
 قاعدة التسامح مع اآلخر: حنو فهم تنويري داخل اإلسالم
 

 تركي علي الربيعو

 
 (  م  2005هـ / 1426  خريف ) العدد الثاين عشر جملة التسامح ، 

 

على مسار اتريخ طويل من فجر اإلسالم وحىت اللحظة املعاصرة ، ظّلت اآلية القرآنية الكرمية )اي 
يضركم من ضل إذا اهتديتم إىل هللا مرجعكم مجيعا فينبئكم مبا  أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال 

كنتم تعملون) تثري الكثري من اإلشكال كما نقول بلغتنا اليوم، وتدفع ابجتاهني، إما التسامح مع 
اآلخر بكل صنوفه وأشكاله؛ ألن املرجعية يف النهاية هلل "إىل هللا مرجعكم مجيعا" أو إىل القوامة 

عليه ابلقوة كما تذهب إىل ذلك بعض التأويالت اجلديدة، وأخص منها ابلذكر عليه وفرض الدين 
أتويل سيد قطب يف "ظالل القرآن" الذي سنقف عنده، بوصفه الوحيد الذي أشاح بوجهه عن 

التفاسري القدمية ،وعن املناحي اليت ذهب إليها املفسرون ،قاطعا معها وحمّمالً اآلية الكرمية من 
لوجية الكثري، واليت من شأهنا تقسيم العامل إىل دارين وفسطاطني، دار اإلميان احلموالت اإليديو 

 ودار الشرك، وحيث ال يستقيم األمر إال بفرض القوامة على اآلخر وإهدائه إىل سواء السبيل .
 سنستعرض يف كتابتنا ألمور أربعة: 

ية الكرمية على صعيد بعض األول: عن ويبحث يف اإلشكاليات الفكرية والدينية اليت أاثرهتا اآل
 املفسرين ،القدماء منهم واحملدثني.

الثاين: ويتناول احلمولة الذهنية واإليديولوجية اليت محّلها بعض املؤولني اإلسالميني املعاصرين لآلية 
 الكرمية من رؤية متطرفة تقود إىل مسارات ضيقة يف عالقة األان ابآلخر.

 هذا التفسري /الفتنة . الثالث: يعرض النتائج اليت جنمت عن
أما الرابع: فيحكمه التساؤل :كيف السبيل إىل فهم وفعل تنويريني ينهضان على قاعدة التسامح 

 مع اآلخر وجتاوز املعادالت املستحيلة احلل .

 أواًل:يف التأويالت الفكرية والدينية للمفسرين القدماء وبعض املعاصرين
القرآن "أكثر من أتويل وأكثر من واقعة تشهد على  يورد الطربي يف "جامع البيان يف تفسري



فهمها على أهنا رخصة تريح املسلم  -رضوان هللا عليهم-اختالف التأويل، فبعٌض، من الصحابة 
قاموا  -ممن أشكل عليهم أتويلها-. وآخرون 1من قاعدة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

وقيل: "إهنا خاصة هللا تلك اليت  2آخر الزمان" إبرجائها إىل زمن الحق، فقد قيل: إن "أتويلها
وقيل: إهنا لدرء الفتنة "عليك خبويصة نفسك وذر عوامَّهم" حيث حضوُر  3خص هبا أولياَءه"

. على أن الطربي الذي يتحفنا بفضائله 4العوامِّّ شاهٌد على الفتنة كما يرى اإلمام الغزايل الحقا
فسريه، يرى أن التأويل الصحيح لآلية هو ما أورده وفيه: الكثرية عن التأويالت اليت يوردها يف ت

"وأوىل هذه األقوال وأصح التأويالت عندان بتأويل هذه اآلية ما روى عن أيب بكر الصديق فيها 
وهو" اي أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم " أي ألزموا العمل بطاعة هللا ومبا أمركم به، وانتهوا عما 

م من ضل إذا اهتديتم. يقول: فإنه ال يضركم ضالل من ضّل إذا أنتم رمتم هناكم هللا عنه ال يضرك
العمل بطاعة هللا وأديتم فيمن ضل من الناس ما ألزمكم هللا به فيه من فرض األمر ابملعروف والنهي 

عن املنكر الذي يركبه أو حياول ركوبه واألخذ على يديه إذا رام ظلماً ملسلم أو معاهد ومنعه منه، 
النزوع على ذلك، وال ضري عليكم يف متاديه يف غيه وضالله إذا اهتديتم وأديتم حق هللا تعاىل فأىب 

أمر املؤمنني أن يقوموا  -تعاىل–فيه، وإمنا قلنا ذلك أوىل التأويالت يف ذلك ابلصواب؛ ألن هللا 
عن رسول  ابلقسط ويتعاونوا على الرب والتقوى واألمر ابملعروف وهذا مع ما تظاهرت به األخبار

هللا ) من أمره ابملعروف وهنيه عن املنكر، ولو كان للناس ترك ذلك مل يكن لألمر به معىن إال يف 
احلال اليت رخص فيه رسول هللا ) ترك ذلك وهي حال العجز عن القيام به ابجلوارح الظاهرة 

 .5فيكون من خصاله تركه إذا قام حينئذ أبداء فرض هللا عليه يف ذلك بقلبه "
سري ابن كثري يف "تفسري القرآن العظيم" على ُخطَا الطربي وسَنن من سبقوه، ويورد معظم وي

التأويالت والتفسريات، فاآلية الكرمية "ليس فيها دليل على ترك األمر ابملعروف والنهي عن 
، عندما أاته رجل -رضي هللا عنهما-، ولكنه حيكي تلك احلادثة املروية عن ابن عمر 6املنكر"

د العني شديد اللسان" فقال له: اي أاب عبد الرمحن، نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه، "جلي
وكلهم جمتهد ال أيلو، وكلهم بغيض إليه أن أييت دانءة إال اخلري، وهم يف ذلك يشهد بعضهم على 

بعض ابلشرك، فقال رجل من القوم: وأي دانءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم ابلشرك؟ فقال 
الرجل: إين لست إايك أسأل ، إمنا أسأل الشيخ، فأعاد على عبد هللا احلديَث، فقال عبد هللا: 

أين سآمرك أن تذهب فتقتلهم، عظهم واهنهم، وإِّن عصوك فعليك  -لعلك ترى ـ ال أاب لك
. فاحلادثة هنا دالة 7يقول: )اي أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم) -عز وجل-بنفسك، فإن هللا 



لتسامح وعلى التزام احلذر واحليطة واتقاء الفتنة والنهي عن تغيري املنكر ما أمكن ابليد، فابن على ا
ص لذلك الرجل "جليد العني شديد اللسان "أن يقوم مببدأ احلسبة ليهدر دم أولئك  عمر ال يرخِّّ

سلمني النفر الستة، إنه يلمح مالمح الغلو يف الدين عند بعض املسلمني وميلهم إىل تكفري امل
فيسارع إىل حترمي ذلك ألن األوىل هو النصح والتبيني، فاملسلمون جيب أن يكونوا هداة وليسوا 

 قضاة .
فعلى املؤمن "أن   8يؤكد الطباطبائي يف "تفسري القران" أن اآلية املذكورة "ال ختلو من غور عميق"

ه من ضالل الناس وشيوع يشتغل مبا يهم نفسه من سلوك سبيل اهلدى ،وال يـَُهْزهِّزُُه ما يشاهد
َذ به"،  املعاصي بينهم وال يشغله ذلك وال يشتغل هبم، فاحلق حق وإن تُرَِّك والباطل ابطل وإِّْن ُأخِّ

ويضيف: "على املؤمن أن يدعو إىل هللا على البصرية وأن أيمر ابملعروف وينهي عن املنكر على 
حزان أو يبالغ يف اجلد يف أتثري ذلك  سبيل أداء الفريضة اإلهلية وليس عليه أن جييش ويهلك نفسه

: "ال -تعاىل–. على أن األهم هو تفسريه لقوله 9يف نفوس أهل الضالل فذلك موضوع عنه"
يضركم من ضل إذا اهتديتم " "أنه يراد هبم أهنم ـ أي املسلمني ـ يف أمن من أضرار اجملتمعات 

الغوا اجلد يف انتشار اإلسالم بني الضارة غري اإلسالمية فليس من الواجب على املسلمني أن يب
 .10الطوائف غري املسلمة أزيد من الدعوة املتعارفة "

 تفسريات املعاصرين
يف اجلزء األول من تفسريه التوحيدي، يذهب حسن الرتايب إىل القول: أبن اآلية الكرمية تلك "ال 

موجه للمسلمني يضركم من ضل إذا اهتديتم جاءت يف سياق العالقة مع املشركني، فاخلطاب 
الذين عليهم أن يلزموا أنفسهم اهلدى، وأالَّ يتأثروا مبواقف املشركني الذين تعصبوا ملرياث آابئهم 

بغري علم وال هدى وال حجة وال عقل، وأال يبالوا بذلك ما حفظوا أنفسهم استقامة على اهلدى 
َمْن َضلَّ. ومهما يظهر من  ودعوة ونصحا وأمراً ابملعروف. فإّن من اهتدى وبلغ ال يضره َضاَللُ 

قوم اتبعوا آابء سلفوا أو وعظهم اهلداة ولكنهم ركبوا الضالل فاخلطاب للمؤمنني املهتدين: إنكم 
سرتجعون إىل هللا يوم القيامة ليجد من اهتدى نبـأه عند هللا ثوااب يف اجلنة وجيد -مجيعا أنتم وهم 

 .11من ضل عذااب يف النـار"
هبدف الوقوف على تفسريه ،ملا ميثله من مرجعية  -لذي قدمنا عليه الرتايبقطب ا-َوْحَدُه سيد 

تفسريية للكثري من احلركات اإلسالمية املعتدلة منها والراديكالية اليت جاهرت يف قتاهلا للعدو 
األقرب ،مث آثرت االنتقال من جماهدة العدو األقرب إىل جماهدة العدو األبعد. إنه وحده يرفض 



ليت ميكن هلا أن تعفي الضعاف من املسلمني من تعب اجلهاد ومشاقِّّه، فنحن اليوم التفسريات ا
أحوج إىل التصحيح كما يقول والسري على الطريق القومي الذي سلكه السلف الصاحل، ففي 

تفسريه لآلية الكرمية املذكورة أعاله ينشئ سيد قطب استقطااب حادا بني اجلماعة املسلمة املؤمنة 
املتضامنة وبني من عداها، وهو يسميه بـ"التمييز واملفاصلة" فاملسلمون منفصلون عن املتكافلة و 

سواهم "وحدة منفصلة"، متضامنون متكافلون فيما بينهم ،ويف تفسريه الذي يقطع مع ما عداه 
 يقودان سيد قطب إىل اآليت:

يطان. ومن مث ال يقوم أوال: "َأّن األمة املسلمة هي حزب هللا ،ومن عداها من األمم فهم حزب الش
بينها وبني األمم األخرى والء وال تضامن؛ ألنه ال اشرتاك يف عقيدة، ومن مث ال اشرتاك يف هدف 

 أو وسيلة، وال اشرتاك يف تبعة أو جزاء ".
اثنيا: "على األمة املسلمة أن تتضامن فيما بينها، وأن تتناصح وتتواصل ،وأن هتتدي هبدي هللا 

مستقلة منفصلة عن األمم غريها مث ال يضريها بعد ذلك شيئاً أن يضل الناس الذي جعل منها أمة 
 حوهلا ما دامت هي قائمة على اهلدى" .

اثلثا: "ال يعين ذلك أن تتخلى األمة املسلمة عن تكاليفها يف دعوة الناس، فعليها َأْن تدعَو الناس  
،ولتحول بينهم وبني الضالل واجلاهلية كافة، وأن تباشر القوامة على الناس كافة لتقيم العدل بينهم 

 اليت منها أخرجتهم" .
رابعا: أن األمة املسلمة قـَوَّامة على نفسها أوال من خالل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 

وقـَوَّامة على البشرية كلها أخريا كما يقول سيد قطب، وهنا تكمن احملنة اليت مل يدرك نتائجها إال 
 .12ركات اإلسالمية الحقا وبعد أن جلبت على األمة الكثري من الكوارثالقليل من قادة احل

ففي تفسري قطب أن الضالل نوعان ،ضالل األفراد وهؤالء ميكن احلديث معهم ابحلسىن  
واإلرشاد واإلانرة حبسب تعبريه ،وضالل القوى الباغية اليت تصد الناس عن اهلدى وهذه ال بد من 

ي أنه ميكن موضعة اخلطاب القطيب يف املنت من ميثولوجيا دينية عريقة جماهدهتا ابلقوة. ويف رأي
يسميها عامل األداين "مرسيا إلياد" ابلكومسوغونيا الدينية، اليت تتفرع عنها كومسو غونيا سياسية . 
إن سيد قطب حيلم ببناء قوة سياسية دينية كبرية ،هذا احللم هو الذي يدفعه إىل موقعة اجلماعة 

، واألمة اإلسالمية يف مركز الكون وهو عمل ميثولوجي حمض وليس هذايان سيكولوجيا  اإلسالمية
كما حياول أن يقنعنا هواة التحليل النفسي، ممن يسوقون التحليالت السريعة والعجلى من حول 

احلركات اإلسالمية، وهذا جزء كما أسلفت من الكومسو غونيا الدينية، فالغاية من املركز يف معظم 



ولوجيات أن يكون نقطة انطالق وبوابة صعود )إسراء( إىل السموات، لنقل إىل احلقيقة امليث
املطلقة، وحبسب امليثولوجيا الدينية إىل زمن اإلنسانية الالاترخيي الذي مل َتُشْبُه شوائب التاريخ، 

منوذج اترخيي، الستلهامه وإعادة إحيائه وحتيينه بوصفه منوذجا بدئّياً وأزلّياً ال ميكن مقارنته أبي 
لذلك ليس غريباً على قادة اجلماعات الراديكالية يف عقد الثمانينات من القرن املنصرم أن يهاجروا 
إىل اجلبال العالية وإىل املناطق املعزولة للتشبه ابلنموذج البدئي واألويل الذي شكل هلم عاصما ممّا 

مناط األصلية" اليت تشد الرحال ميكن تسميته بـ"زمن اإلنسانية التارخيي" الذي أطاح بـ"األ
إليها،وهذا ما أحلت عليه اجلماعات اإلسالمية يف معظم أدبياهتا، من أن اهلدف هو أن يعيش 

. وهذه حالة بنيوية عرفتها مجيع األداين والثقافات ومل 13الشباب يف زمن اجملتمع اإلسالمي األول
ىل فهم الظاهرة األصولية على صعيد يكن حصرا ابلدين اإلسالمي وقد يصلح ألن يكون مدخال إ

 .14عاملي
ال يقبل هذا التفسري الذي استلهمته الكثري من احلركات الراديكالية اإلسالمية اجلهادية أبقل       

من جماهدة "القوة الباغية" وإعادهتا إىل جادة الصواب والرشاد، فهو ال يعفي املسلم من اجلهاد و 
ا التفسري الذي ميهد إىل ما والسؤال: ماذا ترتب ويرتتب على هذ اجملاهدة على الرغم من مشقتها،

ميكن تسميته ابلغلو يف الدين والغلو يف التفسري معا؟ وماذا جلب على األمة اإلسالمية اليت 
 يتصورها اخلطاب الراديكايل "كأمَّة منفصلة" عما عداها من أمم الشرك وأمم اجلاهلية" .

إىل ذلك أن القوامة جتعلنا قـَيِّمني أوالـ أن هذا التفسري يضع األمة يف مواجهة مع بقية العامل. أضف 
على أفكار الناس وأعماهلم، نستحسنها أو نستعجبها أو نستقبحها ومن مث تفرض عليهم أن 

يفكروا كما نريد ويتكلموا كما نستحسن، وهو ضرب من التفكري البدئي عن العامل املعاصر الذي 
الت العامل. أضف إىل ذلك أن هذا تنقصه اخلربة البصرية واملعرفة احلقيقية ابلتحوالت اليت ط

التفسري ميهد حقيقة إىل تقسيم العامل إىل دارين وفسطاطني، دار اإلميان ودار الكفر، دار اهلدى 
ودار الضالل ، دار اإلسالم ودار اجلاهلية، فاآلخرون يف اجلاهلية اليت كتبت عنها أهنرا من 

اآلخرون" تشمل كما هو معروف اآلخر ؛ ألهنم ال حيكمون مبا أنزل هللا، وكلمة "15البالغة
القريب واآلخر البعيد، أضف إىل ذلك أن هذه القوامة ال متهد للحوار مع اآلخر أو االستفادة من 

ال تتحقق إال بتبعية اآلخر   هديه وجتربته، فهي ال تنشد النهضة مع اآلخر، وإمنا تؤكد أن النهضة
ُة احللِّّ اليت ال تتصور إمكاان للنهضة إال بتغييب لنا وسريه على خطاان. إهنا املعادلة املستحيل

اآلخر، وهي املعادلة اليت انتقل أتثريها من التفسريات اإلسالمية املتشنجة إىل الرحاب احلديثة 



ال يتصور إمكاان لنهضة األمة اإلسالمية إال ابحندار الغرب، وهذا ما   للميثولوجيا املفلسفة حيث
قولة احنطاط الغرب، كذلك مقولة إفالس احلضارة الغربية اليت تلقى يفسر كل هذا الولع الفكري مب

 .16صدى واسعا يف خطابنا املعاصر كما ترتمجها الكثري من الكتاابت
أن هللا قد أوكل إلينا مهمة فريدة تتمثل يف فرض دينه على اجلميع، على اجملتمع واملنطقة  -اثنيا

عوة إىل معرفة النفس البشرية وما جبلت عليه "من عرف والعامل، ومع أن اآلية الكرمية مضمرة ابلد
نفسه عرف ربه" كما قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ومعرفة حجمها ودورها ،لكي ال تنوء 
مبهمة هي اكرب من طاقتها، خاصة وأن الراديكاليني ال يقبلون من املسلم أبقل من جماهدة القوة 

قر دارها، كما متثل يف أحداث احلادي عشر من أيلول اليت الباغية والغامشة حىت ولو كان يف ع
 ؟ 17جلبت على األمة من املضار أكثر من كل املنافع اليت توقعها فاعلوها

أن فهمنا الالحق للدين كما يتجلى يف تفسري سيد قطب للقرآن الكرمي لآلية السابقة هو  -اثلثا
َتُه  عني الصواب وحقيقة الدين وكل ما خيالفه ابطل وضالل دَّ ،وهذا ما يفسر ذلك اخلالف وشِّ

بني اجلماعات اإلسالمية الراديكالية وبني املؤسسة التقليدية كاألزهر مثالً فقد كان اخلالف هو 
القاعدة ،وكان الراديكاليون اإلسالميون يضيقون ذرعا ابلتفسريات التقليدية لشيوخ األزهر، الذين  

 . 18هاد وأصولهكانوا أعلم منهم ابلدين، وأعلم منهم ابجل
رابعاـ أنه ميكن فرض الدين اإلسالمي ابلقوة واإلكراه، وهذه كانت ذروة املراهقة الفكرية والسياسية 

 ؟19عند بعض قادة اجلماعات اإلسالمية اليت اخنرطت يف إطار موجة التكفري والتخوين
 كيف السبيل إىل فهم تنويري ينهض على قاعدة التسامح مع اآلخر  

ن اآلية القرآنية الكرمية "عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم" تصلح ألن يف رأيي أ
تكون شعارا هنتدي إليها وهنتدي هبا، فاآلية الكرمية تنهض على قاعدة التسامح مع اآلخر، 
وقاعدة التسامح كما هو معروف هو قاعدة التنوير والدميقراطية معا؛ ألن الدميقراطية أببسط 

هي االعرتاف ابآلخر ،اآلخر القريب  -يقول الفيلسوف الفرنسي آالن تورين  اكم-تعاريفها 
الذي تعزز به حلمة اجلماعة واجملتمع كذلك، واآلخر البعيد الذي ال ميكن للنهضة املرتقبة أن 
تتحقق بعيدا عنه أو بغيابه كما ترى بعض اخلطاابت اإلسالمية املتطرفة. من هنا تتأتى أمهية 

" الذي جيمع كل الغيورين على هذا الدين وعلى 20مسّاه أحدهم بـ"احللف التنويري احلاجة إىل ما
مستقبل األمة، والذي من شأنه أن يقود إىل فهم جديد أساسه التسامح واالعرتاف ابآلخر، 

واألهم القطيعة مع اجتاهات الغلو والتطرف اليت سادت بعض خطاابت اإلسالم السياسي وقادت 



عقباها، خباصة بعد أحداث احلادي عشر من أيلول وما َجنَـْته على األمة. وما  إىل نتائج ال حتمد
يلفت النظر ويبشر ابخلري، يف العقد األخري من القرن املنصرم وبداية األلفية، هي بروز عدة 

 اجتاهات:
األول: ويقوم مبراجعة جذرية لطروحات الغلو والتطرف داخل اخلطاب اإلسالمي اليت ال تنهض  

اعدة التسامح، فانتهت إىل ساحة األزمة وعادت وابال على القائمني هبا، مراجعة طالت على ق
الكثري من املفاهيم واملقوالت كمفهوم احلاكمية واجلاهلية ومقولة إفالس احلضارة الغربية اليت عزف 

 عليها البعض من املفكرين اإلسالميني املضمر خطاهبم بتجهيل الغرب.
يد ديين ينهض على قاعدة من التسامح والتنوير والتواصل مع اآلخر، الثاين: ويدعو إىل جتد

، بصورة أدق، الدعوة إىل فصل الدين عن 21وينهض على قاعدة من املصاحلة بني الدين والدولة
الدولة، حبيث ال تنحصر وظيفة الدولة كما يرى اإلسالميون الراديكاليون الذين يطمحون إىل 

 لمة اجملتمع.السيطرة على الدولة هبدف أس
الثالث: يتحدث عما مسي بـ"ما بعد األصولية" والذي يراهن على ما مسي ابإلسالم التنويري الذي 
ينهض على قاعدة التسامح،" فقد فشل املشروع األصويل من وجهة نظر كثري من الباحثني، فشل 

بروز تيار إسالمي فشالً ذريعاً يف حل مشاكل اجملتمع، والنتيجة هلذا الفشل كما يرى عديدون هي 
، من شأنه أن يكون رّداً حضارايً -وإن كان حمدوداً –عقالين مستنري يف العامل العريب اإلسالمي 

 وعقالنياً على موجة األصولية اليت أغرقت العامل ابلعنف.
كان مجال البنا، و يف أواسط عقد التسعينات من القرن املنصرم، قد بّشر بدوره مبرحلة جديدة يف  

لدعوة اإلسالمية، مسّاها مبرحلة "ما بعد اإلخوان املسلمني" كما يشهد على ذلك كتابه سياق ا
، فمن وجهة نظره أن التطورات احلاصلة يف العامل و 22م1996املوسوم بذلك والصادر يف العام 

ان يف العامل العريب اإلسالمي، متهد إىل جتاوز تلك املرحلة املتميزة على حد تعبريه من اتريخ اإلخو 
املسلمني، وتبشر بـ"ميالد جديد" لدعوة إسالمية متثل نقلة نوعية يف اتريخ حركة اإلخوان املسلمني 

 وحركة اإلسالم السياسي عموماً؟
هذا امليالد اجلديد، يبين عليه حسن حنفي آماالً عريضة ، ففي كتابه "يف الثقافة السياسية:        

م حيث يرى حنفي "أن أهم تيار يف 1998ن العريب، آراء حول أزمة الفكر و املمارسة يف الوط
مرحلة ما بعد األصولية هو اإلسالم املستنري، الذي يقبل التعددية وشرعية االختالف و اخلالف 
يف الرأي، و يقبل أساليب العمل الدميقراطية وحيتكم إىل الرأي العام و صناديق االقرتاع، ويؤمن 



 .23نظرية، ويقر أبنه ليس وحده يف الشارع السياسيابلتعددية السياسية وبتعدد األطر ال
من الواضح أن حنفي يقوم ابلتمييز بني األصولية و ما بعد األصولية ، على غرار احلداثة و ما  

بعد احلداثة، ولكن هذا التميز الذي يبشر مبرحلة جديدة ، مبرحلة ما بعد األصولية، ال جينح ابجتاه 
مية واحلداثوية( اليت تصور األصولية على أهنا مصدٌر لكل الشرور، اإليديولوجيات السائدة )اإلعال

فمن وجهة نظره أن "األصولية ليست جمرد ظاهرة وقتية وهامشية ميكن القضاء عليها أبجهزة األمن 
، ولكنها قد استنفذت 24والشرطة بل واجليش أحياانً، بل هي ظاهرة اترخيية من منظور أعم"

وحمافظتها، إهنا ترث ألف عام من احملافظة الدينية وأحادية النظرة  أهدافها من خالل تقوقعها
والتصور اإلطالقي للحقيقة الذي يرفض التعددية واحلوار والنسبية حتت أتثري حديث الفرقة الناجية 

الذي يشكك يف صحته ابن حزم. من هنا فإن "ما بعد األصولية" يعين الدخول يف حتدّ  فكري 
صولية، ولظاهرة العنف اليت تسمها، ويعين القبول ابلتعددية الثقافية للظواهر املكونة لأل

 .25والسياسية
هو أهنا قد صدرت مجيعها ، قبل أحداث احلادي عشر -ما جيمع الكتاابت واالجتهادات هذه  

إن ما جيمع البناء وحنفي، هو رهاهنما، على  من أيلول الدامي، وهذا ما يكسبها قيمة ومصداقية.
عتدلني داخل احلركات اإلسالمية اليت توسم ابلتطرف، والذي من شأنه أن يرجح من كفة تزايد امل

االعتدال واملصلحة داخل الفئات املدنية على حساب التيار املتطرف. واملتابع ملا جيري من حتوالت 
داخل احلركات اإلسالمية، يلمح انقساماً داخل اإلمجاع األصويل الذي غّذى هذه احلركات يف 

قود املنصرمة من القرن العشرين، والذي قاد إىل استشراء العنف يف الكثري من البلدان العربية الع
واإلسالمية. من هنا مصدر إميان بعض الباحثني وَبشريهم مبرحلة جديدة يدركون أن مسارها وعر 

 وأن والدهتا عسرية، ولكنهم جيعلون منها معركة على األجيال اإلسالمية أن ختوضها.
تيار "ما بعد األصولية" و إن مل يتبلور بعد ،على استنارته وتفتحه، يظل   رأيي أن الرهان علىويف  

هدفاً نسعى مجيعاً للوصول إليه، وذلك هبدف جتاوز األزمة الراهنة واملستفحلة اليت متر هبا األمة، 
 وهبدف وضع حد لساحة العنف اليت مزقتها.
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