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  اإلكراهواملسلمون اليوم بني واقع العنف 
   و

  خطاب احملبة والسلم
  

  الدكتور حممد بشاري 
  

 عندما �تحدث عن حقيقة السالم واحملبة والتسامح يف اإلسالم، إذا كان واقع أي مغزى خنرج به
عد عن هذه الشعارات والقيم اليت ميزت هذا الدين املسلمني اليوم يف العديد من الدول العربية واإلسالمية، أب

  احلنيف؟
كثر من وقت، إن افتتاح هذه املداخلة هبذا التساؤل، تأكيد على مدى حاجة املسلمني اليوم، ويف أ

  : إذا مل �لتزم هبذه القيمنين مصرييي أمامنا خيارإىل هذه القيم، ألن
ت شعار اإلصالح وفرض الدميقراطية وتأدية خيار التدخل األجنيب يف السياسات والربامج حتإما 

املهمة احلضارية اليت تعود الغرب على فرضها على الشعوب الضعيفة واملتهالكة، والشعوب اليت وصلت إىل 
حالة من اهلوان، إىل أن أصبحت قابلة ومعرضة لالستعمار، أو تعيش قابلية االستعمار كما وصفها املفكر 

  .مالك بن �يب
زام بقيم احملبة والسلم والتسامح، ولكن ا�ي، فيوجد بني أيدينا، وال خيرج عن ضرورة االلتأما اخليار الث

 من اخلضوع أو اخلنوع أو يف إطار احرتام جمموعة من الثوابت واألسس اليت ال جتعل من متسكنا هبذه القيم، �وعاً
  .االستسالم للقوى اليت تسعى إىل اهليمنة على دول العامل

  :فاهيم املريرحتضرورة 
ال بد أوال من حترير املفاهيم اليت �تحدث عنها حتى ال �سقط يف شباك اخللط واللبس  �رى بأ�ه حنن

تسامح األقوياء وتسامح  بني ، فإ�نا �عرتف بأن هناك فرقاًوالضبابية، فنحن عندما �تحدث عن التسامح مثال



 ٣

كما جاءت يف األديان السماوية، وبني  فوارق حتى بني مفاهيم التسامح أن هناكبل إ�نا �رى الضعفاء، 
 بقدسية النصوص يتعلقاالجتهادات الفلسفية والفكرية اليت عاجلت هذا املفهوم، وذلك لسبب طبيعي، 
  .الدينية املنزلة من اخلالق عز وجل مقار�ة مع �سبية االجتهادات الفلسفية والفكرية

وهناك إشكالية أكرب تتعلق .  واحملبةوتنطبق �فس املالحظة على طبيعة قراءاتنا ملفاهيم السلم
مبعاجلة هذه املفاهيم، وهي اليت تقف بالدرجة األوىل وراء تأكيد�ا يف هذه املداخلة على ضرورة احرتام 

 من اخلضوع أو اخلنوع أو االستسالم جمموعة من الثوابت واألسس اليت ال جتعل من متسكنا هبذه القيم، �وعاً
  .ة على دول العاملللقوى اليت تسعى إىل اهليمن

عندما �تحدث عن السلم والتسامح اليت تتطلب منا أن �كون حذرين إهنا إشكالية الظرفية الزمنية، 
  .واحملبة، مع أهنا من أ�بل القيم اليت جاءت هبا الديا�ات السماوية، وخامتها الدين اإلسالمي احلنيف

هلوان، أ�ه يصنف يف خا�ة خطاب الضعف وا�ؤكد على ضرورة احلذر حتى ال يتم تأويل كالمنا على أساس 
  .، أمة الضعف واهلوان" للناسخري أمة أخرجت"فمتى كا�ت 

اليوم، تكرس هذه اإلكراهات يف احلديث عن ال شك أن الظرفية الزمنية اليت مير منها العامل اإلسالمي 
ا اليوم العامل هبحديات اليت مير هذه املفاهيم، وتزداد هذه اإلكراهات عندما �أخذ بعني االعتبار جمموعة من الت

   .)١(استعرضنا أهم هذه التحديات يف كتاب لنا صدر العام املاضيوقد سبق لنا أن . اإلسالمي
 متسكنا بقيم السلم إعالنومع ذلك، ورغم أمهية هذه التحديات واإلكراهات، �رى أهنا ال حتول دون 

 على األقل  أخالقياًكو�نا مسؤولنيبوية، ولو ا�طالقا من واحملبة كما جاءت يف النصوص القرآ�ية واألحاديث الن
  . ما جيري يف العامل بأسرهنع

يف هذه املرحلة احلامسة اليت تعيش فيها األمة واحدة من أهم حروهبا منذ النصف الثا�ي من القرن 
بينما األمة لكن املؤسف أن هذه احلرب اجلديدة بدأت . على األمة أن تضع خالفاهتا جا�باًالعشرين، وجب 

                                                 
  ٢٠٠٦. دمشق. دار الفكر. مد بشاريحم. ٢٠٠١ سبتمرب ١١العامل اإلسالمي وحتديات   )١(
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يقودون �تحدث عن اخلالفات بني الناس املسلمني، مبن فيهم الذين و. رقها وخالفاهتا البينيةيف أشد حاالت تف
، كما ، خباصة بني فريقي السنة والشيعةاألمة يف أشد مراحل ا�قسامها الطائفي، فالفكر ويوجهون آراء الناس

 إىل السطح ن مينع اخلالف الطائفي، كيف ظهر اخلالف فوراًكاأ�نا رأينا يف العراق وعقب سقوط النظام الذي 
دموياًحتى أ�ه أخذ شكال ر األمر إىل حرب أهلية حقيقية لدرجة بتنا معها خنشى أن يتطو.  

الذي تذوب فيه اخلالفات وختتفي فيه الطوائف، " إسالم احلرب"اجة إىل حبألسنا يف واقع األمر 
  .)١(واحد ال يعرف التبايناتفتظهر صورة أمة واحدة هلا إسالم 

 خطاب احملبة والسلم لكي �علن هناية الفتنة الطائفية يف العراق؟ ألسنا إىلاجة أكثر حبألسنا اليوم 
اجة إىل هذا اخلطاب حتى ال �سمع مرة أخرى عن تورط حركات إسالمية تدعو إىل اجلهاد ضد أبناء حب

 هذا اخلطاب لكي �عاجل أزمات األقليات الدينية واملذهبية اجة إىلحب ألسنا الدول العربية والعامل اإلسالمي؟
والعرقية يف الدول العربية واإلسالمية، حتى ال تكون مطية جلهات أجنبية ودول عظمى من أجل التدخل 

، على حساب بالدرجة األوىل  والضغط واستغالل هذه املعارك واخلالفات خدمة ملصاحلها االسرتاتيجية
  اإلسالمية؟مصاحلنا العربية و
  : احملبةوقفات مع مفهوم

بعد هذه الوقفة مع إشكالية الظرفية الزمنية اليت تتطلب منا أخذ احلذر يف احلديث عن املفاهيم، 
عما جاء يف أدبيات متفرقة�توقف عند بعض التعريفات اليت جاءت حول احملبة، وذلك �قال .  

�سان إمن املعلوم أهنا يف قلب كل  و. استمرت احلياةقيل إن احملبة هي أساس احلياة ولوال احملبة ملافقد 
، من أ�واع احملبة، وعلى درجة واحدة وال على �وع واحدحتى ال يكاد خيلو منها قلب، ولكن احملبة ليست 

فطر حيث  (حمبة الفطرة وحمبة اإل�سان لولده وبة اإل�سان لنفسه حم�ذكر مثال اإل�سان على حمبة أشياء ا

                                                 
  .٣١/٨/٢٠٠٧. جريدة الغد، عمانسامر أمحد، ، احلاجة للوحدة و�بذ اخلالف  )١(
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ان أم مجال �سان إال وحيب اجلمال سواء أكان اجلمال مجال إ�سإ احلياة كمحبة اجلمال فليس هناك كثرية يف هذه
  .حمبة كامل الصفات وحسانحمبة اإلوهناك أيضا ) �سان آلخرإطبيعة لكنه خيتلف من 

من املمكن لكل مؤمن با تعاىل أن جيعل من هذه األ�واع ، فإ�ه )١(وحسب بعض األدبيات الصوفية
فرسول ا صلى ا عليه وسلم أوىل باحملبة من . ة واحدة أال وهي حمبة رسول ا صلى ا عليه وسلمحمب

 إىل هالكه يف د�ياه اليت تؤديحمبة اإل�سان لنفسه فإذا كا�ت �فس اإل�سان تسعى إىل الشهوات وامللذات 
وا تعاىل . أبدية يف د�ياه وآخرتهوآخرته فرسول ا صلى ا عليه وسلم يسعى إىل أن حيقق له سعادة 
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أما حمبة الفطرة فإذا كان اإل�سان قد فطر على حمبة اجلمال فليس هناك يف الوجود من هو أمجل من 

 أل�ه قد حوى اجلمال كله فهو أمجل البشر على بيحيه وسلم، فرسول ا أوىل أن رسول ا صلى ا عل
  .اإلطالق صلى ا عليه وسلم

وأما حمبة اإلحسان فليس هناك أحد يف هذا الوجود إال وكان لرسول ا صلى ا عليه وسلم فضل 
 تعد أو حتصى فبه هدى ا البشرية عليه حتى إن وجوه إحسا�ه صلى ا عليه وسلم على اخللق ال ميكن أن

  .وبه أ�قذها من الضالل إىل اهلداية وفوق ذلك كله الكل ينتظر شفاعته صلى ا عليه وسلم يوم القيامة
وأما عن حمبة كامل الصفات، فهل هناك من هو أكمل من رسول ا صلى ا عليه وسلم فكل من 

فلقد مجع رسول ا .  صلى ا عليه وسلم رسول ااتصف بصفة من صفات الكمال إمنا هو مقتبس عن
صلى ا عليه وسلم يف شخصه الكريم مجيع األخالق احلسنة فكان خلقه القرآن كما أخربت بذلك السيدة 

كان رسول ا صلى ا عليه وسلم : (عائشة رضي ا عنها ويف احلديث عن أ�س رضي ا عنه قال
الدرجة القصوى حتى كان خري أسوة على  ا صلى ا عليه وسلم ولقد حاز رسول) أحسن الناس خلُقاً

                                                 

  .٦/٨/٢٠٠٧. إبراهيم الوراق التجا�ي  .جملة مقامات عرفا�ية. احملبة يف اإلسالم  )١(



 ٦
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السماوية احلكيمة، ولكي �فهم  ن احملبة والسالم، واحملبة والسالم من املبادئاإلسالم هو حبق ديإن 

 ين جاءت تعاليمه؟أومن  .مصدر اإلسالم  جيب علينا أن �بحث معا ومستقيماً واضحاًهذه القضية فهماً
  ملاذا أ�زلت من السماء؟ والتعاليم؟ وعلى من �زلت تلك
قوي خالق ينبعث من   حمض فكرة، وإمنا هي شعورسالم ليست جمرد شعور، وليستواحملبة يف اإل

باخلري واحملبة على صاحبه وعلى  قلب عامر حبب ا، ويتبعه تصرف سليم مهذب، وسلوك قويم يفيض
  .الناس أمجعني

  :وقفات مع مفهوم السلم 
لعالقات ا على العاملني، ومكرسا لنهج السلم يف  سالماًأصالجاء اإلسالم بالنسبة ملفهوم السلم، فقد 

وإذا ما كان السلم قيمة ثابتة وأساسية يف اإلسالم، فإن احلديث عن السالم ال خيضع ت، بني األفراد واموعا
من واالستقرار  وأن األ،كثر وأهم مما يفرقهمأ إلميان عميق بأن ما جيمع البشر لظرفية ما، بقدر ما يكون ترسيخاً

  .ر على لغة الصراعلن يتحققا يف العامل دون تغليب لغة احلوا
حني تكون الظروف ما�عة لالستماع ن الدعوة للسلم تتصاعد عند اشتداد األزمات أاملفارقات ومن 

العامل العربي معلوم أن و. النفوس من دواعي العقل والرصا�ةإىل ميان بالقوة أقرب ثارة واإلليها، وحني تكون اإلإ
 بأن الدعوة اًن تكون إال عسكرية إميا�أاحللول ال ميكن  عاش طوال اخلمسني سنة األخرية على االعتقاد بأن

  .للسلم استسالم
ن إ�شر ثقافة السالم يبدأ بنشر الثقافة بني شعوبنا و�شر ثقافة الدين القويم ال �شر ثقافة الشعوذة، وإن 

هني  روكل هذا. احلرية هي �تاج التقدم العلمي والتقين واالقتصادي واالجتماعي وكذلك التقدم السياسي
  .عقلنة الرتبية وعقلنة السلوك



 ٧

 حديثنا عن السلم والتسامح واحملبة، يف تصنيفوكما أسلفنا يف بداية هذه املداخلة، خبصوص عدم 
، على هامش �دوة املدير العام السابق لليو�سكوخا�ة اخلنوع، فإ�نا �تذكر ما جاء يف كلمة السيد خمتار أمبو، 

 القنابل تسقط على آالف الوقت الذي كان يكتب فيه مداخلته كا�ت �ه يففكرية يف املوضوع، حيث ذكر أ
 احلركة الواسعة ، وهذه �قطة مهمة للغاية، على ثروة �فطية، ولكنيراقي ال ذ�ب له سوى أن بلده حيتوشعب ع

  .م مازالت حاضرة يف ضمائر الشعوبن فكرة السالأاملناهضة للحرب على العراق تؤكد 
ز معظم املؤمنني من الديا�ات ن السلم قيمة دينية، ويركإم حتى ميكن القول ل دين حيتفي بالس كلإن

ألديان وال التوحيدية ويف العالقات املتبادلة بني أدياهنم على متاثل النظام األخالقي ومتاثل قواعد السلوك يف كل ا
بة ى أساس السلم تتقدم يف مرتن الرغبة يف بناء العالقة بني األديان علإلقول إن او. سالمسيما يف املسيحية واإل

بني الديا�ات وبني مبادئ حقوق  ي من التماه آخر، وأ�ه يشهد مزيداًمرأاألمهية لدى املؤمنني على كل 
   .)١(�ساناإل

سلم والسالم، واألصل القاعدة األولية يف اإلسالم هي ال أن الشريازيلقد جاء يف أحد مؤلفات اإلمام 
ـ رب فهي االستثناء، وال مسوغ للحرب يف �ظر اإلسالم مهما كا�ت الظروف، وهو أما القتال واحل هو الالعنف،

 الضطهادهم، وكفالة حلرية  للعدوان، ومحاية للدعوة واملستضعفني، ومنعاً مل يأذن باحلرب إال دفعاً ـإلسالمأي ا
  .الدينالدين وهي من احلريات املشروعة لكل إ�سان، فإهنا حينئذ تكون فريضة من فرائض 

 غري اً يرى ضرورة أن يكون املسلم قوي، فإ�ه يف املقابل على ضرورة السلم والسالماإلسالموكما يؤكد 
ظ عليه، أل�ه لو مل يكن اضعيف حتى ال يطمع فيه األعداء، فتحقيق السالم ال بد له من وجود قوة كافية للحف

 ينطبق على التحذير الذي حتدثنا عنه وهذا، ى القوى اليت تدعم الباطل بالقوة، ملا ا�تصر علاًاحلق مدعم
 هذه املظلةألن مظلة اخلنوع، اليت جيب أال تسقطنا يف  ،�تهاج سياسة السلم والالعنف خبصوص اسابقاً

 فالسلم والالعنف اسرتاتيجية تتخذ من ،وجعلتها قريبة من منطق االستسالمعملت على تشويه فكرة السلم 
                                                 

، �قال عـن  "الم أن تَنهض يف العقول كما هنضت فكرة احلرب       على فكرة الس  "، حتت شعار    بتو�س" اإلسالم والسالم "�دوة  ا�ظر تغطية أشغال     )١(
  .خرية الشيبا�ي، وقد أجنزت التغطية "أفكار"موقع جملة 



 ٨

لسلم قبل  استخدم أسلوب ا)صلى ا عليه وآله وسلم(رسول  فال،بعضلقوة، ال الضعف، كما يتصور الموقع ا
  .)١("اذهبوا فأ�تم الطلقاء: "عندما فتح مكة خلالدة �ردد مقولته ا، وكلنااهلجرة وبعدها

عملية التعارف بني اإل�سان وأخيه اإل�سان قد ابتدأت بالتحية وهي أول كالم حيصل يف وأخريا، إن 
 فلما ،"السالم عليكم ":م، فكا�ت التحية للسلم والسالم أن تكون �قطة االبتداء عنوا�اًاللقاء وقد أراد اإلسال
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 مأمورون بالتعارف فيما بينهم، ومن حكمة تصنيف البشرية إىل هذا التقسيم هو  فاخللق).١٣:احلجرات(

ىل دائرة أوسع حصول التعارف بينهم وهو أمر غري عسري، فيبتدأ من اخللية الصغرية وهي األسرة، ثم ينتقل إ
وهي القبيلة، ثم إىل حميط جامع وهو اتمع وهكذا، وهبذا تسهل عملية التعارف بني األسر والقبائل 

اون والتواصل والشعوب فيما بينها، ويستدل باآلية على لزوم تعارف األمم والشعوب والقبائل كي حيصل التع
املعاملة احلسنة  إسقاطاته العملية، ومنها ضعند بعوخنتم هذه الوقفة مع مفهوم السلم بالتوقف . افيما بينه

العفو عن و، رفع املعنويات وإعا�ة الغري،والقول اللني، وري، التواضع اإلداواالهتمام باآلخرين، وواحلسنى، 
تقبل النصح، ومكافأة األفراد، وتقسيم األعمال، و، النقد البناءوممارسة بعيد عن العنف، الاحلزم واخلطئية، 

  .اف باخلطأاالعرتو
  :حتدي التحديات

ملا توقفنا عندها يف العديد من اجتهاداتنا، وتتعلق ا ضرورية، وطابقي أن �توقف عند �قطة �رى أهن
  .بعملية التطبيق العملي، الذي يتمم ما يأتي يف تنظري فكري

ملسؤولني  حسن �وايا انفكرية والعلمية، هو تعبري عملي عجمرد تنظيم مثل الندوات واللقاءات ال إن
على هذا التنظيم، ومن املتعارف عليه، أن أغلب هذه اللقاءات تنتهي خبالصات وتوصيات تعترب مبثابة زبدة 
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 ٩

اجتهادات املتدخلني، من مفكرين وباحثني، و�رى أ�ه ال بد من اال�تقال إىل طور �وعي يف مرحلة ما بعد حترير 
يق هذه التوصيات على أرض الواقع، وليس االكتفاء  على تطبالعمل مجيعاً التوصيات، ويكمن هذا الطور يف

  .يدور حول حلقة فارغة وغري مؤسسةمبجرد حتريرها، وإال سنكون كمن 
، وعلينا أن �تحمل مسؤوليتنا التارخيية واحلضارية يف العصر الراهن، واللهم إن الكرة مبرما�ا أوالً

  .اشهد
  


