامح وال�س�ل�ام بين النا�س ت�ؤهله لتنظيم عالقة الم�سلمين بغيرهم
وف���ق مبادئ �إ�سالمي���ة ر�صينة تقوم عل���ى ال�سلم والتع���اون على البر
والتقوى� ،أم���ا الحرب فهي ا�ستثن���اء لها �شروطه���ا ال�شرعية وقواعدها
و�أخالقياته���ا ،وال تك���ون �إال ب�إعالن من ولي الأمر ال���ذي يقدر الم�صالح
والمفا�سد والمواثيق والأعراف الدولية.
وال يقت�ص���ر الجهاد في المفهوم الإ�سالم���ي على القتال وحده ،بل ي�شمل
الدعوة �إلى الحق والر�شاد ،بالحكمة والموعظة الح�سنة ،قال اهلل تعالى:
(ا ْد ُع �إِ َل���ى َ�س ِبي ِل َر ِّب َك ِبا ْل ِح ْك َم ِة َوا ْل َم ْو ِع َظ��� ِة ا ْل َح َ�س َن ِة َو َجا ِد ْل ُه ْم ِبا َّل ِتي هِ َي
�أَ ْح َ�سنُ) النحل.125 /
و�أم���ا ما تفعله التنظيمات المتطرفة ،من تدمير وتخريب للعمران ٍّ
وح�ض
لل�شباب على قتل �أنف�سهم و�أهليهم وزعزعة �أمن البالد والعباد فهذا لي�س
جهاداً ،و�إنما هو بغي وعدوان ،و�إجرام و�إف�ساد .لذلك ف�إنه يحرم االنتماء
�إل���ى هذه التنظيمات ،والمقاتلة في �صفه���ا �أو ن�صرتها؛ لأنها ترفع راية
عمية ،وقد ق���ال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم(َ :منْ َقا َت َل َت ْحتَ َرا َي ٍة ِع ِّم َّي ٍة،
َي ْد ُعو �إِ َلى َع َ�ص ِب َّي ٍة� ،أَ ْو َي ْغ َ�ض ُب ِل َع َ�ص ِب َّي ٍةَ ،ف ِق ْت َل ُت ُه َجاهِ ِل َّي ٌة).
وظاهرة الخوف م���ن الإ�س�ل�ام والم�سلمين (الإ�سالموفوبي���ا) و�إن كانت
ترجع �إل���ى بع�ض الممار�سات ال�شاذة والمنحرف���ة التي يمار�سها بع�ض
المنت�سبين لهذا الدين الحنيف ،ف�إن جزءاً كبيراً منها يعود �إلى العن�صرية
والعداء للإ�س�ل�ام والم�سلمين ،ولهذا ف�إننا نحذر من تنامي هذه الظاهرة
التي ت�ؤدي �إلى تزايد فكر الإرهاب والتطرف.
كم���ا يجب الت�أكيد عل���ى �أن فل�سطين هي ق�ضي���ة الم�سلمين الأولى و�أن
االحت�ل�ال الغا�شم لفل�سطين ،واغت�صاب الم�سج���د الأق�صى المبارك ،قبلة
الم�سلمي���ن الأول���ى ،و�إحدى �أقد����س مقد�ساتهم� ،أحد الأ�سب���اب الرئي�سة
لحدوث اال�ضطرابات في العالم.
والواج���ب على علم���اء الأمة الإ�سالمي���ة الواحدة �أن يقوم���وا بواجبهم
ال�شرع���ي في ر�أب �صدع الأمة ،وتوحيد �صفوفها ،ومحاربة الأفكار ال�شاذة
والمنحرفة ،وبيان زيف �شب���ه المتطرفين ،كما يجب عليهم تبيين الفهم
ال�صحيح للإ�سالم الذي ينبني على �أ�س�س �سليمة� ،أولها :التم�سك بالقر�آن
الكريم ون�صو�صه ،والثانية :اتباع بالثابت من �سنة النبي �صلى اهلل عليه
و�سل���م ،والثالث :هو الفهم ال�صحيح ال�سليم له���ذه الن�صو�ص من القر�آن
وال�سنة في �ضوء القواعد الكلي���ة والمقا�صد العامة لل�شريعة الإ�سالمية
بعيداً عن التحريف والت�شويه ول ّي �أعناق الن�صو�ص لت�أييد فكر �أو انت�صار
لمذه���ب �أو تبرير لعمل و�إيجاد م�سوغ���ات له ،وطرح الآراء التي انحرفت
ع���ن منهج الفهم ال�سليم والإدراك القويم لطبيعة الدين و�صلته بالحياة،
و�أن يعمل���وا على ن�شر ثقافة الحوار واالعت���دال والت�سامح وح�سن الظن،
وقبول الآخر.
ال ْر ِ�ض َعا ِل َم ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
ال�ش َه���ا َد ِة �أَ ْنتَ َت ْح ُك ُم َب ْي َن
ال�س َم��� َواتِ َو ْ َ أ
(ال َّل ُه��� َّم َف ِاط َر َّ
ِع َباد َِك ِفي َما َكا ُنوا ِفي ِه َيخْ َت ِل ُفونَ ) الزمر.46/
والحمد هلل رب العالمين

و�أ�ضاف �سماحة المفتي العام ل�ل��أردن ال�شيخ عبدالكريم الخ�صاونة في
كلمته االفتتاحية للم�ؤتمر الذي ح�ضره الأمير ها�شم بن الح�سين مندوبا
عن الملك عب���داهلل الثاني �إن الم�ؤتمر يعقد في توقيت بالغ الأهمية بعد
�أن �أ�شغ���ل المتطرف���ون العالم بق�ضايا التكفير و�أ�شعل���وا نار الفتنة بين
الم�سلمين فا�ستبيحت الدماء والأموال الأعرا�ض وخيمت فتن كقطع الليل
المظلم على كثير من العالم العربي وال يعرف نهايتها �إال اهلل.
و�أكد الخ�صاون���ة على �أن الأمل بات معقودا على علماء الأمة الإ�سالمية �أن
ينيروا بحقيقة الإ�سالم وقيمه العظيمة  ،عقول �أجيال ال�شباب زينة الحا�ضر
والم�ستقبل..قائال �إننا ن�ستنكر ديني���ا و�أخالقيا المفهوم المعا�صر للإرهاب
والذي يراد به الممار�سات الخاطئة �أيا كان م�صدرها و�شكلها والمتمثلة في
التعدي على الحياة الإن�سانية ب�صورة باغية متجاوزة لأحكام اهلل .
وقال �إن دائرة الإفتاء الأردنية �ستبقى وبالتعاون مع الم�ؤ�س�سات الدينية
الأخرى من���ارة تمحو الجهاالت وال�ضالالت المتطرف���ة ..م�ضيفا نتعاون
ونت�ضامن مع الأمانة العامة لالفتاء العالمية التي ير�أ�سها ف�ضيلة مفتى
الديار الم�صرية ونحن �أع�ضاء فيها .
و�أ�شار �إلى �أن اهلل �سبحانه و�صف في كتابه الكريم الأمة الإ�سالمية ب�أنها
�أم���ة واحدة ي�شد بع�ضه���ا بع�ضا (و�إن هذه �أمتكم �أم���ة واحدة و�أنا ربكم
فاتقون) و�شهد لها اهلل بالخيرية (كنتم خير �أمة �أخرجت للنا�س)..قائال �إن
الأمة الواحدة تكون قوية حية متما�سكة قادرة على �أداء ر�سالتها ودورها
العظيم والواجب على كل مواطن االنتماء لها واالعتزاز بها والوالء لها .
و�أ�ض���اف �إن حب الوطن م���ن الإيمان..وهذا الواجب ال يق���وم على �أ�س�س
عن�صري���ة �أو ع�صبية بل يقوم ر�سالة الإ�س�ل�ام ال�سمحة البي�ضاء النقية
البعيدة عن الغلو والتطرف والإرهاب ..محذرا من �أن تفريط �أي مواطن في
واجبه تجاه �أمته ف�إنه �سوف يبوء بغ�ضب اهلل ومقته.
ونب���ه �إلى �أن داء هذه الأمة يبد�أ من داخلها بالتنازع والتناحر  ،الفتا �إلى �أن
التنازع والتناحر لم يحدث �إال بعد ظهور الفرق الحاقدة والع�صابات المتطرفة
والتي كان �أكثرها عداوة و�أ�شدها حقدا و�سوءا ع�صابة داع�ش الإرهابية.
وق���ال الخ�صاونة �إن ع�صابة داع�ش الإرهابي���ة فارقت الجماعة وحكمت
عل���ى بلدانها بالكفر وانطلقت �إلى �آيات �أنزلت في الكفار وا�ستحلوا دماء
الم�سلمي���ن و�أرواحهم  ،وهم ال عن حق يقاتلون  ..وال عن منكر ينهون بل
هم في �ضالل مبين .

�ش���ارك العلاّ مة ال�سيد عل���ي الأمين في م�ؤتم���ر نق�ض �شبهات
التطرف والتكفير الذي عقد في العا�صمة الأردنية عمان و�صدرت
عنه الوثيقة الختامية التالية:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وال�صالة وال�سالم على المبعوث رحمة للعالمين،
وعل���ى �آله الطيبين الطاهري���ن ،و�أ�صحابه الغ ِّر الميامي���ن ،ومن تبعهم
ب�إح�سان �إلى يوم الدين.
انطالق ًا من الم�س�ؤولية التاريخي���ة للمملكة الأردنية الها�شمية في �إبراز
�صورة الإ�سالم الم�شرقة ووقف التجني عليه ورد ال�شبهات التي تثار حوله
م�ستن���دة �إلى ما ورد في ر�سالة عمان “ر�سال���ة الإ�سالم ال�سمحة” التي
�أطلقه���ا جاللة الملك عبد اهلل الثاني �أعزه اهلل ب�شرعية ها�شمية مو�صولة
بالنبي الم�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم ،حيث �أُطلقت ر�سالة عمان ع�ش ّية
ال�سابع والع�شرين من رم�ضان المبارك عام 1425هـ /التا�سع من ت�شرين
الثاني (نوفمبر) ع���ام 2004م ،في ع ّمان ،وغايتها �إظهار مقا�صد الإ�سالم
والرد على من يحاول ت�شويه �صورته من �أعدائه ومن بع�ض الذين ي ّدعون
االنت�ساب له ويقومون ب�أفعال غير م�س�ؤولة با�سمه.
ً
وا�ستكم���اال لهذا النهج عق���دت دائرة الإفتاء العام ه���ذا الم�ؤتمر الدولي
بم�شاركة نخب���ة كريمة من الم�ؤتمرين علماء الأم���ة الإ�سالمية لتجتمع
كلمته���م على تبني النهج الذي يبين و�سطية الإ�سالم و�سماحته ،والدفاع
ع���ن مبادئه وقيمه الداعية �إلى الرحمة والعدل ،ومواجهة الأفكار ال�شاذة
والمنحرفة ،التي �أدت �إلى تكفي���ر الم�سلمين و�إراقة دمائهم التزام ًا بقول
وف
اهلل تعال���ىَ ( :و ْل َت ُكنْ ِم ْن ُك ْم �أُ َّم��� ٌة َي ْد ُعونَ �إِ َلى الْخَ ْي ِر َو َي�أْ ُم��� ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُر ِ
َو َي ْن َه ْونَ َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َو�أُو َل ِئ َك هُ ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحونَ ) �آل عمران.104/
فالأم���ة الإ�سالمية �أم���ة واحدة ربها واح���د ،ونبيها واح���د ،وتعاليمها
ون)
واحدة ،يقول اهلل تعالىَ ( :و�إِنَّ هَ ��� ِذ ِه �أُ َّم ُت ُك ْم �أُ َّم ًة َو ِاح َد ًة َو َ�أ َنا َر ُّب ُك ْم َفا َّت ُق ِ
الأنبياء ،92/وتتحقق وحدة الأم���ة بتر�سيخ مبد�أ الأخوة بين الم�سلمين
عل���ى �أ�سا�س الإيمان باهلل تعالى اتباع ًا للمنهج الإلهي ال�شامل في قوله
تعالى�( :إِ َّن َم���ا ا ْل ُم�ؤ ِْم ُنونَ �إِخْ َو ٌة) الحجرات ،10/فالعقد بين الم�ؤمنين عقد
حقوق واجبة بنف�س الإيمان ،والتزامها بمنزلة التزام العبادات ،وقد امتن
اهلل ف���ي كتابه الكريم على عب���اده الم�ؤمنين �أن �ألف بين قلوبهم بعد �أن
كانوا �أعدا ًء ف�أ�صبحوا بنعمت���ه �إخوان ًا ،وهذا يقت�ضي االبتعاد عن جميع
مظاهر الخالف التي ت�ؤدي �إلى ال�شق���اق والنزاع ،و�ش ّق ال�صف الإ�سالمي
الواحد ،بمجاهدة النف�س وات�ساع ال�ص���در والأفق للو�صول �إلى ما يحقق
ال�سعادة في الدنيا والآخرة.
وال يجوز تكفير من �أقر بال�شهادتين �إال �إن جاء بما يناق�ضها لقول النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم (�أَ ُّي َما َر ُجلٍ َق َال ِ أَل ِخي ِه َيا َكا ِف ُرَ ،ف َق ْد َبا َء ِب َها �أَ َحدُهُ َما)
متفق عليه.
والدول���ة في الإ�سالم هي التي تحفظ �ش����ؤون البالد والعباد وتقوم بمقا�صد
الحكم المطلوبة لتحقيق الأمن واال�ستقرار وبما يحقق العدالة والم�ساواة ،وال
يجوز لأي جماعة �أن تنفرد ب�أحكام الوالية والخالفة وعقدها من دون الأمة.

قال �سماحة مفتي المملكة عب���د الكريم الخ�صاونة ان الم�ؤتمر ‘ي�ستمد
اهميت���ه من االحداث التي يتعر�ض لها العال���م اال�سالمي ،ودور المملكة
بقيادتها الحكيمة في مواجهة التط���رف واالرهاب ،وما تنه�ض به دائرة
االفت���اء العام من جه���ود لتوجيه انظار الم�سلمي���ن والعالم نحو القيم
اال�سالمية الحقيقية التي تدعو الى ال�سماحة والرفق ونبذ التطرف بكافة
ا�شكاله’.
وا�ضاف ،ان ‘للفتاوى دورا مهما في ك�شف مثل هذه ال�شبهات التي يروج
لها المتطرفون وبع�ض الدوائر التي تترب�ص بالإ�سالم وابنائه’ ،م�ؤكدا ان
دائ���رة االفتاء العام تتحمل م�س�ؤوليته���ا الدينية والوطنية لدح�ض هذه
المزاع���م وتفنيدها وبيان موقف ال�شريعة ال�سمح���ة منها ،وقد جاء هذا
الم�ؤتم���ر في �سياق هذا ال���دور الذي تقوم به دار االفت���اء االردنية التي
تحظى باحترام كبير في العالم اال�سالمي كله.
وقال �سماحته �“ :إن هذا الم�ؤتم���ر جاء بعد ان ا�شغل المتطرفون العالم
اليوم بق�ضايا التكفي���ر و�أ�شعلوا نار الفتنة بي���ن الم�سلمين وا�ستباحوا
الأموال والأعرا�ض والأنف�س وكفروا الجميع».
واك���د ان ه���ذه الفتن حذّر منه���ا جاللة الملك عبداهلل الثان���ي و�أنذر من
عواقبها الوخيمة وطلب من العلماء و�أهل العلم ان يبذلوا جهدهم النارة
عقول الأجي���ال ال�شابة كي ال تكون �ضحية له���ذه الع�صابات المتطرفة
وعلى ر�أ�سها داع�ش «.

الملتقى العالمي الثاني  :ال�شرق و الغرب نحو حوار ح�ضاري  -باري�س
كلمة �شيخ الأزهر الدكتور �أحمد الطيب

باري�س 2016-5-24

ال�سـادة الأجـالء من �أهل العلم والفكر وال�سيا�سـة ومن رجال الدين
ال�ســــالم عليكـــم ورحمـة اهلل وبـــركاته؛
في�سرن���ي با�سمي وبا�سم مجل�س الحكم���اء �أن �أرحب بكم هنا على �أر�ض
فرن�سا وفي عا�صمتها العريقة ،عا�صمة الأدب العالمي والفكر الحر ،ومهد
الث���ورة الكبرى التي انطلقت من �أر�ضها الثائ���رة على الظلم والقهر ،منذ
�أكثر من قرنين ،وب�إرادة �شعبها الذي حرر �أوروبا من �أغاللٍ وقيو ٍد ك َّبلتها
ً
وثالثة
قرو ًنا طواال ،وا�ستعبدتها مرة با�سم ال�سلطان ،و�أخرى با�سم ال َّدين،
با�سم الإقطاع ،حتى باتت الثور ُة الفرن�سية َم ْعلمًا من �أهم معالم التاريخ
ومرجعً ا لفل�سفة الحرية والح�ضارة ،وتنوير العقل الأوروبي وانت�شاله من
َطو ِر ال ُّركود والجمود �إلى التحليق عاليًا في �آفاق الإبداع والعلم والثقافة
والفنون ..وحتى باتت �أوروبا المعا�صرة بكل ما تَزخَ ُر به من تقدم مذهلٍ
في العلم والمعرفة والرقي الإن�ساني ،والديمقراطية وحقــوق الإن�ســـان،
ً
فتحي���ة لهذا البلد،
مدينة للثــ���ورة الفرن�سية ،ولفرن�س���ا والفرن�سيين..
وتحيـــ ًة لأهله ،ولك ِّل محبي ال�ســالم والعدل والم�ســاواة بين النا�س.
�أيها ال�ســــادة!
هذا هو اللقاء الثاني بين حكم���اء ال�شرق وحكماء الغرب ..بعد اللقاء
الأول ال���ذي ُعقد في مدينة فلورن�سا ،مدينة الحوار والفن والثقافة :في
الثام���ن من يونيو من العام الما�ضي ( 8يونيو 2015م) ،والذي �أظلَّه –
قوي في �ضرورة �أن يبحث حكماء الغرب وحكماء ال�شرق
حينذاك� -أم ٌل ٌ
عن مخرج من الأزم���ة العالمية التي و�ص ْف ُتها في كلمتي في فلورن�سا
ب�أنها «�إن ُتركت تتدحرج مث َل كرة الثلج ف�إن الب�شرية كلَّها �سوف تدفع
و�س ْف��� ًكا لل ِّدماء؛ وربما ب�أكثر مما دفعته
ثمنه���ا :خرابًا ودما ًرا وتخَ ُّل ًفا َ
ف���ي الحربين العالميتين في الن�ص���ف الأول من القرن الما�ضي» ،ولم
تم�ض �شهور �ستَّ���ة على هذا التخ َّوف الذي �شابته م�سحة من الت�شا�ؤم،
ِ
�شهدت باري�س الجميلة المت�ألقة ،ليل ًة �سوداء،
ربما غير الم�شروع ،حتى
ْ
َف َق َدت فيها من �أبنائها َقراب َة مائة و�أربعين �ضحية�ُ ،س ِفكَت دما�ؤُهم في
غَ ْم�ض��� ِة عين� ،إ�ضافة �إلى ثالث ِة مائة وثمان و�ستين �آخَ رين ،في حادثة
�إره���اب �أ�سود ال يختلف اثن���ان في ال�شرق وال ف���ي الغرب في رف�ضه
وازدراء ُم َّرت ِك ِب ِيه ،وت َن ُّكبهم للفط���رة الإن�سانية والطبيعة الب�شرية وكل
تعاليم الأديان والأعراف والقوانين..
ولعلكــم تتفقــون معي في �أن هذا الحادث الأليم ،ومثلُه حوادثُ �أخرى
دموية وقعت في بلجيكا ،بل حوادث �أ�ش ُّد دموي ًة و�أكثر وح�شي ًة ،تح ُدث
كل ي���وم في ال�شرق الذي غَ ِر َق �إلى �أذنيه ف���ي م�ستنقعات ال َّد ِم وال ُّثكْل
وال ُي ْتم والتهجي���ر ،والهروب �إلى غير ِو ْجه ٍة ف���ي الفيافي والقفار ،بال
م�أوى وال ِغذا ٍء و َال غطاء..
هذه الح���وادثُ َتف ِر ُ�ض ً
فر�ضا على �أ�صحاب الق���رار النافذ والم�ؤث ِر في
مجري���ات الأح���داث� ،أن يتحملوا م�سئولياته���م كامل ًة �أم���ا َم َّ
ال�ض ِم ِير
التاريخ( ،بل �أم���ام اهلل يوم يقوم النا�س
العالم���ي والإن�سان���ي ،و�أما َم
ِ
ل���رب العالمين) ،ف���ي �أن يتدخَّ لُوا ل�صد هذا الإره���اب العالمي ،ووقف
حمامات الدماء الم�سفوكة و�أكوام الأ�شالء المتناثرة من �أج�ساد الفقراء
والم�ساكي���ن ،و�أطفالهم ون�سائهم ،والتي يق ِّدمونها كل يوم قرابينَ على
ال�سما ِء
مذاب���ح العابثين بم�صائ���ر ال�شعوب ،والغافلين ع���ن ِق ِ
�صا�ص َّ
وعدالته���ا ،التي قد ُتمهل اً
قليل ،لكنها ب���ك ِّل ت�أكي ٍد ال ُته ِم ُل وال تن�سى..
وفي هذا ال�سياق تلزم مطالبة العالم � ً
أي�ضا بالت�صدي لمحاوالت تهويد
�أول���ى القبلتين وثالث الحرمين ال�شريفي���ن ،الم�سجد الأق�صى المبارك،
وحل الق�ضية الفل�سطينية حال اً
عادل اً
�شامل ،لأن حل هذه الق�ضية –في
نظرنا-هو مفتاح الم�شكالت الكبرى التي تعيق التقاء ال�شرق بالغرب،
وتباعد ما بين ال�شعوب ،وت�ؤجج �صراع الح�ضارات.
�أيها الحكمــاء الأجـــالء..
ل���م يعد � ٌّأي من ال�شرق والغرب اليوم ب َم ْع ِزلٍ عن الآخَ ر ،كما كان الحالُ
ُ
ال�شرق هو ه���ذا المجهول ال ُمخيف ،الذي
ف���ي القرن الما�ضي ،ولم يعد
تترامى �أطرا ُف���ه فيما وراء البحا ِر كما كان يت� َّصو ُره الغربيون من قبل،
كم���ا لم يعد الغرب هو النم���وذج الغريب الذي ي�ستطيع ال�شرقيون من
م�سلمين وم�سيحيين �أن يتجنب���وه ،و ُيغ ِل ُقوا �أبوابهم دونه ،لي�ستريحوا
من خَ ي ِره �أو �ش ِّره ،فقد تقارب ما بينهما ،وانطوت م�ساف ُة البع ِد وتال�شتِ
يعد لهم من
الحواجزُ ،وهاج���ر الم�سلمون وا�ستوطنــوا
الغــ���رب ،ولم ُ
َ
وطن غي ُره ،وهاج���رت فل�سفات الغرب ال�سيا�سي ُة واالجتماعية و�أنماطُ
حيا ِته اليومي���ة وا�ستوطنت عقـــولَ الم�سلمي���ن ،ف�أ َّثــــرت في ر�ؤاهُ م
و�أنظاره���م ،و�سيطــــرت على م�ساحة –ال ي�سته���ان بها -في مناهج
تفكيرهم وطرائ���ق �سلوكهم وت�ص ُّرفاتهم ،وال تزال المذاهب االجتماعية
أذهان كثي ٍر
الغربية كاللّيبرالية ،والقومية ،والي�سارية تعمل َع َملَها في � ِ
من المف ِّكرين وال�سيا�سيين ال�شرقيين ،ربما ب�أقوى م َّما تعم ُل في �أذهان
�أهله���ا من الغربيين ،بعد �أن بد�أت ه���ذه المذاهب تتراجع في الذهنية

الغربية بت�أثير العولمة ،الت���ي ُت ِّ
ب�ش ُر العالَم بل َت ُ�سو ُقه بفل�سفة النواة
وغرب،
والمرك���ز والأطراف ،والتي ال َت ُ
�سمح بتق�سي���م العالم �إلى ٍ
�شرق ٍ
يتمي���ز كل منهما عن الآخَ ���ر بثقافته ،وح�ضارت���ه ،و�أكاد �أقولِ :بدي ِنه
ِولغت���ه ..وفيما �أعتقد ف�إن هذه العولمة ال يمكن �أن تكون اً
حل لعالقات
التوتر والترب�ص المتبادل���ة بين ال�شرق والغرب� ،أو ُت�ش ِّك ُل خطوة على
طريق التقائهما وتعاونهما م���ن �أجل تحقيق ال�سالم العالَمي ،وتوفير
ال�سع���ادة للإن�سانية جمعاء ..بل هي ب���ك ِّل ت�أكيد مرحل ٌة جديد ٌة على
���راع العالمي ،بما تت�أ َّبط���ه من تدمير ل ُهو َّي���اتِ ال�شعوب
طري���ق ِّ
ال�ص ِ
وخ�صائ�صه���ا التي خَ َل َقها اهلل عليها ،والتي ال يمكن ل ًأي �شعب منها �أن
ُيف ِّرطَ فيها قبل �أن يفرط في حياته وكل ممتلكاته.
وال َم َف��� َّر –�أيها الحكماء الكبار-من التفكي���ر في «العالمية» اً
بدل من
«العولمة» ،وهي العالمية التي ع َّب���ر عنها �شيوخ الأزهر -في القرن
الما�ض���ي بعد الحربين العالميتين -بالزمال���ة العالمية �أو التعارف،
كح ٍّل النق�سام العالم وتكري�س ال ُّثنائي���ات الحادة التي تنهج ال�صراع
َ
�شع ُل الحروب.
و ُت ِ
ويط���ول الحديث في بيان «عالمية الإ�سالم» ونظرته للعالم كله على
�أن���ه مجتمع واحد ،تتوزع فيه م�سئولية الأمن وال�سالم فيه على جميع
�أفراده ،وقد يلخ�ص ذلك م���ا يح�ضرني في هذا المقام من حديث لنبي
«م َث��� ُل ال َقا ِئم في ُح ُدو ِد اللهَّ
الإ�س�ل�ام �صلى اهلل عليه و�سلم يقول فيهَ :
�صاب َب ْع ُ�ضهم � ْأعالهَ ا،
وا ْل َوا ِقع فيها ،كَمثل َق ٍوم ْا�س َت َهموا على َ�س ِفي َنةٍَ ،ف�أَ َ
ُ
وبع�ضهم �أَ ْ�سف َل َها ،فكان الذين في �أَ�سفلها �إذا ا�س َت َق ْوا من الماء َم ُّروا على
َم���نْ َفو َقه ْم ،فقالوا :لو �أنا خَ َر ْقنا في َن ِ�صي ِب َنا خَ رقا و َل ْم ُن�ؤ ِذ َمنْ َفو َقنا؟
ف�إن َت َر ُكوهُ ْم وما �أَ َرادوا هَ لَك���وا وهلكوا َجميعً ا ،و�إنْ �أخذُوا على �أيد ِي ِه ْم
َن َج ْوا و َن َج ْوا َجميعً ا».
وال ينبغ���ي �أن يقت�صر فهمنا لحدود اهلل في الحديث بالمعنى ال�ضيق
الذي ينطبق على المجتمعات الإ�سالمية ،و�أعني به الأحكام ال�شرعية
الفقهي���ة ،بل ينبغي فهم هذه الحدود بالمعني الأعم الذي ي�ؤكد مبد�أ
«العالمي���ة» في الإ�سالم ،فكما هلل ح���دود �شرعية جزئية ،فله � ً
أي�ضا
ح���دود كونية على هذه الأر�ض ،في مقدمته���ا :العدل والم�ساواة بين
الب�شر ،وتقري���ر الأخوة بينهم؛ لأنهم جميعً ا يلتقون في �أب واحد و�أم
واحدة ،و�أن م���ا بينهم من فروق واختالف���ات فطرهم اهلل عليها هي
اختالفات التنوع والتعارف والت�آخي ،و�أن من يخرج منهم على حدود
اهلل في كونه فعل���ى الباقين �أن ي�أخذوا على يديه ،و�إال ف�سوف تغرق
�سفين���ة الإن�سانية ويكون م�صي ُرها اله�ل�اك وال َّدمار ،وهذا ما يخ�شا ُه
ويحا ِذ ُره ُعقالء ال�سيا�سة و�أرباب العلم والفكر –الآن� -شر ًقا وغربًا.
عل���ى �أن العالمية الت���ي نتطلع �إليها كبديل ع���ن «العولمة » لإنقاذ
العال���م من الم�آ�سي التي يتردى فيها �شطره ال�شرقي :الأو�سط والأق�صى
– تفر�ض علينا نح���ن ال�شرقيين �إعادة النظر في فهمنا للغرب وتقييم
ح�ضارته ،واكت�شاف ما ي�سكن هذه الح�ضارة من قيـــم �إن�سانية م�شتركة،
ال يتفا�ض���ل فيها �شرق وال غرب ،وكذلك توظيف الم�شترك الإن�ساني في
عالق���ات دولية تقوم على التعاون و َتجنب الحروب ،و�أن تكون نظرتنا
الحديث���ة للغرب نظرة مو�ضوعية تت�أ�س�س عل���ى مبد�أ الت�أثير والت�أثر،
وفل�سفة التع���ارف والتكامل ،وتطبيق القاعدة الذهبية في �أمر العالقة
بي���ن الم�سلمين وغيرهم في الوطن الواحد ،والتي يحفظها التالميذ في
المدار�س ،وهي قاعــدة« :لهم ما لنا وعليهم ما علينا».
�أ ُّي َهــا الإِخـــوة!
بيان الق�ض َّية التي �أراها اً
َي ِ�ض ُ
مدخل
ي���ق الوقت ال ُم َح َ ّدد لكلمتي هذه عن ِ
منا�سبًا اللتقاء ال�شرق بالغرب ،و�أعني بها ق�ضية «اندماج الم�سلمين»
ف���ي �أوطانهم الأوروبية ،وانفتاحهم على مجتمعاتهم ،التي ُولدوا فيها
و�ص���اروا جزءًا ال يتجز�أ من ن�سيجه���ا الوطني بكل �أبعاده االجتماعية
والثقافية وال�سيا�سية ،لكنها �أ�صبحت تُ�شَ ِّك ُل عقب ًة على طريق المواطن ِة
الكامل ِة ا َ ّل ِتي ُتم ِّث ُل عن�ص َر ثرا ٍء وق َّوةٍ للمجتمع الأوروبي.
وعقد
وقد خ�ضعت ظاهرة «االندم���اج» الإيجابي هذه لدرا�سات عدةُ ،
م���ن �أجلها �أكثر م���ن م�ؤتمر ،وكتب فيها الكثير م���ن المقاالت والكتب،
وكله���ا تر�صد تر ُّد َد كثيرٌ من الم�سلمين ع���ن االندماج في مجتمعاتهم
الجدي���دة ،خو ًفا على هُ ويته���م ال ِّدينية من الذوب���ان ،و� ً
توج�س
أي�ضا ُّ
المجتم���ع الأوروبي من تف ُّك ِك مكت�سباته الح�ضارية �إذا ما فتح الأبواب

ر�ص َد ال ُم َح ِّللون بع�ض العقبات على
للمختلفين عنه دي ًنا وثقافة ،وقد َ
الجانبيين :الإ�سالمي والأوروبي ،ال تزالُ تعم ُل عملها في �إقامة الحواجز
والفوا�ص���ل ،والتهمي�ش الذي كان �أحد الأ�سباب ف���ي ان�ضمام كثير من
ال�شباب الأوروبي الم�سلم �إلى حركات العنف والإرهاب ال ُم َ�سلَّح.
الم�سلمين-االنتماءات
جانب
وت�أتي في مقدمة معوق���اتِ االند َِماج من
ُ
ِ
العرق َ ّية واالختالف���ات الطائفية والمذهبية ،التي
الإقليمية والوالءات ِ
تالزمه���م في �أوروبا مالزمة الظل ،وتجعل من ال�صعب عليهم االنخراطَ
ف���ي مجتمعاتهم ،بل كثي��� ًرا ما ت�صعِّب عليهم االخت�ل�اطَ بغيرهم من
الم�سلمين الذين يعي�شون معهم ويعتقدون معتقدهم ،لك َّنهم ال ينتمون
�إل���ى �إقليمهم ،وال ينت�سب���ون �إلى هويتهم العرقي���ة والطائفية ..،ومن
�أهم المعوقات من جانب الم�سلمي���ن � ً
أي�ضا هذه الدعوات التي ُيطلقها
البع����ض با�سم الدين وتدعوا �إلى مفا�صل��� ِة المجتمع الأوروبي نف�س ً ّيا،
واالقت�صار في مخالطته على َّ
ال�ضرورات.
وعل���ى الجانب الأوروب���ي ت�أتي ،في مقدم���ة هذه العقب���ات ،المواد
الإعالمية ال�سلبية التي ت�سيء للم�سلمين ،وت�صورهم لل�شارع الأوروبي
عل���ى غير حقيقتهم ،وم���ن ذلك الر�سوم الم�سيئ���ة لنبيهم –�صلى اهلل
عل���ى و�سلم-عن وعي وق�صد وجهل تام بمكانة ال ِّدين ومنزلة الأنبياء
في قل���وب الم�سلمين �شر ًق���ا وغربًا ،والخلط بين ال�ص���ورة الحقيقية
للمجتمع���ات الإ�سالمية ال�شرقية ،وبي���ن ما يحدث في مناطق ال�صراع
والتوتر م���ن ُ�صور الدماء والأ�شـالء ،ومما ير�صده الباحثون من عوائق
عل���ى هذا الطريق ت�سيي�س الوجود الإ�سالمي في �أوروبا ،والم�ضاربة به
ف���ي بور�صة االنتخابات لجذب مزيد من الأ�ص���وات مما ينعك�س �سلبًا
على عالقات الأوربيين بمواطنيهم.
لذلك �أقترح �أن تكون ق�ضي���ة «االندماج الإيجابي» ،هذه هي مو�ضوع
اللق���اء التالي ،وهو اللق���اء الثالث بين حكماء ال�ش���رق والغرب ،في
المكان والزمان اللذين يعلن عنهما فيما بعد� ،إن �شاء اهلل.
و�إلى �أن نلتقي -ب�إذن اهلل تعالى -حول هذا المو�ضوع �أدعو المواطنين
الم�سلمي���ن ف���ي �أوروبا �إلى �أن يع���وا جيدًا �أنهم مواطن���ون �أ�صالء في
مجتمعاته���م ،و�أن المواطنة الكاملة ال تتناق�ض �أبدًا مع االندماج الذي
يحاف���ظ على الهوية الدينية ،ولكم –�أيها الم�سلمون الأوروبيون – في
�أنم���وذج المدينة المنورة بقيادة ر�س���ول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
الأ�س���و ُة الح�سنة ،حيث �أ�س�ست وثيقة المدينة ،وهي �أول د�ستور عرفته
الإن�ساني���ة� ،أ�س�ست مبد�أ المواطنة والم�س���اواة في الحقوق والواجبات
بين المواطنين المختلفين دين ًـا وعرق ًــا.
هذا وال ينبغي �أن تكون بع����ض القوانين الأوروبية التي تتعار�ض مع
ال�سلبي ،واالن�سحاب من
�شريعة الإ�س�ل�ام حاج ًزا ي�ؤدي �إلى االنع���زال َّ
المجتمع ،فه���ذه القوانين ال تفر�ضها الدولة على النا�س – و�إذا �ألزمت
ُ
بع�ض القوانين الم�سلمين بما يخالف �شريعتهم فعليهم حينئذ االلتزام
ُ
الت���ام باللج���وء �إلى القوانين الت���ي تكف ُل لهم ح���ق الت�ضرر من هذه
القوانين والمطالبة بتعديلها.
وكلمة �أخيرة �أوجهه���ا �إلى الدعاة الأئمة وكل من ي�شارك في خطابات
الم�سلمين و�إر�شاداتهم هنا ف���ي �أوروبا� :أنه قد �آن الأوان لأن ننتقل من
فقه الأقليـــات �إلى فقـــــه االندم���اج والتعاي�ش الإيجابيين ..وعليكم
�أن تتذك���روا -وتذكروا-قواعدنا الفقهية الجامعة ،التي تقرر �أن الفتوى
تتغير بتغي���ر الزمان والم���كان والأحوال والأ�شخا����ص ،و�أن التكليف
�س���ب الو�س���ع ،و�أن دين اهلل ي�سر ،و�أن الم�شق���ة تجلب التي�سير ،و�أن
َ
بح ِ
الأم���ر �إذا �ضاق ات ََّ�سع ،و�أن���ه ال تحريم مع اال�ضط���رار ،وال وجوب مع
العج���ز ،والم�ؤمن ُم ْل َز ٌم بوفاء العهود والعق���ود ..وال دِينَ لمن ال �أمانة
ل���ه ..واعلم �أيها الم�سلم في كل مكان �أن النا�س �إما �أخٌ لك في الدين �أو
نظير لك في الإن�سانية».

كلمة اّ
العلمة ال�سيد علي الأمين  -باري�س

ح��وار الثقاف��ات والأدي��ان
في خدم��ة ال�س�لام العالمي

باري�س 2016-5-24
كلمة العالمة ال�سيد علي الأمين في فرن�سا في الملتقى
العالمي الثاني في م�ؤتم����ر ال�شرق والغرب نحو حوار
ح�ضاري الذي جرى عقده في الق�صر البلدي للعا�صمة
باري�س  .وكانت كلمات لرئي�س مجل�س حكماء الم�سلمين
االمام االكبر �شيخ االزهر الدكتور احمد الطيب ورئي�س
جمعية �سانت ايجيدي����و وكلمة لعمدة باري�س ورئي�س
ال�سابق للبرلمان االوروبي ورئي�س منتدى تعزيز ال�سلم
العالمة ال�شيخ عبد اهلل بن بيه والدكتور علي النعيمي
ومجموعة م����ن علماء الدي����ن والمفكري����ن الم�سلمين
والم�سيحيين واالوروبيين والم�شرقيين.

ال�سيدات وال�سادة الم�شاركون والم�شاركات ،الحا�ضرون والحا�ضرات
اتقدم منكم جميع ًا بال�شكر المو�صول �إلى جمع ّية �سانت ايجيديو و�إلى
�سماحة الإم���ام الأكبر �شيخ الأزهر رئي�س مجل����س حكماء الم�سلمين
ال�شيخ الدكتور �أحمد الطيب و�إلى عمدة باري�س و�إلى الدولة الفرن�سية
عموم ًا على ا�ست�ضافتها لهذا الم�ؤتمر.
�إن الدع���وة �إل���ى الحوار بين ال�شعوب والأمم عل���ى اختالف الديانات
والثقاف���ات بين بني الب�شر هي من عالم���ات و�سمات ع�صر الح�ضارة
رقي الفكر الإن�ساني ،فالحوار هو النموذج والمثال
الحديث ودلي ٌل على ّ
ال���ذي يجب �أن يحتذى في عالقات الأم���م وال�شعوب ،ونحن نعتقد �أن
جوه���ر الر�ساالت ال�سماوية يهدف �إل���ى تكريم الإن�سان وتعزيز روابط
الأخ���وة الإن�سانية بين �أفراده و�إبعادهم عن الظلم والعدوان ،وقد كان
المحور للر�ساالت ال�سماوية ودعوة الر�سل فيها هو الإن�سان الذي ك ّرمه
اهلل وجعل محبته محبة هلل كما جاء في القر�آن( :وك ّرمنا بني �آدم) وفي
حب اهلل مع كره الإن�سان) ،فلوال وجود الإن�سان ما
الإنجيل( :ال يجتمع ّ
كان هذا الكون محتاج ًا �إلى بعث الر�سل بال�شرائع والأديان.
وعل���ى الرغم من التطور في الأنظمة ال�سيا�سية في ع�صرنا الذي يفتح
المجال النتقال ثقافة الحر ّية ال�سيا�سية المتعلّقة بحقوق الإن�سان ومع
التق���دم العلمي للدول وامتالكها لأ�سباب القوّة – خ�صو�ص ًا الع�سكرية
منه���ا – ت�شتد الحاجة �إلى الحوار الجاد الذي يجنّب الب�شرية مخاطر
التطوّر في �آلة الحرب التي تهدد وجود الإن�سان وكل �إنجازاته ،والحوار
الجاد وحده هو الذي يفتح الطريق �أمامنا لتبديد المخاوف بين الدول
وال�شعوب .والحوار هو الم�ساعد لن���ا �أي�ض ًا على مواجهة �آفة التطرّف
وداء الإره���اب الذي يعمل على زرع الكراهي���ة بين ال�شعوب بجرائمه
الوح�ش ّية ول�ضرب �صيغة التعاي�ش في العالم.
ونح���ن نعتقد �أن فكرة الحوار بين �أهل الأديان والثقافات والح�ضارات
يجب �أن تبتعد عن م�سائ���ل �أ�صبحت في ذمة التاريخ ،فالب�شرية قبل
ظهور
الر�س���االت الدينية عا�شت قرون ًا لم تخ ُل م���ن الإختالفات والنزاعات
الدموية ،وح�صل ذلك �أي�ض��� ًا بعد ظهور الدين في حياة الب�شر ،فكانت
تقع ال�صراعات با�سم الدي���ن تارة ،وبم�س ّميات غير دينية تارة �أخرى،
وه���ي خالفات وقعت وال يمكن �إنكارها ،ولك���ن الذي يمكن �إنكاره هو
عالقة الدين بذلك ،لأن الكتب التي تمثل الدين ترف�ض كل تلك ال�صراعات
الدموية بي���ن �أفراد المجتمع الب�شري ،فالكت���ب ال�سماوية التي تم ّثل
نظرة الدين تقول(:ال تقتل) كما يحكي لنا ذلك الكتاب المقد�س بعهديه
القدي���م والجديد ،والقر�آن الكريم يحكي لنا ذل���ك �أي�ض ًا ويقول �أن اهلل
كتب في ال�شرائع ال�سابقة والالحقة حرمة القتل والظلم والعدوان كما
تعالى(:منْ َق َت َل َن ْف ً�سا ِبغَ ْي ِر َن ْف ٍ�س َ�أ ْو َف َ�سا ٍد فِي ْ أَ
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وحده الذي فهم الدين فهم��� ًا خاطئ ًا ،وم�س�ؤولية الإن�سان الذي ا�ستغل
مق ّد�س���ات الدين لم�آربهِ ،وجعل منها �شعاراً ال�ستقطاب الجمهور و�أداة
م���ن �أدوات تعبئة النفو�س بالكراهية والبغ�ضاء لي�صل �إلى �أهدافه غير

حب ال�سيطرة والت�سلط على الآخرين.
المقد�سة من ّ
لقد كانت تل���ك الحروب التي جلبت الم�آ�سي عل���ى مجتمعات الب�شر
تعبيراً عن طموحات لأ�شخا�ص القي���ادات التي امتلأت نفو�سها بحب
الزعام���ة وال�سلطة والتو�سع على ح�ساب الآخرين ،وقد غلّفها بع�ضهم
بغالف الدين المقد�س لإخفاء الأهداف غير المقد�سة التي كانوا ي�سعون
�إلى تحقيقها والو�صول �إليها.

النظرة �إلى الآخر و�صدام الح�ضارات!
�إن تعد ّد الأمم وال�شعوب حقيقة قائمة كالتع ّدد في الأفراد والجماعات،
ولك���ن هذا التع��� ّدد منبثق �أي�ض ًا عن حقيقة واح���دة جامعة لكل هذه
التّع ّددية على اختالف الأل���وان واللغات والثقافات والديانات ،وهذه
الحقيقة هي الإن�سانية التي ننتمي �إليها جميع ًا ،وقد �أ�شارت �إلى هذه
الحقيقة الم�شتركة ال�شرائع ال�سماوية كما ورد في الإنجيل�(:أن الخالق
جعل الإن�سان منذ البدء ذكراً و�أنثى) [متى ]وفي القر�آن (:يا �أيها النا�س
�إنا خلقناك���م من ذكر و�أنثى وجعلناكم �شعوب��� ًا وقبائل لتعارفوا �إ ّن
�أكرمك���م عند اهلل �أتقاكم)[الحج���رات ،]13/وال �شك ب�أن التع ّدد يالزمه
التغاي���ر والإخت�ل�اف ف���ي الآراء والأفكار والمعتق���دات بين ال�شعوب
والأف���راد والجماعات ،وال ي���كاد يخلو وطن من الأوط���ان ،وال �شعب
من ال�شع���وب ،وال � َ ّأمة من الأمم من خ�صو�ص َ ّي���ة التع ُ ّدد في الثقافات
والديان���ات والتقاليد والع���ادات ،وهذا ال يعني بال�ض���رورة ح�صول
الخالفات والنزاعات لوجود الكثير من الم�شتركات التي ت�ؤ�س�س لبناء
�أف�ضل العالق���ات من خالل ثقافة الحوار التي ت�ؤدي �إلى التفاهم الذي
يجنّب المجتمعات في العالم �آفة النزاعات والحروب وال�صراعات.
فالقول ب�أن هن���اك (الآخر) �أو(غيري) هو اعتراف بحقيقة التّع ّدد ،وهذا
يعني وج���ود المختلف عنك ،ولكن���ه لي�س بال�ض���رورة �أن يكون هو
المختلف معك و�إن اختلف���ت الآراء والأفكار والمعتقدات ،فالواحد منا
ي�ساويه الآخر في الإن�ساني���ة الموجودة فينا بالت�ساوي والتي ت�شكل
م�صدراً للم�ساواة في الحقوق.
وعندم���ا تقول� :أعي�ش مع غيري �أو غي���ري يعي�ش معي� ،أو �أنا موجود
وغي���ري موجود �آخر ،فهذا يعني وجود �شريك لك في العي�ش والوجود،
وعندئ ٍذ تخاطبنا التعاليم الدينية الداعي���ة للم�ساواة الإن�سانية كما
جاء في الحديث�( :أحبب لغيرك ما تحب لنف�سك واكره لغيرك ما تكره
لنف�س���ك) و(كل ما تريدون �أن يعاملكم النا����س به ،فعاملوهم �أنتم به
�أي�ض ًا :هذه خال�صة تعليم ال�شريعة والأنبياء) [متى ].
ولذل���ك يمكن القول �أن هذه التعاليم تعتب���ر عقداً اجتماعي ًا بين بني
الب�ش���ر عا ّمة ،ينظم العالقة مع الأخ���ر ،الفرد مع الفرد ،والجماعة مع
الجماع���ة ،وال�شعب مع ال�شعب ،والأ ّمة مع غيرها من الأمم بعيداً عن
خ�صائ�ص الدين والمعتقد واللغة والثقافة واللون.
وي�ؤيد هذا المعنى الذي تق ّدم من الم�ساواة في الحقوق ن�صو�ص دينية
عديدة ،منها( :النا�س �سوا�سي���ة ك�أ�سنان الم�شط) و(الخلق كلهم عيال
اهلل و�أحبه���م �إليه �أنفعه���م لعياله) و(ال ف�ضل لأحم���ر على �أ�صفر وال
لأبي�ض على �أ�سود وال لعربي على �أعجمي �إال بالتقوى).
ف����إن الب�شر و�إن اختلفوا في �أ�صول �أعراقهم و�أديانهم وانتماءاتهم لكن
الم�شترك بينهم وهي الإن�سانية ،هم فيها على ح ٍ ّد �سواء.
ولذل���ك ف�إنن���ا نرف�ض تف�سير الح���روب وال�صراع���ات التي وقعت في
الما�ض���ي ،والتب�شير بوقوعها في الم�ستقبل �إنطالق ًا من القول بحتمية

الت�صادم بين الح�ضارات والأديان والثقافات المتع ّددة ،لأن الأديان في
جوهره���ا واحدة ،وهي التي �ساهمت �إلى ح ٍ ّد كبير في تر�شيد الإن�سان
و�إي�صاله �إلى مجموعة م���ن القيم الإن�سانية التي تعمل على التقارب
وتوحد النظرة �إلى الإن�سان وحقوقه على اختالف
بين الأمم وال�شعوب
ّ
الأعراق والألوان .وقد كانت الأديان جزءاً ال يتجزّ�أ من تكوين الح�ضارة
الب�شرية ،وهي في �أ�ص���ل وجودها جاءت لإطفاء نار الإختالفات التي
حدث���ت ف���ي المجتمع الب�شري ون�ش����أت بعد تلوّث الفط���رة ال�سليمة
ب�أوح���ال الأر�ض م���ن ج�شع وطمع في الت�سلّ���ط والإ�ستئثار بالقدرات
والث���روات كما جاء في القر�آن الكريم ف���ي الحديث عن بعثة الأنبياء:
[ فبع���ث اهلل النبيين مب�شرين ومنذرين و�أن���زل معهم الكتاب بالحق
ليحكم بين النا�س فيما اختلفوا]..
وهذه الحقيقة ي�ؤكدها الواقع ،فقد وقعت الحروب الكثيرة في التاريخ
القدي���م والحديث بين �أنظمة ودول م���ن الح�ضارة الواحدة ومن الدين
الواح���د ،وهذا يك�شف لنا عن بط�ل�ان النظرية القائلة بحتمية ت�صادم
الح�ض���ارات والأدي���ان والثقافات .ولذل���ك ف�إننا ن���رى �أن الدين بكل
ر�ساالت���ه ال�سماوية كان �ضحية تلك ال�صراعات ال�سيا�سية والع�سكرية
التي ت�س ّببت بها قيادات الدول والأنظمة الحاكمة الباحثة عن الغلبة
والتو�سع بكل ثمن من الأثمان خالف ًا لما دعت �إليه الأديان والثقافات
ال ُمحت ِرمة لحقوق الإن�سان.

مواجهة ثقافة التط ّرف م�س�ؤولية الدول
ووالة الأمر والعلماء
وهنا تب���رز م�س�ؤولية الدول ووالة الأم���ر خ�صو�ص ًا في منطقة ال�شرق
الأو�س���ط التي بلغ فيها ال�شحن الطائف���ي م�ستوى خطيراً يهدد ن�سيج
الوحدة الوطني���ة والتعددية الثقافية في �شعوبنا ومجتمعاتنا والذي
ب���ات ي�شكل �أي�ض ًا المن���اخ المالئم النت�شار ثقافة الع���داء والكراهية
للآخر المختلف ،وهو ما يهدد �أي�ض ًا العالقات مع �شعوب ودول العالم
الأخرى .والمطلوب لمواجهة هذه الحالة الطائفية الطارئة التي تهدد
اال�ستق���رار ف���ي بلداننا وعالقاتنا مع ال�شع���وب الأخرى �أن يتحرك –
بالدرجة الأول���ى – والة الأمر والحكام في دولنا العربية والإ�سالمية
لأنه���م يمتلكون الإمكان���ات لمواجهة ثقافة التط��� ّرف بالعمل علىتر�سي���خ قواع���د المواطنية التي تق���وم على الع���دل والم�ساواة بين
المواطنين ،وبالعمل على دعم:
�أ – �أ�صحاب خطاب االعتدال الديني.
ب – �إن�شاء المعاهد للدرا�سات الدينية الم�شتركة.
ج – تنظي���م ال�سلك الدين���ي وتحديث مناهج التعلي���م في المعاهد
والمدار�س الدينية.
د – ت�أليف الكتاب الديني الواحد لطالب المدار�س الأكاديمية يتحدث
فيه عن الم�شتركات الدينية والف�ضائ���ل الإن�سانية ،و�أما خ�صو�صيات
المذاه���ب والأدي���ان فهي م�س�ؤولي���ة الم�ساجد والكنائ����س والمعاهد
والمعابد الخا�صّ ة بكل دين ومذهب.
هـ – اعتماد الو�سائل الإعالمية والقنوات التلفزيونية التي تن�شر فكر
الو�سطية واالعتدال في مجتمعاتنا المحلّية وعلى الم�ستوى العالمي.
و – كم���ا �أن المطل���وب م���ن علماء الدي���ن التم�سّ ك بخ���ط الو�سطية
واالعت���دال الذي دعت �إليه ال�شرائع ال�سماوية ،والإبتعاد عن االنخراط
ف���ي الحاالت الحزبي���ة التي تدفع بطبعها �أ�صحابه���ا للتع�صّ ب لآراء
�أحزابه���م ،فالعلماء هم ورثة الأنبياء ،والأنبي���اء كانوا الدعاة للإلفة
والإن�سجام ،وما كانوا دعاة للفرقة والإنق�سام.
�إقتراح لن�شر ثقافة الحوار عالمي ًا
�إنن���ا نرى �أن الحوار بين �أه���ل الديانات والثقافات ه���و �أمرٌ �ضروري
لتبديد المخاوف و�إزال���ة الأخطار التي تهدد المجتمعات الب�شرية في
بقائها وا�ستقرارها ،ويعمل على �إيجاد نظام عالمي �أكثر �أمن ًا و�سالم ًا
يقوم على مبادئ الإحترام المتبادل والعدالة.
ومن �أجل العمل الجاد لنقل ثقافة الحوار بين ال�شعوب خدمة لل�سالم
العالم���ي ف�إنن���ا نقترح على منظم���ة الأمم المتح���دة دعم مثل هذه
الح���وارات بين الأمم وال�شعوب والم�ساهمة ف���ي و�ضع كتاب مدر�سي
بعنوان(الح���وار بي���ن الأمم وال�شع���وب) ويكون تدري�س���ه �إلزامي ًا في
المدار�س والجامعات ،كما ونقت���رح �أي�ض ًا على منظمة الأمم المتحدة
�إن�ش���اء معهد جامعي للدرا�سات الحوارية م���ن مختلف �أتباع الأديان
والثقافات يجل�سون على مقاعد المدر�سة الواحدة وهو ما ي�ساعد على
تخريج جيل من الدعاة المب�شرين بثقافة الت�سامح والحوار ين�شرونها
في �أوطانهم وبين �شعوب العالم.
و�شكراً

ا���س��ت��غ�لال �إي��ج��اب��ي
الختالف علــمــاء الدين
فريد �أحمد ح�سن
�صحيفة الوطن – العدد 3803
� 9أيار 2016

«ال يوجد دين وهابي و�شافعي وجعفري
وحنبلي ومالكي ..وال �سني وال �شيعي.
الدي���ن واحد هو الإ�س�ل�ام ..وتلك وغيرها
�أ�سماء لمذاهب تن�سب �إلى �أئمة في العلم
والدي���ن» .هكذا يقول العالمة ال�سيد علي
الأمين ،وهو قول رائع ي�ؤك���د حقيقة ينبغي من الجميع وخ�صو�ص ًا الم�سلمين
�أن يعوه���ا جيداً ،فالدين واحد وتلك لي�ست �إال �أ�سماء تن�سب �إلى علماء ا�ستفاد
كل منه���م من الم�ساحة المتاحة للفهم والتف�سي���ر و�إ�صدار الفتاوى والأحكام.
ه���ذا يعني في �صيغة �أخرى �أن االختالف الحا�صل بين هذه المذاهب لي�س في

الأ�صل والأ�سا�س ،و�إنما في اختالف الزوايا التي نظر كل واحد من �أولئك الذين
�سميت المذاهب ب�أ�سمائهم منها �إلى الأمور ،وبما �أن قدرات ومدارك وخبرات كل
واحد منهم تختلف بطبيعة الحال عن الآخرين ،لذا ف�إن من الطبيعي �أن يكون
فهمه ومن ثم تف�سيره للأمور مختلف ًا ،لكنهم جميع ًا ال يختلفون في الأ�سا�س.
لو �أن الم�سلمين جميع ًا و�ضعوا هذه الحقيقة في االعتبار لما و�صلوا �إلى هذه
الح���ال التي �صار يكفر فيها بع�ضهم بع�ض��� ًا ب�سهولة ،ويحكم كل واحد منهم
عل���ى الآخر ب�سهول���ة �أي�ض ًا ب�أنه من �أهل النار .ترى م���ا الم�شكلة في اختالف
الفه���م والتف�سير وفي اختالف الزاوية التي ينظ���ر منها كل عالم من �أولئك �أو
غيره���م �إلى الأم���ور طالما �أن الأ�سا�س متوفر وال يمك���ن تجاوزه؟ �أال يكفي �أن
يك���ون الرب واحداً والدين واحداً والقر�آن واحداً؟ �أال يكفي �أن يتجه الجميع في
�صالتهم �إلى قبلة واحدة وي�صلون العدد نف�سه من ال�صلوات اليومية؟ �أال يكفي
�أن ي�صوم���وا مع ًا �شهراً واحداً هو �شهر رم�ضان؟ �أال يكفي �أن يحجوا جميع ًا �إلى
بيت اهلل الحرام في وقت واحد وي�ؤدوا المنا�سك نف�سها؟ �أال يكفي كل هذا؟ وقبله
�أال يكفي �أن الجميع ي�شهد �أال �إله �إال اهلل و�أن محمداً ر�سول اهلل؟
ه���ذا هو كالم العقل والمنطق ،وما عداه هو الكالم البعيد عن العقل والمنطق،
م���ن هنا ف�إن على �أ�صحاب العق���ل والمنطق �أن يعملوا مع��� ًا على بيان هذه
الحقيق���ة كونها مفتاح ًا مهم ًا يمكن �أن يعين الأمة الإ�سالمية على الخروج من
م����أزق كبير �أدى بها �إلى التناحر طوي ًال وقل���ل من �ش�أنها بين الأمم فا�ستطيل
عليها.

•ال يوجد دين �سنّي ،وال دين �شيعي ،وال دين وهابي وجعفري ومالكي وحنفي و�شافعي وحنبلي
وغي��ر ذلك م��ن الأ�سماء والعناوي��ن ،قال اهلل(�إن الدي��ن عن��د اهلل الإ�سالم)وتلك المذاهب
الفقهي��ة وغيرها تحمل �أ�سماء �أئمة في العل��م والدين ،قال اهلل(�إنما الم�ؤمنون �إخوة)و(�إن
هذه �أمتكم �أمة واحدة و�أنا ربكم فاعبدون).
•�إن القتل والظلم والعدوان م�س�ؤولية الإن�سان وحده الذي فهم الدين فهم ًا خاطئ ًا ،وم�س�ؤولية
الإن�س��ان ال��ذي ا�ستغل مقدّ �سات الدي��ن لم�آربهِ  ،وجعل منها �شعار ًا ال�ستقط��اب الجمهور و�أداة
حب
م��ن �أدوات تعبئ��ة النفو���س بالكراهية والبغ�ض��اء لي�صل �إلى �أهدافه غي��ر المقد�سة من ّ
ال�سيطرة والت�سلط على الآخرين.
•االعتراف بال ّتعدّ د يعني وجود المختلف عنك ،ولي�س بال�ضرورة �أن يختلف معك و�إن اختلفت
الآراء والأفكار والمعتقدات.
•�إن الواحد ي�ساويه الآخر في الإن�سان ّية الموجودة فينا بالت�ساوي.
•نرف�ض تف�سير الحروب وال�صراعات التي وقعت في الما�ضي ،والتب�شير بوقوعها في الم�ستقبل
�إنطالق�� ًا م��ن الق��ول بحتمية الت�ص��ادم بين الح�ض��ارات والأدي��ان والثقافات المتع��دّ دة ،لأن
حد كبير في تر�شيد الإن�سان.
الأديان في جوهرها واحدة ،وهي التي �ساهمت �إلى ٍّ
العالّمة ال�سيد علي الأمين

العالمة ال�سيد علي الأمين:
�شبهة تكفير الحاكم ال�سيا�سي

�إن الآي��ات القر�آني��ة التي َت ْح َت ُّ��ج بها ُ
إ�سالمية على ح�ص ِر ال�سيا�سي��ة ال�شرع ّية بها ،
كات ال
ِ
بع�ض الحَ �� َر ِ
و َتكفي�� ِر الحُ َّكام والأ ْن ِظ َم��ة ال�سيا�سية ال َم َد ِن َّية ،كما في َق ْول اهلل تعالى ف��ي �سورة المائدةَ ﴿ :ومَنْ ل ْمَ
ي َْح ُك ْم ب َما �أَ ْن َز َل هَّ ُ
الل َف�أُو َل ِئ َك هُ مُ ا ْل َكا ِف ُر َ
ا�سق ُون﴾
ون ﴾ و﴿ا ْل َظا ِل ُمون﴾ و ﴿ا ْل َف ِ
ِ
ال يج��دي ف��ي ر ّد الإ�ستدالل به��ا على كفر الحاكم القول ب�أنها واردة في �ش��رع من كان قبلنا لأن العلة
الظاه��رة م��ن الآيات المذكورة هي المخالفة للحكم المنزل ،وال فرق في ذلك بين الحكم المنزل في
القر�آن وغيره من الكتب المنزلة ،كما ال يجدي القول �أي�ض ًا ب�أن المراد من الكفر الوارد فيها هو دون
الكف��ر المخ��رج من الدين لأن ذل��ك يعني رمي الحاكم ال�سيا�سي بمعنى م��ن معاني الكفر ،وهذا موافق
لل�شبهة المذكورة في بع�ض وجوه الإ�ستدالل ،ولي�س ر ّد ًا عليها ،كما ال يخفى.
وال��ذي ينبغ��ي �أن يقال في ر ّد ه��ذه ال�شبهة� :أن الآيات ناظ��ر ٌة �إلى ُح ْك ِم الق�ض��اء بين المتخا�صمين
بغير الحَ ِّق وال َعدْ ل ،للزوم كون الق�ضاء بينهما بالعدل كما هو م�ستفاد من قوله تعالى (و�إذا حكمتم
بين النا�س �أن تحكموا بالعدل).
والآي��ات لي�ست ناظ��رة �إلى �شرعية من يحكم النا�س الم�س ّمى بالحاك��م والرئي�س والملك وغير ذلك
من الأ�سماء ،وال �إلى النظام ال�سيا�سي المقبول بهما من النا�س ،لأ ّنه ال ب َُّد من الحاكم والنظام لإدارة
ـظ مَـ�صـالح الـ ِعــ َبـــاد.
وحـ ْف ِ
ُ�شــــ�ؤون الــ ِبــال ِد ِ
الأردن � 17 -أيار 2016

الع ّالمة ال�سيد علي الأمين عن
الجريمة الث�أرية التي ارتكبت بحق
�أحد �أبناء عر�سال

على الدولة �أن تقوم بواجبها وليقف النا�س جميع ًا في وجه
الجريمة الث�أرية التي تعر�ض �أمن البالد والعباد �إلى مخاطر
الفتن – عادة الث�أر عادة جاهلية وهي من كبائر الإثم
نيو ليبانون ،كاظم عكر� 27 ،أيار 2016

اعتبر المرجع ال�شيعي العالم���ة ال�سيد علي الأمين �أن
عادة الث�أر عادة جاهل ّية وهي من كبائر الإثم والعدوان.
وق���ال �سماحت���ه �إن تخويف الب���ريء الم�سالم يع ّد من
كبائ���ر الإثم التي تمنع ال�شريع���ة الإ�سالمية من القيام
به منع ًا بات ًا وهي الت���ي تدخل �صاحبها النار وله في
الدنيا العقاب ال�شديد .
و�أ�ضاف العالمة الأمين �أن ال�شريعة ال�سمحاء و�صفت من
ي�شهر ال�سالح لإخاف���ة الآخرين وترويعهم (بالمحارب)
و(المف�س���د في الأر�ض) واعتبرت ه���ذا العمل حرب ًا على

عندم���ا يكون االختالف في التفا�صيل ولي�س ف���ي الأ�سا�س ف�إن هذا يعني �أنه
ال توج���د م�شكلة من الأ�سا�س ،لكن عندما نعتب���ر التفا�صيل هي الأ�سا�س ف�إن
من الطبيع���ي �أن ندخل في م�شكالت ال تنتهي ،ون�ص���ل من ثم �إلى ما و�صلنا
�إلي���ه من حال ،يكفر بع�ضنا بع�ض ًا ونتقاتل من منطلق �أن كل فريق منا وحده
الذي يمتلك الحقيقة كاملة و�أن المخالفين له جميعهم ال يفهمون وال يدركون
وم�صيرهم هو النار التي وقودها النا�س والحجارة.
الأم���ة الإ�سالمية اليوم في حاجة �إلى علماء دين من �شاكلة ووزن ال�سيد علي
الأمي���ن ليبينوا للم�سلمين �أنهم �أمة واحدة يعب���دون رب ًا واحداً و�أن دينهم هو
الإ�س�ل�ام و�أن عليهم �أن يقفوا مع ًا ف���ي وجه كل من يريد بهم ال�سوء ،وينتبهوا
�إلى كل ما يحاك �ضدهم ،ويتكتلوا �ضد كل من يريد �أن يحتال عليهم ،فيمنعوه
من ا�ستغالل اختالف وجهات نظ���ر علمائهم وفهمهم للدين .ورغم �أن مهمتهم
ه���ذه لي�ست �سهلة بل �صعبة جداً ومعق���دة ،وال ي�ستبعد �أن يتعر�ضوا ب�سببها
ً
و�صوال �إلى تكفيرهم� ،إال �أن الواجب يحت���م عليهم �أن يعملوا مع ًا،
�إل���ى الأذى
ويواجه���وا كل هذا الذي يح���دث وي�شتت الأمة وي�ضعفها وي�س���يء �إلى الدين
الإ�سالمي الحنيف.
المذاه���ب تتعدد وتختلف لأن من �سمي���ت ب�أ�سمائهم كانت خبراتهم وقدراتهم
ومداركه���م مختلفة وبالتالي كان من الطبيعي �أن يكون فهمهم للدين مختلف ًا
و�أحكامهم مختلفة .االختالف لي�س �أمراً �سيئ ًا فهو رحمة.

اهلل ور�سوله ،وج���زا�ؤه ما جاء في القر�آن الكريم }�إنما
ج���زاء الذين يحاربون اهلل ور�سوله وي�سعون في الأر�ض
ف�ساداً �أن يقتلوا �أو ي�صلبوا �أو تقطع �أيديهم و�أرجلهم من
خالف{� ..سورة المائدة-33-
ونق���ل العالمة الأمي���ن �أن �صاحب الو�سائ���ل عقد باب ًا
ً
م�ستق�ل�ا تحت عنوان (من �شه���ر ال�سالح لإخافة النا�س
فه���و محارب �سواء كان في بالد الإ�سالم �أو بالد ال�شرك)
وذكر فيه جملة من الأحاديث الواردة عن الأئمة عليهم
ال�سالم بهذا ال�ش�أن -الو�سائل-ج.18-

وكما نقل الأمين رواي���ات تتحدث عن حكم القاتل غير
قاتله وال�ضارب غير �ضارب���ه ،وهي ت�شمل فيما تعنيه
العادة الجاهل ّي���ة ال�شنعاء الم�س ّماة بالث�أر ،منها(:لعنة
اهلل والمالئكة والنا�س �أجمعين على من قتل غير قاتله
�أو �ض���رب غير �ضاربه) ومنها (�أعتى النا�س على اهلل من
قت���ل غير قاتله �أو �ضرب غي���ر �ضاربه) وفيها �أي�ض ًا (لو
�أن رج ًال �ضرب رج ًال �سوط��� ًا ل�ضربه اهلل �سوط ًا من نار)
الو�سائل-ج. 18-
و�أ�ش���ار الأمين �أن هذه الع���ادة الجاهل ّية قد نهى عنها
القر�آن الكريم بقول اهلل تعالى (وال تزر وازرة وزر �أخرى)
وبقوله تعالى( :من قت���ل نف�س ًا بغير نف�س �أو ف�ساد في
الأر�ض فك�أنما قتل النا����س جميع ًا) وهذا يعني وجوب
وق���وف النا�س جميع ًا في وج���ه الجريمة الث�أرية التي
تعر�ض �أمن البالد والعباد �إلى مخاطر الفتن التي ت�ؤدي
�إلى انهيار المجتمع و�سقوطه في �شريعة الغاب .ولذلك
يج���ب على الدولة �أن تق���وم بدورها الواجب عليها في
حفظ �أمن النا�س وحقوقهم والعمل الجاد وال�سريع على
قمع هذه الجريمة النكراء التي �أطلت بر�أ�سها من البقاع
ومعاقبة الفاعلين لتك���ون رادع ًا عنها وعن غيرها من
الجرائم التي تهدد �أمن المجتمع وا�ستقراره.

عن الإمام ال�صادق جعفر بن محمد عليهما ال�سالم �أنه قال :عجبت لمن فزع من �أربع كيف ال يفزع �إلى �أربع :
عجبتلمنخافكيفاليفزع �إلىقولهعزوجل« :ح�سبنااهللونعمالوكيل»فاني�سمعتاهللجلجاللهيقولبعقبها﴿:فانقلبوابنعمةمناهللوف�ضللميم�س�سهم�سوء﴾.
الغم
اغتم كيف ال يفزع �إلى قوله عز وجل« :ال �إله �إال �أنت �سبحانك �إني كنت من الظالمين» فاني �سمعت اهلل عز وجل يقول بعقبها« :فا�ستجبنا له َّ
ونج ْي َنا ُه من ّ
وعجبت لمن ّ
َ
وكذلك ننجي الم�ؤمنين» .وعجبت لمن مكر به كيف ال يفزع �إلى قوله« :و�أفو�ض �أمري �إلى اهلل �إن اهلل ب�صير بالعباد» فاني �سمعت اهلل جل وتقد�س يقول بعقبهاَ ﴿ :ف َوقا ُه
اهلل �سيئات ما مكروا﴾ .وعجبت لمن �أراد الدنيا وزينتها كيف ال يفزع �إلى قوله تبارك وتعالى﴿ :ما �شاء اهلل ال قوة �إال باهلل﴾ فاني �سمعت اهلل عز ا�سمه يقول بعقبها:
﴿�إن َت َرنِ �أنا � َّ
أقل منك ماال وولد ًا فع�سى ربي �أن ي�ؤتين خير ًا من ج َّن ِتك﴾.
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