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مقــــال

ـــــوار بني �سام هاري�س وماجد نواز
ومن �ش�أن «الكيمياء» التي ت�صنع اجلهاديني �أن تتط َّلب تفاع َل
�أربعة عوامل :عقيدة �أيديولوجية ،يُ�ضاف �إليها جهد جم ِّندين
ك ��ارزم ��ائ �ي�ي�ن ي�ت�م�ت�ع��ون ب �ق ��در ك �ب�ير م ��ن الإق� �ن ��اع واجل ��اذب �ي ��ة،
يلعبون على وترين �شديدي احل�سا�سية :ظلم الحق بال�شخ�ص
امل ��راد جت�ن�ي��ده (م�ث�لا بع�ض م�ظ��اه��ر العن�صرية يف املجتمعات
الغربية �ضد امل�سلمني) ،و�أزمة هوية يُعاين منها امل�سلم الغربي
باخل�صو�ص .هي ذي توابل راب��وع �صناعة املتطرف يف ر�أي من
�سبق له �أن كان متطرفا ومن ا�ست�أن�س كثريا ب�أدبيات ومرويات
ال�ت�ط��رف :ع�ق�ي��دة �أي��دي��ول��وج�ي��ة ،جم � ِّن��دون ك��ارزم��ائ �ي��ون ،ظلم
حا�صل� ،أزمة هوية.
َّ
لذلك؛ يرى نواز �أ َّن �إ�صالح حال الإ�سالم اليوم يتطلب مواجهة
حت��دي�ين خمتلفني :م��واج�ه��ة «ال�ن��زع��ة الإ��س�لام�ي��ة» و«ال�ن��زع��ة
اجلهادية» من جهة ،وت�شجيع �إ�شاعة حقوق الإن�سان والثقافة
ال��دمي�ق��راط�ي��ة م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى .وت �ل��ك ه��ي م�ه�م��ة «امل�سلمني
امل�صلحني» الذي يرفعون راية الإ�صالح؛ مبعنى جتديد ت�أويالت
ال�ن����ص ،وي ��روم ��ون ت�ق��دمي ر��س��ائ��ل دمي�ق��راط�ي��ة دن�ي��وي��ة مدنية
��ض��د �أ��ش�ك��ال ال�ت�ط��رف ال��دي�ن��ي ال�ع�ق��دي ال�ع�ن�ي��ف«:الإ��س�لام�ي��ة»
و«اجلهادية» معا .والإ�سالميون املحافظون «الذين هم الأغلبية
ال�صامتة» ��س��وف ي�ك��ون��ون حلفاء يف امل���س��أل��ة الأوىل ،لكن ال يف
امل�س�ألة الثانية؛ مما ي�ضع امل�سلم �صاحب العقلية الإ�صالحية يف
و�ضعية ال يُح�سد عليها .وهناك تعبري فرن�سي عن هذه الو�ضعية
التي جتعل الإن�سان ال يف العري وال يف النفري� :أن يجل�س املرء
بني كر�سيني ،ال على هذا وال على ذاك.
�أ َّم��ا �سام هاري�س ،فيميل ميال بينا �إىل تف�سري حال نزوع بع�ض
امل�سلمني ال�ي��وم �إىل ال�ت�ط��رف وال�ع�ن��ف ب��ال��داع��ي ال�ع�ق��دي .فال
داف��ع �أ��ش��د ع�ن��ده م�ن��ه :لقد �أم�سى ال��داف��ع ال�لاه��وت��ي «القناعة
وال���ش�ه��ادة» �أك�ث�ر ت�ط� ُّرف��ا ،و�أم���س��ت ف�ك��رة الت�ضحية ب�ك��ل �شيء
م��ن �أج ��ل �إمي ��ان ال�شخ�ص �أ��ش��د رادي�ك��ال�ي��ة .و��ش��اه��ده على ذلك
الغربيون امللتحقون بـ «داع�ش» :ما عانوا هم من ظلم حا�صل،
وال قا�سوا من �أزم��ة هوية حادثة .ف�أحيانا تبدو الأيديولوجية
الدينية لي�ست فح�سب ��ض��روري��ة ،ب��ل كافية حل� ِّ�ث �شخ�ص على
فعل فعلته .وحني يُقال �إ َّن ثمة �أزم��ة هوية حادثة ،ف��إ َّن ما من
�شخ�ص يف املجتمعات الغربية �إال ويعاين قد ًرا من �أزمة الهوية
� َ��ض��ؤُل �أم ك�بر .واحلقيقة �أن��ه يبدو �أن باعث بع�ض النا�س على
التطرف �إمن��ا هو ح�صريًّا املعتقدات الدينية� :إذا ما هي غابت
ال ي�صري ل�سلوكهم معنى ،و�إذا ما هي ح�ضرت مي�سي �سلوكهم
مفهوما ،بل حتى معقوال.
وت �� �س��ا�ؤالت ��س��ام ه��اري����س ح��ول الإ� �س�لام وح ��ول و��ض��ع امل�سلمني
وحول م�شروع ماجد نواز عديدة مُ�شكلة راديكالية؛ منها �أ�سئلة
فل�سفية ح��ول �أخ�لاق�ي��ات الإمي ��ان� :إىل �أيِّ ح��د تعد املعتقدات
الدينية -الرغبة يف ال�شهادة مثال -حافزا للقيام بالعنف �ضد
الغري الذي يُعترب كافرا؟ وهل الفرق بني الإ�سالمي ال�سيا�سي
والإ�سالمي اجلهادي ،من حيث القناعة الدينية ،فرق يف الدرجة
�أم فرق يف املنهجية؟

وم�ن�ه��ا �أ��س�ئ�ل��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة� :أل�ي���س��ت ال�ل�ي�برال�ي��ة ع�ل��ى ال�ط��ري�ق��ة
الإجن� �ل� �ي ��زي ��ة وب ��ا�� �س ��م « الأ� � �ص� ��ال� ��ة ال �ث �ق ��اف �ي ��ة » و« ح �ق ��وق
�شجعت على النظام
الأقليات»و«احلقوق اجلماعية» ،هي التي َّ
اجلماعاتي؛ وبالتايل على تط ُّرف بع�ض امل�سلمني داخل معازلهم
االجتماعية ،و�إذ هي قويت اجلماعة ف�إ َّنها �أ�ضعفت فئات م�سلمة
ك�ث�يرة م��ن ن���س��اء و�أق �ل �ي��ات جنو�سية وم�ف�ك��ري��ن �أح ��رار وم��ن ال
�سلطة لهم وال ح��ول يف العامل الإ�سالمي ،وتركتهم مل�صريهم
يواجهون التخوين والتف�سيق والت�ضليل والتبديع والتكفري؟
ومنها �أ�سئلة هرمنوطيقية� :ألي�س الن�ص نف�سه ي�ساعد املت�أولني
ال�ع�ن�ي�ف�ين ع�ل��ى ال�ف�ه��م ال ��ذي ف�ه�م��وه م �ن��ه؟ وه ��ل مي�ك��ن تربئة
الن�ص بالتمام والكمال من ت�ضمن بع�ض احل�ض على العنف؟
و�أال يتحايل « املعتدلون» على الن�ص لكي يخفوا الأم��ور غري
املنطقية وغ�ير املعقولة ال�ت��ي ق��د ي�ع��اد اكت�شافها وا�ستثمارها
من لدن «املتطرفني» وهم مرتاحون �إىل �أن ب�ضاعتهم ممنوحة
م�ب��ا��ش��رة م��ن ال� ��رب؟ و�أل �ي ����س ي�ع��د ع�م�ل�ه��م ه ��ذا «م ��ن ال�ن��اح�ي��ة
الأخ�لاق �ي��ة» ع��دم ن��زاه��ة ف�ك��ري��ة»؟ وه�ن��ا يخاطب ��س��ام هاري�س
ماجد نواز خطابا �صريحا ومبا�شرا«:عندما تقول ب�أن ال دين
يف ذاته م�سامل وال حمارب ،و�أن ما من كتاب مقد�س �إال وينبغي
ت�أويله ،ف�إنك تثري هنا من امل�شاكل �أكرث مما حتله؛ وذلك لأن
العديد من الن�صو�ص «القطعية الداللة» ي�ضيق معناها �ضيقا
��ش��دي��دا؛ بحيث ال حتتمل م��ن ال�ف�ه��م ال�ل�ه��م �إال فهما واح ��دا،
وت� ��ؤدي مب��ن يعتقد بها �إىل اع�ت�ق��ادات خا�صة و�إىل ممار�سات
خم�صو�صة؟« وج��واب ماجد نواز �أنه ال ميكن �أب��دا �أن متتد يد
لتعبث بالن�ص ،وامل�خ��رج ه��و ال�ت��أوي��ل .وه��و يتهم ��س��ام هاري�س
باتباع �ضرب م��ن التفكري امل�ث��ايل ه��و امل��رت��اح يف موقع جمتمع
نا�ضج دنيوي دميقراطي لي�س من �ش�أنه �أن يفكر يف الباك�ستاين
من �أفناء النا�س ،وهو الذي يناق�ش �أمور الدين بكل حرية و�أمان

ال يجول بخاطره �أنه بينما يفعل ذلك ،ف�إنه قد يتع َّر�ض املفكر
امل�سلم املتحرر �إىل امل��وت .ومن هنا ي�أتي متييز ماجد ن��واز بني
الطرح الرباجماتي العملي للم�س�ألة ،والطرح النظري الفكري
لها؛ �إذ عمل ًّيا ينبغي االقتناع ب��أ َّن احلقيقة الوحيدة هي �أن��ه ال
توجد طريقة �صحيحة وحيدة لت�أويل الن�ص الديني .ويف غياب
اجل��واب ال�صحيح الوحيد ،ف ��إ َّن التعددية ه��ي اخل�ي��ار الأوح��د.
ول���س��وف ت�ق��ود ال�ت�ع��ددي��ة �إىل امل��دن�ي��ة و�إىل الدميقراطية و�إىل
حقوق الإن�سان« :و�أن��ا �أعتقد �صادقا �أنه �إذا ما نحن ركزنا على
الطبيعة التعددية للت�أويالت ،وعلى الدميقراطية ،وعلى حقوق
الإن�سان ،وعلى املدنية «على هذه القيم» ف�إ َّنه �سي�أتي على �أغلبية
بلدان الإ��س�لام زم��ان من ال�سالم واال�ستقرار ي�ؤهلهم خلو�ض
نقا�شات من هذا ال�ضرب الذي تريدنا �أن نخو�ض فيه».
وي�ب��دو ��س��ام ه��اري����س و�إن ك��ان يتفهم ط��رح م��اج��د ن ��واز� ،إال �أن��ه
غري مُقتنع متام االقتناع به« :ما يُزعجني هو �أن التقدُّ م على
الدرب الرباجماتي مُهدَّد دائما باجلمود على امل�ستوى الفكري؛
فالأ�صولية تبقى دائ�م��ا ممكنة ،وق��اب�ل��ة للتبدي يف �أي��ة حلظة
وحني ،وعائدة عودتها على وجه الدوام».
هو �إذن خالف بني من يعترب نف�سه �صادقا ال�صدق �أخل�صه يف
�إرادت��ه �إ�صالح حال دين �أهله (ماجد ن��واز) ،وبني من يعترب �أن
كل �إرادة لإ�صالح الدين ال حمالة تقوم على �ضرب من االدعاء:
ادعاء أ� َّن الدين �شيء �آخر غري ما يظهر عليه ،و�أن اجلهاد ،مثال،
جماهدة للنف�س �أك�ثر منه حربا مقد�سة (�سام هاري�س) .وهو
خالف بني من يجد �أنه ال توجد قراءة �صحيحة واحدة للن�ص
الديني و�إمنا قراءات (ماجد نواز) ،وبني من يرى �أن املتطرفني
« حم ُّقون » يف قراءتهم للن�ص على النحو ال��ذي يقر�ؤونه به؛
لأن الن�ص ه��و م��ن يتيح م��ن تلقاء نف�سه فر�صة ه��ذه ال�ق��راءة
الأ�صولية احلرفية (�سام هاري�س).
وهو خالف بني من يعرتف ب��أن للب�شر نزوعا �إىل ت�أثيث فراغ
حياتهم امل��ادي��ة باحلياة الروحية ،و�أ َّن الدين ��ض��روري يف حياة
النا�س ،و�إِ ْن َف َّ�ض َل هو علو الهوية الإن�سانية على الهوية الدينية،
وركز على القيم الإن�سانية اجلامعة ولي�س على الأديان املفرقة
(م ��اج ��د ن � ��واز) ،وب�ي�ن م ��ن ي��وا� �ص��ل ع�م��ل ف�لا��س�ف��ة ال�ت�ن��وي��ر يف
مهاجمة الدين باعتباره «وهما» و«خرافة».
ت�شا�ؤم العقل من �إمكان �إ�صالح الإ�سالم وتفا�ؤل القلب ب�إمكانه
«هو ذا موقف �سام هاري�س يف نهاية الأمر .وتفا�ؤل العقل والقلب
معا ب��إم�ك��ان �إ��ص�لاح الإ� �س�لام »ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��وع��ي بامل�شاق
والعوائق وال�صعوبات» هو ذا موقف ماجد نواز يف نهاية املطاف.
------------------------ الكتاب« :الإ�سالم وم�ستقبل الت�سامح». امل�ؤلف� :سام هاري�س ،وماجد نواز. النا�شر.2015 ،)Harvard University Press( : عدد ال�صفحات.144 :* �أكادميي مغربي
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الإ�سالم وحدود الت�سامح ..حــــــــــــ
ُم َّمد ال�شيخ *
عاد لها� ،صاحب كتاب« :نهاية الإميان :الدين والإرهاب وم�ستقبل العقل» ( ،)2004متمرد على �أبوين متدينني،
ِح ْي يلتقي ُمفكر �أمريكي ُمت�شكك يف الأديان بل و ُم ٍ
وماجد نواز ال�سيا�سي والباحث الربيطاين من �أ�صل باك�ستاين� ،صاحب كتاب روى فيه مترده على تطرفه الإ�سالمي ال�سابق «راديكايل» ( ،)2013ومنخرط يف �صفوف
منظمة معادية للإ�سالميني داعية �إىل �إ�سالم حداثي دنيوي؛ ف�إن النقا�ش «ال حمالة» م�ؤذن بالإثارة.
وحني ُيثمر هذا النقا�ش كتابًا َ�صدَ ر ُم�ؤخرا «الإ�سالم وم�ستقبل الت�سامح» ( ،)2015ف�إن هذا الكتاب ُيعد فر�صة لقارئ مل يح�ضر النقا�ش� ،أو مل يتابع �أطواره على
�شبكات التوا�صل االجتماعي لالطالع على ما دار فيه :كيف ُيكن �أن يتحول جهادي تر َّبى يف �أح�ضان جي�ش التحرير �إىل ُمنافح عن قيم الدميقراطية والدنيوية
وحقوق الإن�سان؟ وكيف ننتقل من ت�صنيف ُم�سلمي اليوم من �أ�صحاب مقاالت كالمية �أو مذاهب فقهية ،ون�صنِّفهم �إىل «�إ�سالميني جهاديني» و«�إ�سالميني ثوريني»
أمر م�ستحيل؟ وكيف تتم «�صناعة» م�سلم
و«�إ�سالميني �سيا�سيني» و«م�سلمني حمافظني» و«م�سلمني �إ�صالحيني»؟ وهل من املمكن �أن ن�صلح حال الإ�سالم اليوم �أم �أن ذلك � ٌ
مت�شدد؟ هي ذي �أهم املحاور التي دار عليها النقا�ش بني هذين املفكر ْين املتباينني.
واحلا ُل �أنه ما كان هذا احلوار باملناظرة مبعناها احلقيقي ،و�إمنا
كان �أ�شبه بحوار تقم�ص فيه �سام هاري�س دور «ال�سائل» ،وتقم�ص
فيه ماجد نواز دور «املجيب» .حوار ال يُخفي عُم َق اخلالف وراء
طالء املجامالت ،ويف الوقت نف�سه مل يكن هدف �صاحبيه �إظهار
كل واحد منهما الغلبة على الغري� .أكرث من هذا ،من مزايا هذا
احلوار �أنه يت�ض َّمن بع�ض الإف�ضاءات النادرة� :إف�ضاء �سام هاري�س
ب�أنه �ساهم يف «ت�أجيج» �أدبيات ِ�صدَام احل�ضارات ،ونفخ يف تخيل
�صراع حتمي م�صريي بني الإ�سالم والغرب ب�ضع نفخات زائدة.
و�إف�ضاء ماجد نواز ب�أن الإ�صالح الديني ما كان بالأمر ِّ
الهي ،و�أن
امل�صلح الديني «يف عامل الإ�سالم اليوم» يوجد يف و�ضع ال يُح�سد
عليه .هذا ف�ضال عن �أنه يف الكثري من املنا�سبات يعرتف الواحد
منهما للآخر ب�أنه كان ُم ًّقا يف ادعائه غري مُبطل ،وي�شكره على
�إف�ضائه و�إف�ضاله.
يف بداية احل��وار ،ال ي�تردَّد �سام هاري�س يف الإق��رار ب�أهمية العمل
الذي يقوده ماجد نواز يف �إطار ما ي�سميه «�إ�صالح الإميان» ،كما
ال يرتدَّد يف �إعالنه عن ت�أييده لهذا املجهود ،ال �سيما و�أ َّن اجلمهور
ال��ذي ُقيِّ�ض له �أن ح�ضر بع�ض مناظرات ن��واز مع الإ�سالميني
وغري الإ�سالميني ،مُقتنع ب�أ َّن مهمة الرجل �إ�صالح الإ�سالم من
الداخل ،دون �أن يعد مارقا عن الإ�سالم ،وهي«املهمة الأكرث جر�أة
يف عامل اليوم» ،دون �أن مينع هاري�س ذلك من �إماطة اللثام على
ن�ق��اط اخل�ل�اف البيِّنة ب�ين ال��رج�ل�ين .وال مينع م��اج��د ن ��واز عن
مبادلة �سام هاري�س التقارظ ،م�ؤكدا بالفعل على �أ َّن املجال الذي
ي�شتغل فيه �شديد احل�سا�سية وبالغ التعقيد.
ث � َّم ���سُ ��رع��ان م��ا ينطلق يف �سال�سة احل ��وار ال��ذي ي��دور على �ستة
ف�صول :جذور التطرف ،وجمال امل�شكلة وحجمها ،وقوة الإميان،
وخيانة الليربالية ،وطبيعة الإ�سالم ،و�إيجاد الطريق الذي ينبغي
�سلكه.
والكتاب يف ُممله ع�ب��ارة ع��ن ت��واج��ه ب�ين ت�صوُّرين :ت�صوُّر من
يعتقد ب�إمكان �إ�صالح حال الإ�سالم اليوم على الرغم من �إقراره
ب��وج��ود �صعوبات مهولة (م��اج��د ن ��واز) ،وت���ص��ور م��ن يت�شكك يف
�إمكان ذلك كل الت�شكيك (�سام هاري�س).
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ن�ص «وال ي�شكل
وتقوم �أطروحة نواز الأ�سا�سية على ما يلي :ما من ٍّ
الن�ص الديني بدعا من ذلك» �إال وتوجد له ت�أويالت عدة تربهن
«من تلقاء ذاتها» �أنه ال يوجد ت�أويل �صحيح واحد للن�ص ووحيد.
و�إذا ما نحن فهمنا هذا الأمر ،ف�إننا �سوف ننتهي بال�ضرورة �إىل
احرتام االختالف ،ال�شيء الذي �سوف يقودنا �إىل الت�سامح ،ف�إىل
التعدد؛ وبالتايل �إىل الدميقراطية والدنيوية وحقوق الإن�سان.
هي ذي املقاربة التي ينبغي اتخاذها جتاه الدين «�أَيَّ دين» وما كان
الإ�سالم منه ببدع .وبطبيعة احلال ،لن تنجح هذه املقاربة اللهم
�إال �إذا كان اخل�صوم مُهيئني للتحاور.
ويرت َّتب عن هذا �أن الإ�سالم «�ش�أنه �ش�أن �أي دي��ن» ما كان ديانة
حرب ،وال كان ديانة �سلم ،و�إمنا هو ديانة ،ال �أقل وال �أكرث .وكتابه
املقد�س� ،ش�أن كتابات كل الأديان ،يت�ض َّمن مقاطع مُ�ساملة .والقر�آن
ال ينطق ،و�إمنا تنطق عنه الرجال ،فال كتاب مقد�س ،بل ال كتاب،
بل ال قطعة م�سطورة من كتاب ،يكون لها بالتلقاء �صوتها اخلا�ص
بها ،ويكون لها ل�سان تنطق به� « :أنا �أ�ؤمن بهذا الأمر� ،سواء تعلق
الأمر بت�أويل �شك�سبري �أو بت�أويل الكتاب الديني » .ويف�ضل ماجد
نواز الت�أويل ال�سلمي للكتاب املقد�س؛ فريى �أن دين الإ�سالم دين
�سالم؛ �إذ �إ َّن الغالبية العظمى من امل�سلمني حتمل الإ�سالم على
هذا ال�ضرب من الت�أويل ال�سلمي ،و�إذا كان يهم اعتبار �أن الإ�سالم
هو كيفية ت�أويل املنتمني �إليه «يف غالبيتهم» ف�إنه فعال دين �سالم.
ه��و ذا م��ا ق�ضت ب��ه الأغلبية ال�صامتة ،وال�ت�ح��دي الأك�ب�ر يكمُن
يف كيفية تنظيم وجتنيد ه��ذه الأغ�ل�ب�ي��ة ال�صامتة �ضد النزعة
اجلهادية؛ بحيث ت�شرع يف �إبطال «مرويات العنف» التي �أ�شاعتها
�أقلية ُتهيمن على اخلطاب حول الإ�سالم.
والأو��س��اط امل�سلمة �أ�شبه �شيء يكون بدوائر متداخلة :يف مركز
ال��دوائ��ر «ال ��دائ ��رة الأ��ص�ل�ي��ة» ث� َّم��ة «تنظيم ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة»
الذي َّ
غطى على تنظيم القاعدة� .أع�ضا�ؤه »جهاديون �شاملون» �أو
«جهاديون كونيون» .ثم هناك «جهاديون جهويون» �أو «جهاديون
حمليون» (�ش�أن -حما�س -و-حزب اهللَّ .)-
لكن اجلهاديني يبقون
�أقلية داخ��ل العامل ،على �أنهم الأك�ثر تنظيما والأك�بر ق��وة ،وهم
ي�سيطرون على اخلطاب لأنهم عنيفون.

ووراء «اجل�ه��ادي�ين» ،ثمة بقايا «الإ��س�لام�ي�ين» ،وه��م فئة �أو��س��ع:
ثمة �أوال«الإ��س�لام�ي��ون ال�ث��وري��ون» املقربون م��ن «اجل�ه��ادي�ين» يف
النظرية؛ يليهم «الإ��س�لام�ي��ون ال�سيا�سيون» (جماعة الإخ ��وان
امل�سلمني مثال) ،وهم يبقون �أغلبية بني الإ�سالميني و�أقلية بني
امل�سلمني.
ث� َّم هناك دائ��رة «امل�سلمني املحافظني» دينيا .وال��ذي عند ماجد
ن ��واز �أن �أغ �ل��ب امل���س�ل�م�ين حم��اف �ظ��ون؛ لأن غ��ال�ب�ي�ت�ه��م ال ت��واف��ق
على حقوق الإن�سان الليربالية املعا�صرة .وه��م و�إن مل يختاروا
ال��دمي�ق��راط�ي��ة الليربالية ال��دن�ي��وي��ة ،ف��إن�ه��م يرف�ضون امل�شروع
الإ� �س�لام��ي ،ه��م حم��اف�ظ��ون يف �أ� �س��ره��م ومن ��ط ح�ي��ات�ه��م ،لكنهم
عموما ال يريدون �أن تفر�ض الدولة عليهم منطا من التدين؛
لأنهم يريدون االحتفاظ باحلق يف �أن يكون لهم فهمهم اخلا�ص
ملا تعنيه هذه النزعة املحافظة الدينية.
ومييِّز ماجد نواز بني «النزعة الإ�سالمية» التي تنم عن الرغبة
يف فر�ض ت�أويل معني للإ�سالم على املجتمع ،و«النزعة اجلهادية»
التي تريد ا�ستخدام العنف لن�شر النزعة الإ�سالمية .على �أنهما
ال مي�ث�لان الإ� �س�لام وال اجل�ه��اد يف ذات�ي�ه�م��ا ،و�إمن ��ا ه�م��ا نزعتان
م�س َّي�ستان وق��راءت��ان معا�صرتان للإ�سالم وللجهاد؛ �إذ الإ�سالم
دي��ن �ش�أنه ��ش��أن غ�يره يخ�ضع ل �ق��راءات م�ت�ع��ددة .والإ��س�لام�ي��ون
ال�سيا�سيون ي�سعون لفر�ض �أن�ظ��اره��م ع��ن ط��ري��ق الت�سرب �إىل
املجتمع من الداخل ،بينما الإ�سالميون الثوريون ي�سعون لتغيري
النظام من اخل��ارج عرب �ضربة مكن�سة ،واملنا�ضلون الإ�سالميون
ه��م اجل�ه��ادي��ون .وباجلملة« :الإ��س�لام��ي» ه��و م��ن ي�ح��اول فر�ض
ت�صوره للإ�سالم على بقية املجتمع ،و«اجلهادي» �إ�سالمي يحاول
فعل ذلك بالقوة .والفارق بني الإ�سالميني من ال�صنف ال�سيا�سي
والإ� �س�لام �ي�ين ال �ث��وري�ين واجل �ه��ادي�ين� ،أ َّن اجل �ه��ادي�ين ي��ؤم�ن��ون
ب��ال�ع�م��ل امل�ب��ا��ش��ر ،ول�ه��م ن�ظ��ري��ة ك��ام�ل��ة ح ��ول ذل ��ك ،ول�ه��م ت�صور
لل�شهادة يقوم على �أ�سا�س �أن ال�شهادة هي املوت يف معركة جهادية.
وال �ف��ارق واق��ع يف املنهجية ولي�س يف درج��ة القناعة ،ف�لا يوجد
تنا�سب بال�ضرورة بني فرط قناعة وف�ضل عنف .هي «�أيديولوجيا
م�شرتكة»ُّ ،
كل واحد يحاول �أن ينجز تعاليمها مبقاربة خا�صة به.

