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مقــــال

ـــواجهة العنف الديني»
يعب عن خطر ما
ولكن خالفاً لهذا املنطق ال��ذي ِّ
ترتكبه هذه املنظمة من �أعمال ،ف�إنَّ الكتاب يقلل من
�أهميتها ومن خطرها؛ م�ستنداً يف ذلك �إىل الأمور
التالية التي �أفرد لها ف�صو ًال وا�سعة ..الأمر الأول:
�أن اخلطر يتمثل �أ�سا�ساً يف تنظيمي القاعدة وداع�ش.
ول�ك��ن تنظيم ال�ق��اع��دة -ك�م��ا ي��ؤك��د امل ��ؤل��ف -ق��د مت
احتوا�ؤه والق�ضاء عليه من خالل �ضربات الطريان
(من دون طيار :درون) ومن خالل اغتيال قياداته،
وكذلك من خالل املعلومات اال�ستخباراتية الغنية
ال �ت��ي مت جتميعها ع�ن�ه��م .وي �ق��ول امل ��ؤل ��ف جي�سون
بريك�« :إنَّ هجمات � 11سبتمرب متثل الذروة يف عمل
تنظيم القاعدة ولي�س منطلق �أعمالها الإرهابية».
والأمر الثاين� :أنَّ ما ينطبق على «القاعدة» ينطبق
�أي�ضاً على «داع�ش» الذي انبثق منها .ويربر الكاتب
هذا اال�ستنتاج بقوله�« :إنَّ «داع�ش» ت�ؤمن ب�أنَّ الهجوم
على العدو البعيد -اخلارجي� -أي الغرب ،بد ًال من
حم��اول��ة الق�ضاء على ال�ع��دو ال��داخ�ل��ي -ال�ق��ري��ب-
�أي الأن�ظ�م��ة (ال�ت��ي حتكم ب��د ًال م��ن االم�براط��وري��ة
ال �ع �ث �م��ان �ي��ة ال �ت ��ي ت �ق �� �س �م��ت) مل ي� � ��ؤد �إىل ال�ن�ت��ائ��ج
املرجتاة» .ويقول امل�ؤلف� :إنَّ «داع�ش» التي مل ت�شكل
�أبداً �أي خطر على �أمن الغرب ،ت�شكل اليوم تهديداً
حلكومات دول عديدة يف ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا.
والأمر الثالث� :أنَّ اخلطر الكبري الذي يراه امل�ؤلف
يف كتابه لي�س م�صدره ال «ال�ق��اع��دة» وال «داع����ش»،
ول �ك��ن م �� �ص��دره ال� ��ذي ي ��ؤك ��د ع�ل�ي��ه ه ��و امل�ج�م��وع��ات
امل�سلحة املتفلتة وغ�ير امل�تراب�ط��ة وال�ت��ي يعمل كل
ويخ�ص�ص امل��ؤل��ف �صفحات عديدة
منها حل�سابه.
ِّ
لإل�ق��اء ال�ضوء على ه��ذه احل��رك��ات وعلى �أخطارها
ال��راه �ن��ة وامل�ح�ت�م�ل��ة� ..أم ��ا ان�ت���س��اب ه ��ذه احل��رك��ات
الإرهابية امل�سلحة �إىل «القاعدة» �أو �إىل «داع�ش»ـ ف�إنَّه
جم��رد ا�ستخدام ال��س��م م�ع��روف وم�شهور للرتويج
لذاتها؛ علماً ب�أنَّه لي�س من ال�ضرورة �أن تكون هذه
احلركات تابعة لأي منهما .ويطلق امل�ؤلف على هذه
اجلماعات« :جهاديون من دون قادة»� ،أو «�إرهابيون
من �إنتاج حملي» .ويعترب �أن عملية الأخوين اللذين
ارتكبا جم��زرة املجلة الفرن�سية ال�ساخرة «ت�شاريل
�إيبدو» ،ت�شكل منوذجاً لهذه احلركات الإرهابية.
ويف الف�صل الأخري من الكتابُ ،يلقي امل�ؤلف ال�ضوء
على �أمرين مهمني؛ الأول :دور الإعالم االجتماعي
يف ن���ش��ر وت�ع�م�ي��م ال���س��م ال ��ذي ت�ب�ث��ه ه ��ذه احل��رك��ات
الإره��اب�ي��ة� .أم��ا الأم ��ر ال�ث��اين والأه ��م؛ فهو :تزايد
التعاون بني الدول الغربية ومواطنيها امل�سلمني من
جهة ،وبني هذه الدول والدول الإ�سالمية من جهة
ثانية ،ملواجهة الإرهاب والت�صدي له.
م�لاح�ظ��ة �أخ �ي��رة ..ع�ن��دم��ا ان�ط�ل�ق��ت م��وج��ة الكتب
الأوروبية والأمريكية حول الإ�سالم ،وحول الإرهاب
انطالقاً من � 11سبتمرب  2001وما بعدها -ات�سمتالغالبية من هذه الكتب بالطابع االتهامي للإ�سالم،

لي�س فقط ب��ارت�ك��اب ج��رائ��م �إره��اب �ي��ة ،و�إمن ��ا �أي�ضاً
ب��ال��دع��وة �إل�ي�ه��ا وب��ال�ترب�ي��ة عليها� .أم ��ا الآن ،ورغ��م
املوجة الإرهابية احلادة التي ت�ضرب ال�شرق الأو�سط،
ف��إنَّ امل�ؤلفات اجلديدة متيل �أك�ثر نحو املو�ضوعية
يف مقاربة هذا املو�ضوع الدقيق واخلطري ،وتطرح
الإ�سالم ذاته كو�سيلة ونهج ملحاربة الإره��اب .ومن
َب ْ�ين ه��ذه امل�ؤلفات :كتاب «لي�س با�سم اهلل» ،وكتاب
«اخلطر اجلديد من الع�سكريتاريا الإ�سالمية».

 الكتاب« :لي�س با�سم اهلل :مواجهة العنف الديني». امل�ؤلف :جوناثان �ساخ�س. النا�شر :دار هودر و�ستاوتن. �سنة الن�شر.2015 : عدد ال�صفحات� 305 :صفحات.مفكر لبناين متخ�ص�ص يف درا�سات العلوم
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وال�سيا�سة والفكر الإ�سالمي
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ُم َّمد ال�س َّماك *

«لي�س با�سم اهلل :مـــ

مبنيي التجارة العاملية يف نيويورك ،ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية يف وا�شنطن -ورفوف املكتبات
منذ اعتداءات �سبتمرب - 2001التي ا�ستهدفتْ
ْ
ُ
ت�ضيق بالكتب اجلديدة التي تتناول الإ�سالم والإرهاب .وال تزال هذه الظاهرة متوا�صلة حتى اليوم ..ومن �أواخر هذه الكتب :كتاب
الغربية
من�صب كبري احلاخامات يف بريطانيا وينعم بلقب
«لي�س با�سم اهلل :مواجهة العنف الديني»� ،أ َّما امل�ؤلف فهو جوناثان �ساخ�س الذي كان ي�شغل
َ
من�صب �أ�ستاذ الالهوت فيها ،وله  25كتاب ًا يف موا�ضيع خمتلفة .و�سبق للم�ؤلف
لورد ،وكان قد نال الدكتوراه من الكلية امللكية الربيطانية ،و�شغل
َ
� ْأن �أثا َر حملة �ضده يف �إ�سرائيل ويف الدوائر ال�صهيونية العاملية عندما �أدىل ببيان يف العام  ،2002قال فيه� :إنَّ ت�صرفات �إ�سرائيل ال ترتفع
�إىل م�ستوى املُثل التي تقول بها.
�أ َّما الكتاب الآخر ،فقد �صدر هذا العام ( ،)2015عن دار هودر و�ستاوتن الربيطانية ،وهو يقع يف � 305صفحات ..وال�س�ؤال الكبري الذي يدور
حوله الكتاب هو :ملاذا ترتكب �أعمال العنف با�سم اهلل (يف الأديان الإبراهيمية) ،علم ًا ب�أن هذه الأديان تقول يف تعاليمها بالرحمة الإن�سانية؟
ويف حماوالته الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،يذهب امل�ؤلف
بعيداً يف احلديث عن تاريخ الدين والعنف .ويبد�أ
بق�صة قابيل وهابيل ،ثم بق�صة �إ�سماعيل و�إ�سحاق،
وبعد ذل��ك بق�صة عي�سى وداود ،ليقف مطو ًال �أم��ام
ق�صة �إبراهيم .وي�ستقرئ امل�ؤلف التاريخ والن�صو�ص
الدينية يف �ضوء النظريات املعا�صرةـ خا�صة نظريات
ع��امل النف�س �سيجموند ف��روي��د ،وع ��امل االج�ت�م��اع
ال�ف��رن���س��ي ري�ن�ي��ه ج�ي�رار وه ��و ع ��امل اخت�صا�صي يف
درا�سة مظاهر العنف يف الن�صو�ص الدينية.
�دي
وي ��روي ال�ك�ت��اب كيف �أنَّ �إ�سماعيل و�إ��س�ح��اق ول� ْ
�إبراهيم -عليهم ال�سالم -عا�شا متباعدين ،وواجه
كل منهما م�صرياً خمتلفاً� ،إال �أنَّهما التقيا �أمام قرب
والدهما لدى وفاته ..ويروي الكتاب كذلك كيف �أنَّ
يو�سف -عليه ال�سالم -تع َّر�ض للأذى ال�شديد على
�أيدي �أخوته ،ثم التقى بهم جميعاً �أمام والدهم وهو
على فرا�ش املوت .غري �أنَّ الكتاب ينتهي �إىل خال�صة
تت�ض َّمن نقداً �شديداً للمجتمعات الغربية؛ فامل�ؤلف
يقول �إنَّ الغرب يخ�سر القيم التي كانت ت�ستقطب
الآخ ��ري ��ن وت �ث�ير اه �ت �م��ام �ه��م؛ م �ث��ل :ق �ي��م اح�ت�رام
الكرامة الإن�سانية ،وتقدمي اخلدمات العامة التي
تعب تعبرياً عمل ًّيا عن الإميان الديني.
ِّ
وي �ق��ول �إنَّ ق�ي��م ال �� �س��وق ،واال� �س �ت �ه�لاك والن�سبية،
وق �ب ��ول ك ��ل م ��ا ي �ن��ا� �س �ب��ك ،ح � َّل ��ت حم ��ل ت �ل��ك ال�ق�ي��م
ال�سامية .وي�ع ِّ�بر امل��ؤل��ف يف كتابه ع��ن اع�ت�ق��اده ب��أنَّ
ذلك �أ َّدى لفراغ عملت قوى بدائية على ملئه .ومن
ه�ن��ا ي��دخ��ل �إىل الإ�� �س�ل�ام ،وي �ق��ول �إن ق ��وى العنف
الإ�سالمي تدرك ذلك .وقد و�صف هذه القوى ب�أنها
لي�ست من ُم َّلفات القرون الو�سطى ،ولكنها وليدة
القرن الواحد والع�شرين.
ول �ع� َّ�ل احل�ك�م��ة ال �ت��ي ي �خ��رج ب�ه��ا امل ��ؤل ��ف يف الف�صل
الأخ�ير من كتابه ،تتمثَّل يف ت�أكيده الأم��ر التايل؛
وه � ��و� :أن ال �ب ��دي ��ل ع ��ن ث �ق��اف��ة ال �ع �ن��ف الإل �غ��ائ �ي��ة

8

للآخر التي تتحكَّم يف �سلوك «الدولة الإ�سالمية»
(ال��داع �� �ش �ي��ة) َي � ْك � ُم ��ن يف ال�ن���ص��و���ص الإب��راه �ي �م �ي��ة
التي ي�ستلهم منها اليهود وامل�سيحيون وامل�سلمون
ع �ق��ائ��ده��م وت �� �ش��ري �ع��ات �ه��م .وي �� �س �ت��ذك��ر ال�ن���ص��و�� َ�ص
القر�آنية والتوراتية والإجنيلية التي تتمحور حول
�أب��ي الأن�ب�ي��اء �إب��راه�ي��م -عليه ال���س�لام -وي�ق� ِّدم هذه
الن�صو�ص �أ�سا�ساً وقاعدة مل ِّد ج�سور املودة واالحرتام
بني �أهل الديانات الثالث رغم ما بينها من تباينات.
وه��و ي��رى �أنَّ ب�ن��اء ه��ذه اجل���س��ور ُي�ع� ِّ�ط��ل ا��س�ت�خ��دا َم
ال��دي��ن يف ال�صراعات ال�سيا�سية ويف �إث ��ارة الأح�ق��اد
وال�ضغائن ،مما ُيخفِّف من حِ � َّدة ه��ذه ال�صراعات،
وي�ق� ِّل��ل م��ن جم ��االت توظيفها يف غ�ير م��ا ت�ق��ول به
الأديان.
و ُي� ِق� ْي��م الكاتب ال�ي��وم يف ن�ي��وي��ورك؛ حيث يقول �إ َّن��ه
ع�ل��ى ت��وا��ص��ل م��ع رئ�ي����س �أ��س��اق�ف��ة امل��دي�ن��ة م��ن �أج��ل
ت��رج �م��ة م ��ا ورد يف ك �ت��اب��ه م ��ن خ�ل�ال ال ��دع ��وة �إىل
م ��ؤمت��ر دي �ن��ي ع��امل��ي ي�ج�م��ع ب�ين م��راج��ع �إ��س�لام�ي��ة
وم���س�ي�ح�ي��ة وي �ه ��ودي ��ة ،وي�ن�ط�ل��ق م ��ن امل� �ب ��ادئ ال�ت��ي
�أعلنها املجمع الفاتيكاين ال�ث��اين (1965م) ،ولكن
على ق��اع��دة التعددية الدينية ال�ت��ي تتمحور حول
«الإبراهيمية» .ومن املعروف �أنَّ هذا املجمع الذي
دع��ا �إل �ي��ه ال�ب��اب��ا ي��وح�ن��ا ال�ث��ال��ث وال�ع���ش��رون� ،صا َلح
الكني�سة الكاثوليكية م��ع الكنائ�س الأخ� ��رى ،كما
فتح �صفحة جديدة مع ٍّ
كل من الإ�سالم واليهودية؛
م��ن خ�لال �إ� �ص��دار وثيقة ت�ع��رف ب��اال��س��م الالتيني
«نو�سرتا ايتاتي» ،ومعناها «ع�صرنا احلا�ضر» .وهي
وثيقة الهوتية م�سيحية جت� ِّدد نظرة الكني�سة �إىل
ذاتها ،و�إىل الأديان الأخرى .فهل ُيكن العمل على
�صدور وثيقة فقهية-الهوتية ثالثية ،كما يدعو �إىل
ذلك امل�ؤلف؟
� ...إنَّ الر�سالة التي يحملها كتاب «لي�س با�سم اهلل:
مواجهة العنف ال��دي�ن��ي» ،ت�ق��ول �إنَّ الأدي ��ان لي�ست

ه��ي امل�شكلة .ب��ل �إن�ه��ا احل��ل .ول��ذل��ك ير�سم امل�ؤلف
خطوطاً فا�صلة بني ما تقول به الأدي��ان وما تدعو
�إل �ي��ه ،وب�ين ��س��وء توظيف ال��دي��ن وا�ستغالله حتى
م��ن بع�ض �أب�ن��ائ��ه املنتمني �إل �ي��ه .وي �ب ِّ�ين �أي���ض�اً �أنَّ
امل�ستغلني للدين مبادرون� .أما امل�ؤمنون احلقيقيون
فمنكفئون؛ لذلك يدعو �إىل اخل��روج من االنكفاء
�إىل امل�ب��ادرة ،و�إىل �أن تكون امل�ب��ادرة م�شرتكة .وقد
�أفرد �صفحات عديدة لي�ؤكد على �أنَّ مثل هذه املبادرة
امل�شرتكة لي�ست �ضرورية فقط ،ولكنها ممكنة ج ًّدا
من خالل �إحياء فل�سفة القربى� :إ�سماعيل و�إ�سحاق،
ويهودية عي�سى عليهم ال�سالم.
� َّأم ��ا الكتاب ال�ث��اين -ال ��ذي ��ص��در ه��ذا ال�ع��ام �أي�ضاً،
والذي يعالج عالقة الدين بالإرهاب -فهو للم�ؤلف
ج �ي �� �س��ون ب �ي�رك وع �ن ��وان ��ه« :اخل �ط ��ر اجل ��دي ��د من
الع�سكريتاريا الإ�سالمية» ،والكتاب -ال��ذي يقع يف
� 304صفحات� -صدر عن دار بوديل هيد الإجنليزية
ل�ل�ن���ش��ر ،وي �ت �م �ح��ور ح ��ول «داع� �� ��ش» وال ��دول ��ة ال�ت��ي
�أعلنتها با�سم الإ� �س�ل�ام .ويناق�ش امل �خ��اوف وردات
الفعل الغربية على ه��ذه احل��رك��ة ،يف �ضوء اعتبار
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة �أن �ه��ا ت�شكل ت�ه��دي��داً
�إره��اب� ًّي��ا �أك�بر م��ن �أي تهديد �آخ��ر منذ هجمات 11
�سبتمرب .2001
وك � ��ان ه� ��ذا ال �ك �ت ��اب امل �ه ��م ق ��د � �ص ��در ق �ب��ل احل� ��ادث
الإره ��اب ��ي ال ��ذي وق ��ع يف ب��اري ����س ن��وف�م�بر امل��ا��ض��ي،
والذي ذهب �ضحيته � 139شخ�صاً� ،إ�ضافة �إىل �أكرث
من مائتي جريح .وهو احلادث الذي فر�ض �أولوية
مطلقة ع�ل��ى ق�م��ة ال�ع���ش��ري��ن (ال� ��دول ال �ك�برى) يف
�أنطاليا برتكيا ،وحملها على االتفاق على اعتماد
�إ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة م ��وح ��دة مل �ح��ارب��ة الإره� � ��اب امل�ت�م�ث��ل
حتديداً يف تنظيم داع�ش .حتى �إنَّ الرئي�س الفرن�سي
فران�سوا ه��والن��د ا�ستخدم ع�ب��ارة «�إع�ل�ان احل��رب»
�ضد «داع�ش».

