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مكتبة األمن

التطّرف والإره���اب«  »خطاب الع��ت��دال في مواجهة ثقافة 

كتاب للعاّلمة ال�شّيد علي الأمين، �شدر عن موؤ�ش�شة الأمين 

للتعارف والحوار �� بيروت في 254�ص.

ه���� مجم�عة مقالت ومقابلت ومحا�سرات األقاها ال�سيد علي 

الأمين في منا�سبات عديدة بهدف ن�سر ثقافة العتدال والت�سامح، 

يق�ل النا�سر في المقدمة (�س13).

ي�اج���ه الأمين الإره���اب والتطّرف بكّل ما اأتيح ل���ه من اأ�سلحة: 

بالق���راآن والأحاديث والفقه وبالمنطق، وكذل���ك بال�سعر. و�سماحة 

ال�سّي���د �ساعر فطحل يُطرب �سامعيه ويذّكر بقدامى �سعراء العرب 

وكان�ا �سحافة ع�سرهم واإعلمه ي�م كان ال�سعر ينت�سر في النا�س 

انت�س���ار الن���ار ف���ي اله�سيم، ول���م يكن م���ن و�سائل اإع���لم واّت�سال 

�س����ى الكلمة المنظ�مة. نقراأه من���ّدداً بارتكابات الدواع�س و�سائر 

الإرهابيين الإ�سلم�يين (�س15):

بي�ت اهلل فّج�رت�م وقم�تم                 باإعدام الأ�سارى عامدينا

لقد خابت مزاعمكم فلي�ست          جنان الُخلد ماأوى المجرمينا

وف���ي ق�سيدة اأخرى ي�ؤّكد الأمي���ن اأن من �ساء اأن ينتمي لمحّمد، 

�س، فعليه اأن يتخلّق باأخلق محّمد. (�س17):

ل ينتمي لمحّمٍد اإل الذي          �سلم ال�رى من غدره واأنابا

وي�ستهج���ن الأمي���ن اأن يُكَبّ���ر للجرائ���م كما فع���ل الإرهابّي�ن ول 

يزال�ن، ويعتبرهم وح��ساً يحّرف�ن اآيات اهلل (�س78):

ذبح�ا البريء وَك�ّب�روا لجري�مٍة              

طعن�ا بها التكبيَر والتهليل

فاق�ا ال�ح��س �سراوًة وتعّمدوا             

�سفك الدماء وحّرف�ا التنزيل

والأمين داعية ح�اٍر من الطراز الأّول: ح�ار 

بين الأديان، وبين المذاهب المتعّددة في الدين 

ال�احد، وح����ار بين الثقاف���ات والح�سارات. 

فالح����ار اأنجع دواء لداء هذا الع�سر الحافل 

بال�سراع���ات والنزاعات. يق����ل (�س125): 

»في اعتقادي اأن الخطر المحدق بالب�سرية 

الي����م لي�س له من علٍج اإل باإطلق الح�ار 

الدين���ي والثقاف���ي بي���ن اأتب���اع الديان���ات 

والثقافات المختلفة«.

و�سرط الح�ار ال�س���ارط براأي الأمين 

قب�ل الآخر والكّف عن ال�سعي لتب�سيره 

و»هدي���ه و�سّم���ه«، يق����ل (����س144): 

»والح�ار بين اأه���ل الأديان والثقافات 

يج���ب اأن يرتكز على قب�ل الآخر كما 

ه����، ولي�س الح����ار عم���ًل تب�سيرّياً 

يهدف اإلى اإقن���اع الآخر... بل يجب 

اأن يك����ن اله���دف اأن يفه���م بع�سنا 

البع�س الآخر«.

وي���رى في التركيز على الج�امع الم�سترك���ة والمبادئ الإن�سانية 

والأخلقية العاّمة دعامة اأ�سا�سية لأي ح�اٍر مثمر، يق�ل (�س141): 

»فالمه���ّم في انطلق عملّية الح�ار الجاّد والفّعال اأن نرجع للبحث 

ع���ن الم�ست���ركات الإن�سانّية وع���ن الن�س��س الديني���ة الجامعة في 

تعاليم الر�سل للبحث عن الق�ا�سم الم�ستركة وهي كثيرة بالتاأكيد«.

 وم���ن جملة ما يدع���� اإليه الم�ؤلف لتفعيل الح����ار ون�سر ثقافته 

(�س146): »و�سع كتاب مدر�سي بعن�ان الح�ار بين الأمم وال�سع�ب، 

ويك����ن تدري�س���ه اإلزامي���اً في المدار����س والجامع���ات«. كما يقترح 

على الجامعات وكلّي���ات ال�سريعة والله�ت: »اإن�ساء معهد جامعي 

للدرا�سات الح�ارية من مختل���ف اأتباع الأديان والثقافات يجل�س�ن 

عل���ى مقاعد المدر�سة ال�اح���دة. وه� ما ي�ساعد على تخريج جيل 

من الدعاة المب�ّسرين بثقافة الت�سامح والح�ار«.

ويعتبر الأمين الح�سارة الإن�سانية واحدة، وما الثقافات المتعّددة 

اإل روافد لها، يق�ل (�س128): »فالح�سارة هي كالنهر الجاري الذي 

تغّذي���ه روافد كّل ال�سع�ب والأمم التي عا�ست على �سفافه... وقد 

اأح�س���ن العاِلم الكبير ول دي�رانت ف���ي كتابه المهّم ق�سة الح�سارة 

المج���يء بلفظ الح�س���ارة بنح� المفرد فه� اإ�س���ارة منه اإلى وحدة 

الح�سارة الإن�سانية«.

ولمحا�سرة خطاب التطّرف واإبطال حججه ل يرى الأمين مفّراً 

من (����س33): »اإعادة نظ���ر الحك�مات في مناه���ج التعليم الديني 

في المدار�س والمعاهد والجامعات بتعديل تلك المناهج الدرا�سية 

والكت���ب الدينية المدر�سية بالتركيز على م�سائل الحّريات الفكرية 

والديني���ة وحّري���ة العتق���اد وحق����ق الإن�سان والعي����س الم�سترك 

وم�سائل الح�ار بين الأديان«.

كما يدع� الم�ؤلف اإلى (�س33): 

»اإن�ساء المعاهد الدينية الم�ستركة 

والم�سيحيي���ن،  الم�سلمي���ن  بي���ن 

يجل����س عل���ى مقاع���د الدرا�سة فيها 

ط���ّلب العل����م الدينية م���ن الم�سايخ 

والق�ساو�س���ة يدر�س�ن مع���اً وجنباً اإلى 

جنب الأديان ال�سماوّية«

ويرف����س الأمين التعلي���م الديني في 

المدار�س، فه� �ساأن الكنائ�س والم�ساجد 

 ف���ي كل دي���ن اأو مذه���ب، ويدع���� اإل���ى 

(�س131): »تاأليف الكتاب الديني ال�احد 

يتحّدث عن الم�ستركات الدينية والف�سائل 

الإن�سانية«.

والخل�سة فالكتاب دليل اأ�سا�سي للتن�سئة 

عل���ى ثقاف���ة الح����ار وم�اجه���ة النحرافات 

ال�ساّذة من تكفير واإرهاب وغيرها.

پ »خطاب العتدال في مواجهة ثقافة التطّرف«


