
 المشترك الديني خطوة إلى التعايش ومحاربة التطرف
 د.يوسف العايب

 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة/الجزائر
 مخبر الدراسات العقدية ومقارنة األديان

dr.laiebyoucef@hotmail.com 
00213674495442 

 
 مقدمة:

بة والسلم والتعايش ونشر اخلًن ال إن الدين بكل خطاباتو اليت حتث على التحلي بقيم احمل
ؽلكن أن يكون سببا يف نشر القيم ادلناقضة ذلا من نشر للشر والعنف واالقتتال والكره والعداوة، وإذا 
وجدت ىذه القيم يف رلتمع ما فإن الدافع إليها ليس الدين يف حد ذاتو وإظلا تلكم القراءات الذاتية 

 ادلتحيزة للنصوص الدينية.
نصوص الدينية التأسيسية إىل ربط أواصر احملبة وقبول اآلخر والتعامل بالرزتة لقد دعت ال

واليت ىي أحسن، وىذا ما صلده يف الكثًن من النصوص القرآنية واألحاديث النبوية والنصوص 
اإلصليلية والتوراتية، اليت تركز على القيم اإلنسانية وادلبادئ العامة واألخالق الكلية والدعوة إىل 

حيد، وىذا ما يدفعنا يف ىذه الورقة البحثية إىل بيان ىذا ادلشرتك الديين واإلنساين واألخالقي بٌن التو 
الديانات، والذي يعترب بدوره خطوة مهمة ضلو العيش ادلشرتك وقبول اآلخر ونبذ كل صور العنف 

 والتطرف.
قيم التعايش ترسيخ إن البحث يف رلال ادلشرتك الديين بٌن الديانات ادلختلفة من أجل 

والتسامح ىو حبث عن األرضية ادلشرتكة اليت هتتم مبستقبل اإلنسانية رتعاء من خالل الفهم السليم 
والعميق للمضامٌن والنصوص الدينية مبقاصدىا الكربى والكلية، بعيدا عن التعصب والفهوم الضيقة 

 احلدية يف قراراهتا الواحدية يف مواقفها.
ين يف ىذه الورقة البحثية ىو ما تشرتك فيو األديان من العقائد إن ادلقصود بادلشرتك الدي

والشرائع والطقوس واألخالق والقيم وادلبادئ بعيدا عن التطبيقات والفهوم ادلختلفة ذلذا ادلشرتك، 



فادلشرتك الديين ىو من القواسم ادلشرتكة بٌن بين البشر، أو ىو ما يتقامسو اإلنسان مع غًن من بين 
 جنسو.
 ك  فيو أن ااىرة التطرف الديين هتدد األمن القومي للدول، وتستهدف الرتاث الثقايف الذي شلا ال

يعكس الرقي احلضاري لإلنسان عرب تارؼلو الطويل؛ فتحديات االستقرار السياسي والوئام االجتماعي 
ب يف ادلقام وكذا اإلنتاج االقتصادي، باإلضافة إىل حركية اإلبداع الثقايف واالبتكار العلمي، تتطل

 .األول توفًن األمن واإلحساس بالسالم والطمأنينة أفراداً ورتاعات

لذل ، كان لزاما التطرق لنزعات التطرف الديين، وما تفرزه من تعصب للرأي واستعمال للعنف عند 
 .أتباع الرساالت السماوية الثالث ضد اآلخر

ليت تؤدي إىل إنتاج عقار التطرف معرفياً وىذا بالذات ما يدفع إىل البحث عن اخللفيات ادلشرتكة ا
ووجدانياً وسلوكياً يف الشرائع التوحيدية الثالث، ومدى مسؤولية رجال الدين يف تفريخ زلاضن التشدد 

 .والغلو وشلارسة الوصاية الفكرية واإلرىاب اجلسدي

موضوعية ذلا وزلاولة لفهم اخلطاب ادلتطرف كنتاج لعوامل ذاتية تتعلق بنفسية ادلتطرف، وأخرى 
ارتباط مبؤسسات التنشئة االجتماعية، سنكتشف حجم اإلقصاء والعنف والشيطنة اليت مورست 
باسم الدين ضد ادلعارضٌن وادلخالفٌن يف الفكر والعقيدة، وإصدار األحكام اجلائرة ضدىم حبجة 

 .زتاية ادلؤمنٌن من تلبيسات الزنادقة وخطايا اذلراطقة

غلدد أزمات التاريخ وجروحو، بيد أنو يعجز عن إحياء روابط التعامل من مسات خطاب التطرف أنو 
 الدنيوي مبفهومو اإلنساين

غًن أنو وبالرجوع إىل ألسن السماء نفسها، صلدىا تؤكد على وحدانية ادلصدر اإلذلي وتقرر وحدة 
 .األصل اإلنساين

ون أخرى، مث يف اإلحالة على من ىنا تتجلى أعلية حتليل خطاب التطرف، باعتباره ال يرتبط بشريعة د
االرتباك الفكري لرجال الدين يف تدبًن اخلالف، شلا يفضي إىل إنتاج مفاىيم خاطئة ومعارف 
مغلوطة، ويولد سلوكيات عنيفة ال تتوافق مع معطيات التاريخ واجلغرافيا، حيث تبقى أنسنة اخلطاب 

طرة اإلنسانية اليت تتناغم يف جوىرىا مع الديين والعمل على تدبًن ادلشرتك السماوي خًن استجابة للف



تعاليم الدين ووايفتو التنويرية يف إركاد الناس وتوجيههم ضلو معاين احلب واإلخاء واإلحساس بقيمة 
 .احلياة

 في المشترك الديني
إن التطرف يف منطق ادللة اإلبراىيمية بتنوع جتلياهتا ادلوساوية والعيساوية واحملمدية ال يرتبط 

األديان السماوية ِكْرعة ومنهاجا، وال بنصوصها منطوقًا ومفهوما، بل يعود إىل شلارسات أبدًا ب
طقوسية وتأويالت منحازة وغًن موضوعية للنصوص ادلقدسة اليت ختضع بدورىا عرب ادلنطق الداخلي 

رآنية، أسفاراً جلماعة االرتباط العضوي للفرد إلعادة إنتاج ادلعىن للمفاىيم التوراتية أو اإلصليلية أو الق
 .وإصحاحات وسورا

 :نقرأ يف التوراة ادلقدسة
بل يكون امس  إبراىيم، ألين أجعل  أبا جلمهور من األمم. وأذترك كثًناً جدا وأجعل  أشلا. "

وملوكا من  ؼلرجون. وأقيم عهدي بيين وبين  وبٌن نسل  من بعدك يف أجياذلم عهدا أبديا. ألكون 
 "إذلا ل  ولنسل  من بعدك

 :د يف سفر أعمال الرسل أحد كتب العهد اجلديدوصل
أيها الرجال اإلخوة بين جنس إبراىيم، والذين بينكم يتقون اهلل، إليكم أرسلت كلمة ىذا "
 اخلالص

 :ويقرر لنا القرآن الكرمي
وإِذ ابتلى إبراىيم ربو بكلمات فأدتهن. قال إين جاعل  للناس إماما. قال ومن ذرييت. قال "

 الظادلٌن ال ينال عهدي
ىذا التذكًن الرباين للعادلٌن بأن الدين هلل، وأن رساالتو ىي بشارة أبينا إبراىيم ـــ عليو السالم ـــ 
يدفع بالضرورة رجال الدين ادلتنورين إىل جتديد عهد األخوة اإلبراىيمية يف أفق صياغة رؤية مشرتكة، 

ىل الكونية بربط الوحي السماوي مبقاصده العليا وبلورة رسالة عليا وفق بصًنة مستنًنة، تتجاوز احمللية إ
وقيمو اإلنسانية، وحتريره من السياسة األرضية ادلتقلبة وفق مقاربات فعالة تروم خفض مستويات 

 .التعصب والتشدد، وتعزز استمرارية حالة النظام العام واألمن اجملتمعي
 
 



 العيش المشترك ضرورة دينية وحاجة إنسانية
الفلسفة وفلسفة الدين واألخالق إىل تررتة ادلشرتك الدييّن واألخالق إىل  دعوين أنتقل من

برنامج فلسفّي معاش. ىنا سوف أتوّقف عند القضّية األساسّية اليت دتّثل برنامج وإككالّية كرسي 
ي اليونسكو للفلسفة يف العامل العريّب وىي إككالّية الفلسفة وجتارب الغًنيّة؛ اليت حّددىا فتحي الرتيك

وفريق العمل معو يف الكتاب الصادر عن افتتاح كرسي الفلسفة يف تونس عن مفهوم رتالّية العيش 
ادلشرتك وسعادة التحاور مع الغًن دون أن يفقد ادلرء ىويّتو وظلط وجوده يف العامل، ضمن التآلف 

ق ادلمكن واالنسجام الذي ال يعرّب فقط عن عدالة مصحوبة باحلكمة واحلب ولكن أيًضا عن الوفا
 بٌن األكخاص، فهو يعرّب عن إنسانّية قوامها حّق االختالف واالحرتام واحملّبة

يبين الربنامج الذي ضلن بصّدده على ضرورة أن يكون ىناك توافق واع؛ يكون نتيجة تبادل  
افق مشرتك بٌن األنا واآلخر، ليصبح األرضّية الرئيسّية للعيش سويًّا، فال وجود حلياة مشرتكة دون تو 

ودون حوار يؤّكد الرتيكي أّن األّمة ال حتّقق وحدهتا وىويّتها إاّل باتّفاقها من خالل عملّية حتاوريّة 
ضخمة. تؤّسس فيها عوامل االرتباط وأسباب إصلاحها حتّوذلا إىل عيش مشرتك يف اّل الكرامة 

 .واحلرّيّة
عن قوانٌن الضيافة وىي وحتّدث جاك دريدا يف نفس ىذا اللقاء األّول لكرسي اليونسكو  

مسألة ترتبط ارتباطًا وثيًقا بادلشرتك اإلنسايّن. ينطلق دريدا من كتاب كانط مشروع للسالم الدائم؛ 
حيث يطرح قضّية الضيافة اعتماًدا على الفصل الثالث النهائي الذي يؤّكد على ضرورة أن يتحّدد 

كّدد كانط على حّق مواطين العامل، أّي أنّنا يف  ادلدين بشروط الضيافة الكونّية. لقد –القانون الكويّن 
رلال احلّق. إّن الضيافة الكونّية إلزامّية، إّن حّق الزيارة الذي ىو حّق متاح لكّل البشر مبقتضى حّق 
التمّل  ادلشرتك لسطح األرض. ومبا أّن األرض كرويّة وبالتايل متناىية. فإنّو على البشر أن يتدبّروا 

 .كيفّية تسمح ذلم بالعيش مًعا من أجل اقتسام سطح األرض الذي ىو ملكّية مشرتكةأمرىم يف إغلاد  
وقد كارك الرتيكي وكّل من جاك بوالن وكريستوف وولف يف اإلكراف ضمن برنامج كرسي  

اليونسكو للفلسفة على ندوة حول العنف والدين وتفاىم احلضارات؛ حوار أوروبا والبلدان اإلسالمّية 
ّدمتهم للكتاب الصادر عن ىذا اللقاء. إّن احلروب وأككال العنف اليت سّلطتها بعض " وجاء يف مق

البلدان األوروبّية على بلدان مسلمة عملت بقّوة على إذكاء ادلشاعر السلبّية جتاه الغرب. وىذا ما 
ادلسلمٌن يفّسر أّن عدًدا كبًنًا من ادلسلمٌن غّذوا يف نفوسهم حّب العنف واألخذ بالثأر وإن كان يف 

أصوات ما فتئ عددىا يف ازدياد قد ارتفعت مشّهرة باللجوء إىل اإلسالم لتربير العنف ومؤّكدة وجود 



خلط بٌن اجّتاه سياسّي والدين اإلسالمي إالّ أّن اإلسالم كغًنه من ديانات التوحيد األخرى دين سلم 
صوات اليت تربط بٌن اإلسالم وزلّبة ولكن مواقف ىؤالء ال حتظى بنفس االىتمام الذي حتظى بو األ

 .واحلرب والعنف
إّن اخلضوع هلل يف اإلسالم وقيم اإلحسان مثل الضيافة والكرم والتواضع والتقوى والتسامح؛  

تلعب دورًا أساسيًّا؛ ألّن حقيقة اإلسالم تتأّلف من تعاليم القرآن وسًنة الرسول وىي اليت تركد األّمة 
ويف وجودىا وىي الضامنة لوحدهتا والعرف والوحي والسًنة ادلستقيمة دتّثل  اإلسالمّية يف حياهتا اليومّية

وحدة اإلؽلان وعلى ىذا األساس ينخرط الفرد يف األّمة. إّن اإلسالم كأنو كأن اليهوديّة وادلسيحّية ال 
و حتّده أرض معّينة وقد انتشر يف كّل أضلاء العامل تقريًبا فنشأت بذل  أّمة مسلمة عظيمة وكما ى
الشأن بالنسبة إىل ادلسيحّية ففي صلب األّمة يوجد مزيج متنوّع من الثقافات، ورتيع األديان ترفض 
جعل احلياة مقصورة على النزعة الفرديّة والعقالنّية وعلى العمل واإلقصاء بل بالعكس فإّن االىتمام 

من ىذه القيم؛ السلم والتنوّع والدوام مرّكز على ما للقيم الدينّية والروحّية من أعلّّية يف النمّو البشرّي و 
 وىي قيم ثقافّية يتوّقف عليها مستقبل البشر

ويف إطار احلوار الذي يدور بٌن البلدان األوروبّية والبلدان ادلسلمة يقرتح ىذا الكتاب دراسة 
إّن ادلدار عّدة زلاور كربى ىي الدين والعنف السياسة والدين، الكونّية والثقافة ويف كّل ىذه اجملاالت ف

 .يكمن يف تبادل معلومات ومعارف وآفاق حّّت يتّم توسيع حقل التفاىم ادلشرك بٌن البشر وتعميقو
إّن نقطة االنطالق يف ىذا اللقاء كانت العالقة بٌن الدين والعنف. وسوف نتبٌّن يف لقائهم  

ع إرادة احلياة بٌن البشر؛ أّن ديانات التوحيد الثالث حتتوي على عناصر جتعلها قادرة دتاًما على تشجي
حياة سالم وزلّبة؛ ففي كّل ىذه الديانات يتعٌّن عدم العمل بالنصوص الدينّية اليت تدعو إىل العنف 
وبالعكس تنمية الطقوس الدينّية اليت فيها الدعوة إىل التصاحل؛ ففي الديانات الثالث توّجهات ضلو 

من إمكانات لتثقيف البشر أّي لتكوينهم وتربيتهم السلم كثًنة ينبغي استثمارىا واستثمار ما فيها 
وللقيم يف ىذه العملّية دور كبًن؛ فهي تساعد على تنظيم احلياة ادلشرتكة وخارج النطاق الذي تنخرط 

 .فيو فإّن ذلا دورًا تطّلع بو يف احلياة داخل اجملتمع ادلدين
ة" واليت ذلا تأثًن يف العالقات بٌن ونذكر من ادلوضوعات ادلهّمة اليت تناوذلا ىذا اللقاء "الكونيّ 

البلدان األوروبّية والبلدان ادلسلمة. فهناك كثًنون يرغبون يف اإلسهام يف رصيد التنمية الذي توفّره 
مسارات الكونّية؛ إاّل أّّنم ليسوا مستعّدين للتنازل عن ىويّتهم الثقافّية. وعندما هتّدد اواىر الكونّية 

دائمة فإّن خطر اهور أصولّية دينّية يزداد ويتجّلى يف بروز مقاومة ضّد ما يهّدد  اذلويّة الثقافّية بصورة



بفقدان اذلويّة الثقافّية وحّّت ينجح احلوار بٌن البلدان األوروبّية والبلدان ادلسلمة؛ يتعٌّن على الطرفٌن 
 .مشرتًكا بينهما إقامة عالقة بٌن الكونّية واذلويّة الثقافّية على اعتبار أّن ذل  ؽلّثل مشكالً 

وينّبهنا ىؤالء إىل الشروط اليت غلب أن تتوّفر حّّت يكون احلوار بٌن الثقافات يف البلدان  
األوروبّية والبلدان ادلسلمة أمرًا شلكًنا وواجًبا ومن بٌن ادلنطلقات األساسّية اليت يشًنون إليها وجود 

ا نشأ بينها من حوار يف عملّيات تبادل فضاء جغرايّف مشرتك على ضّفيت البحر األبيض ادلتوسط وم
مكثّفة5 اقتصاد وسياسة وثقافة. وقد طبعت طيلة قرون تعايش الشعوب يف ىذه ادلنطقة ومع مرور 
الزمن اهرت عديد التقاليد السلمّية تنتّمي إىل ثقافات سلتلفة ومن ادلهّم احملافظة عليها وتنميتها؛ ألّن 

 .ؽلكن حتقيق مثل ىذا اذلدف احلوار بٌن الثقافة كرط من دونو ال
ومبا أّن الوعي التارؼلّي غلعل تصّور ما ىو مشرتك ؽلتّد إىل ادلشاكل الراىنة فإّن وجوده سوف  

يعترب عاماًل مهمًّا يساعد على حتسٌن العالقات بٌن البلدان األوروبّية والبلدان ادلسلمة؛ غًن أنّو إذا ما 
ًكا فإنّو يكون من الضروري لكّل طرف أن يستعّد دلناقشة أوضاعو أردنا أن ننتّمي وعيًّا تارؼليًّا مشرت 

بنفسو ونقدىا وأن يتحّلى بالشجاعة ليتصّدى لذل . وإلصلاح احلوار ضلن يف حاجة إىل رصيد مشرتك 
 .من القيم الدينّية... من أجل بناء مشروع حياة مشرتكة تتحّقق يف نطاق التنوّع الثقايّف والسلم

رسي اليونسكو للفلسفة يعرض بوحديبو إلككالّية الغًن؛ حيث ضلن نولد ويف نفس برنامج ك
رتيًعا يف الغًنيّة ونثبت ذاتنا يف نطاق الغًنيّة، ففي قلب اذلويّة تقيم الغًنيّة، فالغريب عّنا يسكن ذاتنا، 

الغًن منذ  واإلنسان ليس إاّل ذل  الكائن ادلغاير للغًن، لذا يكون الوعي بالذات ثانويًّا على أساس أنّ 
 .البداية يسكن فيو ويتكّون منو ويكشف عنو

ينتهي بوحديبو إىل أّن الغًنيّة تعايش والتعايش رىان دائم ال بّد من كسبو مهّما كان الثمن. 
إّن الغًنيّة يف اإلسالم ىي وضع الذات يف منظور تتبادل مع الغًن وىي قصد، ولئن كانت منبثقة من 

هود يبذل من الذات وعمل إرادي. وعلى ىذا األساس فهي تل  اليت الداخل فهي دائًما منفذ ورل
بداخلنا تتوىّل بكّل جرأة مراقبة نزواتنا احلميمة وتطهًنىا وتوجيهها وتأسيسها. إّّنا تقيم الوئام 

لنكون منها ونبين على  ،الداخلي وترسم معامل مشروع حقيقي يتطّلع إىل احملّبة ادلشرتكة الشاملة
 .وافرتاًضا ؽلكن االتّفاق عليو، ليكون نواة للمشرتك أساسها تصّورا

 
 



 التطرف فهم خاطئ للنص الديني
إن ادلتتبع للخطاب ادلتطرف عند أتباع الرساالت السماوية الكربى، يستغرب حلجم احلشد 
ل الطائفي والتعبئة النفسية ادلستقاة من الكلمة ادلقدسة، سواء يف التوراة أو اإلصليل أو القرآن من خال

تنظيمات متشددة تتوىل تفكي  البنية الدينية للفئة ادلستهدفة، وإعادة تركيبها وفق سلطط متشدد 
 .وصارم لو أىدافو وأنشطتو ووسائلو ومصادر دتويلو

ىذا التطرف مرتبط بصًنورة التنشئة الدينية ومعامل االستدماج الدوغمائي للنواام ادلتحكمة 
اعلٌن فيو داخل بنية تنظيمية تتوسل بثنائيات تتغيا رفع الشعور يف تفاعل الوسط، وحتديد أدوار الف

ادلعنوي ألعضاء اجلماعة من قبيل احلب يف اهلل والبغض يف اهلل، الطاعة وادلعصية، الوالء والرباء، ادلل  
 .والشيطان، اإلؽلان والكفر، اخلالص واخلطيئة، اجلنة والنار
لشباب ادلتدين بسبب الفقر والقهر واخلواء لذل ، غلد لو صدى منقطع النظًن يف أوساط ا

الروحي، وىي معاناة مشرتكة بٌن اليهودي وادلسيحي وادلسلم، ألنو يف آخر ادلطاف ىو إنسان لو 
أحاسيس تنتظر اإلكباع، وآمال تتوق إىل االىتمام، وأحالم تبحث عن االحتضان؛ فالذات اإلنسانية 

وذات الشمال بفعل األوصياء والوكالء الذين ال حظ ذلم ال تولد متطرفة، ولكنها تتقلب ذات اليمٌن 
 .يف مًناث األنبياء وفتوحات احلكماء

من مسات خطاب التطرف أنو غلدد أزمات التاريخ وجروحو، بيد أنو يعجز عن إحياء روابط 
 .التعامل الدنيوي مبفهومو اإلنساين، وغلنب عن قبول القواسم ادلشرتكة معرفياً وروحياً وسلوكياً 

والسبب أنو "ليس لدى األصوليٌن متسع للدؽلقراطية أو التعددية أو التسامح الديين أو 
احلفاظ على السلم أو حرية التعبًن؛ فاألصوليون ادلسيحيون يرفضون اكتشافات علم األحياء والفيزياء 

 -لنزاع العريباليت تتعلق بأصل احلياة )...( ويفسر األصوليون ادلسلمون واليهود ـــ على حد سواء ـــ ا
 "اإلسرائيلي بطريقة دينية استثنائية

من منزلقاتو كذل ، أنو يعتمد على نصوص ثانوية ويهمل النص األصلي للكتب السماوية، 
 .ويستنجد بالتقديس ادلزور إلضفاء الشرعية على اجتهادات بشرية وتأويالت آنية وتصورات حلظية

لألدباء والعلماء وادلفكرين ىي تعبًن متطرف  فُتهم اذلرطقة والزندقة والتكفًن اليت ُتكال
لالرتباك الديين، ولالنزياح ادلشوه لكلمات اهلل األزلية طيلة تاريخ تل  األديان نتيجة الفهم ادلنحاز 

ادلقدس من طرف  واألفق الضيق والسياسة الوقتية يف التعامل مع اخلطاب الرباين ادلبثوث يف النص



السلطة الكهنوتية يف حتالفها اذلجٌن مع متغًنات ادلمارسة السياسية التواقة لالستبداد باسم احلق 
 .اإلذلي

إن ادلتطرف "من داخل األديان الثالثة يتبع ظلوذجًا زلددًا وأككال تعبئة روحية انبثقت  
ينخرطون يف نزاع مع أعدائهم سياسياً  كاستجابة لكارثة مدركة حسياً، ومن مث نراىم ـــ ادلتطرفٌن ـــ

 ومعتقديا
فأخالقيات ادلتطرف تعرب عن معدنو اجلبان وكخصيتو السادية، وتنعكس على سلوكو 
ادلنحرف الذي ؽلارسو خارج التاريخ واجلغرافيا، ألن منطقو فاسد وال يتغًن، وينبين على كراىية اآلخر، 

 .والسعي للقضاء عليو باسم كلمات اهلل
ذلرطقة والزندقة والتكفًن اليت ُتكال لألدباء والعلماء وادلفكرين ىي تعبًن متطرف لالرتباك هُتم ا

 الديين، ولالنزياح ادلشوه لكلمات اهلل األزلية طيلة تاريخ تل  األديان
وعلى الرغم من وجود النصوص الدينية اليت تقرر وحدة ادلنبع وتتمس  بأصالة ادلصدر وتدعو 

ية، فإننا نصطدم يف واقع احلال مبمارسات متطرفة جتعل من العقيدة الدينية أساساً إىل األخوة اإلنسان
 .لإلبادة اجلماعية
"ُخًنر ادلسلمون يف إسبانيا بٌن اعتناق ادلسيحية أو الرتحيل )...( مث وقع  9944ففي عام 

وا بٌن ق   ."بول التعميد أو الطردفرديناند، وإزابيال مرسوم الطرد لتخليص إسبانيا من اليهود الذين ُخًنر
يعتقد اخلطاب ادلتطرف أن التصورات اليت ؽللكها مقدسة وال تقبل الش  وال النقد؛ فهي 
إجابات يقدمها كحلول لواقع الناس، ولذل  فهو ينهج أسلوب اإلقصاء والتهميش واإللغاء 

 .واالغتيال الفكري والتصفية اجلسدية ضد ادلخالفٌن
دلسيحية ما قالو جليليو جليلي بأن "النص ادلقدس يعلمنا كيف لذل  مل تستوعب الكنيسة ا

؛ أي سًن يربط األرض بالسماء، تعرج الروح إليها مبقدار "نسًن إىل السماء وليس كيف تسًن السماء
كفافيتها اليت ال تعرف الكراىية، وال تعيش التطرف، بل إّنا تستوعب الناس؛ كل الناس؛ باعتبارىم 

 ."الذات اإلنسانية ــ نفسا ؟ ذواتا، "أو ليست ــ
 
 
 



 له دين ال التطرف
 :التلمود واحلرب ادلقدسة باسم الرب - أ

يف الفكر اليهودي، كثًن من التيارات ادلتطرفة "رفضت مظاىر العلمنة يف التجمع الصهيوين. 
اك ويف إطار سعيها لفرض ما تراه التعاليم الصحيحة لليهودية أحرقت سيارات من أقدموا على انته

 "حرمة يوم السبت، وزلالت اللحوم اليت ال تلتزم الشريعة اليهودية يف إجراءات الذبح
ىذا التطرف راجع باألساس، إىل اإلؽلان الراسخ خاصة لدى طائفة احلريدمي، أن الرربـريرٌن 
وحدىم "ؽللكون احلقيقة لفهمهم واطالعهم على الكتب اليهودية ادلقدسة )وبصفة خاصة التلمود(، 

أن طريقهم ىو الطريق الصائب الوحيد، وىم يستخدمون وسائل اإلكراه الديين )ىكفياه ىداتيت( و 
والتدخل يف حياة اآلخرين وكل الوسائل بالنسبة إليهم مشروعة مبا يف ذل  استخدام السالح )...( 

 "ويعتربون أّنم يشنون حرباً مقدسة باسم الرب
يهود على أساس ادلواطنة يف بلداّنم األصلية؛ ىذه العقيدة ادلتطرفة حالت دون اندماج ال

 .فحرصوا على العيش يف "اجليتو" اليهودي من أجل شللكة صهيون
يعتقد اخلطاب ادلتطرف أن التصورات اليت ؽللكها مقدسة وال تقبل الش  ؛ فهي إجابات 

 ية اجلسديةيقدمها كحلول لواقع الناس، ولذل  فهو ينهج أسلوب اإلقصاء واالغتيال الفكري والتصف
وقد كان حلركة اإلصالح الديين يف الفكر اليهودي دور مهم يف اعتبار اليهودية انتماء دينيا 
فحسب، وليست خرافات حول أرض ادليعاد؛ فقد اهرت حركة اذلاسكاال؛ أي االستنارة اليت تزعمها 

أدلانيا ( الذي كان يقول يف 9231 -9274"رؤساء أسر يهودية معروفة، مثل موسى مندلسون )
بأن اليهودية عقيدة دينية، لليهودي أن يتبعها يف حياتو اخلاصة، ولكن عليو أن يندمج يف الشعب 

 "الذي يعيش يف وسطو، وأن يأخذ بعاداتو وثقافتو
 :حقائق العلم وسلطة الكنيسة - ب

لقد عاكت أوروبا ادلسيحية احلروب الصليبية وزلاكم التفتيش، واستظلت بظلمات االضلطاط 
 .لتخلف والتعصب الديين حيناً من الدىروا

كان التطرف ادلسيحي يسعى إىل أن تستمر مؤسسة الكنيسة كجهاز مراقبة على إؽلان الناس 
وزلاسبة أفكارىم وكبت حتررىم الالىويت، بل إّنا كانت حترم قراءة اإلصليل دون األخذ بتأويالت 

 .ة القداسة إىل جانب الكتاب السماويالقسيسٌن وانتحاالت الرىبان اليت كانت حتتل نفس مرتب



ولذل ، مل يتقبل التشدد ادلسيحي آنذاك أطروحة جليليو جليلي بأن "الشمس مركز الكون 
باذلرطقة  9111وال تتحرك، واألرض ليست مركز الكون وتتحرك. فاهتمتو زلكمة التفتيش عام 

 "وحكمت عليو باإلقامة اجلربية
 .رجالووكان ذل  كلو باسم الدين ورعاية 

وذلذا، صلد مارتن لوثر من أبرز ادلصلحٌن الدينيٌن ادلسيحيٌن الذين وقفوا ضد احتكار 
الكنيسة للمعرفة وجعلها مطية للسلطة الوقتية؛ حيث دعا يف مقاالتو اخلمسة وتسعٌن إىل حترر 

 اك الغفر العقل، ورفض فكرة الوساطة بٌن اهلل واإلنسان، وأعلن أن "اخلالص يتحقق باإلؽلان ال بصكو 
 

 دور المشترك الديني في تحقيق التعايش ومحاربة التطرف
ما معىن العيش ادلشرتك من منظور إسالمي؟ كيف فهم ادلسلمون فطرة االختالف بٌن الناس 
رتيعا، ودعوة اإلسالم يف القرآن الكرمي والسنة النبوية إىل العيش ادلشرتك، ليس فيما بٌن ادلسلمٌن 

ىم من معتنقي الديانات األخرى وغًن ادلتدينٌن؟ وماىي أسباب عدم أنفسهم فحسب، بل مع غًن 
التزام ثلة من ادلسلمٌن بقيم التعايش والتسامح مع بعضهم بعضا ومع غًنىم، واليت أدت إىل مزيد من 

 اخلالفات والنزاعات؟
ْشَرِب وال

َ
دَّْخل. قال تعاىل5 يف اللغة، الَعْيُش5 معناُه احلياُة، وما تكوُن بو احلياُة من ادلطعم وادل

نـَْيا{ وادلعيشة واألرزاق مقسومة يف ىذه الدنيا لكل  نَـُهم مَِّعيَشتَـُهْم يف الْـَحَياِة الدُّ }ضَلُْن َقَسْمَنا بـَيـْ
الناس. والتعايش على وزن "تفاعل" الذي يفيد العالقة ادلتبادلة بٌن طرفٌن. ومصطلح "التـََّعاُيُش 

" تـَْعِبًٌن يـُرَادُ   .ِبِو َخْلُق َجوٍّ ِمَن التـََّفاُىِم بـٌَْنَ الشُُّعوِب بَِعيًدا َعِن احَلْرِب َوالُعْنفِ  السرْلِميُّ
ويف االصطالح5 العيش ادلشرتك ىو اجتماع رلموعة من الناس يف مكان معٌن تربطهم وسائل 
العيش من ادلطعم وادلشرب وأساسيات احلياة، بغض النظر عن الدين واالنتماءات األخرى، يعرف  

ل منهما حبق اآلخر دون اندماج وانصهار. وقد يقصد بـ "التعايش" التفاعل ومشاركة اآلخر بفعل ك
 .العيش أي احلياة بتوفًن مقومات احلياة اليت تعٌن على العيشة الراضية

يشمل مفهوم التعايش تعايش اإلنسان مع ذاتو ىو، ومع اآلخر داخل رتاعتو أو خارجها، 
العضو يف نفس اجلماعة أو يف غًنىا ومع اجلماعات األخرى، وتعايش وتعايش اجلماعة مع الفرد 

اجلماعات األفقية والعمودية يف اجملتمع الواحد، وتعايش األكثرية واألقلية، وتعايش بٌن األغلبية من 



جهة، واألقلية أو األقليات من جهة أخرى، وتعايش بٌن الشعوب أو األمم أو الدول أو احلضارات 
 .ايش مع البيئة الطبيعةادلختلفة، وتع

يكاد يتفق الناس على أن تنوع الثقافات واختالف اللغات وتباين األفكار سنة كونية، 
اقتضتها مشيئة اخلالق عز وجل، فال تفاضل بٌن الناس يف أجناسهم وألواّنم وأصوذلم وأشلهم وكعوهبم 

َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم إال يف التقوى، حيث قال اهلل تعاىل )َوِمْن آيَاتِِو َخْلُق السَّ 
إن يف ذل  آَليَاٍت لرْلَعاِلِمٌَن( ذل  ألن اهلل خلق الناس أجناسا وألونا وعقائد سلتلفة، وجعلهم كعوبا 

 ۚ  ْلَناُكْم ُكُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا وقبائل لــكي يتعارفوا )يَا أَيّـَُها النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكم مرن ذََكٍر وأنثى َوَجعَ 
 ومعيارا اإلذلي، للتكرمي ميزانا التقوى جعل مث( َخِبًنٌ  َعِليمٌ  اللَّوَ  ِإنَّ  ۚ   أَتْـَقاُكمْ  اللَّوِ  ِعندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ 

يا يف حتقيق وحدة الغاية، عند بين البشر على اختالفهم، عالوة على أّنا من أسباب حسن أساس
 .دلعيشة وازدىارىاا

ويف السنة النبوية، أوجد النيب "ص" يف ادلدينة مزغلًا إنسانيًا متنوعًا من حيث الدين والعقيدة، 
وحيث االنتماء القبلي، والعشائري، ومن حيث ظلط ادلعيشة، ادلهاجرون من قريش، وادلسلمون من 

واخلزرج، وقبائل اليهود الثالثة، بنو األوس واخلزرج، والوثنيون من األوس واخلزرج، واليهود من األوس 
 .قينقاع، وبنو النظًن، وبنو قريظة واألعراب الذين يساكنون أىل يثرب، وادلوايل، والعبيد، وغًنىم

ُروي إن النيب "ص" )آخى بٌن ادلهاجرين واألنصار دلا قدم ادلدينة فكان يرث ادلهاجري من 
الذي كان مبكة، وإن كان مسلما لقولو تعاىل5  األنصاري، واألنصاري من ادلهاجري وال يرث وارثو

)إن الذين آمنوا وجاىدوا بأمواذلم وأنفسهم فـــــــــي سبيل اهلل والذين آووا ونصروا أولئ  بعضهم أولياء 
 .(بعض والذين آمنوا ومل يهاجروا ما لكم من واليتهم من كيء حّت يهاجروا

األخوة بٌن ادلسلمـٌن، سعى إىل عْقد ويف الوقت الذي عقد فيو رسول اهلل "ص" مواثيق 
مواثيق ادلعاىدة بٌن ادلسلمٌن وغًن ادلسلمٌن، وذل  حـــــــٌن وضع الصحيفة اليت تضمنت اخلطوات 
األوىل لدستور ادلدينة ادلنورة الذي رام مــــن ورائو تنظيم الشؤون االجتماعية لساكنيها من ادلسلمٌن 

عقود ادلؤاخاة بٌن ادلسلمٌن أنفسهم، وعقود ادلوادعة بٌن ادلسلمٌن  وغًن ادلسلمٌن، مـــــن خالل إبرام
واليهود، إذ أن من رتلة ما ورد يف تل  الصحيفة5 )وأن يهود بين عوف أمة مع ادلؤمنٌن، لليهود 
دينهم وللمسلمٌن دينهم، مواليهم وأنفسهم إال من الم وأمث ... وأن ليهود بين النجار مثل ما ليهود 

 .(...ن ليهود بين احلارث ما ليهود بين عوفبين عوف، وأ



يرى ادلرجع الديين آية اهلل السيد صادق احلسيين الشًنازي إن "التعايش ىو الطريق الوحيد إىل 
احلياة الكرؽلة ادلطمئنة اخلالية من العنف، وىي احلياة اليت يتعايش فيها اإلنسان مع أخيو اإلنسان، 

ية والعقائدية والسياسية، فالناس صنفان5 )إّما أخ ل  يف الدين وإن اختلف معو يف التوّجهات الفكر 
 ."أو نظًن ل  يف اخللق( كما يقول اإلمام أمًن ادلؤمنٌن صلوات اهلل عليو

ويقول مساحتو "غلب أن يبدأ ىذا التعايش من أنفسنا، إي يف عالقتنا مع الزوجة ومع األىل 
تلف ادلستويات، من مرض وفقر ومصيبة وابن عاق ومع اجملتمع، وينبغي أن يكون ىذا التعايش يف سل

يؤذي والديو وما أكبو. فعلى اإلنسان أن يتكّيف مع ىذه األمور ويتعايش معها حّت تستمر عجلة 
 ."احلياة بصورة طبيعية

ىذا االختالف يف التكوين البشري، أوجد أرضية خصبة لتكامل العطاء اإلنساين، من خالل 
وتنمية ادلواىب والطاقات، وحتقيق ادلصاحل واالحتياجات، إال أنو يف الوقت  تبادل ادلعارف واألفكار،

يف ال -على هتيئة أرضية مناسـبة للبغضـاء والكراىية؛ فعوض أن يعيش الناس-أيضا -نفسو، ساعد
آمنـٌن على أنفسهم وأمواذلم، متعاونٌن على حتقيـق مصـاحلهم، يعيشون -وجود االختالف فيما بينهم

اروف قاسية، تكاد هتل  احلرث والنسل على حد سواء؛ بسبب وقوع اخلالفات والنزاعات اليوم يف 
 .واحلروب بٌن الناس ادلختلفٌن

بعض ادلفكرين يرى أن "ادلخاطر اليت تواجهها األمة اإلسالمية فـي مشـارق األرض ومغارهبا 
جتاوز األزمات اليت تنشأ متنوعة ومتعددة، لكـن أعظمهـا خطـرا وأكثرىا ضررا ىو عدم قدرهتا على 

داخلها؛ والتـي تنـتج عـن االختالفـات الفكريـة وادلذىبية اليت ال خترج عن دائرة اإلسـالم؛ إذ ينبثـق عن 
ىذه االختالفات الصراعات والنزاعات، اليت تفضي يف كثًن من األوقات إىل اعتداءات ماديـة؛ تصـل 

وبعبـارة سلتصـرة ؽلكن القول إن من أعظم ما تعانيو أمتنا أحيانـا إىل سف  الدماء وانتهاك األعـراض، 
اإلسالمية يف ال ىذه االختالفات ىو عدم القـدرة علـى التعـايش فـي وجودىا، وذل  نابع من عـدم 
الفهـم الصـحيح حلقيقـة االختالف، السيما إذا أدركنا أن سنة االختالف سنة جارية ال ؽلكن زواذلا 

 .ادىاألن اهلل جل وعال أر 
ػلمل بعض ادلفكرين األحزاب السياسية والقادة السياسيٌن مسؤولية التفرقة اجملتمعية حيث 
يقول5 "إن التعاطي السياسي النفعي مع مسألة التنوع ادلذىيب والديين والعرقي أو الطائفي واالثين 

ات العربية جعلنا نعيش اليوم حالة من التكفًن والصراع والتجييش العاطفي الذي يستنزف الطاق
واإلسالمية ويشيع البغضاء واإلقصاء يف امتداد فصولنا األربعة، حيث أصبح الصراع مستعرا يف كل 



مكان؛ السودان سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، البحرين، لبنان، وغًنىا من ديار العرب، مثلما ىو يف 
ه ػلدث على مستوى األفراد أفغانستان وباكستان ومايل ونيجًنيا وغًنىا من بالد ادلسلمٌن. وصلد

واجملتمعات وادلؤسسات كما ىو على ادلستوى الوطين وعلى ادلستوى القومي واإلسالمي، ورغم أن 
 ".ىناك العديد من الصراعات زللية الطابع إال أنو يتم التعبًن عنو بطرق متعدية للحدود والقيود

العيش واليت من أعلها5 )معاجلة يذكر االمام اجملدد السيد زلمد الشًنازي عددا من متطلبات 
األنانية ونفي الغرور والتعصب، ورفض حتجيم فكر اآلخرين، وتأصيل وحدة اجلنس البشري، ورفض 
التجانس القهري حتت أي ارف كان، والتسامح وقبول اآلخر مهما كان دينو أو معتقده الفكري أو 

ره حّت وإن كان ضمن اجملتمع اإلسالمي السياسي، والسماح للُمختًلف معو شلارسة قوانينو وطرح أفكا
 .(أو احلكومة اإلسالمية اليت ختتلف معو
 :ويف احملصلة، طللص إىل ما يأيت

إن االختالف فطرة تكوينية، هبا ػلصل التعارف والتفاىم، وحتقق ادلصاحل واالحتياجات،  -
 .لعيش ادلشرتكوإن جعل االختالف سببا للبغضاء والعداوة ىو اضلراف عن اذلدف اإلذلي يف ا

إن التعايش السلمي والتعامل اإلنساين الالئق ييسر على الناس تبادل ادلنافع الفكريـة  -
وادلاديـة، وحـل ادلشكالت اليت تواجههم يف رلتمعـاهتم، ويـوفر ذلـم حياة آمنة مستقرة مطمئنـة، تتـيح 

 .ذلـم فـرص التطـور والتقدم، وتساىم يف تنمية اجملتمع والرقي بو
إن قيم الدين العليا ال ؽلكن أن تشرع للعسف واإلكراه وانتقاص حقوق اإلنسان. فالدين  -

اإلسالمي بكل نظمو وتشريعاتو، جاء من أجل حترير اإلنسان وصيانة حقوقو وكرامتو. لذل  فإن 
 .الدين ىو الرافد األول الذي ننتزع منو حقوق اإلنسان األساسية

ا، مذىبيا أو طائفيا ليس قدرا زلتوما وال حتمية تارؼلية يف إن الصراع عرقيا كان أو ديني -
 رلتمعاتنا العربية واإلسالمية وال اجملتمعات اإلنسانية، إذا إن اإلرادة الواعية والع

 
 
 
 
 



 خاتمة
ال غرو أن التجربة الدينية اليت تبدأ مسادلة ومتصوفة يف بيئة آسنة من الكبت والتسلط والعنف 

قيقة الدين تتحول عاجاًل أم آجاًل، إما إىل صرخات ومطالبات من أجل االجتماعي واجلهل حب
الكرامة واحلرية والعدالة االجتماعية، أو إىل منظمات وايفية للعنف واإلرىاب؛ وبذل  يكون اإلقبال 
ادلتزايد على خطاب التطرف والنفًن إىل ساحات العنف والعنف ادلضاد مبثابة تعبًن فئة عريضة من 

اإلحساس ادلزعج بغياب األمن واخلوف من ادلستقبل اجملهول، وفقدان بوصلة اذلوية  الشباب عن
 .اجلمعية

يف ىذا اإلطار، فإن أي خطاب خارج سياقو احلضاري ػلاول أن ؽلوقع الدين ــ أي دين ـــ 
تعسفًا يف صراعات مدّنسة؛ دون استيعاب خلفياهتا األيديولوجية سينتج تبعًا لذل  أزمات فكرية 

قدًا نفسية وعوائق سلوكية، جتعل أفراد اجملتمع دائمًا عرضة للدجل الديين اخلداع ومرتعًا للتطرف وع
 .والبغي يف األرض بغًن حق

إن سحب بطاقة التزكية الدينية اليت يطرح من خالذلا رجال الدين أنفسهم خلفاء اهلل يف أرضو 
ين الذي سيضطر إىل تكييف أطروحاتو وسللصٌن للبشرية نيابة عنو، سيؤثر على بنية التصور الدي

الرتاثية وتعاليمو التأويلية مع مستجدات الواقع ومراجعة فكرة الزحف الفردي ضلو شللكة اهلل وإعادة 
إنتاج معاين أخرى من داخل ادلؤسسة الدينية أكثر ارتباطا بسعادة اإلنسان وبناء التفكًن اإلغلايب 

 .بٌن الناس وادلساعلة يف السلم االجتماعي واإلصالح
كما أن البحث يف دالالت النصوص الدينية وسياقاهتا التارؼلية، سيساعد على فهم العروض 

 .ادلستقبلية وسلاطر الصراعات الدينية يف عامل اليوم
غلب أن نعي دتام الوعي أن البشرية يف أمس احلاجة إىل قراءة نقدية كجاعة للرتاث الديين يف 

النسجام بٌن أكواق الفطرة وتطور ادلدنية، من أجل ضمان تناغم حركية ادلوضوع ويف ادلنهج إلغلاد ا
 ."التدافع األرضي بٌن الناس، أو كما يسميو الشيخ زلمد عبده "األدب السياسي

من خالل ما سبق، يتضح أن التطرف ال دين لو، وأن الرساالت السماوية تدعو يف كليتها 
     .الغًنإىل حفظ النفس البشرية وحترم االعتداء على 

من أجل ذل  كتبنا على بين إسرائيل أنو من قتل نفسا بغًن نفس أو فساد يف األرض فكأظلا "
 قتل الناس رتيعا. ومن أحياىا فكأظلا أحٍن الناس رتيعا

 


